
الإعالم املتجدد

الشورى يوافق على تعديل نظام التقاعد المملكة رئيسا لمنظمة التعاون الرقمي
الريا�ض - البالد

وافق جمل�س ال�شورى، اأم�س، على تعديل املادة )25( من نظام التقاعد 
املدين، واملادة )23( من نظام التقاعد الع�شكري، لتكون املادتان بالن�س 
اأو الزوجة ، والأم  الآتي: امل�شتحقون عن �شاحب املعا�س هم: الزوج 
والأب والبن، والبنت، وابن وبنت البن الذي تويف يف حياة �شاحب 
والب��ن  الزوجة  ع��دا  وفيما  والأخ��ت واجل��د واجل��دة  والأخ   ، املعا�س 

والبنت
، في�شرتط ل�شتحقاق ال�شخ�س اأن يكون معتمدًا يف اإعالته على �شاحب 

املعا�س عند وفاته، ويحدد جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد بقرار 
املعا�س،  �شاحب  على  اإعالته  يف  معتمدًا  ال�شخ�س  يعترب  متى  منه 

وتاريخ بدء �شرف ال�شتحقاق واإجراءات اإثبات ذلك.
نظام  م�شروع  على  اجلل�شة  ذات  يف  املجل�س  واف��ق  اأخ��رى  ناحية  من 
الربيد الذي يهدف اإىل تطوير القطاع وتنظيمه وفق اأحدث الأ�شاليب 
باأ�شعار  الربيدية  اخلدمات  تقدمي  ي�شمن  ب�شكل  احلديثة،  والتقنيات 
منا�شبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات املجتمع منها ب�شكل متطور، 

ومواكبة املعايري العاملية يف هذا املجال.

الريا�ض- البالد
وافقت منظمة التعاون الرقمي على رئا�شة اململكة لها حتى نهاية الدورة احلالية 
، وتعيني دمية اليحيى من ال�شعودية اأمينًا عامًا لها، وذلك خالل الجتماع الأول 
بالعا�شمة الريا�س برئا�شة وزير الت�شالت وتقنية املعلومات املهند�س عبدالله 
لالحتاد  العام  والأم���ني  املنظمة،  دول  وزراء  وم�شاركة  بح�شور  ال�شواحه، 
جمل�س  عام  واأم��ني  العاملي،  القت�شادي  املنتدى  ورئي�س  لالت�شالت،  ال��دويل 
التعاون لدول اخلليج العربي. كما وافقت املنظمة على اإطالق خم�س مبادرات 
نوعية تهدف اإىل اإن�شاء مركز لت�شليط ال�شوء على اأهمية التعاون فيما يخت�س 

امل��راأة يف �شوق  البيانات عرب احل��دود، واأخ��رى تعمل على دعم متكني  بتدفق 
اإىل مبادرات تهدف خلدمة ريادة الأعمال وال�شركات  العمل الرقمي، بالإ�شافة 

ال�شغرية واملتو�شطة على النمو وحتقيق م�شتقبل رقمي للجميع.
عمان  و�شلطنة  الحت��ادي��ة  نيجرييا  جمهورية  ان�شمام  املنظمة  واأع��ل��ن��ت 
لع�شويتها اإىل جانب الأع�شاء اخلم�س الأوائل )ال�شعودية والبحرين والأردن 
والكويت وباك�شتان( وت�شكل الدول ال�شبع جمتمعة كتلًة اقت�شادية تقرتب من 
2 تريليون دولر من الناجت املحلي الإجمايل، وقادرة على الو�شول اإىل اأ�شواق 

م�شرتكة تبلغ الفر�س فيها اأكرث من 14 تريليون دولر.

جدة- يا�سر بن يو�سف
الجتماعية،  والتنمية  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  دع��ت 
ال�شحيحة  ال��ط��رق  اختيار  اإىل  واملقيمني  املواطنني 
والزكاة  ال�شدقة  اإي�شال  عند  الر�شمية  القنوات  وعرب 
حرمة  ي�شتغلون  الذين  املت�شولني  مع  التعاون  وع��دم 
ال�شدقات  مو�شم  باعتباره  للت�شول  الف�شيل  ال�شهر 

والأعمال ال�شاحلة.
تعول  "البالد" اإن��ه��ا  ت�����ش��اوؤلت  رده��ا على  وق��ال��ت يف 
على وعي املجتمع ملكافحة الت�شول �شواء يف رم�شان 
خطرا  ي�شكل  ال��ت�����ش��ول  لأن  ال�����ش��ه��ور،  م��ن  غ���ريه  اأو 
املتعففني  اأن  اإىل  م�شرية  مكافحته،  وي��ج��ب  حقيقيا 
اأنه يجب  اإىل  الأوق��ات، لفتة  كل  بال�شدقات يف  اأوىل 

تعاون اجلميع يف الإبالغ عن تلك الظاهرة، بالت�شال 
بالأجهزة الأمنية.

اجلمعيات  اإىل  توجيههم  يتم  املت�شولني  اأن  وبينت 
اخل��ريي��ة ال��ت��ي ت��ت��وىل اأم���ره���م وت��ف��ح�����س ح��الت��ه��م، 
ال�شاأن حفاظا  وال��وزارة تبذل جهودا توعوية يف هذا 

على املجتمع من املظاهر ال�شلبية.

اللبنانيون يتوحدون في وجه السالح المنفلت
بريوت - البالد

اأ�شبح ت�شامن املكونات اللبنانية �شد حتالف "عون وحزب الله" اأ�شبه بكرة الثلج املت�شخمة يوما 
بعرقلته  القت�شادية،  اأ�شواأ حالتها  اإىل  البالد  اأو�شل  التحالف  اأن هذا  اأيقنوا  بعدما  يوم،  بعد 
يف  وال�شيا�شية  املعي�شية  الأو�شاع  �شوء  يف  الرئي�شي  ال�شبب  واأنهم  الإنقاذ،  حكومة  لت�شكيل 

البالد. 
دريان  اللطيف  عبد  اجلمهورية  ومفتي  الراعي،  ب�شارة  اللبناين  البطريرك  انتقادات  ولقت 
لتحالف "عون - حزب الله"، جتاوبا كبريا من ال�شعب اللبناين الذي اأكد اأنها تعرب عن الواقع 
وتك�شف بجالء الطرف املعرقل لت�شكيل احلكومة، اإذ اأطلق الراعي ودريان �شرخة مدوية يف 
وجه املعرقلني لتاأليف احلكومة ليقلعوا عن "التعنت، والتزوير، وخرق الد�شتور"، منددين 
بالأيادي اخلبيثة التي متتهن البتزاز ال�شيا�شي والكيديات واحلقد الدفني وبث ال�شموم، 
ما جعل املكونات اللبنانية تتوحد يف مواجهة حماولت "اللف والدوران" من قبل عون 
وحزب الله تهرًبا من ت�شكيل احلكومة وال�شتمرار يف التعطيل واختالق اأعراف ميثاقية 

ومزاعم د�شتورية و�شالحيات جمازية و�شروط عبثّية.
ياأتي هذا فيما تتعمق معاناة اللبنانيني القت�شادية واملعي�شية ب�شبب ارتفاع الدولر، 
ومت التداول اأم�س يف ال�شوق املوازية بت�شعرية للدولر ترتاوح ما بني 12950 – 
13000 لرية لبنانية لكل دولر اأمريكي، مما يدفع باأعداد جديدة من املواطنني حتت 

7خط الفقر الذي ي�شم قرابة ثلثي اللبنانيني.

إيران

الخيارات مفتوحة 
لتعطيل النووي
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�ملتعففون �أوىل بال�صدقات

ت�سييد بنية مدينة املوظفني
البحر الأحمر

التكافل بالتطوع
تعزيز

جدة -  يا�سر بن يو�سف -  رانيا الوجيه
ان��خ��رط��ت اأي������اٍد وط��ن��ي��ة م���ن ال�����ش��ب��اب 
والفتيات يف جتهيز ال�شالل الرم�شانية، 
مل�شاعدة املحتاجني يف كافة املناطق، من 
خالل منظومة اإن�شانية متكاملة يف اطار 
امل�شوؤولية املجتمعية وفق روؤية اململكة 
2030، التي تهدف للو�شول اإىل مليون 
متطوع بدل من الن�شبة احلالية التي ل 

تتعدى ال� 11 األف متطوع.
الف�شيل،  رم�����ش��ان  �شهر  اإط��الل��ة  وم���ع 
للعمل  ال��وط��ن��ي��ة  اجل���ه���ود  ت�����ش��اف��رت 
التطوعي، والذي اعتربته اململكة ركيزة 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف ب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع، وع���ززت 
وبناء  والتطور  التنمية  يف  الهام  دوره 
م�شتقبل اأف�شل، وجذب اأف�شل املواهب، 
والتما�شك  ال��رتاب��ط  اأوا���ش��ر  وحتقيق 
الجتماعي بني اأفراده، فالعمل التطوعي 
وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  اإن�شانية  خدمة 
والتكافل  والإي��ث��ار  اخل��ري  معاين  بكل 
"البالد"  ال�شالح.  والعمل  والتكاتف 
زارت عددًا من  اجلمعيات اخلريية  يف 
ال�شالل  ت��وزي��ع  م�شاهد  ور���ش��دت  ج��دة 
ال��ذي��ن  ال�����ش��ب��اب،  ق��ب��ل  م��ن  الرم�شانية 
اأن العمل التطوعي له العديد من  اأكدوا 
ملبداأ  عملي  جت�شيد  اأن��ه  منها  ال��ف��وائ��د. 

التكافل الجتماعي.

تعاون �سعودي 
اأوروبي 

 الن�سر وال�سد 
الأقوى

تد�سني حملة »رب 
اجعل هذا البلد اآمًنا« 
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الفي�سل

يف G4 بالآ�سيوي

الموارد البشرية تراهن على وعي المجتمع لمكافحة ظاهرة التسول 

شكر الجنود البواسل ودعا الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح .. الملك سلمان: 

ندعو امل�سلمني لنبذ اخلالفات والفرقة

6

الريا�ض - وا�ض
بن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  دع��ا 
اخل��الف��ات  لنبذ  امل�شلمني  جميع  عبدالعزيز، 
واحل���وار،  العقل  لغة  وحتكيم  وال��ف��رق��ة، 

والتعاون على الرب والتقوى.
�شهر  مب��ن��ا���ش��ة  ك��ل��م��ت��ه  يف  وه���ن���اأ 
رم�����ش��ان امل���ب���ارك ك��اف��ة امل��واط��ن��ني 
وامل��ق��ي��م��ني وامل�����ش��ل��م��ني وال���ع���امل 

بحلول �شهر رم�شان املبارك.
املكلف  الإع����الم  وزي���ر  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  الكلمة  يف  وق���ال 
بجائحة  مي��ر  ي���زال  ل  ال��ع��امل  الق�شبي،  م��اج��د  ال��دك��ت��ور 
كورونا رغم كل الإجراءات والحتياطات التي عمل عليها 
املجتمع الدويل ملقاومة هذه اجلائحة، م�شريا اإىل اجلهود 
اجلائحة،  لهذه  للت�شدي  اململكة  بها  قامت  التي  الكبرية 
والدور العلمي الكبري الذي تو�شل اإىل اللقاحات الناجعة 

يف مكافحة فريو�س كورونا امل�شتجد.

تهنئ

% منو الوحدات ال�سكنية وبدء مرحلة تراجع اأ�سعار العقار  30

خادم احلرمني وويل العهد يهنئان قادة الدول الإ�سالمية مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان

التفا�صيل �ص4

التفا�سيل �ض5

التفا�صيل �ص3

التفا�صيل �ص3

التفا�صيل �ص6

اآي���ات  اأ���ش��م��ى  )ال���ب���الد(  �شحيفة  ت��رف��ع 
احلرمني  خادم  ملقام  والتهنئة  التربيكات 
عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني 
ول�شمو ويل عهده الأمني �شاحب ال�شمو 
ولالأ�شرة  �شلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي 
ال�شعب  اأف�����راد  ال��ك��رمي��ة وك��اف��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
والإ�شالمية  العربية  والأمتني  ال�شعودي 
امل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر  ح��ل��ول  مبنا�شبة 
بالدنا  على  يدمي  اأن  القدير  املوىل  داعني 

نعمة الأمن وال�شتقرار والرخاء.



مكة املكرمة - البالد
تراويح  �صالة  اأول  )االثيينيين(،  اأميي�ييس  امل�صلون  اأّدى 
واإميانية  اأجييواء روحانية  احلييرام، و�صط  امل�صجد  يف 
والتقيد وااللتزام بجميع االإجراءات االحرتازية، وذلك 
لالأ�صخا�س املح�صنن وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا" 
من  جرعتن  على  حا�صل  "حم�صن  التح�صن  لفئات 
لقاح فريو�س كورونا، اأو حم�صن اأم�صى 14 يوما بعد 
متعاٍف  حم�صن  اأو  اللقاح،  من  االأوىل  اجلرعة  تلقيه 
ال�صحية  بي"الربوتوكوالت"  التقيد  مع  االإ�صابة"،  من 
املعمول  الوقائية  واالإجييراءات  االحرتازية،  والتدابري 
�صالة  اأول  اأقيمت  فيما  ال�صريفن،  احلييرميين  يف  بها 
تراويح يف امل�صجد النبوي باملدينة املنورة بعد موافقة 
احلرمن  يف  اإقامتها  على  ال�صريفن  احلييرميين  خييادم 

ال�صريفن وتخفي�صها اإىل خم�س ت�صليمات.
احليييرام  امل�صجد  ليي�ييصييوؤون  الييعيياميية  الييرئييا�ييصيية  وكييثييفييت 
وامل�صجد النبوي عمليات التطهري والتعقيم والت�صغيل، 
اال�صتخدام  ذات  زمييزم  ماء  عبوات  توزيع  اإىل  اإ�صافة 
والييزوار  وال�صاحات  واملطاف  امل�صليات  على  الواحد 

ب�صكل عام.
 100 ميين  اأكييير  بييالييرئييا�ييصيية  االأبيييييواب  اإدارة  وجييّنييدت 

امل�صلن  ال�صتقبال  احلييرام،  بامل�صجد  لالأبواب  مراقب 
الوكالة  وكثفت  املخ�ص�صة،  االأميياكيين  اإىل  وتوجيههم 
اإجييييراءات  لييلييزوار وامليي�ييصييليين، وفييق  ال�صقيا  خييدمييات 
برفع  م�صبقًا  تنفيذها  واآلية  خطتها  اأعييدت  احييرتازييية 
توزيع اأعداد العبوات اإىل حوايل 27 األف، موزعًة على 

�صحن املطاف عن طريق عربات خا�صة.
ال�صاعة  ميييدار  على  التعقيم  عمليات  تييوفييري  وجيييرى 
لتعقيم  املعقمات  ميين  لييرت   5000 قييرابيية  وا�ييصييتييخييدام 

جميع االأ�صطح واالأر�صيات الأجل خلق اأجواء تعبدية 
�صحية خالية من االأوبئة، وجتهيز اأكر من 45 فرقة 
ميدانية تعمل على مدار 24 �صاعة على تعقيم جنبات 
امل�صجد احلرام و�صاحاته اخلارجية، وتوزيع اأكر من 
300 جهاز اآيل حديث وعايل اجلودة؛ لتعقيم االأيدي 
التي تعمل  قيا�س احلييرارة  اأجهزة  عالوة على وجود 
بخا�صية اال�صت�صعار عن بعد جرى توزيعها يف عامة 

البيت العتيق.

محليات
الثالثاء 1 رم�صان 1442هي املوافق 13 اإبريل 2021م ال�صنة 90 العدد 223322

أخبار سريعة الفيصل يدشن حملة »رب اجعل هذا البلد آمنًا«

جدة- يا�سر بن يو�سف
د�صن م�صت�صار خادم احلرمن ال�صريفن اأمري منطقة 
االإمييارة  مقر  يف  الفي�صل  خالد  االأمييري  املكرمة  مكة 
بجدة، حملة "رب اجعل هذا البلد اآمًنا" حتت �صعار 
االأمن  لتعزيز  والهادفة  اآمن"  لوطٍن  اآميين..  "فكٌر 

اأمن  باأهمية احلفاظ على  املجتمع  الفكري وتوعية 
واجتماع  الوطنية  اللحمة  مفهوم  وتعزيز  الوطن 
الفتنة  دعيييياة  اليي�ييصييف يف وجيييه  الييكييلييميية وتييوحيييييد 

والتخريب. 
جاء ذلك لدى ا�صتقبال �صموه مدير عام فرع الرئا�صة 

املنكر  عيين  والنهي  باملعروف  االأمييير  لهيئة  العامة 
باملنطقة ال�صيخ فوؤاد العمري.

كما ت�صّلم اأمري منطقة مكة املكرمة التقرير النهائي 
حلييمييليية اليي�ييصييالة نيييور واليييتيييي د�ييصيينييهييا �ييصييمييّوه يف 

حمافظات املنطقة يف وقت �صابق.

محافظ جدة يطلع على أعمال هيئة الوالية 
على أموال القاصرين

جدة- يا�سر بن يو�سف
ماجد  بن  م�صعل  االأمييري  اطلع 
جييدة،  حمافظ  عبدالعزيز  بيين 
اأعمال  عن  تقرير  على  اأميي�ييس، 
الييهيييييئيية الييعيياميية لييلييوالييية على 
اأميييييوال الييقييا�ييصييرييين ومييين يف 
الييهييادفيية  بيياملييحييافييظيية،  حكمهم 
ليييتيييوفيييري خييييدمييييات مييتييميييييزة 
بكفاءة  بالنظام  للم�صمولن 
وفييياعيييلييييييية ومييينيييهيييا الييير�يييصيييد 
بالنظام  للم�صمولن  املتكامل 

واأموالهم ب�صكل اآيل، حفظ واإدارة اأموال امل�صمولن بالنظام وتاأديتها مبوثوقية، تنمية اأموال 
لدى  ذلك  جاء  ومهنية.   بدقة  االأولياء  ت�صرفات  على  اال�صراف  عالية،  باحرتافية  امل�صمولن 
ا�صتقباله، امل�صرف العام على فرع الهيئة العامة للوالية على اأموال القا�صرين ومن يف حكمهم 
جدة  مبحافظة  الهيئة  مكتب  مدير  يرافقه  اللحياين  �صويلح  بن  حممد  املكرمة  مكة  مبنطقة 
�صعد �صالح العبي�صي.  وقدم اللحياين ال�صكر والتقدير ل�صموه، والتوجيهات ال�صديدة ملا فيه 

موا�صلة العمل وحتقيق االأهداف.

تكريم الفائزين في مسابقة مدرستي الرقمية بتبوك
تبوك- البالد

اأكييييد االأميييييري فييهييد بييين �ييصييلييطييان بن 
اأن  تبوك،  منطقة  اأمييري  عبدالعزيز 
الذي  واالإجنييياز  اململكة  يف  التقدم 
ُبعد  عيين  التعليم  جمييال  يف  حتقق 
بف�صل  بالبنان  اإليييييه  ي�صار  اإجنييياز 
اجلهود الكبرية التي بذلت من قبل 

رجال ون�صاء وزارة التعليم.
جاء ذلك خالل رعاية �صموه، اأم�س 
الفائزين  تييكييرمي  حييفييل  بييياالإميييارة، 

اإثراء  اإىل  وهدفت  التعليم  وزارة  اأطلقتها  والتي  املنطقة،  بتعليم  الرقمية  مدر�صتي  م�صابقة  يف  والفائزات 
املحتوى الرقمي مبواد اإبداعية تنقل التجارب املميزة وتعزز القيم واالجتاهات االيجابية للتعليم الرقمي.

أمير القصيم يشيد بمبادرات القطاع الخيري
بريدة - البالد

بن  في�صل  الدكتور  االأمييري  اأ�ييصيياد 
عبدالعزيز  بن  �صعود  بن  م�صعل 
باملبادرات  الق�صيم  منطقة  اأمييري 
القطاع  بها  يقوم  التي  واجلهود 
اخلريي باملنطقة ملواجهة جائحة 
فيييريو�يييس كيييورونيييا، ميينييوهييًا مبا 
�ييصييهييدتييه ميين اإطييييالق الييعييديييد من 
اجلائحة  بييداييية  ميينييذ  امليييبيييادرات 
وكيييييييان ليييهيييا اأثييييييير اإيييييجييييابييييي يف 
على  �صواًء  اآثييارهييا  من  التخفيف 

اجلانب االقت�صادي اأو اجلانب االجتماعي للم�صتفيدين من القطاع اخلريي. جاء ذلك خالل اإطالق �صموه 
توزيع  اإىل  تهدف  التي  الثانية،  بن�صختها  العطاء  نهر  مبادرة  يف  اخلريي  الزاد  حملة  اأم�س،  باالإمارة 

2000 �صلة على امل�صتفيدين.

أمير الجوف يرأس اجتماع وكالء اإلمارة والمحافظين 
اجلوف- البالد

راأ�س االأمري في�صل بن نواف بن عبدالعزيز اأمري منطقة اجلوف، اأم�س، االجتماع الي 22 لوكالء 
االإمارة واملحافظن، عرب االت�صال املرئي، م�صددًا على الدور الهام للمحافظن وروؤ�صاء املراكز، 
اإجناز  ي�صمن  مبا  فيها  العمل  و�صري  احلكومية  االأجهزة  اأداء  ومتابعة  املبا�صر  االإ�صراف  يف 
والتدابري  االحرتازية  االإجييراءات  تطبيق  من  للتاأكد  امليدانية  واملتابعة  بها،  املناطة  االأدوار 

الوقائية للحد من انت�صار فريو�س كورونا.

أداء التراويح بالحرمين وسط أجواء إيمانية واحترازية

استعراض أعمال هيئة الرقابة النووية لمحاكاة حوادث دولية
الريا�س -وا�س

االجتماع  واالإ�صعاعية  النووية  الرقابة  هيئة  عقدت 
لال�صتجابة  الدائمة  الوطنية  للجنة  والع�صرين  الثاين 
اجلهات  مب�صاركة   ، والنووية  االإ�صعاعية  للطوارئ 

الوطنية االأع�صاء يف اللجنة.
وتخلل االجتماع عر�س عن نتائج اأعمال هيئة الرقابة 
دولية  نووية  حييوادث  ملحاكاة  واالإ�صعاعية  النووية 
و�صل�صلة  احلييوادث  هذه  وتداعيات  نووية  مرافق  من 

القرارات اال�صتباقية التي تخفف من هذه التداعيات.
يف  ال�صعودية  العربية  اململكة  م�صاركة  عر�س  مت  كما 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وفر�صيات  متييارييين 
التبليغ  يف  العملية  واالإجيييراءات  الرتتيبات  الختبار 

عيين احليييييوادث اليينييووييية، وا�ييصييتييعييرا�ييس الييتييوجييهييات 
لال�صتجابه  الوطنية  م�صتوى جاهزية اجلهات  لقيا�س 

للحوادث االإ�صعاعية والنووية.
وكانت هيئة الرقابة النووية واالإ�صعاعية قد اختتمت 
التدريبية  اليييييدورة  اأعيييميييال  املييا�ييصييي  اخلييمييييي�ييس  ييييوم 
للطاقة  الدولية  الوكالة  مييع  بالتعاون  نظمتها  التي 
االأويل  "الت�صدي  بعنوان  بعد  عن   )IAEA( الذرية 
من  عييدد  فيها  �ييصييارك  والييتييي  االإ�صعاعية"،  لييلييطييوارئ 
اخليييرباء الييدولييييين ميين الييوكيياليية يف جمييال الييطييوارئ 
النووية واالإ�صعاعية ومب�صاركة اأكر من �صتن متدربا 
باخلطة  املعنية  الوطنية  اجلهات  جميع  من  ومتدربة 
والنووية.  االإ�صعاعية  للطوارئ  لال�صتجابة  الوطنية 

اأيام،  وقد ا�صتمرت هذه الدورة التدريبية ملدة خم�صة 
ومت طرح اأكر من خم�صة وع�صرين مو�صوعًا مت�صاًل 
امل�صتوى  على  االإ�صعاعية  للطوارئ  الت�صدي  باأعمال 
االأميين  مناطق  واإن�صاء  املخاطر  تقييم  منها  الوطني 
امل�صتجيبن  ووقيياييية  احليييادث  منطقة  حييول  واالأمييييان 
االأوائييييل واإر�يييصيييادات حماية اجلييمييهييور والييعييديييد من 

املوا�صيع االأخرى.
كما قام خرباء الدورة التدريبية ب�صرح اآلية ا�صتخدام 
الت�صدي  عملية  تنظم  والييتييي  اال�ييصييرت�ييصييادييية  االأدليييية 
مع  ومناق�صتها  االإ�صعاعية  الطوارئ  حلاالت  امليداين 
اإ�صعاعية  حلييوادث  �صيناريوهات  وو�صع  امل�صاركن 

ملحاكاة اال�صتجابة للحوادث االإ�صعاعية.

الريا�س- البالد
نظمت وزارة العدل ور�صة عمل مع خبري ق�صائي من اململكة املتحدة، عرب 
االت�صال املرئي عن بعد، ح�صرها جمموعة من الق�صاة يف املحاكم العمالية، 
عددا  الور�صة  وتناولت  ال�صخ�صية.  واالأحييوال  واال�صتئناف،  والتجارية، 
على  عامة  ونظرة  الربيطانية،  الق�صائية  التجربة  منها:  املو�صوعات  من 
الربيطانية،  املحاكم  يف  الق�صائية  االإجييراءات  واآلية  الربيطاين،  الق�صاء 
وغ�صل  االإرهيييياب  مكافحة  وجييهييود  املييتييحييدة،  اململكة  يف  املتهم  وحييقييوق 
االأموال ومتويل االإرهاب. يذكر اأن الوزارة �صبق واأن وقعت مذكرة تفاهم 

املجال  يف  واخلييربات  املعلومات  تبادل  ت�صمنت  الربيطانية  نظريتها  مع 
ممار�صة  جميياالت  يف  التدريب  اأ�صاليب  وتعزيز  البلدين،  بن  االإجييرائييي 
املهن  اأ�صحاب  يخ�س  فيما  البلدين  بن  االت�صال  وت�صهيل  املحاماة  مهنة 
يف  اخلرباء  بن  التنظيمية  اخلربات  نقل  االتفاقية  وت�صمنت  التنظيمية. 
تي�صري  يف  امل�صتخدمة  احلديثة  التقنية  االأنظمة  على  والتعرف  البلدين 
التقنيات  وفق  االأعمال  اأداء  جلودة  حتقيقًا  املحاكم  يف  االإجرائية  االأعمال 
اإقامة الندوات واملحا�صرات واالطالع على  واملعارف احلديثة، كما ت�صمل 

جميع امل�صتجدات الق�صائية يف جانبها التقني واالإجرائي واالإداري.

عيون جدة تحتفي بأبطال المملكة لذوي االحتياجات الخاصةالتجربة القضائية البريطانية في ورشة عمل بوزارة العدل 
جدة  - يا�سر بن يو�سف

عا�س اأبطال اململكة لذوي االحتياجات اخلا�صة 
يف رفع االأثقال واألعاب القوى من اأبناء نادي 
ذوي االعاقة مبحافظة جدة، احتفالية كبرية، 
جمعية  ا�صت�صافتها  مبهجة  اأميي�ييصييييية  خيييالل 
عيييييون جيييدة واليي�ييصييرييف ميييول اأميي�ييس االول، 
بح�صور عدد كبري من ال�صخ�صيات الريا�صية 
وامليداليات  االجنييييازات  نظري  واملجتمعية، 

التي حققوها موؤخرا يف بطوالت اململكة. 
احييرتازييية  اجيييييراءات  وجيييرى احلييفييل �صمن 
اأبييطييال نيييادي جدة  �ييصييارميية، حيث مت تييكييرمي 
جدة  نييادي  رئي�س  عد  فيما  االجنيياز  اأ�صحاب 
لالحتياجات الدكتور را�صد بن زومة االحتفالية 
املزيد  لتحقيق  جدة  نادي  الأبطال  حمفز  اأكرب 
من االجنازات يف الفرتة املقبلة، وقال: "حقق 
وت�صدروا  امليداليات  من  كبري  عييدد  ابطالنا 
على  م�صرفًا  اأدءًا  قدموا  كما  اململكة،  بطوالت 
على  ح�صلوهم  ونتوقع  االأقليمي،  ال�صعيد 
ظل  يف  قييريييبييًا،  العاملية  امليييييداليييييات  ميين  عييدد 
هييذا االحييتيي�ييصييان اليييذي يييجييدونييه ميين اجلهات 
واملوؤ�ص�صات الوطنية، وال�صيما جمعية عيون 
حر�صًا  وابييدت  اللقاء،  ا�صت�صافت  التي  جييدة 
معنويات  ورفيييع  دعييم  على  كييبييريًا  واهييتييمييامييًا 
الذين يعول عليهم  لالأبطال  املبدعة  الفئة  هذه 

الكثري". من جهته، اأكد املهند�س اأن�س �صرييف 
اأن  جييدة،  عيون  جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س 
العاملين  لالبطال  متوا�صعة  هدية  االحتفالية 
حتدوا  الذين  القوى  واألعاب  االثقال  رفع  يف 
داخل  ح�صنًا  بالًء  واأبلوا  وال�صعاب  الظروف 
ويرفعون  ب�صرف  ليفوزوا  املناف�صة،  ميادين 
التكرمي.  وي�صتحقون  احلبيبة  بييالدنييا  ا�صم 
تطوير  م�صت�صار  ميمنى  زهري  الدكتور  ونوه 
االأعييييمييييال بييجييمييعييييية عيييييييون جييييدة بييياالجنييياز 
القيادة  اهتمام  الذي يج�صد  الكبري  ال�صعودي 
الر�صيدة املتوا�صل بهذه الفئة الغالية، و�صدد 
املجتمع  موؤ�ص�صات  جميع  قيام  �صرورة  على 

االأبييطييال  وم�صاندة  دعييم  يف  بييدورهييا  امليييدين 
الذين يرفعون ا�صم اململكة عاليًا.

العام  االأمييين  املييهييدي  نعيم  الييدكييتييور  واأ�ييصييار 
ليينييادي جيييدة لييالحييتييييياجييات اخلييا�ييصيية، اأن ما 
املدربن،  من  الييدائييم  العمل  نتاج  حتقيقه  مت 
وحيير�ييس الييالعييبيين عييلييى رفيييع ا�ييصييم جيييدة يف 
يف  اململكة  ا�ييصييم  ورفيييع  الداخلية  الييبييطييوالت 
البداية  اأنها  اإىل  الفتًا  اخلارجية،  البطوالت 

لتحقيق منجزات قوية خالل هذا العام.
و�ييصييهييدت االحييتييفييالييييية تييوقيييييع عييقييد �ييصييراكيية 
جمييتييمييعييييية بييين نييييادي جييييدة لييييذوي االإعييياقييية 

وجمعية عيون جدة.

قنصل إندونيسيا يطمئن على الخدمات الطبية للمعتمرين
جدة- يا�سر بن يو�سف

املكرمة  مكة  مبنطقة  ال�صحية  اليي�ييصييوؤون  عييام  مييدييير  بحث 
العامة  باملديرية  مبكتبه  مييطييري،  حييمييزة  بيين  وائيييل  الييدكييتييور 
اإندوني�صيا  جلمهورية  العام  القن�صل  مع  ال�صحية،  لل�صوؤون 
�صبل  له،  املرافق  والوفد  هارتونو  ايكو  ال�صيد  اململكة  لدى 
للمعتمرين  املقدمة  الطبية  واخلدمات  اجلانبن  بن  التعاون 
ناق�س  اللقاء  اأن  مطري  الييدكييتييور  واأو�ييصييح  االإندوني�صين. 
املعتمرين  من  للمر�صى  املقدمة  وال�صحية  الطبية  اخلدمات 
بالغًا  اهتمامًا  تييويل  اململكة  اأن  اإىل  م�صريًا  االإندوني�صين، 
ب�صحة االإن�صان �صواء كان مقيمًا على اأر�صها اأو زائرًا، موؤكدًا 
بتقدمي  املكرمة  مكة  �صحة  يف  متمثلة  ال�صحة  وزارة  حر�س 

اأجود اخلدمات والرعاية ال�صحية للمعتمرين والزوار.



الريا�ض- البالد
ناق�س رئي�س هيئة حقوق الإن�صان الدكتور عواد بن �صالح العواد يف مكتبه مبقر 
اأوجه  اأم�س، مع �صفري جمهورية فرن�صا لدى اململكة ال�صيد لودوفيك بوي،  الهيئة، 

التعاون امل�صرتك يف جمالت حقوق الإن�صان املختلفة.
ال�صديقني،  البلدين  بييني  الثنائية  العالقات  بعمق  ال�صتقبال  خييالل  الييعييواد  واأ�ييصيياد 
ا اأهم جهود اململكة يف جمال حقوق الإن�صان، واأبرز الإ�صالحات التي نفذتها  م�صتعر�صً
بدعم وتوجيه من قبل خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود ، 
و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري  حممد بن �صلمان بن عبد العزيز  اآل �صعود ويل العهد، 
حفظهما الله. كما بحث العواد مع �صفري الحتاد الأوروبي لدى اململكة باتريك �صيمونية، 
�صبل تعزيز التعاون يف جمال حقوق الإن�صان بني اململكة والحتاد الأوربي. واأكد خالل 
العالقات يف  تلك  يعزز  التعاون مبا  ا�صتمرار  واأهمية  امل�صرتكة؛  العالقات  اللقاء عمق 
املجالت كافة. واأو�صح اأن اململكة يف ظل روؤية 2030 نفذت اإ�صالحات عديدة ومتالحقة 

يف خمتلف جمالت حقوق الإن�صان، بدعم ورعاية من خادم احلرمني ال�صريفني، و�صمو 
لتبادل  اجلانبني  بني  الييزيييارات  هذه  مثل  باأهمية  منوًها  الله-،  -حفظهما  العهد  ويل 

وجهات النظر حول العديد من امللفات والق�صايا مبا يعزز ال�صراكة واآفاق التعاون.

 الديوان الملكي عن المحكمة العليا : اليوم الثالثاء غرة شهر رمضان

نشكر جنودنا المرابطين في الحدود من منسوبي القطاعات العسكرية واألمنية

محليات
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مع اطاللة �صهر رم�صان الف�صيل، تت�صابق اخلطى نحو الطاعات 
مبختلف اأوجهها وا�صكالها، فيما تت�صارع اخلطوات نحو بيوت 
الله لأداء ال�صلوات والنوافل، تاأ�صيا ب�صنة الر�صول عليه ال�صالة 
رم�صان  فجاء  والأزميينيية  الأوقيييات  اختلفت  وقييت  يف  وال�صالم، 
اإذ   ،2020 رم�صان  عليه  كان  عما  الله  من  بف�صل  مغايرا   2021
يف  بالكامل  عام  مييدار  على  الدولة  من  املبذولة  اجلهود  جنحت 
حتييد خماطر فريو�س كورونا، حفاظا على املجتمع من انت�صار 
اأي تغيري وتتفاعل مع  الوباء، فكانت الحييرتازات مرنة تواكب 
اأي طارئ، واإذا كانت بيوت الله م�صرعة يف رم�صان احلايل فاإن 
اجلميع مطالب باأن يعي جيدا باأن العامل - واململكة �صمنه - مل 
وتنه�س  الآن  حتى  براأ�صها  تطل  ظلت  التي  اجلائحة  يتجاوزوا 
يف املجتمعات فعطلت بع�صها وقتلت طموح البع�س الآخر، لكن 
اململكة بف�صل من الله ثم بجهود املخل�صني ا�صتطاعت اأن تتجاوز 
اأعمال  اأن  يعي  الييذي  املجتمع  وعييي  على  مراهنة  املطبات،  تلك 
اخلري واملبادرة يف الطاعات ل تعني اأبدا اهالك الآخرين، ولأن 
كورونا فريو�س يتمدد بالختالط والتخالط والتجمعات، يجب 
احلذر اأول واأخريا حتى ل نف�صد �صهر رم�صان فتتجرعه بع�س 

الأ�صر وهي تودع اأعزاءها، احلذر واجب و�صرورة �صرعية.

شهر الطاعات
كلمة

نأمل من الجميع االلتزام باالحترازات والمبادرة بأخذ اللقاحات
الريا�ض - البالد

امل�سلمني  جميع  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  دعا 
الرب  على  والتعاون  واحلوار،  العقل  لغة  وحتكيم  والفرقة،  اخلالفات  لنبذ 
والتقوى.وهناأ يف كلمته مبنا�سة �سهر رم�سان املبارك كافة املواطنني واملقيمني 
جلنودنا  �سكره  عن  معربا  املبارك،  رم�سان  �سهر  بحلول  والعامل  وامل�سلمني 

املرابطني يف احلدود والثغور من من�سوبي القطاعات الع�سكرية والأمنية. 
اإىل  الق�سبي،  الدكتور ماجد  املكلف  األقاها وزير الإعالم  التي  الكلمة  واأ�سار يف 
اجلهود الكبرية التي قامت بها اململكة للت�سدي لهذه اجلائحة، والدور العلمي 
كورونا  فريو�ض  مكافحة  يف  الناجعة  اللقاحات  اإىل  تو�سل  الذي  الكبري 

امل�ستجد. وفيما يلي ن�ض الكلمة:

احلمد لله رب العاملني القائل يف كتابه الكرمي ) يا اأيها الذين 
اآمنوا كتب عليكم ال�صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 

تتقون ( .
و�صحبه  اآليييه  وعييلييى  الأميييني  النبي  على  واليي�ييصييالم  واليي�ييصييالة 
.اأيها املواطنون واملقيمون يف بالدنا الغالية اململكة  اأجمعني 

العربية ال�صعودية حفظها الله .
اإخواين امل�صلمني يف كل مكان 

ال�صالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وكل عام واأنتم بخري
�صهر  الكرمي  ال�صهر  هذا  بلغنا  الييذي  القدير  العلي  الله  اأحمد 
اأن يكون  النار واأ�صاله عز وجل  القراآن والرحمة والعتق من 
يف قدوم هذا ال�صهر املبارك خريا لالإ�صالم وامل�صلمني وللعامل 
ي�صومونه  ممن  يجعلنا  اأن  وتعاىل  تبارك  اأ�صاله  كما   ، اأجمع 

ويقيمونه اإميانا واحت�صابا.
اإخواين واأخواتي ..اأيها امل�صلمون يف كل  اأبنائي وبناتي .. 
اأجمع  والعامل   ، العام  هذا  رم�صان  �صهر  علينا  يحل   .. مكان 
مازال يعي�س يف هذا الظرف البالغ الأثر ، واملرحلة ال�صعبة 

الإحتياطات  رغييم  كييورونييا  جائحة  وتف�صي  انت�صار  نتيجة 
الدويل ملقاومة  بها املجتمع  التي عمل  الوا�صعة  والإجييراءات 
اآثيييارهيييا ال�صحية والإجييتييميياعييييية  ميين  هيييذه اجلييائييحيية واحليييد 

والإقت�صادية .
من  والبحثية  العلمية  اجلهود  به  ماتكللت  على  الله  ون�صكر 
اكت�صاف اللقاحات النافعة باإذنه تعاىل يف الوقاية من الإ�صابة 

بهذا الوباء والتقليل من اأ�صراره واآثاره على الب�صرية .
الكبرية  اجلهود  جناح  على  وجل  عز  لله  بال�صكر  نتوجه  كما 
التي قامت به اململكة يف الت�صدي لهذه اجلائحة منذ بدايتها 
وامل�صارعة  مقاومتها  يف  اليييدويل  املجتمع  مييع  وامل�صاهمة 
حد  عييل  واملقيمني  املييواطيينييني  حلماية  الييلييقيياحييات  تيياأمييني  يف 
بالإجراءات  اللتزام  ال�صتمرار يف  ناأمل منهم  الذين   ، �صواء 
اجلائحة  تزول  حتى  الوقائية  التدابري  وتطبيق  الحرتازية 
على  للحفاظ  اللقاحات  هذه  باأخذ  واملبادرة  تعاىل  الله  بيياإذن 
�صحتهم و�صحة اأهاليهم وامل�صاهمة يف حماية ال�صحة العامة 

للمجتمع .

اململكة  يف  بييه  الييلييه  اأكييرميينييا  مبييا  نفخر   .. امل�صلمني  اإخيييواين 
العربية ال�صعودية من ف�صل كبري و�صرف عظيم ومكانة رائدة 
�صلى  الكرمي  ر�صوله  وم�صجد  العظيم  بيته  خلدمة  الأمم  بني 

الله عليه و�صلم وقا�صديهما من حجاج ومعتمرين وزوار .
كييمييا نييعييتييز مبييا اتييخييذتييه املييمييلييكيية ميين ميينييظييوميية الإجييييييراءات 
الحرتازية والوقائية النموذجية وتوظيف التقنيات احلديثة 
ل�صالمة قا�صديهما من هذه اجلائحة و�صالمة اأبنائنا العاملني 

على اأمنهم وراحتهم وتلبية احتياجاتهم.
اإخواين واأخواتي .. يف م�صتهل هذا ال�صهر الكرمي الذي ن�صاأل 
الإن�صانية  وعلى  امل�صلمني  على  بركاته  تعم  اأن  وعال  جل  الله 
جمعاء تدعو اململكة العربية ال�صعودية جميع امل�صلمني اإىل نبذ 
اخلالفات والفرقة وحتكيم لغة العقل واحلوار والتعاون على 

الرب والتقوى .
يف هذه املنا�صبة املباركة اأ�صكر جنودنا البوا�صل املرابطني يف 
الع�صكرية والأمنية  القطاعات  احلدود والثغور من من�صوبي 
يف  العاملني  وجميع  ال�صحي  القطاع  يف  العاملني  اأ�صكر  كما 

اأبنائها  و�صالمة  البالد  اأميين  و�صعوا  الذين  الدولة  قطاعات 
جهودكم  الله  فبارك  اعتبار  كل  فوق  اأرا�صيها  على  واملقيمني 
مييوازييين  يف  بييه  ميياتييقييومييون  وجييعييل  �صعيكم  بالنجاح  وكييلييل 
ح�صناتكم ، ون�صاأله �صبحانه اأن يتغمد �صهداءنا بوا�صع رحمته 

ومغفرته وي�صكنهم ف�صيح جناته اإنه �صميع جميب .
اإخواين واأخواتي .. لقد جعل الله من رم�صان رحمة وفر�صة 
ال�صهر  هييذا  يت�صمنه  مبا  وعمله  نف�صه  امل�صلم  فيها  يراجع 
التناف�س يف اخلريات  الكرمي من درو�س جليلة حت�س على 
والأعمال ال�صاحلة فقد كان النبي �صلى الله عليه و�صلم يب�صر 
اأ�صحابه برم�صان لإغتنام ف�صله فاأ�صال الله األ يحرمنا اأجره 
اأبناءنا  يوفقق  واأن  عتقائه  من  يجعلنا  واأن  منا  يتقبله  واأن 
الدرا�صية  اختباراتهم  اأداء  يف  والطالبات  الطالب  وبناتنا 
اأ�صاله تبارك  ، كما  اإنه �صميع جميب  الف�صيل  ال�صهر  يف هذا 
بالدنا  يحفظ  واأن  خري  لكل  توفيقه  علينا  يدمي  اأن  وتعاىل 
لل�صيام  واياكم  الله  وفقنا  �صوء  كل  من  كافة  العامل  وبلدان 

والقيام و�صالح الأعمال.

دعا المسلمين لنبذ الفرقة وتحكيم لغة العقل والحوار.. الملك سلمان:

القيادة تتبادل التهاني مع قادة الدول اإلسالمية 
الريا�ض-وا�ض

عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خييادم  من  حر�صًا 
بن  �صلمان  بيين  حممد  الأميييري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  �صعود  اآل 
اليييوزراء  جمل�س  رئي�س  نييائييب  العهد  ويل  �صعود  اآل  عبدالعزيز 
وزير الدفاع ي حفظهما الله ي على التوا�صل مع اإخوانهم قادة الدول 
فقد  املبارك،  رم�صان  �صهر  حلول  مبنا�صبة  عام  كل  يف  الإ�صالمية 
ي  بعث خادم احلرمني ال�صريفني و�صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد 
رعاهما الله ي برقيات تهنئة اإىل قادة الدول الإ�صالمية بهذه املنا�صبة 
املباركة، داعني املوىل �صبحانه وتعاىل اأن يتقبل من اجلميع �صالح 
الإ�صالمية  الأميية  على  الكرمية  املنا�صبة  هييذه  يعيد  واأن  الأعييمييال، 
بالعزة والتمكني، وباملزيد من التقدم والزدهار. ومبنا�صبة حلول 
�صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  تلقى  املبارك  رم�صان  �صهر 
الأمري حممد بن  امللكي  ال�صمو  اآل �صعود، و�صاحب  بن عبدالعزيز 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 
ي برقيات تهنئة من قادة الدول  الوزراء وزير الدفاع ي حفظهما الله 

الإ�صالمية، وقد وجه لهم خادم احلرمني ال�صريفني و�صاحب ال�صمو 
ي برقيات �صكر جوابية، مقدرين ما  الله  ي رعاهما  العهد  امللكي ويل 
املوىل عز  �صائلني  اأعربوا عنه من متنيات طيبة ودعوات �صادقة، 
باخلري  الإ�صالمية  الأمة  على  الكرمية  املنا�صبة  هذه  يعيد  اأن  وجل 
اأ�صدر  اآخر  �صعيد  وال�صتقرار.على  الأميين  من  وباملزيد  والربكة، 
الديوان امللكي اأم�س بيانًا اأو�صح فيه اأن دائرة الأهلة يف املحكمة 
لهذا  املبارك  رم�صان  �صهر  غرة  هو  الثالثاء  اليوم  اأن  قررت  العليا 
العدول بروؤية هالل �صهر  ال�صهود  العام 1442هي  ب�صهادة عدد من 

رم�صان املبارك ليلة اأم�س.
ما  العليا  املحكمة  ميين  املييلييكييي:جيياءنييا  الييديييوان  بيييييان  يلي  وفيما 

يلي:القرار رقم ) 144 / هي ( وتاريخ 30 / 8 / 1442هي،
اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  و�صلم  الله  و�صلى  وحييده،  احلمدلله 
العليا جل�صة  املحكمة  الأهلة يف  دائرة  فقد عقدت  و�صحبه، وبعد؛ 
اأم  تقومي  ح�صب  ي  �صعبان  �صهر  من  الثالثني  الثنني  اأم�س  م�صاء 
القرى ي للنظر فيما يردها حول ترائي هالل �صهر رم�صان لهذا العام 

1442هييي، وبعد الطالع على جميع ما وردها والنظر فيه وتاأمله، 
رم�صان  �صهر  هالل  بروؤية  العدول  ال�صهود  من  عدد  �صهد  قد  ولأنييه 
املبارك هذه الليلة، وبناء عليه، وملا ثبت عن النبي �صلى الله عليه 
و�صلم اأنه قال : " �صوموا لروؤيته واأفطروا لروؤيته" متفق عليه، فاإن 
الدائرة، تقرر : اأن اليوم الثالثاء 1 / 9 / 1442هيي ي ح�صب تقومي 
اأم القرى ي املوافق 13 / 4 / 2021م، هو غرة �صهر رم�صان املبارك 

لهذا العام 1442هي .
واملحكمة العليا اإذ تهنئ مقام خادم احلرمني ال�صريفني، و�صمو ويل 
عهده الأمني ي حفظهم الله ي، وجميع املواطنني واملقيمني، وامل�صلمني 
جميعًا بهذا ال�صهر الكرمي، لت�صاأل الله العلي القدير اأن يعني امل�صلمني 
على �صيامه وقيامه، واأن يتقبل منهم �صالح الأعمال، وي�صلح ذات 
بينهم، واأن ين�صر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البالد اأمنها 
و�صلى  جميب،  قريب  �صميع  �صبحانه  اإنه  وازدهارها  وا�صتقرارها 
اأجمعني.  و�صحبه  اآلييه  وعلى  حممد،  نبينا  على  وبييارك  و�صلم  الله 

دائرة الأهلة يف املحكمة العليا.

الراجحي يؤكد اهتمام القيادة برعاية أسر السجناء

رئيس هيئة حقوق اإلنسان يبحث التعاون مع فرنسا واالتحاد األوروبي

الشورى يوافق على نظام البريد وتعديل نظامي 
التقاعد المدني والعسكري

الريا�ض - البالد
"عرب  اأم�س  وافق جمل�س ال�صورى خالل جل�صته العادية 
الت�صال املرئي" برئا�صة رئي�س املجل�س ال�صيخ الدكتور 
م�صروع  على  ال�صيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  بن حممد  الله  عبد 
وتنظيمه  القطاع  تطوير  اإىل  يهدف  الييذي  الربيد  نظام 
وفق اأحدث الأ�صاليب والتقنيات احلديثة، ب�صكل ي�صمن 
تقدمي اخلدمات الربيدية باأ�صعار منا�صبة وجودة عالية، 
وتلبية احتياجات املجتمع منها ب�صكل متطور، ومواكبة 

املعايري العاملية يف هذا املجال.
املنا�صب  امليينيياخ  اإيييجيياد  اإىل  اليينييظييام  ميي�ييصييروع  وي�صعى 
ال�صيا�صات  فاعلية  وزيييادة  والفاعلة،  العادلة  للمناف�صة 
العامة ذات ال�صلة بالقطاع وت�صافر اجلهود بني اجلهات 
العامة واخلا�صة مبا يحقق احلوكمة الفاعلة والعادلة يف 

القطاع.
وثالثني  �صبع  يف  جيياء  الييذي  النظام،  م�صروع  ويدفع 
بيييزييييادة و�ييصييرعيية انت�صار  اأهيييدافيييه  مييييادة، ميين خيييالل 
اخلدمات الربيدية يف التعامالت احلكومية واخلدمات 
التجارية،  والأن�صطة  الأفيييراد  مع  والعالقات  العامة 
يهدف  كما  الإلكرتونية،  التجارة  منو  يف  وامل�صاهمة 
اإىل حتفيز �صوق الربيد وتوفري بيئة جاذبة لال�صتثمار 
يف  الرائدة  الدولية  ال�صركات  وا�صتقطاب  القطاع  يف 
عمل  م�صتوى  ورفييع  للقطاع  الأولييوييية  ذات  املييجييالت 

منظومة املوؤ�ص�صات وال�صركات الوطنية.
كما وافق املجل�س على تعديل املادة )25( من نظام التقاعد 
املدين، واملادة )23( من نظام التقاعد الع�صكري، لتكون 
املعا�س  �صاحب  عن  امل�صتحقون  الآتييي:  بالن�س  املادتان 
هم : الزوج اأو الزوجة ، والأم والأب والبن ، والبنت ، 
وابن وبنت البن الذي تويف يف حياة �صاحب املعا�س ، 
والأخ والأخت واجلد واجلدة وفيما عدا الزوجة والبن 
والبنت ، في�صرتط ل�صتحقاق ال�صخ�س اأن يكون معتمدًا 
ويحدد   ، وفيياتييه  عند  املييعييا�ييس  �صاحب  على  اإعييالييتييه  يف 
متى  منه  بقرار  للتقاعد  العامة  املوؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س 
املعا�س  �صاحب  على  اإعالته  يف  معتمدًا  ال�صخ�س  يعترب 

، وتاريخ بدء �صرف ال�صتحقاق واإجراءات اإثبات ذلك .
ونيياقيي�ييس املييجييليي�ييس ميي�ييصييروع نييظييام حييقييوق كييبييري ال�صن 
ال�صوؤون  جلنة  من  ب�صاأنه  لتقرير  ا�صتماعه  بعد  ورعايته 
جلنة  تقرير   ناق�س  كما  وال�صباب  والأ�صرة  الجتماعية 
ال�صنوي  التقرير  ب�صاأن  والق�صائية،  الإ�صالمية  ال�صوؤون 
املايل  للعام  والإفييتيياء  العلمية  للبحوث  العامة  للرئا�صة 
م�صتهل  وافييق يف  قد  املجل�س  وكييان   . 1441/1442هييييي 
اجلل�صة على م�صروع اتفاقية التعاون اجلمركي امل�صرتك 
بني الهيئة العامة للجمارك يف اململكة و�صوؤون اجلمارك 
امل�صغل  بربنامج  املتبادل  لييالعييرتاف  البحرين  مبملكة 

القت�صادي املعتمد لدى كل منهما املوقع يف الريا�س.

الريا�ض- البالد
اأو�صح وزير املوارد الب�صرية والتنمية الجتماعية 
لرعاية  الييوطيينييييية  اللجنة  اإدارة  جمل�س  رئييييي�ييس 
ال�صجناء واملفرج عنهم واأ�صرهم"تراحم" املهند�س 
باأ�صر  الهتمام  اأن  الراجحي،  �صليمان  بن  اأحمد 
ال�صجناء نابع من اهتمام القيادة الر�صيدة، حفظها 
ذنب  دون  عائلهم  عنهم  غاب  التي  الفئة  بهذه  الله، 
لهم، والتي من اأجلها اأن�صئت هذه اللجنة املخت�صة 
برعايتهم والهتمام بهم، مثمنًا دعم اأمراء املناطق" 

الروؤ�صاء الفخريني" للجان الفرعية حلملة "نرتاحم 
الأعمال  رجييال  داعيًا  ال�صابقة،  واحلمالت  معهم" 
اأفييراد  وكافة  اخلا�س  والقطاع  املانحة  واجلهات 
املجتمع بامل�صاندة وامل�صاركة يف دعم هذه احلملة 

لتفريج كرب اأ�صر ال�صجناء والتخفيف عن كاهلهم.
جاء ذلك لدى تد�صينه، اأم�س، حملة "نرتاحم معهم" 
اليييوزارة  مبقر  وذليييك   ،" " تييراحييم  تقيمها  الييتييي   ،
احلملة  بتحقيق  تطلعه  عيين  مييعييربييًا  بييالييريييا�ييس 
بتعا�صد  �صنوية  حملة  باتت  اأنها  ُمبينًا  لأهدافها، 

وموؤازرة كافة اأفراد املجتمع للوقوف بجانب اأ�صر 
ال�صجناء. من جانبه �صكر اأمني عام "تراحم" تركي 
على  الإدارة  جمل�س  رئي�س  البطي  الله  عبد  بيين 
رعايته وتد�صينه للحملة، ُمبديًا �صعادته بانطالقها 
اأن  ُمبينًا  اململكة،  وحمييافييظييات  مناطق  كييافيية  يف 
اإتاحة  اأ�صر ال�صجناء عرب  احلملة �صرتكز على دعم 
املانحة  واجلييهييات  املجتمع  اأفيييراد  جلميع  املييجييال 
لتحقيق  الجتماعية  امل�صوؤولية  ذات  وال�صركات 

الأهداف املرجوة.

الجهود الكبيرة التي قامت 
بها المملكة نجحت في 

التصدي للجائحة

نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات 
الحديثة المتخذة لسالمة قاصدي 

الحرمين الشريفين 
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خيرات رمضان ليست للمتسولين

ارتفاع منحنى اإلصابات مؤشر خطير

راهنت على وعي المجتمع لمكافحة الظاهرة.. الموارد البشرية لـ           : 

حذر من تجاهل االحترازات في رمضان.. رئيس جمعية الوبائيات:

جدة- يا�سر بن يو�سف 
حذر رئي�س اجلمعية ال�سعودية للوبائيات اخلبري ال�سحي ا�ست�ساري طب 
االأ�سرة واملجتمع الربوفي�سور توفيق بن اأحمد خوجة، من جتاهل االلتزام 
بالتدابري االحرتازية اخلا�سة بكورونا يف �سهر رم�سان الف�سيل، م�سددا 
على اأهمية اال�ستمرار يف ارتداء الكمامة حتى يف حال اأخذ اللقاح الوقائي، 

وتطبيق التباعد اجل�سدي وتعقيم اليدين ب�سكل دائم. 
وبني اأن عودة منحنى االإ�سابات اإىل االرتفاع خالل هذه االأيام موؤ�سر خطري 
مواجهة  فــاإن  وبالتايل  اخللف،  اإىل  املبذولة  اجلهود  يعيد  �سحي،  وغري 
اجلائحة وتطويق وحما�سرة الفريو�س مرتهن بـ" الوعي املجتمعي"، مما 
اأفراد املجتمع اأن ي�ست�سعروا باأهمية امل�سوؤولية ودورهم يف  يدعو جميع 

مواجهة كورونا والتعاون مع جميع اجلهات يف مكافحته. 
كل  نفو�س  يف  وخ�سو�سية  كبرية  روحانية  له  رم�سان  �سهر  واأ�ــســاف، 
اأن يكون جمتمعنا  اللقاءات االجتماعية، وهو ما يتطلب  منا، وفيه تزداد 
فجميع  ال�سر�س،  الفريو�س  مواجهة  نحو  امل�سوؤولية  من  كبري  قدر  على 
ارتفاع  بينت  املا�سية  االأيـــام  خــالل  ال�سحة  لـــوزارة  ال�سحية  التقارير 
منحنى اال�سابات جمدًدا ب�سبب الت�ساهل والرتاخي وعدم التقيد بالتدابري 
االحرتازية مما يعني اأن املجتمع البد اأن يدرك خطورة مرحلة التحديات، 
ن�ساط  حما�سرة  يف  املراحل  اأهم  من  تعد  التطعيم  بعد  ما  مرحلة  اأن  كما 

فريو�س كورونا من خالل موا�سلة االلتزام بالتدابري االحرتازية. 
اللقاح  اأخذ  على  املجتمع  اأفــراد  جميع  حر�س  �سرورة  على  خوجة  و�سدد 
من  للوقاية  وفعالة،  اآمنة  املعتمدة  اللقاحات  جميع  اأن  مبيًنا  الوقائي، 
للمر�س، وهي خطوة مهمة جدا للو�سول  ال�سديدة  االإ�سابة وامل�ساعفات 
اإىل املناعة املجتمعية، وال�سيطرة على اجلائحة اإىل اأن يتم باإذن الله اإعالن 

بالدنا والعامل من اإنتهاء جائحة كورونا وخلوه من الفريو�س ال�سر�س. 
ت�سهده  اإجنــاز  واأهــم  اأكــرب  يعد  وقائي  لقاح  اإىل  التو�سل  اأن  اإىل  ولفت 
الب�سرية لكون فريو�س كورونا من الفريو�سات القاتلة وال�سر�سة اإذ توفى 
اأ�ساب 13٦ مليون و٦00  اإىل االآن مليونان و9٥0 الف فرد، فيما  ب�سببه 
اللقاح  وجــود  فــاإن  وبالتايل  ومفجعة،  فلكية  االأرقــام  وهــذه  �سخ�س  األــف 
حماية ل�سكان كوكب االأر�س وقرب نهاية الفريو�س - باإذن الله- ؛ لذا يجب 

اأن يكون كل فرد يف املجتمع على وعي كبري وقدر اأكرب من امل�سوؤولية. 
الدوؤوبة  باجلهود  للوبائيات  ال�سعودية  اجلمعية  عن  نيابة  خوجة  ونوه 
التي تبذلها حكومة اململكة، ممثلة يف وزارة ال�سحة واجلهات احلكومية 
انت�سار فريو�س كورونا  ال�سحي، ومكافحة  االأمن  �سبيل تعزيز  كافة، يف 
و�سالمة  العامة  ال�سحة  على  للحفاظ  وذلك  باململكة،   )19-COVID(
املواطن واملقيم، مما ي�سهم بكل كفاءة وفاعلية يف خف�س معدالت االإ�سابة 

والوفيات، وزيادة معدل التعايف.

جدة- يا�سر بن يو�سف  
دعت وزارة املوارد الب�سرية والتنمية االجتماعية، 
املواطنني واملقيمني اإىل اختيار الطرق ال�سحيحة 
ال�سدقة  اإيــ�ــســال  عند  الر�سمية  الــقــنــوات  وعــرب 
الــذيــن  املت�سولني  مــع  الــتــعــاون  وعـــدم  والـــزكـــاة 
ي�ستغلون حرمة ال�سهر الف�سيل للت�سول باعتباره 

مو�سم ال�سدقات واالأعمال ال�ساحلة.
وقالت يف ردها على ت�ساوؤالت "البالد" اأنه يجب 
الــظــاهــرة،  تلك  عــن  االإبــــالغ  يف  اجلميع  تــعــاون 
اأن  اإىل  م�سرية  االأمــنــيــة،  بــاالأجــهــزة  بــاالتــ�ــســال 
اخلريية  اجلمعيات  اإىل  توجيههم  يتم  املت�سولني 
والوزارة  حاالتهم،  وتفح�س  اأمرهم  تتوىل  التي 
على  حفاظا  ال�ساأن  هذا  يف  توعوية  جهودا  تبذل 

اأنها  اإىل  واأ�سارت  ال�سلبية.  املظاهر  من  املجتمع 
�سواء  الت�سول  ملكافحة  املجتمع  وعي  على  تعول 
الت�سول  الأن  ال�سهور،  من  غــريه  اأو  رم�سان  يف 
ت�سكل خطرا حقيقيا ويجب مكافحته. وبينت اأنها 
وافقت قبل اأيام على نظام مكافحة الت�سول، ليتم 
ليتم  ال�سامي،  الوزراء واملقام  اقراره من جمل�س 
لتجرمي  �سامل  وهو  الواقع،  اأر�ــس  على  تطبيقه 
يف  املجتمع  كيان  يهدد  خطرا  باعتباره  الت�سول 
واأمــنــيــا،  واقت�ساديا  اجتماعيا  الــنــواحــي  كــافــة 
لذلك.  ورادعــة  وا�سحة  عقوبات  النظام  حدد  لذا 
املعنية  اجلهات  �سمن  اأنها  الـــوزارة  واأو�سحت 
ال�سعودي  باملت�سول  تعنى  الت�سول،اإذ  مبكافحة 
درا�سة  يتم  اإذ  االأمنية  اجلهات  من  اإليها  املحال 

حــالــتــه مــن قــبــل االأخــ�ــســائــيــني واالأخــ�ــســائــيــات 
العمل  على  قــادر  اأنــه  ات�سح  فــاإذا  االجتماعيات، 
الب�سرية  املــوارد  تنمية  �سندوق  اإىل  احالته  يتم 
وتقدمي التدريب والتاأهيل له، اأما اإذا كان حمتاجًا 
االجتماعي  ال�سمان  مكاتب  اإىل  اإحــالــتــه  فيتم 
املت�سول  كــان  حالة  ويف  اخلــرييــة.  واجلمعيات 
اأجنبيا فيحال مبح�سر اإىل مراكز ال�سرطة ملبا�سرة 
ثم  ومن  اإقامته  م�سروعية  ومعرفة  معه  التحقيق 

يعاد اإىل موطنه االأ�سلي.
ولفتت الوزارة اإىل اأن هناك عدة جهات اأخرى لها 
الداخلية  وزارة  منها  الت�سول  مكافحة  يف  مهام 
)ال�سريك االأ�سا�سي يف مكافحة هذه الظاهرة وهي 
ال�سعوديني  القب�س على املت�سولني  باإلقاء  املناطة 

وغري ال�سعوديني(، وززارة اخلارجية التي تعمل 
يف  اململكة  اإىل  الــوافــديــن  االأجــانــب  توعية  على 
الت�سول  مبنع  اململكة  اإىل  دخولهم  قبل  بلدانهم 
فيها، ووزارة ال�سوؤون االإ�سالمية واالوقاف حلث 
ومنعهم  املت�سولني  منا�سحة  على  امل�ساجد  اأئمة 
من الت�سول يف امل�ساجد، ووزارة االعالم لتكثيف 
االجتماعية  الت�سول  بــاأ�ــســرار  املجتمع  توعية 
وقوات  ال�سرعية،  حماذيره  وبيان  واالقت�سادية 
اأمــــن املــ�ــســجــد احلــــرام واأمــــن املــ�ــســجــد الــنــبــوي 
ال�ستمرار م�سوؤولية مكافحة الت�سول يف احلرمني 
لت�سمني  التعليم  وزارة  اإىل  باالإ�سافة  ال�سريفني، 
وبيانًا  للت�سول  تعريفًا  الدرا�سية  املناهج  بع�س 

الأ�سراره املتعددة على الفرد واملجتمع.

الريا�ض  ـ البالد  
كّثفت الهيئة العامة للغذاء والدواء جوالتها التفتي�سية على 
اململكة،  مناطق  من  عدد  يف  االأغذية  وم�ستودعات  م�سانع 
�سهر  خالل  ا�ستهالكها  يكرث  التي  االأغذية  على  الرتكيز  مع 
اإىل  تهدف  ا�ستثنائية  خطة  �سمن  وذلــك  املــبــارك،  رم�سان 

التاأكد من �سالمة وت�سنيع وتخزين ونقل تلك املنتجات.
بداية  منذ  زاروا  مفت�سيها  والدواء" اأن  "الغذاء  واأو�سحت 
لتوزيع  ومراكز  م�ستودعات   )80٥( املن�سرم  �سعبان  �سهر 

االأغذية، مت اإغالق )17( منها، و�سبط )90٦.487 كغم( من 
اأغذية  م�سنع   )2٦4( الزيارات  �سملت  كما  الغذائية،  املــواد 
ومياه، جرى خاللها اإيقاف خطي اإنتاج، و�سبط )133.٦٥ 

كغم(.
الغذائية  املن�ساآت  الــتــزام  من  التحقق  اإىل  اخلطة  وتهدف 
وتخزينه  ت�سنيعه  يتم  ما  ومطابقة  "الهيئة"  با�سرتاطات 
وتوزيعه باللوائح الفنية واملوا�سفات القيا�سية املعتمدة مبا 
يحقق �سالمة الغذاء، كما ت�سمل التاأكد من �سالمة وت�سنيع 

وتخزين ونقل تلك املنتجات حتى و�سولها اإىل منافذ البيع.
وتت�سمن اخلطة القيام بجوالت تفتي�سية خالل وخارج فرتة 
الزيارات  و�ست�ستمر  االأ�سبوع،  اأيــام  طوال  الر�سمي  العمل 

التفتي�سية امليدانية خالل ال�سهر الكرمي.
خمالفات  عــن  االإبــــالغ  ميكن  اأنـــه  اإىل  "الهيئة"  واأ�ـــســـارت 
الرقم  االت�سال على  الإ�سرافها عن طريق  املن�ساآت اخلا�سعة 
لها  "طمني" التابع  تطبيق  اأو من خالل   ،)19999( املوّحد 

املتاح على نظامي الت�سغيل "IOS" و "اأندرويد".

805 مستودعات للمنتجات الرمضانية تحت المجهر

الريا�ض - البالد 
خاللها  من  يتم  اأولوية،  خدمة  ال�سحة  وزارة  اأطلقت 
كــورونــا  بــلــقــاح  الــ�ــســريــع  التطعيم  اإمــكــانــيــة   اإتــاحــة 
واأكرث،  7٥�سنة  عن  اأعمارهم  تزيد  ملن  "كوفيد-19"، 
موعد  اأو  ت�سجيل  بــدون  واملقيمني  املواطنني  جلميع 
اأقرب  اأو انتظار، وذلك ب�سكل مبا�سر من خالل زيارة 

مركز لقاح بجميع مناطق وحمافظات اململكة.
"ال�سحة" عرب ح�سابها يف تويرت ومن�ستها  ون�سرت 
التوعوية )ع�س ب�سحة( اإنفوجرافيك تو�سيحي لهذه 
�سرورة  ال�سحة،  اأكــدت  اأخــرى  ناحية  من  اخلــدمــة. 
الوقائية  والتدابري  االحــرتازيــة  بــاالإجــراءات  التقيد 
التباعد  وتطبيق  امل�سافحة  وعدم  الكمامة  لب�س  مثل 

االجتماعي للحد من انت�سار فريو�س كورونا.
ال�ساعات  خــالل  ال�سحة  �سجلت  ال�سياق  نف�س   ويف 
عدد  بلغ  فيما  مــوؤكــدة،  حــالــة   )842( املا�سية  الــــ24 
حالة   )9٥0( منها  حالة   )848٥( الن�سطة  احلـــاالت 
حرجة. وبينت االإح�سائية اأنها �سجلت تعايف )70٦( 
اإجــراء )٥9793( فح�سًا  ، و)11( وفــاة، ومت  حــاالت 
مع  بالتوا�سل  اجلميع  ال�سحة  ون�سحت  خمــربيــًا. 
على  واال�ــســتــفــ�ــســارات  لــال�ــســتــ�ــســارات   )937( مــركــز 
ومعرفة  املعلومات  على  واحل�سول  ال�ساعة،  مــدار 

م�ستجدات فريو�س )كورونا(.

تطعيم فوري
لمن تجاوزوا الـ 75

جدة - يا�سر بن يو�سف 
الطريان  هيئة  ر�سدتها  التي  املخالفات  ك�سفت 
املدين يف املطارات واملن�ساآت التابعة لها، اأن من 
بينها ركاب م�سافرين تتعدى درجات حرارتهم الـ 
38 درجة مئوية، فيما البع�س االآخر يتهاون يف 

ا�ستخدام الكمامات.
واأعلنت الهيئة اأنها ر�سدت نحو 2729 خمالفة، 
بقيمة 2.7 مليون ريال منذ بداية يناير املا�سي 
اطــار جهودها  اجلــاري، يف  اأبريل  وحتى مطلع 
ــــوكــــوالت واالإجــــــــــراءات  ــــربوت ال تــطــبــيــق  يف 
كورونا  جلائحة  الوقائية  والتدابري  االحرتازية 

.19  COVID
جوالتها  بتكثيف  تقوم  اأنها  اإىل  الهيئة  وبّينت 
مباين  بجميع  الرقابية  والــزيــارات  التفتي�سية 
الهيئة واملطارات واملن�ساآت التابعة لها، وتفعيل 
تطبيق  اأو  احلــــرارة  درجـــة  )قــيــا�ــس  فــرز  نقطة 
بروتوكول  �سابط  تعيني  اإىل  اإ�سافة  توكلنا(، 
ملتابعة  مــراقــب   2٥0 مــن  واأكـــرث  من�ساأة  كــل  يف 
التقرير  واإعــداد  االحرتازية  االإجـــراءات  تطبيق 
املخالفني  وبيانات  اأعـــداد  املت�سمن  االأ�سبوعي 
ـــــداد اجلــــوالت الــرقــابــيــة الــتــي متــت خــالل  واأع

االأ�سبوع.

ضبط ركاب تتعدى حرارتهم الـ 38 في المطارات

جدة - يا�سر بن يو�سف 
ــدعــوة  وال االإ�ــســالمــيــة  ــوؤون  ــ�ــس ال وزارة  نــفــذت 
م�ساجد  على  رقابية  جولة   22.138 واالإر�ــســاد 
وجوامع اململكة خالل االأ�سبوع العا�سر؛ ملتابعة 
والربوتوكوالت  االحــرتازيــة  االإجـــراءات  تنفيذ 
بالتن�سيق  الــــوزارة  اعتمدتها  الــتــي  ال�سحية 
انت�سار  ملنع  املخت�سة  اجلــهــات  مــع  واملــتــابــعــة 
الرقابية  اجلــوالت  عدد  لي�سل  كورونا،  فريو�س 
الــتــي نــفــذتــهــا الـــــوزارة خـــالل عــ�ــســرة اأ�ــســابــيــع 
معايري  اأعلى  لتحقيق  رقابية؛  جولة   212.088
اأ�سدرته  تقرير  واأو�سح  الله.  بيوت  يف  االأمــان 

ـــــوزارة لــ�ــســوؤون املــ�ــســاجــد اأمــ�ــس، اأن  ــة ال وكــال
من�سوبي  مــن  خمالفات   107 ر�ــســدت  الــــوزارة 
اأن  مبينًا  فــورًا،  معاجلتها  مت  وامل�سلني  امل�ساجد 
عدم  بني  ما  تنوعت  ر�سدها  مت  التي  املخالفات 
لب�س الكمامة، وعدم اإح�سار ال�سجادة، باالإ�سافة 
التقيد  التباعد اجل�سدي، وعدم  اإىل عدم حتقيق 
بح�سب  امل�ساجد  وفــتــح  الــ�ــســلــوات،  مبــواقــيــت 
الــوزارة.. فيما بلغ عدد امل�ساجد التي مت  تعميم 
ر�سد تراخي يف تطبيق االإجــراءات االحرتازية 
معاجلة  مت  املــمــلــكــة،  مبــنــاطــق  مــ�ــســجــدًا   1٦23

املالحظات فيها فورًا.

ربع مليون جولة رقابية على المساجد والجوامع
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نسعى لترسيخ القيم اإلنسانية

م��ن  ع�������ددًا  زارت  )ال�����ب�����اد(    
اجل��م��ع��ي��ات اخل��ري��ة  يف  ج��دة 
ور�������ش������دت م�������ش���اه���د ت���وزي���ع 
ال�����ش��ال ال��رم�����ش��ان��ي��ة م���ن قبل 
ال�����ش��ب��اب، وال���ذي���ن اأك������دوا اأن 
من  ال��ع��دي��د  ل��ه  التطوعي  العمل 
اأنه جت�شيد عملي  الفوائد. منها 
مل����ب����داأ ال���ت���ك���اف���ل االج���ت���م���اع���ي، 

وي��ت��ي��ح ل��اإن�����ش��ان ت��ع��ل��م م��ه��ارات 
و�شعور  ميتلكها،  مهارات  حت�شني  اأو  جديدة 
االأج��ر  على  وه��و  ديني  مك�شب  بتحقيق  الفرد 
وال���ث���واب م��ن ال���ل���ه،وزي���ادة وت��ق��وي��ة االن��ت��م��اء 
ال�شعور  املتطوع  االأفراد،ويعطي  بني  الوطني 
ب���ال���راح���ة ال��ن��ف�����ش��ي��ة،وي��ج��ع��ل ال���ف���رد امل��ت��ط��وع 
ع��اق��ات  وت��ك��وي��ن  ج�����ددًا،  اأ����ش���دق���اًء  يكت�شب 
ج���دي���دة واك��ت�����ش��اب خ�����رات، وال����ق����درة على 
والت�شرف  االآخ��ري��ن،  مع  والتوا�شل  التعامل 
يف امل��واق��ف،وال��ق�����ش��اء ع��ل��ى اأوق�����ات ال��ف��راغ 
وا�شتغالها فيما ينفع،والتعرف على الفجوات 

املوجودة يف نظام اخلدمات يف كل جمتمع.

 فرز المتطوعين 
اإبراهيم ذهبان  اآدم  اأو�شح   ويف هذا ال�شياق 
اإدارة التطوع يف جمعية مراكز االأحياء  مدير 
مبحافظة جدة اأن العمل التطوعي  ينق�شم  اىل 
ق�شمني وهناك 33 مركز حي منت�شرة يف 33 
وكل  تطوعية  وح���دات  بها  توجد  ب��ج��دة،   حيا 
امل�شجلني يف  املتطوعني  من  ع��دد  لديها  وح��ده 
امل�شجلني يف  املتطوعني  وع��دد  امل��رك��ز،   نف�س 
اأما  منتظمني،  متطوع   2600 االح��ي��اء  مراكز 
فهي  التطوعي  العمل  اإدارة  من  الثاين  الق�شم 
لغر  التطوعي  للعمل  فر�س  اتاحة  عن  عبارة 
امل�شجلني يف مراكز االحياء، عن طريق تنزيلها 
حيث  ال��ت��ط��وع��ي  للعمل  ال��وط��ن��ي��ة  املن�شة  ع��ل��ى 
جم��االت  ع��دة  يف  اإ�شافيني  متطوعني  نحتاج 
خمتلفة لعدة منا�شبات واأن�شطة خمتلفة، ونقوم 
وبالتايل  الوطنية،   املن�شة  عنها عر  باالإعان 
تنزل على م�شتوى اململكة وي�شجل بها ال�شباب 
ثم  التطوعي.   العمل  يف  ال��راغ��ب��ني  والفتيات 
وبعد  واملتطوعات  املتطوعني  فرز  مرحلة  تاأتي 
ذل���ك ي��ت��م ال��ن��ظ��ر يف امل��ت��ط��ل��ب��ات امل��ط��ل��وب��ه لكل 
الفوتو�شوب  م�شممي  م��ث��ل  تطوعية  ف��ر���ش��ة 
ال�شات  يعملون على تو�شيل  الذين  وال�شباب 
مع  والتوا�شل  التنظيم  يف  والعاملني  الغذائية 
االأ�شر وغرها من املهام، ويتم التوا�شل فيما 
بعد مع الذين مت اختيارهم للعمل التطوعي يف 
املن�شة  خال  ومن  بها،  �شجلوا  التي  االأق�شام 
الوطنية للعمل التطوعي يتم تقدمي حوايل 13 
األ��ف طلب تطوع والذين مت قبولهم ح��وايل 7 
تنطبق  م��ن  على  بناء  ومتطوعه  متطوع  االف 

املن�شة  وتقبل  ال�شروط،  عليهم 
جميع االأعمار من عمر 18 عاما 

ومافوق. 
لدينا  ك���ان  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  ويف 
960 متطوعًا يف العمل امليداين 
اأثناء جائحة كورونا وفرتة املنع 
واأي�شا وا�شلوا عملهم التطوعي 
م����ا ب���ع���د احل����ظ����ر يف االح����ي����اء 
امل���ح���ج���ورة وك���ن���ا اأك������ر ت��ف��اع��ا 
امل�شاعدات  لتوزيع  االح��ي��اء  ه��ذه  يف  وينزلوا 

وال�شات الغذائية. 

 خبرات كبيرة 
اأو�شحت ر�شا طب�س مديرة مركز   من جهتها 
اأن  التطوعية  ال��وح��دة  وم��دي��رة  املحمدية  ح��ي 
متطوعني  ���ش��ب��اب   10 امل��ح��م��دي��ة  ح���ي  مب��رك��ز 
م���ا ب���ني ف��ت��ي��ات و���ش��ب��اب وك���ل م��ن��ه��م ل���ه م��ه��ام 
التنظيم  يف  عملهن  يخت�س  فالبنات  خا�شة، 
يقومون  ال��ذي��ن  لل�شباب  واالأغ��ل��ب��ي��ة  وال��رتت��ي��ب 
على تو�شيل امل�شاعدات وال�شال الغذائية اىل 
املحتاجة واملتعففة، وبع�شهم  ميتلكون  االأ�شر 
خرات كبرة  بحكم انت�شابهم جلهات تطوعية، 

وال��ب��ع�����س االآخ������ر ال مي��ل��ك��ون 
املركز  اإدارة  تقوم  وهنا  خ��رة 
بتوجيههم وتدريبهم على العمل 

التطوعي. 
فريق  قائد  العمري  احمد  وقال 
عدد  ان  بجدة  التطوعي  ُمنتهى 
زاد يف  وال�����ش��اب��ات  ال�����ش��ب��اب 
احلمد  ولله  التطوعية  االع��م��ال 

واجل��م��ي��ع ل��دي��ه امل���ب���ادرة وح�����س 
كفريق  وجميعنا  احلمد  ولله  ال��ع��ايل  التطوع 
واحد ولله احلمد، وال�شعوبات املجتمعية التي 
اململكة  يف  التطوعية  باالأعمال  القائمني  تواجه 
العمل  من�شة  ان��ط��اق��ة  فمنذ  تتا�شى  ب����داأت 
التطوعي اأ�شبح التطوع اأكر تنظيما ومراعاة 

للمتطوع واملوؤ�ش�شات غر الربحية.

 وجبات اإلفطار 
 من جانبه اأو�شح يزيد العواد حمامي متدرب 
اأعمل يف  التطوعي   العمل  ونا�شط يف جم��ال 
وكونت  �شنوات   4 منذ  التطوعي  العمل  جمال 
تطوعية  اأ���ش��دق��ائ��ي حملة  م��ن  اأن���ا وجم��م��وع��ة 
واىل ال��ي��وم ه���ذه احل��م��ل��ة ق��ائ��م��ة، ون��ق��وم من 

توزيع  على  احلملة  ه��ذه  خ��ال 
اإفطار �شائم و�شناديق  وجبات 
االأط����ف����ال  وم���اب�������س  االرزاق 
العيد، و�شراحة  لك�شوة  االأيتام 
التطوعي  العمل  جم��ال  اخ��رتت 
االأ�شر  مل�شاعدة  ديني  داف��ع  من 
يف  خا�شة  واملتعففة  املحتاجة 
�شهر رم�����ش��ان وال��ه��دف االخ��ر 
طيلة  التطوعي  العمل  ثقافة  لن�شر 
العام واأال تكون حمتكرة فقط ل�شهر رم�شان، 
و�شعتني  من  هي  خ��را  الله  جزاها  ووال��دت��ي 
التطوعي  امل��ج��ال  يف  للعمل  ال��ط��ري��ق  اأول  يف 
املجال،  هذا  يف  العمل  كيفية  على  واأر�شدتني 
مع  التطوعي  العمل  يف  منفتحون  اأن��ن��ا   كما 
ج��م��ي��ع اجل��ه��ات واجل��م��ع��ي��ات اخل��ري��ة اأي�����ش��ا 
بالعائات  قائمة  لديهم  يكون  االح��ي��اء  م��راك��ز 
امل�شاعدات  ت�شل  حتى  احل��ي  داخ��ل  املحتاجة 
ملن ي�شتحقها بالفعل، ومن جهة اأخرى بالتاأكيد 
املتطوعني  ال�����ش��ب��اب  ت��واج��ه  ه��ن��اك ���ش��ع��وب��ات 
ت��ك��ون غر  ال��ت��ي  مثل قلة اخل���رة واحل��م��ات 
التي  الطبقات  اأي�شا  �شعوبات  تواجه  منظمة 
يكون  امل�شاعدات  لتقدمي  معها  بالتعامل  نقوم 
التوا�شل معهم �شعب قليا  يف عملية التنظيم 
وال��رتت��ي��ب ول��ذل��ك الب��د اأن ي��ك��ون ه��ن��اك �شر 

وحتمل وليونة يف التعامل مع الطبقات.  

 حملة إحسان 
التطوعي  اإح�شان"  "حملة  وق��ائ��د  م��وؤ���ش�����س 
ح�شام العامري قال: مت تاأ�شي�س حملة اإح�شان  
كثر  مثل  ف��ردي��ة  بجهود  ه���  ال��ع��ام 1437  يف 
االأع��م��ال  يف  وانطلقنا  التطوعية،  ال��ف��رق  م��ن 
التطوعية منذ بداية التاأ�شي�س وتنوعت االأعمال 
جميع  وا�شتهدفت  �شملت  حتى  وامل���ب���ادرات 

ال��ف��ئ��ات، وح��ق��ق اإح�����ش��ان ع���دًا م��ن اجل��وائ��ز 
الثاين  املركز  على  احل�شول  اأبرزها  من 

لاإبداع واحل�شول  الطائف  يف جائزة 
تاأثر  برنامج  يف  الثالث  امل��رك��ز  على 

الطائف. 
وق������ال اإن�������ه  م���ن���ذ ان���ط���اق���ة م��ن�����ش��ة 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي اأ���ش��ب��ح ال��ت��ط��وع 
للمتطوع  وم���راع���اة  ت��ن��ظ��ي��م��ا  اأك����ر 
اأنه  ،وبني  الربحية  واملوؤ�ش�شات غر 

ال ي��وج��د ع��م��ر م��ع��ني  ل��ان��خ��راط يف 
االأعمال التطوعية ومثال على ذلك فاإن  

حملة اإح�شان الطائف التطوعية  يرتاوح 
اإىل  �شنوات   10 من  بها  امل�شاركني  عمر 

65 عاما.
ال��ت��ط��وع��ي يف ظ��ل جائحة  ال��ع��م��ل  واأ����ش���اف: 
كورونا جنح  حيث يقدم  املتطوعني واملتطوعات 
ج��ه��ودا  ك��ب��رة  يف ه��ذا اجل��ان��ب  عندما نرى 

االأ�شر  اأح���وال  يتفّقد  بيته  من  يخرج  املتطوع 
واالآخر يتطّوع مع الكادر الطبي واالآخر يقّدم 
املبادرات لرجال االأمن وكل هذا للتخفيف من 
كورونا،  فرو�س  انت�شار  على  املرتتبة  االآث��ار 
حمب  جم��ت��م��ع  ب��ني  نعي�س  اأن��ن��ا  حينها  ن����درك 

للتطوع اأ�شًا منذ االأزل.
وا�شتطرد اإن اأهداف التطوع امل�شتقبلية كثرة 
ج����دًا وال مي��ك��ن ح�����ش��ره��ا ول��ك��ن م��ت��وق��ع ب��اأن 
اململكة �شيكون على قدر  التطوع يف  م�شتقبل 
وجهود  الدولة  من  بدعم  الله  بحول  التوقعات 

املوؤ�ش�شات اخلرية الداعمة للعمل التطوعي. 
عملها  بداية  اإن  مباركي  اإب��اء  املتطوعة  وقالت 
ال��ت��ط��وع��ي  ك��ان��ت كم�شعفة  ال��ع��م��ل  يف جم���ال 
الفتة  ال��ن��ب��وي   بامل�شجد  االأح���م���ر  ال��ه��ال  يف 
حتت  اأول��ي��ة  اإ�شعافات  دورات  قدمت  اأنها  اإىل 
تتيح يل فر�شة  االأحمر، عندما  الهال  م�شمى 
جمعية  ت��ك��ون  ���ش��وف  تطوعية  جمعية  الإن�����ش��اء 
الأن  وامل��ح��ت��اج��ني،  م��ه��ارات  وت��ط��وي��ر  مل�شاعدة 
لديهم مهارات وقدرات رائعة جدًا مل يلتفت لها 
اأحوالهم،  اإ�شاح  �شببا يف  تكون  اأحد ورمبا 
االأخ��رى  التطوعي واأع��م��ايل  واأوف��ق بني عملي 
اأوال  االأ�شا�شية  االعمال  واأق��دم  الوقت  بتنظيم 
التطوعي  العمل  يف  اأب���داأ  منها  االنتهاء  وعند 
الن العمل التطوعي ال يقت�شر على وقت معني،  
دائمًا  بالوقت  مرتبطة  االأ�شا�شية  االأعمال  اما 
التطوعاآدهي  للعمل  جذبها  م��ا  اإن  قالت  ،كما 
مردوداته النف�شية على ال�شخ�س ، وردود فعل 

النا�س االإيجابية اجتاه االأعمال التطوعية. 

جدة -  يا�ضر بن يو�ضف رانيا الوجيه - ت�ضوير: خالد بن مر�ضاح 
 توؤكد روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030 على متكني امل�سوؤولية املجتمعية من خالل رفع م�ستوى حتمل املواطن للم�سوؤولية وتوجيه الدعم احلكومي للربامج التي حتقق اأعلى اأثر اجتماعي، وتعزيز التعاون بني 

اجلهات احلكومية، وبناء ثقافة العمل التطوعي وت�سجيعه ورفع ن�سبة املتطوعني من 11 األف متطوع فقط، اإىل مليون متطوع قبل نهاية عام 2030، باعتباره جانبا مهما من جوانب التطوير والتنمية امل�ستدامة. 

ومع اإطاللة �سهر رم�سان الف�سيل فاإن الكثري من ال�سباب ال�سعودي من اجلن�سني ينخرطون يف توزيع ال�سالل الرم�سانية وم�ساعدة املحتاجني م�سكلني بذلك منظومة اإن�سانية للعمل التطوعي وبذلك يكون العمل 

التطوعي ركيزة اأ�سا�سية يف بناء املجتمع، ودوره كبري وهام يف التنمية والتطور وبناء م�ستقبل اأف�سل، وجذب اأف�سل املواهب، وحتقيق اأوا�سر الرتابط والتما�سك االجتماعي بني اأفراده، فالعمل التطوعي خدمة 

اإن�سانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكل معاين اخلري واالإيثار والتكافل والتكاتف والعمل ال�سالح.

ح�ضام العامرياآدم ذهبان

اآراء  ا�للسللتللطللاع  نللتللائللج  اأظلللهلللرت 
العمل  حللول  ال�سعودي  ال�سباب 
عالية  ورغبة  »اهتمام  التطوعي 
التطوعي  للعمل  اللل�للسللبللاب  للللدى 
حيث   ،»%  84 بلللللغللت  بللنلل�للسللبللة 
توزع هذا االهتمام ب�سكل مت�ساٍو 

بني الذكور واالإناث.
وك�سف اال�ستطاع الذي بلغ حجم 
خمتلف  مللن  فلللردًا   1126 عينته 
ن�سبة  مللثلللللت  املللملللللكللة،  مللنللاطللق 
 ،%  36 % واالإناث   64 الذكور 
عالية  ورغللبللة  اهتمامًا  هناك  اأن 
التطوعي،  للعمل  ال�سباب  لللدى 
على  ال�سباب  غالبية  يتفق  حيث 
العمل  فر�ص  على  احل�سول  اأن 
ال�سعودي  املجتمع  يف  التطوعي 
 48 مثلت  اأعلللللى  بن�سبة  »�سهلة« 
اأنها  يلللرون   %  27 بينما   ،%
اأنلله  يللللرون   % و11  »�للسللعللبللة«، 
ال تللتللوفللر فللر�للص تللطللوعلليللة، مع 
ال�سباب  من   %  14 اأن  ماحظة 
ال�سعودي ال ت�سل اإليهم معلومات 
كافية عن فر�ص العمل التطوعي.

اأجللراه  الللذي  اال�ستطاع  واأ�للسللار 
امللللركلللز الللوطللنللي ال�للسللتللطللاعللات 
الللللراأي الللعللام الللتللابللع ملللركللز امللك 
اإىل  الوطني،  للحوار  عبدالعزيز 
اأو  قللراأوا  ال�سباب  % من   70 اأن 
واإيجابيات  اأهمية  عللن  �سمعوا 
ال   %  30 بلليللنللمللا  اللللتلللطلللوع، 
عن  فللكللرة  لديهم  تتوفر 

ذلك.
 45 اأن  واأو�للسللح 
% من ال�سباب 
�لللسلللبلللق لللهللم 
املللل�لللسلللاركلللة 
يف االأعمال 
عية  لتطو ا
املدة  خال 
امللللا�لللسللليلللة، 
 68 ملللنلللهلللم 
حتللقللقللت   %
تللوقللعللاتللهللم من 

العمل التطوعي.

التطوع عزز مبدأ التكافل االجتماعي .. شباب وفتيات لـ               : 

اهتمام ورغبة عالية 



جدة- يا�سر بن يو�سف
�سّلم برنامج "�سكني" عددا من الفلل ال�سكنية اجلاهزة يف 
ال�سكنية  اخليارات  لتوفري  امل�ستمرة  الربنامج  جهود  اإط��ار 
واحللول التمويلية املتنوعة لتلبية الرغبات ال�سكنية للأ�سر 
اخلرمة  اإ�سكان  م�سروع  الت�سليم  �سّمل  حيث  ال�سعودية، 
واإ�سكان  الأح�ساء  اإ�سكان  وم�سروعي  املكرمة،  مكة  مبنطقة 
حفر الباطن باملنطقة ال�سرقية، ويف منطقة الق�سيم مت ت�سليم 
وعيون  امل��ذن��ب  "اإ�سكان  م�سروعي  يف  ال��وح��دات  م��ن  ع��دد 
ال�ساحية" يف منطقة ج��ازان، وم�سروع  اجل��واء، و"اإ�سكان 

اإ�سكان حائل ، و"اإ�سكان �سكاكا2" و"اإ�سكان القريات".
الأخ��ري  للربع  ال��دوري��ة  الن�سرة  ك�سفت  ثانية  جهة  م��ن    
الإ�سكاين  والر�سد  البيانات  مركز  عن  وال�سادرة   ،  2020
التي �سهدها قطاع الإ�سكان بالرغم  عن التطورات الإيجابية 
امل�ستفيدين  عدد  �سّجل  حيث   ، اجلائحة  تاأثري  ا�ستمرار  من 
بنحو   2020 يف  قيا�سًيا  ارتفاًعا  ال�سكني  الدعم  برامج  من 
اجلديدة  ال�سكنية  الوحدات  موؤ�سر  ومنو  اأ�سرة،  األف   222
لأكرث من 344 األف وحدة جاهزة، كما جتاوز عدد امل�ستغلني 
العقارية  والأن�سطة  والبناء  الت�سييد  قطاع  يف  ال�سعوديني 

300 األف موظف من اجلن�سني 33% منهم اإناث.
عدد  بلغ   ،2020 خ��لل  ال��ب��ن��اء  ان��ت��ه��اء  م��وؤ���س��ر  وبح�سب 

العام  خلل  بنائها  من  النتهاء  مت  التي  ال�سكنية  الوحدات 
اململكة  مناطق  جميع  يف  �سكنية  وح��دة   344،553 املا�سي 
منها 105،867 وحدة  بالعام 2019،  مقارنة  بارتفاع %4،3 
على  بنمو%30  ال��راب��ع،  الربع  خ��لل  ال�سوق  دخلت  �سكنية 

اأ�سا�س �سنوي و19% على اأ�سا�س ربعي.
املقدم  اجل��دي��د  ال�سكني  التمويل  من��و  الن�سرة  ور���س��دت 
جديد  �سكني  متويل  عقد   295،590 اإىل  ال�سعودية  للأ�سر 
بقيمة  ال��راب��ع  ال��رب��ع  يف  عقد   87،085 منها   2020 خ��لل 

جتاوزت 44 مليار ريال.
يف  ال�سعوديني  امل�ستغلني  ع��دد  اأن  اإىل  الن�سرة  واأ���س��ارت 
جتاوز  العقارية"  و"الأن�سطة  والت�سييد"  "البناء  قطاعي 
300 األف موظف، ن�سبة ال�سعوديات منهم 33%، فيما بلغ عدد 
العاملني يف الأن�سطة العقارية خلل الربع الرابع 2020 نحو 

12 األف موظف �سعودي.

تراجع الأ�سعار والإيجارات
القيا�سي  الرقم  موؤ�سر  ا�ستقرار  الن�سرة  وبينت 

ال����ع����ام لأ�����س����ع����ار ال���ع���ق���ارات 
على  ال�سكنية 

م�ستوى اململكة بن�سبة 0،2% يف الربع الأخري من2020 على 
اأ�سا�س �سنوي، وانخفا�س  اأ�سا�س ربعي، وبن�سبة 0،5% على 
 %1 امل�ساكن  اإيجارات  وتراجع   ،%0،2 بن�سبة  ال�سقق  اأ�سعار 
تراجعت  كما  �سنوي،  اأ�سا�س  على  و%2،4  ربعي  اأ�سا�س  على 

اأ�سعار اأعمال �سيانة امل�ساكن 0،3% على اأ�سا�س ربعي.
حت�سنًا  الإ���س��ك��اين  وال��ر���س��د  البيانات  م��رك��ز  ور���س��د   
الرئي�سية  املالية  ال�سوق  يف  العقاري  القطاع  اأداء  يف 
املالية  والقيمة  املنفذة  ال�سفقات  عدد  حيث  "تداول"من 
لأ�سهم ال�سناديق )17 �سندوقًا( وال�سركات العقارية )11 
ثلث  من  باأكرث  القطاع  اأ�سهم  قيمة  وت�ساعفت  �سركة(، 
اإىل   2019 الرابع  الربع  خلل  ري��ال  مليار   11 من  م��رات 
45،3 مليار للربع نف�سه من عام 2020، ومثلت قيمة اأ�سهم 
القطاع العقاري املتداولة خلل الربع الرابع 2020 نحو 

يف  الأ�سهم  قيمة  اإجمايل  من   %6،2
ال�سوق.

اقتصاد
الثلثاء 1 رم�سان 1442ه� املوافق 13 اإبريل 2021م ال�سنة 90 العدد 623322

تطور قطاع اإلسكان والعقار 

 222 ألف أسرة استفادت من الدعم

 344 ألف وحدة جاهزة في المناطق

30 % نمو الوحدات الداخلة للسوق

تضاعفت األسهم المتداولة للقطاع

1
2
3

4

فجر الصحافة السعودية

جازان: اأبها: املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:
0114627842014822696601722497380173226559

الريا�س:

2 تريليون دوالر حجم اقتصاداتها

المملكة رئيسا لمنظمة التعاون الرقمي.. وديمة اليحيى أمينا عاما

الريا�س- البالد
وعامليا  اإقليميا  املتقدم  دوره��ا  تعزيز  اململكة  توا�سل 
يف اقت�ساد امل�ستقبل ، برتوؤ�سها منظمة التعاون الرقمي 
ال�سعودية  من  اليحيى  دمية  تعيني  بدورها  ق��ررت  التي 
بالعا�سمة  الأول  الجتماع  خلل  وذل��ك  لها،  عامًا  اأمينًا 
املعلومات  وتقنية  الت�����س��الت  وزي��ر  وراأ���س��ه  الريا�س 
املهند�س عبدالله بن عامر ال�سواحه، بح�سور وم�ساركة 

العام  الأم���ني  م��ن  ك��ل  وبح�سور  املنظمة،  دول  وزراء 
للحتاد الدويل للت�سالت هولني زهاو، ورئي�س املنتدى 
جمل�س  ع��ام  واأم���ني  برينده  ب��ورغ  العاملي  القت�سادي 
التعاون لدول اخلليج العربي الدكتور نايف احلجرف و 

ممثلني من برامج الأمم املتحدة الأخرى.
 كما وافقت املنظمة على اإطلق خم�س مبادرات نوعية 
اأهمية  على  ال�سوء  لت�سليط  م��رك��ز  اإن�����س��اء  اإىل  ت��ه��دف 

احل���دود،  ع��رب  البيانات  بتدفق  يخت�س  فيما  ال��ت��ع��اون 
العمل  �سوق  يف  امل���راأة  متكني  دع��م  على  تعمل  واأخ���رى 
ري��ادة  خلدمة  تهدف  م��ب��ادرات  اإىل  بالإ�سافة  الرقمي، 
النمو  على  واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  الأع��م��ال 

وحتقيق م�ستقبل رقمي للجميع.
نيجرييا  ج��م��ه��وري��ة  ان�����س��م��ام  امل��ن��ظ��م��ة  واأع��ل��ن��ت   
اعتبارهما  م��ع  لع�سويتها  عمان  و�سلطنة  الحت��ادي��ة 

دولتني موؤ�س�ستني باملنظمة اإىل جانب الأع�ساء اخلم�س 
ال�سعودية  العربية  اململكة  من  كل  يف  ممثلني  الأوائ��ل 
وت�سكل  هذا  وباك�ستان،  والكويت  والأردن  والبحرين 
 2 م��ن  تقرتب  اقت�سادية  كتلًة  جمتمعة  ال�سبع  ال���دول 
تريليون دولر من الناجت املحلي الإجمايل، قادرة على 
اأكرث  فيها  الفر�س  تبلغ  م�سرتكة  اأ�سواق  اإىل  الو�سول 
من 14 تريليون دولر ، وبقوة �سكانية ت�سل اإىل 480 

مليون ن�سمة متثل فئة ال�سباب منهم %80.
وال��دول  اململكة  بني  تاأ�س�ست  والتي  املنظمة  اأن  ُيذكر   
امل�سرتكة يف  املبادئ والأه��داف  ملتابعة  الأع�ساء  اخلم�س 
الرقمية  التطلعات  تعزيز  على  �ستعمل  الرقمي،  القت�ساد 
القت�سادي،  التنويع  اأجل  من  الأع�ساء  للدول  امل�سرتكة 
املتاحة  النمو  الرخاء الجتماعي من خلل فر�س  وزيادة 

عرب القت�ساد الرقمي والتحول الرقمي يف القطاع العام.

أمير القصيم يسلم 
اإلسكان التنموي 

بريدة- البالد
 اأكد الأمري الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز 
اأمري منطقة الق�سيم رئي�س اللجنة التنفيذية للإ�سكان التنموي 
والقطاع  احلكومية  اجلهات  بني  التكاملي  العمل  اأن  باملنطقة، 
الثالث، كان له دور كبري يف حتقيق م�ستهدفات برنامج الإ�سكان 
– اأعزها  الر�سيدة  القيادة  حر�س  �سمن  تاأتي  التي  التنموي، 

الله – لتوفري الوحدات ال�سكنية للم�ستفيدين.
 واأ�سار خلل رعايته حفل ت�سليم الوحدات ال�سكنية مل�ستفيدي 
م�ساريع  جميع  اأن  اإىل  اأم�س  الإم���ارة  يف  التنموي  الإ�سكان 
ل�سمان  الدقيقة  للمتابعة  تخ�سع  باملنطقة  التنموي  الإ�سكان 
اإجنازها يف وقتها املحدد ل�سرعة ت�سليمها للم�ستفيدين ، م�سيدًا 
 ، باملنطقة  التنموي  الإ�سكان  لربامج  الداعمة  اجلهات  بجهود 
�سعيًا  والإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  دعم وزير  ومثمنًا 

لتاأمني الإ�سكان جلميع الفئات امل�ستهدفة بذلك.
الوزان  عبدالرحمن  الدكتور  الإم��ارة  وكيل  املنا�سبة  ح�سر   
التنموي  للإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  ووكيل   ،
املهند�س اأحمد القرعاوي ، والرئي�س التنفيذي لل�سركة الوطنية 
م�سوؤويل  من  وع��دد   ، البطي  �سالح  حممد  املهند�س  للإ�سكان 

الإ�سكان باملنطقة.

تشمل مدارس وتموينات وشبكات المياه والطرق

 تسليم الفلل الجاهزة في المناطق

تشييد البنية التحتية لمدينة الموظفين بـ "البحر األحمر" 

30 % نمو الوحدات السكنية وتراجع األسعار واإليجارات 

تبوك - �سعود اجلهني
اأع��م��ال  للتطوير  الأح��م��ر  ال��ب��ح��ر  ���س��رك��ة  ب����داأت 
املوظفني  ملدينة  التحتية  البنية  وت�سييد  ت�سميم 
وقعت  حيث  الأح��م��ر،  البحر  م�سروع  موقع  يف 

اأم�س عقدا مع �سركة متخ�س�سة بهذا ال�ساأن.
واأو�سح الرئي�س التنفيذي ل�سركة البحر الأحمر 
للتطوير جون باغانو، اأن مدينة املوظفني تت�سع ملا 
يقارب 14 األف موظف �سيعملون يف امل�سروع عند 
افتتاحه، و�ستتوىل ال�سركة تطوير البنية التحتية 
النبعاثات  من  للحد  ت�سميمها  مت  والتي  للمدينة 

الكربونية.
مدينة  يف  ال��ت��ط��وي��ر  اأع��م��ال  اأن  ب��اغ��ان��و  وب���ني 
جاهزة  لت�سبح  و�ساق  ق��دٍم  على  جتري  املوظفني 
ل���س��ت��ق��ب��ال م��وظ��ف��ي م�����س��روع ال��ب��ح��ر الأح���م���ر 
راحة  على  ال�سركة  من  حر�سًا  قريبًا،  وعائلتهم 

جمتمع  لبناء  عليها،  القائمني  املوظفني  ورفاهية 
م�سريًا  العاملية،  التقنيات  باأحدث  م�ستدام ومزود 

املرافق  اإن�ساء  �ستتوىل  امل��ط��ورة  �سركة  اأن  اإىل 
ال�سرب،  مياه  �سبكات  واإن�ساء  املركزية،  العامة 

و�سبكة اإطفاء احلرائق، و�سبكات الري وال�سرف 
ولراكبي  للم�ساة،  ومم���رات  وال��ط��رق  ال�سحي 
ال�سغرية  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  وال��ع��رب��ات  ال����دراج����ات، 
املوظفني  مدينة  ت�سم  كما   ، اخلدمات  و�سيارات 
كذلك مرافق عالية اجلودة مثل املطاعم واملقاهي، 
الرتفيهية،  واملرافق  الغذائي،  التموين  وحملت 
ومرافق  ومدر�سة،  وم�ست�سفى،  ال�سينما،  ودور 
مطلة على الواجهة البحرية، وغريها من املن�ساآت 

اخلدمية واملدنية.
يف  اكتماله  عند  الأحمر  البحر  م�سروع  وي�سم   
عام 2030 م، 50 فندقًا يوفر ما ي�سل اإىل 8000 
فندقية واأكرث من 1000 عقار �سكني موزع  غرفة 
على 22 جزيرة و�ستة مواقع داخلية، كما �ست�سم 
وعددًا  جولف،  وملعب  فاخرة،  مرا�سَي  الوجهة 

من مرافق الرتفيه وال�ستجمام.

ارتفاع قياسي لعدد السعوديين والسعوديات بقطاع التشييد والعقار



القاهرة - البالد 
مت  �إن��ه  �شكرى،  �شامح  �مل�شرى  �خلارجية  وزي��ر  �أك��د 
�التفاق مع وزير �خلارجية �لرو�شى �شريجى الفروف 
على ��شتمر�ر �لتن�شيق و�لتعاون بن �لبلدين حلل �أزمة 

�شد �لنه�شة مع �لتباحث حول ق�شايا �إقليمية �أخرى.
وق���ال ���ش��ك��رى، خ���ال م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف م��ع �ل��وزي��ر 
حتديد  يتم  �شوف  �إن��ه  �أم�����س،  �لقاهرة  يف  �لرو�شي 
م�شتوى  على  �مل�شاور�ت  عقد  موعد  �لقادمة  �لفرتة 
�إىل  م�شري�  و�ل��دف��اع،  �خل��ارج��ي��ة  وز�ر�ت  ب��ن   2+2
�لق�شايا  من  �لعديد  ب�شاأن  �لتن�شيق  فى  �ال�شتمر�ر 
وليبيا،  �شوريا  فى  بالتطور�ت  يتعلق  فيما  خا�شة 

وق�شية �شد �لنه�شة.
�أهمية تلك  "وزير خارجية رو�شيا تفهم  �أن  �إىل  ولفت 
و��شتمر�ر  �مل�شرى،  و�ل�شعب  مل�شر  بالن�شبة  �لق�شية 
�لتن�شيق معنا للتو�شل �إىل �تفاق يحقق م�شالح �لدول 
�لثاث م�شر و�ثيوبيا و�ل�شود�ن، وينزع فتيل �الأزمة 
ويعفى من �أى عو�قب من �إجر�ء�ت �أحادية يكون لها 
تاأثري �شار على �مل�شالح �ملائية لكل من دولتي �مل�شب 

م�شر و�ل�شود�ن".

تنسيق مصري – روسي 
لحل أزمة سد النهضة

القاهرة - حممد عمر 
�جلي�س  �أن  )�الث��ن��ن(،  �أم�س  مينية،  ع�شكرية  م�شادر  ك�شفت 
�لوطني مدعوم باإ�شناد جوي من طائر�ت حتالف دعم �ل�شرعية، 
�مل�شجح  جبهتي  يف  �النقابية  �حلوثي  ملي�شيا  �إم���د�د�ت  دم��ر 
�ملا�شية  �ل�شاعات  خال  �شهدتا  �للتن  م��اأرب،  غرب  و�لك�شارة 

معارك عنيفة تفوقت فيها �ل�شرعية.
و�أكد مركز �شباأ �الإعامي، �أن �ملو�جهات �أ�شفرت عن مقتل نحو 
�الآليات  من  ع��دد  وح��رق  وتدمري  �مليلي�شيات،  من  عن�شر�   50
فيما  �لتحالف،  طائر�ت  من  مركز  بق�شف  للحوثين  �لع�شكرية 
نزعت  �مل�شروع  فرق  "م�شام" �أن  م�شروع  عمليات  غرفة  �أعلنت 
لغمًا وذخ��رية غري  �ل�شهر 1665  هذ�  من  �الأول  �الأ�شبوع  خال 
خال  نزعت  �مليد�نية  �لفرق  �أن  مبينة  نا�شفة،  وعبوة  منفجرة 
�الأ�شبوع �ملا�شي 1149 ذخرية غري منفجرة و43 عبوة نا�شفة، 
بينما نزعت �الأ�شبوع �ملا�شي �أي�شا 468 لغما م�شاد� للدبابات، 
و5 �ألغام م�شادة لاأفر�د، ومتكنت خال �الأ�شبوع ذ�ته من تطهري 
246632 مرت� مربعا من �الأر��شي �ليمنية لي�شل بذلك جمموع 
 22.161.561 �الآن  ولغاية  �مل�شروع  بد�ية  منذ  تطهريه  مت  ما 
و�لذخائر  ب��االأل��غ��ام  مفخخة  ك��ان��ت  �الأر����ش��ي  م��ن  مربعا  م��رت� 
�جلي�س  �أرك���ان  رئي�س  تعهد  تعهد  فيما  �لنا�شفة.  و�ل��ع��ب��و�ت 
�ليمني قائد �لعمليات �مل�شرتكة، �لفريق �شغري بن عزيز، باإنهاء 
�ملدعومة  �الإرهابية  ميلي�شيات �حلوثي  �النقاب و�لق�شاء على 
من �إير�ن، موؤكد� �أن �جلي�س �ليمني يتحكم يف �مليد�ن ويتوىل 

زمام �ملبادرة وهو قادم على �حل�شم و�لن�شر.
"�جلارديان" �لربيطانية  ل�شحيفة  تقرير  �شلط  ثانية،  جهة  من 
�ل�شوء على ��شتمر�ر معاناة �ل�شحافين و�أ�شحاب �لر�أي على 
ونقل  �ليمن،  يف  �إي��ر�ن  ذر�ع  �النقابية،  �حلوثي  ميلي�شيا  يد 
�شحون  يف  زمائهم  من   4 عن  ب��االإف��ر�ج  ل�شحافين  مطالبات 

�حلوثي مهددين باالإعد�م.
ودعا زماء 4 �شحافين جنو� من �لتعذيب ل�شنو�ت يف �شجون 
�حلوثين، �ملجتمع �لدويل لل�شغط على �مليلي�شيا �حلوثية من 

�أجل �الإفر�ج عن زمائهم �لذين يو�جهون عقوبة �الإعد�م.
�أد�ء  خ��ال  �مليلي�شيا  �عتقلتهم  �ل�شحافين  �أن  �لتقرير  وذك��ر 
�عتقل  �إذ  كيدية،  تهًما  �إليهم  �شنو�ت ووجهت  قبل  �ملهني  عملهم 
وتوفيق  حامد،  وح��ارث  �لوليدي،  و�أك��رم  عمر�ن،  �خلالق  عبد 
�ملن�شوري مع 6 �شحافين �آخرين خال مد�همات يف �لعا�شمة 
عنهم  �أف���رج  �الآخ��ري��ن  �ل����6  �أن  �إال   ،2015 ع��ام  �شيف  �شنعاء 
وغادرو� �ليمن برفقة عائاتهم �إىل �لقاهرة، وبعد مرور عام على 
باإطاق �شر�ح  �مل�شاعدة  �أجل  ند�ءهم من  �شدور �حلكم، رفعو� 
�أ�شدقائهم. و�أكد �ل�شحافيون �لناجون من �شجون �حلوثي يف 
بيان لهم، �أنهم تعر�شو� للتعذيب و�لتجويع و�حلب�س �النفر�دي 
ل�شنو�ت قبل �أن يقدمو� للمحاكمة �أمام قا�س تابع للحوثين يف 
�أبريل 2020، حيث �أطلق �شر�ح �ل�شتة، بينما ُحكم على �الأربعة 
�الآخرين باالإعد�م، موؤكدين �أن �مليلي�شيا مل ت�شمح الأفر�د �الأ�شرة 
وحمامي �لدفاع بح�شور �ملحاكمة، وكذلك مت �إلغاء �ال�شتئناف.
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البالد - خا�س
من  �أك��ر  على  �الإقليم  دول  �شوؤون  يف  تدخاتها  تركيا  تو��شل 
�شيا�شتها  �إد�رة  يف  �الإره��اب��ي��ة  �لتنظيمات  م�شتخدمة  �شعيد، 
�خلارجية، �إذ �أفادت تقارير نقلتها وكالة "هاو�ر" �لتابعة لاإد�رة 
�لذ�تية ل�شمال و�شرق �شوريا، باأن تركيا تبني "حدود� م�شطنعة 
�الأر����ش��ي  د�خ���ل  ك��م   32 عمق  على  ع�شكرية  ب��ق��و�ع��د  م��دع��وم��ة 
"مقاطعة تل  �ل�شورية". ونقلت �لوكالة عن �لرئي�س �مل�شرتك يف 
د�خل  ح��دود  ببناء  تقوم  تركيا  "�إن  قوله:  �لعبد،  حميد  �أبي�س" 
�أن هذ� يتز�من مع  �إىل  �ل�شوري مب�شافة 32 كم"، م�شرًي�  �لعمق 
تعزيز تركيا عدًد� من قو�عدها �لع�شكرية باأ�شلحة ثقيلة ور�د�ر�ت 
كم   15 بطول  �ل�شو�تر  ورفع  �خلنادق  حفر  جانب  �إىل  متطورة، 
مبحاذ�ة �لطريق �لدويل �ل�M4 يف حميط عن عي�شى، ما يوؤكد 

تعدي �أنقرة على �الأر��شي �ل�شورية.
�شمال  �ملحتلة  �ملناطق  لعزل  م�شاعي  هناك  �أن  �إىل  �لعبد  ولفت 
 5 بناء  خ��ال  من  ب��و�دره��ا  ظهرت  جنوبه،  عن  �ل��دويل  �لطريق 
قو�عد ع�شكرية يف ناحية عن عي�شى يعمل �الحتال على ربطها، 
�الأمر �لذي �أكدت عليه م�شادر حملية، فيما ك�شف تقرير ل�شحيفة 

�شنو�ت  �شت  مرور  من  �لرغم  وعلى  �أنه  "�ملونيتور" �الأمريكية 
على هجومه �ملروع على �الأقلية �الإيزيدية يف �لعر�ق، فان تنظيم 
د�ع�س �الرهابي ال يز�ل يبيع �الأ�شرى �الإيزيدين �لعر�قين عرب 

�الإنرتنت فيما يعرف بال�شبكة �لعميقة لاأن�شطة �الإجر�مية.
�لبيع جتري يف تركيا، مما  �لعديد من عمليات  �أن  �لتقرير  وذكر 
�أن عنا�شر د�ع�س ال يز�لون قادرين على �الحتماء يف  ي�شري �إىل 
�لباد وممار�شة ن�شاطهم �الجر�مي من هناك، م�شيًفا �أن عمليات 
�لبيع جتري على �شكل مز�د�ت عرب �الإنرتنت ويتم ت�شليم �الأ�شرى 
�آمنن" وهم عادًة جمرمون متورطون  "و�شطاء  عادًة عن طريق 

يف �الإجتار باملخدر�ت و�الأ�شلحة و�لب�شر.
�الرهابي  �لتنظيم  منع  يف  ف�شلت  �ل�شلطات  �أن  �لتقرير  و�أو�شح 
منوهة  تركيا،  يف  �لنا�س  وبيع  �الأم��و�ل  وحتويل  �الحتماء  من 
�لعن،  ت��ر�ه  مما  ر�شوًخا  �أك��ر  تركيا  يف  د�ع�س  وج��ود  �أن  �إىل 
حيث ت�شتهدف �ل�شرطة يف عملياتها بع�س �الأع�شاء �الأجانب يف 
�لدو�ع�س �التر�ك على حالهم ما مل يظهرو�  �لتنظيم، بينما يظل 

وجوههم �أو ي�شبحو� مو�شوع �شكاوى.
وبن �لتقرير �أن �الأحياء �لفقرية �لتي تنت�شر فيها جتارة �ملخدر�ت 

يف  لد�ع�س  �لرئي�شية  �لتجنيد  مناطق  كانت  �الأ�شلحة  وتهريب 
يف  لهم  منا�شًبا  موطًنا  وج��دو�  د�ع�س  �أع�شاء  �أن  موؤكًد�  �أنقرة، 
�لق�شية،  على  مطلعن  مل�شدرين  وفًقا  وكري�شهري،  �أنقرة  مدينتي 
�أكدو� و�شول حو�يل 200 د�ع�شيا حتت �أعن �ل�شلطات �لرتكية.

دينديا�س  نيكو�س  �ليونان  خارجية  وزي��ر  دع��ا  ثانية،  جهة  من 
على  �حلفاظ  و���ش��رورة  ليبيا،  من  للمرتزقة  ف��وري  خ��روج  �إىل 
�أهمية  موؤكد�  د�ئم،  حلل  كاأ�شا�س  �أر��شيها،  ووحدة  ليبيا  �شيادة 
��شتئناف حمادثات تر�شيم �حلدود �لبحرية بن �لبلدين، م�شري� 
�إىل �أن زيارته �إىل ليبيا تهدف �إىل دعم حكومة �لوحدة �لوطنية 

و�النتخابات �ملقبلة.
�أكد رئي�س  ويف تف�شري �ل�شيا�شات �لرتكية �لعد�ئية يف �خلارج، 
�أن  �أوغلو،  كليت�شد�ر  كمال  �ملعار�س  �جلمهوري  �ل�شعب  حزب 
�شيا�شة �أردوغان �خلارجية "�إخو�نية بامتياز"، م�شيًفا �أن باده 
معزولة ب�شبب تلك �ل�شيا�شات "�الإخو�نية"، منتقد� عاقات باده 
قطع  �إن  �أم�س،  �إعامية،  ت�شريحات  يف  وق��ال  �جل��و�ر.  دول  مع 
�لعد�لة  حزب  باأن  قاطًعا  �لطبيعة،  �شد  م�شر  مع  لعاقاتها  تركيا 

و�لتنمية فقد قدرته على حكم تركيا منذ عام 2015.

بريوت - البالد 
حزب   - "عون  حتالف  �شد  �للبنانية  �ملكونات  توحدت 
�أ�شو�أ حاالتها �القت�شادية،  �أو�شل �لباد �إىل  �لله" �لذي 
�للبنانيون  �عترب  �إذ  �الإن��ق��اذ،  حكومة  لت�شكيل  بعرقلته 
�ملعي�شية  �الأو����ش���اع  ���ش��وء  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �ل�شبب  �أن 
تاأليف  يف  �لثنائي  تعنت  ه��و  �ل��ب��اد  يف  و�ل�شيا�شية 

حكومة �الخت�شا�شين. 
�ل��ر�ع��ي،  ب�شارة  �للبناين  �لبطريرك  �ن��ت��ق��اد�ت  والق��ت 
"عون  لتحالف  دري��ان  �للطيف  عبد  �جلمهورية  ومفتي 
�لذي  �للبناين  �ل�شعب  من  كبري�  جتاوبا  �لله"،  حزب   -
�أكد �أنها تعرب عن �لو�قع وتك�شف بجاء �لطرف �ملعرقل 
لت�شكيل �حلكومة، �إذ �أطلق �لر�عي ودريان �شرخة مدوية 
يف وجه �ملعرقلن لتاأليف �حلكومة ليقلعو� عن "�لتعنت، 
�لد�شتور"، منددين باالأيادي �خلبيثة  و�لتزوير، وخرق 
�لتي متتهن �البتز�ز �ل�شيا�شي و�لكيديات و�حلقد �لدفن 
يف  تتوحد  �للبنانية  �ملكونات  جعل  ما  �ل�شموم،  وب��ث 
مو�جهة حماوالت "�للف و�لدور�ن" من قبل عون وحزب 
�لله تهرًبا من ت�شكيل �حلكومة و�ال�شتمر�ر يف �لتعطيل 
و�ختاق �أعر�ف ميثاقية ومز�عم د�شتورية و�شاحيات 

معاناة  تتعمق  فيما  هذ�  ياأتي  عبثّية.  و�شروط  جمازية 
�للبنانين �القت�شادية و�ملعي�شية ب�شبب حتليق �لدوالر، 
ومت �لتد�ول �أم�س يف �ل�شوق �ملو�زية بت�شعرية للدوالر 

لكل  لبنانية  ل��رية   13000 –  12950 ب��ن  م��ا  ت���رت�وح 
�ملو�طنن  من  جديدة  باأعد�د  يدفع  مما  �أمريكي،  دوالر 

حتت خط �لفقر �لذي ي�شم قر�بة ثلثي �للبنانين.

��شتهدفت  �ل��ر�ع��ي،  �أطلقها  �ل��ت��ي  �لت�شريحات  وب��ع��د 
�لله"،  ح��زب   – "عون  لتحالف  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �لكتائب 
�ل�شارع  لها  ت�شدى  �لتي  باالتهامات  ب�شارة  �لبطريرك 
�إ�شارة  يف  �الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  عرب  �للبناين 

لتاحم مكونات �ل�شعب �شد معرقلي تاأليف �حلكومة. 
�إنه ال تدقيق جنائيا قبل  وقال �لر�عي، يف وقت �شابق، 
عون  �لرئي�س  مطالبة  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  حكومة،  تاأليف 
بالتدقيق �جلنائي، �لذي عده �ملر�قبون تعطيًا لت�شكيل 
لبنان  قدم  �لبع�س  �أن  مبينا  خادعة،  بافتات  �حلكومة 
�إىل  �إ�شارة  – �ل��دويل، يف  �الإقليمي  �ل�شر�ع  رهينة يف 
لبنان  �أزمنة  �إىل  �لعودة  نريد  وتابع:" ال  �لله".  "حزب 
�الأولويات  �أولوية  �أن  موؤكد�  �لبديل"،  و�لوطن  �لرهينة 
كاملة  ح��ك��وم��ة  ق��ي��ام  الأن  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  تبقى  �الآن 

�ل�شاحيات هو مفتاح �حلل لبقية �لق�شايا �الأ�شا�شية.
�حل��ك��وم��ة  ت�شكيل  م��ل��ف  ع��ل��ى  مطلعة  م�����ش��ادر  وت����رى 
�للبنانية، �أنه لو �أر�د "حزب �لله" تاأليف �حلكومة ل�شغط 
�ل�شيا�شي  �لر�شوخ  على  و�أجربهما  وبا�شيل  عون  على 
همينته  رهن  تبقى  �أن  يريدها  لكنه  �حلكومة،  لت�شكيل 

�ل�شيا�شية و�لع�شكرية ونفوذه �ملحلي و�الإقليمي.

البالد – ر�صا �صالمة 
من�شاأة  يف  �النفجار  �أن  �أمريكي،  تقرير  �أفاد 
نظام  بالكامل  دمر  �الإير�نية  �لنووية  نطنز 
�ملركزي  �ل��ط��رد  �أج��ه��زة  يغذي  �ل��ذي  �لطاقة 
ما  �ليور�نيوم،  تخ�شب  �لتي  �الأر���س  حتت 
�أ�شهر   9 �الإي���ر�ين  �لنووي  �لربنامج  يوؤخر 
�لهجوم  �أن  خرب�ء  قال  فيما  تقدير،  �أقل  على 
�لربنامج  تعطيل  ميكن  ب��اأن��ه  ر���ش��ال��ة  حمل 
�ل���ن���ووي �الإي������ر�ين ب��و���ش��ائ��ل �أخ�����رى غري 

�ملفاو�شات.
وذكرت �شحيفة "نيويورك تاميز" �الأمريكية، 
�أم�س )�الثنن(، نقًا عن م�شادر ��شتخبارية 
عن  نتج  �ل��ذي  �لطاقة  �نقطاع  �أن  �أمريكية، 
�لهجوم على من�شاأة تخ�شيب �ليور�نيوم يف 
مفاعل نطنز �لنووي، يعود �إىل ما يعتقد �أنه 
كامل  ب�شكل  دمر  عمًد�"،  له  خمطط  "�نفجار 
يزود  �ل��ذي  �مل�شتقل،  �لد�خلي  �لطاقة  نظام 
�أجهزة �لطرد �ملركزي حتت �الأر�س، بالطاقة.

يف  �لطاقة  �نقطاع  �أن  �إىل  �مل�شادر  ولفتت 
�نفجار  عن  جنم  �لتح�شن،  �شديدة  �ملن�شاأة 
�لد�خلي  �لطاقة  نظام  كامل  ب�شكل  دمر  كبري 
�مل�شتقل، و�ملحمي ب�شدة، و�لذي يزود �أجهزة 
�لطرد �ملركزي حتت �الأر�س بالطاقة، م�شرية 
لقدرة  قا�شية  �شربة  وج��ه  �لهجوم  �أن  �إىل 

�إير�ن على تخ�شيب �ليور�نيوم.
ويف �ل�شياق، قال خرب�ء دوليون �إن �حلادث 
�إي�����ر�ن ع��ل��ى تخ�شيب  ق���درة  �أوق����ف  ع��م��ل��ًي��ا 
�أن  �إىل  الفتن  نطنز،  من�شاأة  يف  �ليور�نيوم 
هناك ما يقارب 7000 جهاز طرد مركزي يف 
�حل�شا�شية  عالية  �أجهزة  وهي  �ملن�شاأة،  هذه 
للعمل  جتهيزها  و�إع���ادة  بالكهرباء  وربطها 
هذه  �أن  م��وؤك��دي��ن  �أ���ش��ه��ًر�،  ت�شتغرق  عملية 

�إع���ادة  مي��ك��ن  ال  �إذ  �شهلة،  لي�شت  �لعملية 
�شريًعا  و�إعادتها  مبا�شرة  بالكهرباء  ربطها 
تتمكن  لن  يبدو  ما  على  �أنه  م�شيفن  للعمل، 
تخ�شيب  من  قادمة،  طويلة  والأ�شهر  �إي��ر�ن، 

�ليور�نيوم يف هذه �ملن�شاأة.
وياأتي هجوم نطنز، يف وقت تتفاو�س �إير�ن 
�إىل  �لعودة  على  مبا�شر  غري  ب�شكل  و�أمريكا 
�التفاق �لنووي، �لذي �ن�شحب منه �لرئي�س 
 ،2018 عام  ترمب  دونالد  �ل�شابق  �الأمريكي 
و�أعاد فر�س عقوبات على �إير�ن كانت رفعت 

مبوجب �التفاق �ملوقع عام 2015.
م�شمًما  ي��ب��دو  �ل��ه��ج��وم  �أن  خ���رب�ء  وي���رى 
�شغوطها  لت�شعيد  �إي���ر�ن  جهود  لتقوي�س 
ع��ل��ى �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة ل��رف��ع �ل��ع��ق��وب��ات 
يف �أق���رب وق���ت، وذل���ك م��ن خ��ال �ل��رف��ع من 
غري  مل�شتويات  �ليور�نيوم  تخ�شيب  ن�شبة 

للعودة  �لطرفان  يتفاو�س  بينما  م�شبوقة، 
�لهجوم،  �أن  و�أ���ش��اف��و�  �ل��ن��ووي.  ل��ات��ف��اق 
عن  يعلن  مل  �ل��ذي  منفذه  عن  �لنظر  ب�شرف 
باأنه  ر�شالة  حمل  و��شح،  ب�شكل  م�شوؤوليته 
�الإي���ر�ين  �ل��ن��ووي  �ل��ربن��ام��ج  تعطيل  ميكن 
ب��و���ش��ائ��ل �أخ�����رى غ���ري �مل��ف��او���ش��ات، وه��ي 
ر�شالة للمايل باأن �خليار�ت مفتوحة لوقف 
�بتز�زهم عرب رفع ن�شبة تخ�شيب �ليور�نيوم 
�إىل 20% و�لتهديد بخطو�ت �إ�شافية يف هذ� 
�ل�شدد، كما ت�شمنت �لر�شالة حتذيرً� من رفع 
�التفاق  �إحياء  مفاو�شات  يف  �ملطالب  �شقف 
�لنووي.  ودلل �خلرب�ء على �شحة ذلك، باأن 
�حلادث جاء بعد �شاعات من �إعان �إير�ن بدء 
جديدة  متطورة  مركزي  طرد  �أجهزة  ت�شغيل 
�ليور�نيوم  تخ�شيب  على  تعمل  نطنز،  يف 

ب�شكل �أ�شرع.

اللبنانيون يتوحدون ضد تحالف "عون – حزب اهلل"

خيارات مفتوحة لتعطيل »نووي إيران«

تواصل التوغل.. تركيا
تحتل أراضي جديدة في سوريا

األزمة المعيشية تتفاقم

تقرير أمريكي: "داعش" يبيع اإليزيديين تحت أعين سلطات أنقرة

بعد تدمير نظام طاقة أجهزة الطرد المخصبة لليورانيوم 



الريا�ض ـ البالد
خمالَفني  البيئي  للأمن  اخلا�صة  ال��ق��وات  �صبطت 
لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وجتريف الرتبة 

دون ت�صريح يف حمافظة جدة.
للأمن  اخلا�صة  للقوات  الر�صمي  املتحدث  واأو�صح 
جرافة  �صبط  مت  اأن��ه  املالكي،  رائ��د  ال��رائ��د  البيئي 
و�صاحنة ت�صتخدم يف نقل الرمال وجتريف الرتبة، 
من  مقيمان  عليهما  ويعمل  ملواطن،  ملكيَتها  تعود 
الإج���راءات  تطبيق  ومت  الباك�صتانية،  اجلن�صية 

النظامية كافة بحقهما من اجلهات املعنية.
اأي��ة ح��الت متثل  وح��ث اجلميع على الإب���لغ ع��ن 
رقمي  على  الفطرية  احلياة  اأو  البيئة  على  اعتداًء 
الطوارئ )999( و)996( يف جميع مناطق اململكة، 

والرقم )911( مبنطقتي مكة املكرمة والريا�ض.
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نساء يتباهين بتغيير
أواني الطبخ في رمضان

استشاري يكشف عالج
قلة النوم للعاملين بالورديات

جدة ـ عبد الهادي املالكي ــ يا�سر بن يو�سف 
من  الكثري  لدى   تعني  الف�صيل   رم�صان  �صهر   اإطللة 
الن�صاء  بداية مو�صم ت�صوق الأواين املنزلية، وبالن�صبة 
لرغبات  والر�صوخ  امل��ادي  ال�صرف  موعد  هو  للرجال 
الن�صاء بتغيري الأواين املنزلية ن�صائية يف الوقت الذي 
يعتربها  بينما  ملحة،  حاجة  اأنها  الن�صاء  فيه  يوؤكدن 

الرجال جمرد عادة متاأ�صلة يف نفو�ض الن�صاء.  
اأن تغيري  الأواين املنزلية   واأكدت عدد من املت�صوقات 
يف �صهر رم�صان من كل عام  عادة ترتبط  باأنواع الطعام 
التكافل  فيه  ي��زي��د  حيث  ع���ام،  ب�صكل  ال�صيافة  وك���رم 
الحرتازية   الج��راءات  تنفيذ  مع  والتزاور   والرتاحم 
كما اأن �صراء الأواين املنزلية  عادة متوارثة منذ القدم،  
وا�صحًا  ن�صاطًا  املنزلية  الأواين  اأ���ص��واق  ت�صهد  حيث 
والرجال  بالن�صاء  الأ�صواق  وتكتظ  ال�صراء،  حركة  يف 
اأي�صا، ل�صراء ما يلزم من اأوان يف �صهر رم�صان املبارك  
ب�صكل كبري على  تقبل  التي  ال�صعودية  ال�صر  وبالذات  
ال�صلع  �صراء  ا�صبح  خالد  اأبو  قال  البداية  يف  ال�صراء. 
قبل رم�صان �صمه من �صمات ال�صهر  وتعود الأ�صباب اىل 
حب التغيري يف الأدوات  املنزلية خ�صو�صا يف ال�صنني 
الواين  على  الرم�صاين  النق�ض  انت�صار  مع  الأخ���رية 
توؤثر  قد  الأم���ور  ه��ذه  مثل  بقوله:  واأ���ص��اف  املنزلية.  

على العلقات ال�صرية حيث ان هناك ا�صرًا ل ت�صتطيع 
حيث  من  الرم�صانية  ال�صفرة  متطلبات  جميع  تلبي  ان 
ل  حتى  التجمعات  عن  مناأى  يف  يجعلها  مما  الواين 

اجلمعة  يف  عليهم  ال��دور  ياأتي  عندما  احل��رج  يف  تقع 
كل  التجمعات  تتناوب  التي  ال�صر  يف  وخا�صة  املقبلة 
يوم يف منزل. ام اثري قالت: اأرى النا�ض يتواجدون يف 

نق�ض  حتمل  التي  املنزلية  الأواين  ل�صراء  فقط  ال�صوق 
الن�صاء حيث  نفو�ض  مرت�صخة يف  عادة  وهي  رم�صان  
منزلية  اأواٍن  من  لديها  مبا  تتباهى  اأن  واحدة  كل  تريد 
ف��اخ��رة وخمتلفة . ام��ا ج��وه��رة ف��ق��ال��ت  ت��واج��دي يف 
ال�صوق للبحث عن اجللبيات الرم�صانية التي ت�صعرين 
ال  تكمل  ل  الفرحة  وان  ال�صهر  وف��رح��ة  بالروحانية 
ب�صراء الواين املنزلية واجللو�ض مع ال�صرة والحباب 
يف رم�صان علي طاولة واحدة. واتفقت كل من ام دينا 
�صهر  يف  املنزلية  الواين  �صراء  اأن  اخلثعمي  حممد  ام 
الن�صاء  من  الكثري  لدى  متاأ�صلة  ع��ادة  املبارك  رم�صان 
ولكنها  منزلية جديدة  ادوات  الواحد متتلك  حيث جتد 
املبارك    �صهر رم�صان  اأواٍن جديدة يف  �صراء  ت�صر على 
اأن  املنزلية   الأواين  جت��ار  ع��دد  اأك��د  ال�صياق  ه��ذا  ويف 
رم�صان �صهر ميتاز بالتجمع والتوا�صل و�صلة الأرحام 
وت��زاور بني اجلريان والأق��ارب، مما يجعل الكثري من 
الأواين  وتغيري  البيت  تاأثيث  على  يقبلون  املواطنني 
املنزلية، م�صريين اإىل اأن اأ�صواق الأواين املنزلية يرتفع 
الإقبال عليها يف �صهر رم�صان والأعياد والإجازات اإىل 
اأن رم�صان لهذا العام ي�صهد ارتفاعا يف  80 % موؤكدين 
عن   %70 حوايل  املنزلية  الأواين  اأ�صواق  على  الإقبال 

مو�صم رم�صان يف الأعوام املا�صية.

جدة- يا�سر بن يو�سف 
وطب  ال�صدر  اأمرا�ض  ا�صت�صاري  النوم  وبحوث  طب  مركز  مدير  اأك��د 
ويل،  عمر  �صراج  الربوفي�صور  بجدة  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  النوم  
النوم  �صاعات  نق�ض  من  ع��ادة  يعانون  ال��وردي��ات  بنظام  العاملني  اأن 
 4-2 نومهم  �صاعات  عدد  متو�صط  يبلغ  حيث  رم�صان،  يف  ا  خ�صو�صً
�صاعات اأقل من العاملني خلل النهار ، مبيًنا اأن هناك عامل اآخر يوؤثر 
عليهم وهو اأن نوم النهار مع وجود ال�صوء و ال�صجيج عادة ما يكون 
�صائعان  اأم���ران  والأرق  النوم  قلة  ف��اإن  وبالتايل  وج���ودة،  راح��ة  اأق��ل 

التي  النوم  م�صاكل  ت��زداد  اأن  وميكن  الورديات،  عاملي  لدى 
وجود  حالة  يف  ���ص��وءًا  النظام  بهذا  العاملون  يواجهها 
اأثناء  التنف�ض  انقطاع  مثل  النوم  ل�صطراب  اآخ��ر  �صبب 

�صغط  من  تزيد  اأخ��رى  التزامات  وجود  ب�صبب  اأو  النوم، 
جدولهم الزمني؛ مما ل ي�صمح لهم بق�صط كاف من النوم.

واحتياجات  عمل  لنوع  وفقا  العلجات  تختلف  واأ�صاف   
وظ���روف ال��ف��رد، وع��ل��ى �صبيل امل��ث��ال ف���اإن احل��ل ال��ذي 

ينا�صب ال�صخ�ض الذي يعمل يف م�صت�صفى كطبيب- 
رتيبًا  يعمل عمًل  الذي  ذلك  مثًل- خمتلف عن 

مهمة  نقاط  وه��ن��اك    ، واح��دة  بوترية  اأو 
يف هذا اجلانب وهي اإن اأف�صل جدول 
عمل زمني هو الذي يتيح النوم خارج 

اإيقاع  مع  تتما�صى  التي  فاجلداول   ، اأثنائها  واليقظة  اخلدمة  �صاعات 
عقارب  اجت��اه  يف  النوبات  حتريك  طريق  ع��ن  البيولوجية  ال�صاعة 
ال�صاعة يوؤدي اإىل زيادة الإنتاجية والرتياح.  كما اأنه  يجب على الذين 
يعملون بنوبات ليلية ب�صكل دائم احلفاظ على جدول نوم منتظم �صبعة 
اأيام يف الأ�صبوع حتى يف اأيام التوقف عن العمل.  اأما  الذين يعملون 
بطريقة  نومهم  جدول  تعديل  حماولة  باإمكانهم  متغرية  نوبات  بنظام 
متكنهم من التكيف ب�صهولة اأكرب يف وقت التحول اجلديد عندما يحدث 
، )على �صبيل املثال يف الأيام الأخرية من اأوقات النوم امل�صائي ميكن 
لهم اأن يوؤخروا اأوقات نومهم وا�صتيقاظهم مبعدل �صاعة اإىل 

�صاعتني(.
الطلب  حت��ت  مب��ن��اوب��ة  ي��ع��م��ل��ون  ل��ل��ذي��ن   وبالن�صبة 
ميكنهم  ل  بحيث  م��ا-  نوعا  خمتلفة-  م�صاكل  فلديهم 
ينبغي  وبالتايل  نومهم؛  لتخطيط  بجداولهم  التنبوؤ 
اأن يكونوا يف حالة راحة دائمة باأخذهم غفوات  عليهم 
ي�صتح�صن  ان��ه  مو�صحا   . ا�صتطاعتهم  عند  النوم  من 
الربوتينات  م��ن  عالية  ن�صبة  العمال  يتناول  اأن 
الطعام، وينبغي  والكربوهيدرات يف وجبات 
ي�صعب  والتي  املقلية  الأطعمة  يتجنبوا  اأن 
ال��ف��را���ض  اإىل  ال���ذه���اب  ه�����ص��م��ه��ا، وع����دم 

جائعني اأو بعد تناول وجبة د�صمة.

الدمام ـ البالد
"اأن�صنة  مبادرة  القطيف  حمافظة  بلدية  اأطلقت 
الفن  يف �صفوى، �صمن برامج ال�صراكة املجتمعية 
الأم��اك��ن  على  جمايل  طابع  اإ���ص��ف��اء  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
فريق  مب�صاركة  امل��دي��ن��ة،  يف  واحل��ي��وي��ة  العامة 
املواهب  م��ن  ونخبة  التطوعي  م�صرقة  م��ن��ارات 
املجتمعية يف جمال الر�صم اجلرافيتي، وذلك يف 
احل�صري  امل�صهد  لتح�صني  البلدية  جهود  اإط���ار 
الوطني يف  التحول  برامج  اأب��رز  اأح��د  يعد  ال��ذي 
القطاع البلدي واملن�صجم مع روؤية اململكة 2030.

ومتطوعة،  متطوع   100 املبادرة  يف  و�صي�صارك 
�صمنها  م��ن  امل��راح��ل  م��ن  ع���ددا  تت�صمن  وال��ت��ي 
وال�صمنتية  احلديدية  الأ���ص��وار  ده��ان��ات  اإع���ادة 
امل�صوهة  الكتابات  واإزالة  الكهربائية،  واملحولت 
ع���ن اجل������دران، ب��الإ���ص��اف��ة ل��ر���ص��م اجل���داري���ات 
الإب���داع���ي���ة ال��ت��ي مت��ن��ح امل��ك��ان ح��ي��وي��ة وج��م��ال 

ب�صريًا.
وت�صعى مبادرة "اأن�صنة الفن" اإىل اأن�صنة امل�صاحات 
وجتميلها،  واملما�صي  احل��دائ��ق  يف  الإ�صمنتية 
الأعمال  بقيمة  الوعي  ثقافة  ن�صر  اإىل  بالإ�صافة 
الإن�صان  انتماء  ح�ض  تنمية  يف  ودوره��ا  الفنية 
للمكان، وم�صاهمتها يف الرتقاء مب�صتوى الذوق 
الأماكن  جتاه  بامل�صوؤولية  ال�صعور  وتعزيز  العام 
العامة بو�صفها مكت�صبات وطنية، اإ�صافة اإىل دعم 
الفنية ذات  م�صاركة املواطن واملقيم يف الأن�صطة 

البعد اجلمايل

100 متطوع
يشاركون في مبادرة 

أنسنة الفن 

سراج عمر ولي
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عودة اإلتي للمنافسة
خالد الطياري

املناف�سة على  دائرة  الفريق االحتــادي يف دخول  جنح 
للمحرتفني،  �سلمان  بن  حممد  االأمــر  كاأ�س  دوري  لقب 
وهزم  واالإ�سابات،  النق�س  ظروف  على  تغلب  اأن  بعد 

املت�سدر الفريق الهاليل.
واإ�ــســرارا  قتالية  روحــا  العميد  اأبــنــاء  فيه  اأظــهــر  لقاء 
الثنائية الهاللية  اإيجاد مكان لهم يف قمة املناف�سة  على 
�سبح  من  الــهــروب  �سراع  من  �سنوات  بعد  ال�سبابية، 
على  للمناف�سة  االحتادي  النمر  عودة  واإعالن  الهبوط، 
اللقاء،  عن  حجازي  االحتادية  ال�سخرة  غاب  الذهب. 
وهجوما،  دفــاعــا  فــالتــه  املح�سن  عبد  الــ�ــســاب  فح�سر 
وافتتح الت�سجيل براأ�سه، وقدم اجلربين مباراة العمر 
مع  ثنائيا  وكــون  املالكي،  غياب  االحتــاديــني  واأن�سى 
الهالليون  ظن  قــوي.  دفاعي  ك�ساتر  االأحــمــدي  اخلبر 
خمالب  بــال  وديــعــا  حمال  �سيكون  االحتـــادي  النمر  اأن 
العالية  الــــروح  اأن  اإال  الــغــيــابــات،  ظــل  يف  ــاب  ــي اأن اأو 
واالن�سباط التكتيكي دفاعا وهجوما، وجماعية االأداء، 
طوال الت�سعني دقيقة مكنت الفريق االحتادي من الظفر 

باأغلى ثالث نقاط يف م�سواره بالدوري.
اجلمعة  م�ساء  االحتـــاد  بــه  ظهر  الـــذي  الــبــاهــر  االأداء 
املالب�س  غرفة  داخــل  اجليد  العمل  على  دليل  املا�سية 
والدور االإداري يف تهيئة الفريق لهذا اللقاء الهام. الذي 
وال�سباب  الهالل  مزاحمة  على  العميد  قــدرة  مدى  حدد 

على ال�سدارة.
هوية  ال  تائها،  – مفككا  – الهالل  املت�سدر  ظهر  بينما 
النق�س  ظروف  ا�ستغالل  يح�سن  ومل  امللعب،  داخل  له 
االحتـــــادي. فــاخلــطــوط كــانــت مــتــبــاعــدة وازواجـــيـــة، 
وعدم  ــاه،  اأدن يف  كان  لالعبني  ملعظم  الفني  وامل�ستوى 
طوال  والرك�س  االحتــاد  العبي  جمــاراة  على  قدرتهم 
و�سوء  البدين،  ال�سعف  على  يدل  ما  املباراة،  �سوطي 
مع  الــفــارق  �ستبقي  كانت  التي  املــبــاراة،  لهذه  االإعـــداد 

ال�سباب على ثالث نقاط.
على  العميد  قدرة  مدى  على  برهنت  الكال�سيكو  مباراة 
اأن  خا�سة  املو�سم،  لهذا  ـــدوري  ال لقب  على  املناف�سة 
املت�سدر  مباريات  من  اأ�سهل  املتبقية  اخلم�س  مبارياته 
الهالل والو�سيف ال�سباب اللذين �سيلتقيان يف ال�سابع 
من مايو املقبل، وهو اللقاء الذي قد ي�سب يف م�سلحة 
املقبلة،  مباراته  يف  للباطن  جتــاوزه  حــال  يف  االحتــاد 
�سيغيب عنها حار�س وحامي عرينه" جروهي"  والتي 

ب�سبب تراكم البطاقات ال�سفراء.

 @khalidtayyari

"االنضباط" ترفض االستئناف على عقوبة حمداهلل
جدة – البالد

ال�سعودي  باالحتاد  اال�ستئناف  جلنة  رف�ست 
به  تقدم  الــذي  اال�ستئناف  ملف  الــقــدم  لكرة 
نادي الن�سر على العقوبة التي فر�ستها جلنة 

 15 ملدة  موؤقتا  باإيقافه  واالأخــالق  االن�سباط 
يوما، بخ�سو�س الوقائع التي �سهدتها مباراة 
كاأ�س  نهائي  ن�سف  الفي�سلي يف  اأمام  الفريق 

خادم احلرمني ال�سريفني.

اال�ستئناف  قبلت  اأنها  اإىل  اللجنة  واأ�ــســارت 
موؤيدة  املو�سوع،  حيث  من  ورف�سته  �سكاًل 
اأن  ومــوؤكــدة  الــالعــب،  بحق  االن�سباط  ــرار  ق
وكانت"  للطعن.  قابل  وغــر  نهائي،  الــقــرار 

اأن جلنة  اإىل  اأيام  اأ�سارت قبل عدة  البالد" قد 
االن�سباط تتجه الإيقاف حمدالله ملدة 3 اأ�سهر 
الن�سر  مــع  الــالعــب  مو�سم  انــتــهــاء  يعني  مــا 

حمليا. 

طويق يواجه العوجا في نهائي البولو 

الريا�ض- هاين الب�شر 
للمباراة  والعوجا  طويق  فر�سان  فريقا  تاأهل 
النهائية من بطولة الكاأ�س الف�سية للبولو، بعد 
ب�سبع  الفرق  ترتيب  طويق  فر�سان  ت�سدر  اأن 
نقاط، وحل فر�سان العوجا ثانيا بخم�س نقاط، 

فيما جاء امل�سمك يف املركز الثالث. 
وكان فريق العوجا قد ك�سب امل�سمك بـ  11 هدفا 

دون مقابل يف املباراة التي اأقيمت على مالعب 
اأكادميية االحتاد مبنتجع نادي نوفا للفرو�سية 
امل�سمك  على  طويق  فــاز  فيما  الريا�س،  غــرب 

ب�ستة اأهداف مقابل هدف. 
جمل�س  رئي�س  زيــدان  عمرو  املهند�س  واأو�سح 
م�ستوى  اأن  للبولو،  ال�سعودي  االحتــاد  اإدارة 
البطولة  بعد  نوعية  نقلة  �سي�سهد  الــالعــبــني 

املباريات،  يف  اجليد  الفني  امل�ستوى  نتيجة 
يف  وت�سحيحها  االأخـــطـــاء  مــن  ــتــفــادة  واال�ــس

البطوالت املقبلة. 
النهائية �سيحدد وقتها  املباراة  اأن  وبني زيدان 
بــاالحــرتازات  االلــتــزام  و�سط  و�ستقام  الحقا، 
تف�سي  مــن  لــلــحــد  الــريــا�ــســة  وزارة  ولـــوائـــح 

فايرو�س كورونا. 

في الجولة 31 من دوري األولى
الخليج يستقبل الفيحاء ... والطائي يالقي البكيرية

حائل- خالد احلامد
تنطلق م�ساء اليوم )الثالثاء( اجلولة الـ31 من دوري 
 6 باقامة  االأوىل؛  للدرجة  �سلمان  بــن  حممد  االأمـــر 
على  املتناف�سة  للفرق  االأهــمــيــة  غــايــة  يف  مــواجــهــات 

ال�سعود، اأو التي ت�سعى للهروب من �سبح الهبوط. 

ال�شاحل vs هجر
 35 جعبته  ويف  هجر،  ب�سيفه  ال�ساحل  يلتقي 
ا�ستمرار  يف  وياأمل  ع�سر،  الرابع  باملركز  نقطة 
يطمح  فيما   ، اخلليج  على  فــوزه  بعد  �سحوته، 
للفوز  نقطة  بــ47   اخلام�س  املركز  �ساحب  هجر 

واالقرتاب اأكرث من املناف�سة على ال�سعود.

اخلليج vs الفيحاء
الفيحاء  نظره  اخلليج  ي�ست�سيف  �سيهات،  ويف 
باملركز  نقطة   41 لديه  اخلليج  قوية.  مــبــاراة  يف 
الثامن، وياأمل بالفوز وتعوي�س جماهره خ�سارة 
 64 لديه  الفيحاء  املقابل،  يف  االأخـــرة.  ال�ساحل 
نقطة يف و�سافة الرتتيب، وي�سعى للفوز وتو�سيع 

الفارق مع اأقرب مناف�سيه اجلبلني والطائي.

العدالة vs اأحد
لقاء  يف  واأحــــد،  الــعــدالــة  يلتقي  ــاء،  االأحــ�ــس يف 
نقطة.  بـــ41  التا�سع  املركز  يف  العدالة  متكافئ. 

اأما اأحد فيحل �سابعا بـ43 نقطة، وي�سعى حل�سد 
النقاط الثالث.

الكوكب vs النه�شة
يواجه الكوكب نظره النه�سة يف لقاء مهم. 
يطمح الكوكب الذي ميتلك 45 نقطة باملركز 
�ساحبت  التي  التطور  حالة  لتاأكيد  ال�ساد�س 
املقابل،  يف  املا�سية.  اجلــوالت  يف  نتائجه 
بـ  ع�سر   ال�ساد�س  املركز  يف  ياأتي  النه�سة 
لفرق  وقريبا  �سعبًا  موقفه  وبات  نقطة،   33

الهبوط.

الطائي vs البكريية
مــبــاراة  يف  البكرية  مــع  الــطــائــي  يلتقي  حــائــل،  يف 
ياأمل  نقطة  بـــ55  الرابع  الطائي  للفريقني.  م�سرية 
يف الفوز والتقدم واملناف�سة على ال�سعود، وتعوي�س 
مهم  لــقــاء  املقابل  يف  جـــدة،  اأمـــام  املا�سية  خ�سارته 
الـ  املركز  الذي ميلك 27 نقطة يف  لل�سيف  وم�سري 

17، يف ظل بحثه االبتعاد عن معمعة الهبوط.

جدةvs جنران
على رديف اجلوهرة، يلتقي جدة مع جنران يف 
لقاء حت�سني املراكز، فجدة ميتلك 39 نقطة باملركز 

الـ12. وجنران باملركز  الـ13 بـ 36 نقطة.

دوري أبطال آسيا 
VAR بدون الـ

الريا�ض -حممد اجلليحي
اأعــلــن االحتـــاد االآ�ــســيــوي لــكــرة الــقــدم، اأمــ�ــس ب�سكل 
يف   "VAR" الفيديو  تقنية  تــواجــد  عــدم  ر�سمي 
مناف�سات دور املجموعات بدوري اأبطال اآ�سيا2021.

مــبــاريــات  مــالعــبــهــا  عــلــى  الــ�ــســعــوديــة  وت�ست�سيف 
املجموعات A، و C، وD، التي يتواجد فيها الهالل 

والن�سر واالأهلي.
و�سباب  ــهــالل،  ال  ،A املجموعة  يف  يــتــواجــد  حيث 
باالإ�سافة  الطاجيكي،  االإماراتي، واال�ستقالل  االأهلي 
C االأهلي  اإىل اأجمك االأوزبكي. ووقع يف املجموعة 
االإيراين،  القطري، واال�ستقالل  ال�سعودي، والدحيل 

وال�سرطة العراقي.
مع   ال�سعودي  الن�سر  فريق  وقع   ،D جمموعة  ويف 
كل من ال�سد القطري، والوحدات االأردين، باالإ�سافة 

لفوالذ االإيراين.
يف  التجمع  بنظام  املــجــمــوعــات  مناف�سات  وتلعب 
اأبريل اجلاري، ويتاأهل اىل ثمن  الفرتة بني 30-14 
اإىل  باالإ�سافة  ااملجموعات  مت�سدرو  البطولة  نهائي 

اأف�سل 3فرق يف املركز الثاين. 

في المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 

النصر والسد األقوى.. وفوالذ والوحدات ال يستهان بهما 
الريا�ض –هاين الب�شر 

ي�ست�سيف نادي الن�سر املجموعة الرابعة على ملعبه " مر�سول 
بارك " يف دور املجموعات املجمعة يف دوري اأبطال اآ�سيا؛ حيث 
يتواجد نادي الن�سر يف املجموعة D ملنطقة غرب القارة التي 
ال�سد  بجانبه  وت�سم  اجلاري،  اأبريل   14 يف  مناف�ساتها  تنطلق 
تق�سيم  ومت  االإيـــراين،  وفــوالذ  االأردين،  والــوحــدات  القطري، 
االأندية امل�ساركة يف البطولة الـ40 يف دور املجموعات على 10 
جمموعات، حيث كان من �سمنها 5 جمموعات يف منطقة غرب 

اآ�سيا، و5 جمموعات يف منطقة ال�سرق. 
ويتاأهل اإىل دور الـ16 �ساحب املركز االأول يف كل جمموعة، اإىل 
اأندية حت�سل على املركز الثاين يف جمموعات  اأف�سل 3  جانب 

كل منطقة. 
اإقامة دور  بلد واحد. وتقرر  التجمع يف  البطولة بنظام  وتقام 
الفرتة  خالل  اآ�سيا  غرب  ملنطقة  االأبطال  دوري  من  املجموعات 
من 14-30 اأبريل اجلاري، على اأن جترى مباريات ال�سرق يف 

الفرتة من 21 اأبريل لغاية 7مايو 2021. 

م�شاركة قيا�شية
بعد  االأنــديــة،  عــدد  ناحية  من  قيا�سية  م�ساركة  البطولة  ت�سهد 
اإ�سافة جمموعتني اإ�سافتني، واحدة لل�سرق وواحدة للغرب، يف 
ن�سخة دوري اأبطال اآ�سيا 2021، ومت تو�سيع امل�سابقة لت�سم 40 

ناديًا بداًل من 32، يف ن�سخة هي االأكرب على االإطالق.  

الن�شر  
قدم نادي الن�سر املو�سم املا�سي اأداًء مميًزا، وتقدم بقوة بعد اأن 
ت�سدر جمموعته اإىل دور 16 حيث ا�ستطاع الفوز على التعاون 
وموا�سلة م�سواره، ثم الفوز على االأهلي ال�سعودي بهدفني دون 
رد، قبل اأن يخرج من الدور ن�سف النهائي خروجا م�سرفا بعد 
الرتجيح  ركالت  من  وخرج  اإيجابًيا،  بر�سيولي�س  مع  التعادل 

بنتيجة 3-5.  
تعاقد  حيث  فنيا؛  يعاين  وهو  البطولة  هذه  يدخل  الن�سر  لكن 
موؤخرا مع الربازيلي مينيز خلفا للكرواتي هورفات، و�سيلعب 
ب�سبب  موؤقت  االأردين مبــدرب  الــوحــدات  اأمــام  االأوىل  املــبــاراة 
لقدومه  ال�سحي  باحلجر  مينيز  مانو  اجلديد  املــدرب  تواجد 
كورونا،  جلائحة  ال�سحي  الربتوكول  واتباعه  الــربازيــل،  من 
بالبطولة  امل�سارك  االأجنبي  الرباعي  الن�سراويون  واخــتــار 
جونز،  براد  اأمرابط،  الدين  نور  الله،  حمد  الرزاق  "عبد  وهم: 
بيرتو�س". و�سيغيب فرا�س الربيكان؛ ب�سبب اإ�سابته بكورونا.  

ال�شد القطري  
يف  امل�ساركة  عن  القطري  ال�سد  العب  عفيف،  اأكــرم  غياب  تاأكد 
اآ�سيا، وذلك ب�سبب تفاقم  دور املجموعات لبطولة دوري اأبطال 
ت�سايف  اأكــد  بعدما  ذلــك  وياأتي  االأمامية،  الع�سلة  يف  اإ�سابته 
هرنانديز، املدير الفني لل�سد القطري، اأن الفريق جاهز باأكمله 
تاأكيد  ليتم  عفيف،  اأكرم  با�ستثناء  االآ�سيوية،  البطولة  خلو�س 

غيابه عن دور املجموعات. 
واأنه  خا�سة  القطري،  للفريق  قوية  �سدمة  عفيف  غياب  وميثل 
ال�سد  ت�سايف هرنانديز. واختتم  لكتيبة  الرئي�سة  االأعمدة  اأحد 
م�سواره بالدوري القطري هذا املو�سم، بالفوز على قطر)0-3(، 
من  االأخــرة  اجلولة  مباريات  اإطار  يف  املا�سي،  اجلمعة  م�ساء 

البطولة. 
اأبطال  دوري  بطولة  يف  مميًزا  اأداًء  املا�سي،  املو�سم  قدم  ال�سد 
نقاط،  ت�سع  بر�سيد  جمموعته  يف  الثاين  املركز  واحتل  اآ�سيا، 

وبفارق ثالث نقاط عن الن�سر املت�سدر. 
وتاأهل الزعيم ال�سداوي  اإىل دور الـ 16 من البطولة، ولكنه خرج 

اأمام بر�سيبولي�س االإيراين، عندما خ�سر منه بهدف دون رد. 

الوحدات الأردين  
كاأول  اآ�سيا،  اأبطال  االأردين مناف�سات دوري  الوحدات  يخو�س 

ناد اأردين ي�سارك يف اأقوى م�سابقات االأندية يف القارة.   

ني الوحدات النف�س بتحقيق نتائج جيدة يف هذه امل�ساركة،  وميمُ
وذلك بعد ح�سول االأردن على مقعد مبا�سر يوؤهل بطل الدوري 

اإىل هذه امل�سابقة.  
دوري  اإىل  التاأهل  من  ال�سابق  يف  االأردنية  االأندية  تتمكن  ومل 

االأبطال بعد اأن كان لالأردن ن�سف مقعد.  
املدير الفني لنادي الوحدات، عبد الله اأبو زمع، قال: اإن "فريقه 
ي�سعى لظهور ي�سرف الكرة االأردنية"، م�سرا اإىل اأن "اال�ستعداد 
الفريق  "حاجة  اأبو زمع  ". واأكد  اأ�سابيع  للبطولة بداأ قبل عدة 

لدعم مايل  قبيل امل�ساركة القارية."   

فولذ الإيراين  
تاأهل فوالذ االإيراين للمجموعة الرابعة بعد  بفوزه على العني 
بطاقة  خاطفا  االآ�سيوي،  بامللحق  نظيفة  اأهــداف  بـ4  االإماراتي 
العبور من االأدوار االإق�سائية التمهيدية اإىل دور املجموعات من 
االأمر  ملعب  على  اأقيمت  التي  املباراة  يف  اآ�سيا،  اأبطال  دوري 

في�سل بن فهد بالريا�س. 
وظهر فوالذ االإيراين يف املباراة بتنظيم فني حمكم، وخط 
دفاعي متميز، واعتماد على الهجمات املرتدة اخلطرة، لكن 
امللحق  مباراة   وتعد  االأخــرى،  للفرق  مبهما  الفريق  مــازال 
التي اأقيمت بالريا�س هي من اأعطت ت�سورا للفرق االأخرى 

عن هذا الفريق. 
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برنامج وثائقي عن المساجد التاريخية
الريا�ض - البالد

برناجًما  املبارك،  �سهر رم�سان  ال�سعودية" خالل  "القناة  تطلق 
حلقة،   30 بواقع  اململكة،  يف  التاريخية  بامل�ساجد  ا  خا�سًّ وثائقًيا 
اكتملت  باململكة  مناطق   10 يف  م�سجًدا   30 على  ال�سوء  ُت�سلط 
حممد  مل�سروع  الأوىل  املرحلة  �سمن  وتطويرها  ترميمها  عملية 
بن �سلمان لتطوير امل�ساجد التاريخية، و�ستبث كل حلقة يف متام 
واأربعني  الرابعة  ال�ساعة  بثها عند  وُيعاد  م�ساًء  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

نوعه  مــن  الأول  الربنامج  هــذا  ويعد  ــوم.  ي كــل  مــن  فــجــرًا  دقيقة 
م�ساجد  يوثق  مرئًيا  اإعالمًيا  اإنتاًجا  بو�سفه  العامل  م�ستوى  على 
خمتلف  �سمل  ــذي  ال اجلــغــرايف  والنت�سار  الــعــدد  بهذا  تاريخية 
مناطق اململكة، اإ�سافة اإىل ما �ستت�سمنه حلقات الربنامج من ثراء 
حلقة  كل  وت�ستعر�ض  تراثية،  واأبعاد  تاريخي  وعمق  معلوماتي 
امل�سلني يف هذه  ال�سالة وا�ستقبال  م�ساهد ومعلومات عن عودة 
امل�ساجد التي ترتاوح اأعمارها بني 60 اإىل 1432 عامًا، وما متثله 

امل�ساجد التاريخية من مكانة دينية واجتماعية وثقافية، وما تخلل 
ذلك من ارتباط بق�س�ض تاريخية ووطنية.

وير�سد الربنامج اجلهود املبذولة يف تطوير امل�ساجد التاريخية 
الت�ساميم  تنفيذ  يف  املتخ�س�سة  ال�سعودية  ال�سركات  ودور 
املعمارية الرتاثية لهذا امل�سروع، وانعكا�ض ذلك على املحافظة على 
الطراز املعماري الذي مييز كل منطقة، التي تعتمد يف بع�سها على 

البناء بالأحجار وبع�سها الآخر على الطني وجذوع الأ�سجار.

فائزين بجوائز 
مسابقة التراث

الريا�ض - البالد
"نحن  الـــرتاث  على  للمحافظة  ال�سعودية  اجلمعية  اأعلنت 
"حرك  الوطنية  م�سابقتها  يف  فائزين   6 اأ�سماء  عن  تراثنا"، 
جمالت   3 ت�سمنت  والتي  الثانية،  ن�سختها  يف  ثبت" 2021م 
وهي الــرتاث املــادي، والــرتاث غري املــادي والــرتاث الطبيعي، 
للفيديو  والآخــر  الفوتوغرافية  لل�سور  اأحدهما  م�سارين  عرب 

الق�سري.
املادي  الــرتاث  مبجال  الفوتوغرافية  ال�سور  م�سار  يف  وفاز 
"ق�سر مر�سية يف الح�ساء  مروان امللحم عن �سورته بعنوان 
عن  املــادي  غري  الــرتاث  جمال  يف  احلملي  با�سم  فاز  فيما   ،"
جمال  ويف  النب"،  مـــزارع  حياة  يف  "يوم  بعنوان  م�ساركته 
والنخيل"،  "املراأة  عمله  عن  احليز  اأحمد  فاز  الطبيعي  الرتاث 

وح�سل كل منهم على جائزة تقديرية مببلغ 15 األف ريال.
عبداملجيد  اجلوائز  على  ح�سل  الق�سري  الفيديو  م�سار  ويف 
الطيب يف جمال الرتاث املادي عن عمله "منطقة الباحة"، فيما 
"نون  عمله  عن  املــادي  غري  الــرتاث  بجائزة  العبدالله  علي  فاز 
الرتاث  جمال  بجائزة  الطريان  فار�ض  ظفر  واأخــرًيا  النخلة"، 
الطبيعي عن عمله "رجال املع"، اإذ نال كل منهم جائزة تقديرية 

مببلغ 40 األف ريال.

اإلطاحة بمواطن تباهى 
بحيازته للمخدرات

أطعمة تسبب 
الطفح الجلدي

الريا�ض - البالد
تباهى  مبواطن  الريا�ض  منطقة  يف  الأمنية  اجلهات  اأطاحت 

بحيازته ملبالغ مالية ومواد خمدرة. 
خالد  الرائد  الريا�ض  منطقة  ل�سرطة  الإعالمي  املتحدث  وقال 
مواقع  عرب  املتداول  الفيديو  مقطع  اإىل  اإ�سارة  اإنه  الكريدي�ض، 
خمدرة  ملــواد  بحيازته  يتباهى  ل�سخ�ض  الجتماعي  التوا�سل 
ومبالغ مالية وتوثيق ذلك ون�سره، فقد اأ�سفرت املتابعة الأمنية 
هويته  حتديد  من  املنطقة  ب�سرطة  املخت�سة  اجلهة  متكن  عن 
والقب�ض عليه، مواطن يف العقد الثاين من العمر، وجرى اإيقافه 
اإىل  كافة، واإحالته  الأولية  النظامية  الإجراءات  واتخذت بحقه 

النيابة العامة.

جدة - البالد
ك�سقت درا�سات طبية حديثة، اأن هناك 7 اأنواع اأطعمة تت�سبب 
يف الطفح اجللدي، الذي يولد �سعورًا بالرغبة ال�سديدة يف حك 
اجللد بقوة نتيجة احل�سا�سية التي يولدها تناول هذه الأطعمة.
وبح�سب الدرا�سات، توجد بع�ض الربوتينات يف هذه الأطعمة 
ملواجهتها،  م�سادة  اأج�سامًا  فينتج  املناعة،  جهاز  عليها  يتعرف 
للطفح  امل�سببة  الأطعمة  حــدد  الــذي  لين"،  "هيلث  ملوقع  وفقا 
الذي  ال�سوداين  والفول  وم�ستقاتها،  ال�سويا  وهي:  اجللدي، 
الطفح  من  تاأثريها  ميتد  اإذ  والأخــطــر،  الأ�سهر  ح�سا�سيته  تعد 
التنف�ض  يف  ب�سيق  وال�سعور  اجللد  حتت  تــورم  اإىل  اجللدي 
اأن امل�سابني  الدرا�سات  اأثبتت  الذي  اله�سم، والقمح  وم�سكالت 
بح�سا�سيته غالًبا ما يعانون من الربو اأو الإكزميا اأو احل�سا�سية 

املو�سمية.
ي�سبب  البقر  حليب  وحتديدا  احلليب،  اأن  الدرا�سات  وبينت 
يحتوي  البي�ض  اأن  اإىل  م�سرية  والأطفال،  للر�سع  احل�سا�سية 
على عدد من الربوتينات امل�سببة للح�سا�سية، والأ�سماك لحتواء 
احل�سا�سية،  ت�سبب  معينة  بروتينات  على  التونة  مثل  بع�سها 
اجللد  احــمــرار  ت�سبب  بروتينات  على  لحتوائها  واملك�سرات 

وانتفاخ الفم وال�سعور بالرغبة ال�سديدة يف احلكة.

موظفة ترفض إعادة مليون  كارول تطرح بوستر »اللى خان«مشاجرة بين سيدات على متن طائرة
دوالر وصلتها بالخطأ تون�ض - البالد

ــى  ـــب خــــــــالف عــل ـــب ـــس ـــ� ت
مــ�ــســاجــرة  يف  "مقاعد" 
عنيفة بني �سيدات على منت 
طائرة تون�سية؛ فيما حاول 
ــتــدخــل  بــعــ�ــض الــــركــــاب ال
وف�ض ال�ستباك ولكن دون 

جدوى.    
ــيــديــو  واأظـــــهـــــر مـــقـــطـــع ف
ــــى مــــواقــــع  مـــــــتـــــــداول عــــل
ـــتـــوا�ـــســـل الجـــتـــمـــاعـــي،  ال
ال�سفعات  وتــبــادل  �ــســراخ 
الــقــويــة بــني املــتــ�ــســاجــرات، 
اأخــرى  �سيدة  تدخلت  فيما 
ــتــبــاك لــكــنــهــا مل  لــفــ�ــض ال�ــس
تنجح، كما بنينّ الفيديو قيام 
�سعرها  من  فتاة  ب�سد  �ساب 
عــدة  وتــوجــيــه  اخلــلــف  اإىل 
اأن  قبل  وجهها،  يف  لكمات 
لف�ض  الأمـــن  رجـــال  يتدخل 
اإىل  الهدوء  ليعود  ال�ستباك 

الطائرة، وتوا�سل رحلتها.

وا�شنطن - وكاالت
األقت �سرطة ولية لويزيانا الأمريكية القب�ض على 
موظفة يف مكتب م�سوؤول عن اإنفاذ القانون مبدينة 
من  اأكــر  اإعــادة  رف�سها  بعد  باري�ض«،  »جيفر�سون 
اإيداعها عن طريق اخلطاأ يف  1.2 مليون دولر مت 

ح�سابها.
التي  املوظفة  اإن  اأمريكية،  اإعــالم  و�سائل  وقالت 
ال�سرقة  بتهمة  اعتقالها  مت  �سبادوين،  كلني  تدعى 
والحــتــيــال املــ�ــســريف والــتــحــويــل غــري الــقــانــوين 
لالأموال النقدية، مبينة اأن ال�سلطات املحلية مبدينة 
ت�سبب  كتابيا  خطاأ  اأن  اأكدت  باري�ض«،  »جيفر�سون 
باإيداع  الكربى،  املالية  ال�سركات  اإحــدى  قيام  يف 
املبلغ يف ح�ساب املوظفة بدًل من حتويل 82 دولرا 

فقط لها.
ومتكنت قوات ال�سرطة من القب�ض على �سبادوين، 
واحــتــجــزتــهــا يف مــركــز اإ�ــســالحــيــة »جــيــفــر�ــســون 
دولر،   50000 قيمته  �سند  على  ووقعت  باري�ض«، 
بعدما مت ا�سرتداد 75 % من الأموال املحولة اإليها، 
فيما مل ت�سرتد ال�سركة بقية املبلغ حتى اللحظة بعد 

اأن اأنفقته املوظفة يف �سراء �سيارة ومنزل جديد.

القاهرة - البالد
بو�سرت  �سماحة  كـــارول  الفنانة  طــرحــت 

الك�سر"  "�سد  م�سل�سل  خان" من  "اللى 
ترت  اأغنية  وهــى  كــرمي،  نيللى  للنجمة 
العمل، التى انتهت من ت�سجيلها الأيام 

املا�سية، وتعر�ض يف رم�سان.
الأغنية من كلمات مدحت العدل، واأحلان 

دهيمة  اإلهامي  وتــوزيــع  الــعــدل،  اأحمد 
اأحداث  مع  وتتما�سى  ح�سام،  واأحمد 
م�سوق.  درامـــى  اإطـــار  فــى  امل�سل�سل 

وجت�سد نيللى دور �سلمى وهى من م�ساهري 
لتح�سل  ال�سهرة  اإىل  وت�سعى  توك  التيك 
على الأموال وتعمل يوتيوبر، وتعي�ض فى 

حارة �سعبية حتى تتغري حياتها.
م�سل�سل "�سد الك�سر"، تاأليف عمرو الدايل 

اأحــمــد خــالــد ويــ�ــســارك يف بطولته  واإخــــراج 
اخلمي�سي،  لقاء  فراج،  حممد  كرمي،  نيللي 
خليفة،  �سينتيا  عــمــران،  ــوؤي  ل عــمــاد،  تــارا 

اإيهاب،  نــور  درويــ�ــض،  اأمــني، م�سطفى  نهري 
وعدد كبري من النجوم، والعمل اإنتاج م�سرتك 

بني املتحدة للخدمات الإعالمية والعدل جروب 
للمنتج جمال العدل.
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 نجم رمضان
اإذ ت�شهد  اأنواعها،  التمور )جنم رم�شان( مبختلف  املبارك على �شراء  اأهايل جدة مع قرب حلول �شهر رم�شان  املت�شوقون من  ُيقبل 
اأ�شواق التمور باملحافظة هذه االأيام انتعا�شًا يف املبيعات واإقباال متزايدًا يف ظل وفرة املنتوجات من التمور بجميع اأنواعها التي تفد 
من املدن واملحافظات املُ�شدرة لها مثل: الق�شيم، واملدينة املنورة، واالأح�شاء، وبي�شة، وغريها من مدن اململكة، بينما تفاوتت اأ�شعار 

التمر ال�شكري املفّتل بني 60 اإىل 180 ريااًل، و"اخلال�ض" بني 80 - 180 ريااًل.
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