
الإعالم املتجدد

تعاون سعودي بريطاني 
في مجال الفضاء

تعزيز التكامل االقتصادي 
السعودي البحريني 

الريا�ض- البالد
بحث الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س 
اأم�����س  للف�ساء،  ال�����س��ع��ودي��ة  الهيئة  اإدارة  جمل�س 
ال�ستثمار  بالريا�س مع وزير  الهيئة  الأول، يف مقر 
ووفد  جرمي�ستون  ج��ريي  ال��ل��ورد  املتحدة  باململكة 
ال�سركات املرافق له، �سبل تطوير ال�ستثمار وتوطني 
اخلدمات، والعمل ال�سعودي الربيطاين امل�سرتك يف 
للف�ساء  ال�سعودية  الهيئة  وت�سعى  الف�ساء.  جمالت 
يف  ال�ستثمار  يف  والتو�سع  الفر�س  ا�ستطالع  اإىل 
العامل  يف  كبريًا  تو�سعًا  ت�سهد  التي  الف�ساء  �سناعة 

ومنوًا يف اقت�ساداتها، بهدف جذب ال�سركات النوعية 
التي تعود بالنفع على ال�سوق املحلي والعتماد على 
الرثوات الب�سرية ال�سعودية املوؤهلة لتحقيق اأهداف 
اأم�س،  �سموه،  األقى  اأخ��رى  جهة  من  الف�ساء.  ري��ادة 
ال��ي��وم  امل��رئ��ي، حم��ا���س��رة مبنا�سبة  الت�����س��ال  ع��رب 
نظمتها  التي  الف�ساء،  اإىل  الب�سرية  للرحلة  ال��دويل 
اجلمعية اجلغرافية الرو�سية متناوًل رحلته للف�ساء، 
واأهمية  العلوم،  تطور  يف  الف�ساء  ا�ستك�ساف  ودور 
اأول رحلة ب�سرية اإىل الف�ساء وكيف اأحدثت التغريات 

يف العامل اأجمع.

الريا�ض - البالد
التن�سيق يف جمالت القت�ساد والطاقة  عقدت جلنة 
ال�سعودي  التن�سيق  والتجارة وال�سناعة يف جمل�س 
البحريني اجتماعها الأول "افرتا�سيًا" برئا�سة وزير 
بن  حممد  املكلف  والتخطيط  القت�ساد  وزير  املالية 
عبد الله اجلدعان، وال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل خليفة 
وزير املالية والقت�ساد الوطني يف مملكة البحرين.  
وتناول الجتماع عددًا من املو�سوعات ذات الأهمية 
واملايل  التجاري  التعاون  مثل  املجالت  من  عدد  يف 
والطاقة  املعدنية  وال��رثوة  )ال�سناعة  جم��الت:  يف 

والطاقة املتجددة واملوا�سفات واملقايي�س(، كما متت 
مناق�سة اآليات عمل اللجنة واعتماد اخلطط املر�سومة 

ل�ستكمال املبادرات املقرتحة واعتمادها. 
ويعّد هذا الجتماع انطالقة لأعمال هذه اللجنة التي 
والتجاري  القت�سادي  التكامل  حتقيق  اإىل  تهدف 
الأخوية  الروابط  وتر�سيخ  ال�سقيقني  البلدين  بني 
والتاريخية ، والتي حتظى بحر�س واهتمام خادم 
العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
 - خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  واأخيه  �سعود  اآل 

حفظهما الله -.

 جدة ـ عبد الهادي املالكي 
ت�سارك اململكة للمرة الثانية بجناٍح وطني يف الن�سخة 17 
من بينايل البندقية للعمارة الذي يعتزم انعقاده يف مايو 
جرى  حيث  معًا؟"،  �سنعي�س  "كيف  ع��ن��وان  حت��ت  ال��ق��ادم 
اختيار ثالثة ِمعماريني لتمثيل اململكة يف البينايل؛ ليعملوا 
جنبًا اإىل جنب مع املقّيمني العامليني. ويحمل جناح اململكة 
"مقار"، وياأتي ب�سفته معر�سًا جتريبيًا يبحث يف  عنوان 
من  ويدعو  ال�سحي،  للحْجر  والتاريخي  الراهن  املنظور 
خالل اأجزائه املتعددة اإىل ال�ستك�ساف والتحليل، وبعوامله 

امل�ستلهمة من مفهوم العزل ودللته.

إيران مستمرة باالنتهاكات والخالف يتفجر بين الماللي
البالد - وكالت

تفجرت اخلالفات بني اأجنحة املاليل حول جدوى ال�ستمرار يف حمادثات فيينا اخلا�سة بامللف النووي، 
وذلك بعد حادث من�ساأة "نطنز"، والعقوبات الأوروبية املفرو�سة على م�سوؤولني اإيرانيني متورطني يف 
قمع الحتجاجات ال�سعبية. واعرتف رئي�س جلنة الطاقة بالربملان الإيراين فريدون عبا�سي، بدقة العملية 
التي ا�ستهدفت من�ساأة "نطنز" النووية، قائاًل اإن النفجار الذي وقع يف موقع التخ�سيب يف نطنز ناجت 
عن ا�ستهداف دقيق للغاية، بدليل اأن م�سممي الهجوم نفذوه بطريقة توؤدي اإىل قطع الطاقة وبطارية 
الطوارئ لأجهزة الطرد املركزي يف وقت واحد. وعك�ست ال�سحف الإيرانية اأم�س )الثالثاء(، خالفات 
الأ�سرار  بعد  منها  لالن�سحاب  دعوات  "نطنز"، بني  انفجار  بعد  فيينا  املاليل حول جدوى حمادثات 
لال�ستمرار،  واأخ��رى  البالد،  "اأ�سفهان" و�سط  حمافظة  يف  اإي��راين  ن��ووي  موقع  اأك��رب  يف  الكبرية 
م�سار  على  احلادثة  هذه  توؤثر  األ  �سرورة  على  التاأكيد  احلكومة  من  املقربة  ال�سحف  حاولت  فيما 
املفاو�سات اجلارية يف العا�سمة النم�ساوية. وتوا�سل اإيران خروقاتها النووية يوما بعد اآخر، اإذ 
قال كبري املفاو�سني النوويني الإيرانيني عبا�س عراقجي، لو�سائل اإعالم اإيرانية ر�سمية اأم�س، اإن 
طهران �ستبداأ اليوم تخ�سيب اليورانيوم بن�سبة 60%، كما ك�سف اأن اإيران �سرتّكب 1000 جهاز 
اإيران موا�سلة النتهاكات  طرد مركزي متطور اآخر يف من�ساأة نطنز النووية، ما ي�سري اإىل نية 
ي�سغل  الذي  عراقجي،  واأك��د  احلالية.  املفاو�سات  اأو  ال�سابقة  لالتفاقات  مراعاة  دون  النووية 
من�سب م�ساعد وزير اخلارجية الإيراين، اأن طهران اأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذين 

7الإجراءين يف ر�سالة وجهتها للمدير العام للوكالة، رافايل غرو�سي.

واشنطن

تضغط لتشكيل 
الحكومة اللبنانية
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ترفع اأعداد الإ�سابات
التجمعات

لالأرا�سي ال�سكنية 
يف جازان والق�سيم

1482 عقدا

مهند�سو اململكة �سمن 
املقّيمني العامليني 

الريا�ض - البالد
جديدًا  عقدًا   1482 "�سكني"  برنامج  اأ�سدر 
الربنامج  من  للم�ستفيدين  ال�سكنية  لالأرا�سي 
�سمن  وذل��ك   ، والق�سيم  ج��ازان  منطقتي  يف 
يقدمها  ال��ت��ي  املتنوعة  ال�سكنية  اخل��ي��ارات 
ن�سبة  زي��ادة  بهدف  التمّلك  لت�سهيل  الربنامج 
مع  متا�سيًا   %70 اإىل  ال�سعودية  الأ�سر  متلك 
برامج  اأح��د   - الإ���س��ك��ان  برنامج  م�ستهدفات 

روؤية اململكة 2030 -.
الأرا���س��ي  اأن  ب��ي��ان  يف  "�سكني"  واأو����س���ح 
اأر�سًا يف منطقة ج��ازان، و523  �سملت 959 
قطعة اأر�س يف منطقة الق�سيم، م�سرًيا اإىل اأن 
هذه اخلطوة تاأتي امتدادًا ملا �سبقها من ت�سليم 
للمواطنني امل�ستفيدين من الدعم ال�سكني يف 
اإج��راءات  اأن  موؤكدًا  اململكة،  مناطق  خمتلف 
اإ�سدار عقود الأرا�سي ال�سكنية م�ستمرة على 
م�ستوى جميع املخططات املكتملة، منّوهًا اإىل 
اأن م�ساحات الأرا�سي ترتاوح ما بني 450 م2 

اإىل 527 م2 للقطعة الواحدة.
"�سكني"  لربنامج  الإلكرتونية  البوابة  وكانت 
املخطط  اختيار  اإمكانية  �سابق  وقت  يف  اأتاحت 
وف��ق  امل�ستفيدين  ق��ب��ل  م��ن  امل��ن��ا���س��ب  ال�سكني 
ال�سعي  اإط��ار  يف  وذل��ك  واحتياجاتهم،  رغباتهم 
الدائم اإىل ا�ستحداث حلول اإلكرتونية ت�ساعد يف 
الت�سهيل على املواطنني امل�ستحقني وتوفري املزيد 

من اخلدمات الإلكرتونية .

برامج م�سوقة 
يف ليايل رم�سان

 الن�سر يف اختبار 
الوحدات

م�سروعات جديدة 
جلودة احلياة

مركز اإثراء
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ال�سرقية

يف اأبطال اآ�سيا

الربنامج ال�سعودي يعزز قدرات كهرباء اليمن
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القيادة تعزي رئي�ض موزمبيق 
يف �سحايا الإرهاب

الريا�ض- وا�ض
بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، برقية 
عزاء وموا�ساة، لفخامة الرئي�س فيليب جا�سينتو نيو�سي رئي�س جمهورية 
موزمبيق، يف �سحايا الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف مدينة باملا وما نتج 
عنه من وفيات واإ�سابات موؤكدًا، حفظه الله، اإدانته لهذا العمل الإجرامي 

امل�سني راجيًا للم�سابني ال�سفاء العاجل.
بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
عبدالعزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الدفاع، برقية عزاء وموا�ساة، لفخامته.

الريا�ض- البالد
با�سرت هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد اخت�سا�ساتها ومهامها من خالل عمل 
)971( جولة رقابية خالل �سهر �سعبان 1442ه�، والتحقيق مع )700( متهم 
يف ق�سايا جنائية واإدارية، واإيقاف )176( مواطنًا ومقيمًا منهم موظفون 
وال�سحة،  واملالية،  الوطني،  واحلر�س  والداخلية،  )الدفاع،  وزارات:  من 
والنقل،  والتعليم،  والإ���س��ك��ان،  وال��ق��روي��ة  البلدية  وال�����س��وؤون  وال��ع��دل، 

والإعالم، واملوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية( والهيئة العامة للجمارك، 
وهيئة الهالل الأحمر، و�سركة املياه الوطنية.

واأو�سحت الهيئة اأن التحقيق ياأتي ب�سبب تورطهم بتهم الر�سوة، وا�ستغالل 
ا�ستكمال  وج��اٍر  والتزوير،  ال�سلطة،  ا�ستخدام  واإ�ساءة  الوظيفي،  النفوذ 

الإجراءات النظامية متهيدًا لإحالتهم للق�ساء.
يذكر اأن هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد تهدف حلماية املال العام، وحماربة 

وتبعاته  اخل��ط��رية،  اآث���اره  من  املجتمع  وتطهري  عليه،  والق�ساء  الف�ساد، 
الوخيمة على الدولة يف موؤ�س�ساتها، واأفرادها، وم�ستقبل اأجيالها. 

امل�سمولة  الأجهزة  يف  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  حماية  على  الهيئة  وتعمل 
باخت�سا�ساتها وهي اجلهات العامة يف الدولة، وال�سركات التي متتلك فيها 
الدولة ن�سبة ل تقل عن 25%؛ وذلك خللق بيئة عمل يف تلك الأجهزة تت�سم 

بالنزاهة، وال�سفافية، وال�سدق، والعدالة، وامل�ساواة. 

الف�ساد حتت املجهر
متهما بالرشوة واستغالل النفوذ والتزوير في قبضة نزاهة
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أخبار سريعة مشاريع جديدة لتحقيق جودة الحياة بالشرقية

كبار العلماء تدعو للتقيد باإلجراءات الوقائية

أمير الرياض يستقبل المفتي والمهنئين
الريا�ض-البالد

ا�ـــســـتـــقـــبـــل الأمــــــر 
بن  بندر  بن  في�سل 
عــبــدالــعــزيــز اأمـــر 
مــنــطــقــة الـــريـــا�ـــض 
بق�سر  مــكــتــبــه  يف 
احلـــــــكـــــــم، اأمـــــ�ـــــض 
عام  مفتي  �سماحة 
هيئة  رئي�ض  اململكة 
رئي�ض  العلماء  كبار 
الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة 

للبحوث العلمية والإفتاء ال�سيخ عبدالعزيز بن عبدالله اآل ال�سيخ، ومن�سوبي الإمارة 
بن  عجالن  الريا�ض  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال�سعودية  الغرف  جمل�ض  ورئي�ض 
عبدالعزيز العجالن الذين قدموا التهنئة ل�سموه مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك .

أمير تبوك يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 

تبوك - البالد
اأم�ض،   بالإمارة  مبكتبه  تبوك  منطقة  اأمر  عبدالعزيز  بن  �سلطان  بن  فهد  الأمر  اطلع 
على تقرير الديوان العام للمحا�سبة، ونتائج تقومي اأداء العديد من القطاعات اخلدمية 
يف املنطقة خالل ال�سنة املالية 1440 - 1441هـ واأبرز اإجنازات وجهود الديوان التي 
اأثمرت يف املحافظة على املال العام، منوهًا �سموه بالدور املهم الذي يقوم به الديوان 
العام للمحا�سبة والقيام مبهامه الرقابية وممار�سة اخت�سا�ساته.جاء ذلك لدى ا�ستقباله 

مدير عام فرع الديوان باملنطقة عادل بن اإبراهيم ع�سماوي.

أمير الشمالية يشيد بإنجازات وزارة البيئة
عرعر-وا�ض

اأمر منطقة احلدود ال�سمالية  ت�سلم  الأمر في�سل بن خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز 
يف مكتبه بالإمارة اأم�ض، التقرير ال�سنوي لأعمال فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة 
البيئة واملياه والزراعة باملنطقة  باملنطقة خالل ا�ستقبال �سمّوه ملدير عام فرع وزارة 
ال�سوميان.واأ�ساد �سموه بخطط واإجنازات الوزارة وما حققته من  اإبراهيم  املهند�ض 

قفزات نوعية يلم�سها اجلميع يف اإطار روؤية اململكة 2030

تدشين برامج الصندوق المجتمعي بالجوف
�سكاكا- البالد

"ال�سندوق  برامج  اجلوف،  منطقة  اأمر  عبدالعزيز  بن  نواف  بن  في�سل  الأمر  د�سن 
املجتمعي" للدعم اخلري الذي يعمل حتت مظلة حملة كلنا اأهل.

جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه مبكتبه، اأم�ض، امل�ست�سار اخلا�ض ل�سموه الدكتور اأحمد 
الرويلي،  نايل  باملنطقة  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املــوارد  فرع  ومدير  ال�سناين، 
الو�سيح،  �سعدون  الإمارة  الربحي يف  "متكني" القطاع غر  لوحدة  التنفيذي  واملدير 

وممثلني عن القطاع اخلري.

الدمام -البالد
اأمر  نايف بن عبدالعزيز  الأمر �سعود بن  د�سن 
قامت  حدائق   10 اأم�ض  مبكتبه  ال�سرقية  املنطقة 
الدمام  مبدينة  باإن�سائها  ال�سرقية  املنطقة  اأمانة 
مبجموع م�ساحات 33000 مرت مربع، تقع ب�سرق 

وو�سط وغرب الدمام .
واأ�سار �سموه اإىل اأهمية احلدائق يف مدن املنطقة 
اأن�سنة  يف  وت�سهم  لل�سكان  متنف�ض  من  متثله  وما 
ا�ستغالل  مــوؤكــدًا  احلــيــاة،  جـــودة  وحتقيق  املـــدن 
الأماكن املفتوحة واحلدائق العامة بطريقة منا�سبة 
خا�سة يف هذه الأيام من خالل البعد عن التجمعات 
وقدم  الحرتازية.  والإجــراءات  املفاهيم  وتطبيق 
ال�سرقية املهند�ض فهد اجلبر �سرحًا  اأمني املنطقة 
م�سطحات  من  تتكون  التي  امل�ساريع  عن  ل�سموه 

خ�سراء بن�سبة 60 ٪ ، كما متت زراعة 240 �سجرة 
م�سامر  عمل  ومت  مــزهــرة،  �سجرة  و٨٥0  ظــل، 
املطبوعة  اخلر�سانة  من  م�ساة  وم�سارات  للم�ساة 
دمج  ــعــاب  األ مت�سمنة  اأطــفــال  ــعــاب  األ وجمــمــوعــة 
جدارية  ذكاء  واألعاب  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 
ولوحة  �سراعية  ومظالت  املطاط  من  واأر�سيات 
ومت  للفاعليات،  ومـــدرج  ال�سينية  اللغة  لتعليم 
اإن�ساء ملعبني لكرة القدم وملعب متعدد الأغرا�ض، 
كما مت عمل بع�ض اجلداريات الفنية �سمن مبادرة 
على  حتتوي  احلدائق  اأن  واأ�ساف  وطــن.  مالمح 
الحتياجات  لذوي  مواقف  منها  �سيارات  مواقف 
ال�سامل  الو�سول  تنفيذ معاير  اخلا�سة، وروعي 
ومنحدرات  الب�سرية  الإعــاقــة  ذوي  م�سارات  من 

الأر�سفة.

الريا�ض- البالد
امل�سلمني  عموم  العلماء  كبار  لهيئة  العامة  الأمانة  اأو�ست 
�سهٌر  فهو  املبارك،  رم�سان  �سهر  يف  الله  بطاعة  بال�ستغال 
مع  اأنــه  م�سيفة  والنفحات  واخلـــرات  الــركــات  فيه  عظيم 
ا�ستب�سار امل�سلمني بحلول هذا ال�سهر املبارك فاإنه ينبغي اأن 
يكون امل�سلمون مثاًل يقتدى يف القيام بعباداتهم واأن�سطتهم 

التي  والحــرتازيــة  الوقائية  بــالإجــراءات  التام  التقيد  مع 
توجه بها اجلهات املخت�سة نظًرا ملا ي�سهده العامل من جائحة 
املتنوعة  بالعبادات  الإ�سالمية جاءت  ال�سريعة  فاإن  كورونا، 

دون اأن يلحق مبوؤديها ال�سرر اأو يت�سبب بذلك لغره .
وقالت: وليكن امل�سلم يف ذلك مثاًل للمواطن واملقيم ال�سالح 
القدوة، الذي تهمه م�سلحة البالد والعباد، وليعلم اأنه بذلك 

مهتد بتعاليم هذا الدين احلنيف الذي جاء بتحقيق امل�سالح 
ودرء املفا�سد .

و�ساألت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الله تعاىل اأن مين 
على اجلميع بال�سيام والقيام على الوجه الذي ير�سيه عنا 
امل�سلمني واأن يرفع  واأن يحفظ قيادتنا وبالدنا و�سائر بالد 

هذا الوباء عاجاًل غر اآجل عن العامل اأجمع.

مجلس إدارة "هدف" يستعرض مؤشرات األداء
جدة- يا�سر بن يو�سف

جمل�ض  رئي�ض  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املــوارد  وزيــر  راأ�ــض 
بن  اأحمد  املهند�ض  )هــدف(  الب�سرية  املــوارد  تنمية  �سندوق  اإدارة 
جمل�ض  اجتماع  املرئي،  الت�سال  طريق  عن  الراجحي،  �سليمان 
جمل�ض  اأع�ساء  بح�سور  2021م،  للعام  الأول  ال�سندوق  اإدارة 

الإدارة ممثلي اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ض.
املو�سوعات  مــن  عـــددًا  الإدارة  جمل�ض  وا�ستعر�ض 
املدرجة على جدول الأعمال واتخذ ب�ساأنها القرارات 
والتو�سيات الالزمة كما اأ�ساد الأع�ساء بدور واأداء 

حتقق  وما  الأداء  موؤ�سرات  وبنتائج  املا�سية،  الفرتة  خالل  ال�سندوق 
موؤ�سر  وارتفاع  اجلــاري،  العام  من  الأول  الربع  خالل  م�ستهدفات  من 
الر�سا يف الفرتة الأخرة من اخلدمات التي يقدمها ال�سندوق مل�ستفيدي 

من�ساآت القطاع اخلا�ض.
الــوزارة ، خطوات واإجــراءات ال�ستفادة من  اأو�سحت  اأخــرى  من جهة 
خدمة التنقل الوظيفي، وبينت، من خالل دليل امل�ستخدم خلدمات مبادرة 
هذه  اأنَّ  الر�سمي،  الإلــكــرتوين  موقعها  عر  التعاقدية  العالقة  حت�سني 
اأخرى  اإىل  من�ساأة  من  للوافدين  الوظيفي  التنقل  عمليات  تنظم  اخلدمة 

مبا يتوافق مع العقود املوثقة بني الطرفني.

22 دولة تشارك في مؤتمر الذكاء االصطناعي
الريا�ض- البالد

اختتمت جامعة الأمر �سلطان ممثلة يف معمل الذكاء ال�سطناعي 
وحتليل البيانات، وبرعاية م�سرتكة من املكتبة الرقمية ال�سعودية 
، املوؤمتر الدويل الأول للذكاء ال�سطناعي وحتليل البيانات الذي 
اأقيم عن بعد بتقدمي 44 ورقة بحث، و10 مل�سقات من اأ�سل 14٥ 
العامل بالإ�سافة  اأنحاء  مل�سًقا مت تقدميها من 22 دولة من جميع 
و٥  نقا�ض،  وحلقة  رئي�سة،  كلمات   ٥ واإلقاء  بحثية،  اأوراق   ٨ اإىل 
ور�ض عمل تقنية ح�سرها ما يقارب ٥00 متدرب ملتحق بالور�سة 

و1300 م�سرتك.

فر�ض  توفر  اإىل  يومني  مــدى  على  ا�ستمر  الــذي  املوؤمتر  وهــدف 
اجلديدة  اأبحاثهم  نتائج  لتقدمي  والدوليني  ال�سعوديني  للباحثني 

وتبادل املعلومات مع املهتمني بالأبحاث.
املوؤمتر  اأن  اليماين،  اأحــمــد  الدكتور  اجلامعة   رئي�ض  واأو�ــســح 
ال�سطناعي  الــذكــاء  اإمكانات  ل�ستك�ساف  فريدة  فر�سة  �سيوفر 
التحويلية وطرق ا�ستخدامه خللق م�ستقبل واعد للجميع، م�سًرا 
اإىل اأن اجلامعة اأعدت بالفعل بنية حتتية ممتازة لبيانات البحث 
مع جمموعة متنوعة من املوارد لدعم تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية 

للبيانات والذكاء ال�سطناعي.

طالب أم القرى يشاركون في منافسة التحكيم التجاري
مكة املكرمة - احمد االحمدي 

�ـــســـارك ٨ طــــالب مـــن كــلــيــة الـــدرا�ـــســـات 
القرى  اأم  بجامعة  والأنــظــمــة  الق�سائية 
الطالبية  التجاري  التحكيم  مناف�سة  يف 
املركز  نظمها  التي  العربي،  لدول اخلليج 
ال�سعودي للتحكيم التجاري، خالل الفرتة 
اأبريل 2021م،  اأكتوبر 2020 وحتى  من 
�سمن ٥4 فريًقا من طلبة كليات ال�سريعة 
م�ستوى  على  جامعة   36 يف  والــقــانــون 

اململكة و دول اخلليج.
الكلية  طلبة  من  امل�سارك  الفريق  وتاأهل 
فريق  بــاإ�ــســراف  املناف�سة  نهائيات  اإىل 
التدري�ض  هيئة  اأعــ�ــســاء  مــن  متخ�س�ض 
ح�سن  الـــدكـــتـــور  بــقــيــادة  اجلــامــعــة  يف 
املـــطـــريف، وعــ�ــســويــة الأ�ـــســـتـــاذة نـــورة 
حيث  القنا�ض،  اأ�سامة  والأ�ستاذ  ال�سرمي، 
املركز  على  الغامدي  حممد  الطالب  حــاز 
امل�سابقة،  يف  مــرتافــع  لأف�سل  ال�ساد�ض 

فيما حقق الطالب اأحمد الأن�ساري املركز 
الثامن.

الدكتورة  الكلية  وكيلة  كرمت  حــني  يف 
يف  امل�ساركات  الطالبات  الر�سود  نــورة 
الزويهري،  �سعد  مو�سي  وهن:  امل�سابقة 
اأحمد  وجــواهــر  املنيع،  ريــا�ــض  ولطيفة 
ومها  العتيبي،  اإبراهيم  و�سهد  عواجي، 
عـــدنـــان الــ�ــســعــيــدي، واأمــــــاين عــبــد الــلــه 

احلربي. 

غرفة جدة تستضيف لقاء مركز الرقابة على االلتزام البيئي

جدة - يا�سر بن يو�سف
اللقاء  فــعــالــيــات  جـــدة  غــرفــة  ا�ست�سافت 
الوطني  للمركز  الفــرتا�ــســي  الــتــوعــوي 
ما  ظــل  يف  البيئي  ــتــزام  الل على  للرقابة 

التعاون  ج�سور  مــد  مــن  الغرفة  بــه  تقوم 
جمتمع  خلدمة  العالقة  ذات  اجلــهــات  مــع 
مبا  ال�ــســتــثــمــار  لعجلة  ودفـــعـــًا  الأعـــمـــال 
ويعزز   ،  2030 اململكة  روؤية  مع  يتما�سى 

م�ستهدفاتها وخططها ال�سرتاتيجية .
وا�ستهل رئي�ض جمل�ض اإدارة الغرفة حممد 
بن يو�سف ناغي اللقاء، اأم�ض الأول، بكلمة 
اأن  اإىل  م�سرًا  املركز  مع  التعاون  موؤكدًا  
الغرفة حري�سة على بناء روح ال�سراكة مع 
خمتلف اجلهات م�سرًا اإىل اأنها من اأوائل 
بالقطاع  اهتمت  التي  ال�سعودية  الغرف 

البيئي.
للمركز  التنفيذي  الرئي�ض  وا�ستعر�ض 
اأهــداف  الغامدي  �سعد  بن  علي  املهند�ض 
املـــركـــز وروؤيــــتــــه بــيــنــمــا تـــنـــاول املــديــر 
باملركز  الإقليمية  للعمليات  التنفيذي 
ال�سنقوف  عبيد  بــن  �سليمان  املهند�ض 
التدهور  واثــر   ، البيئي  اللــتــزام  ماهية 
البيئي على ال�سحة والقت�ساد ، ثم جرى 
، والنظام  للبيئة  العام  بالنظام  التعريف 
املركز  من�سوبة  خالل  من  اجلديد  البيئي 
دينا  اللقاء  اختتمت  فيما  القثامي  نــورة 
واأهمية  املــركــز،  بعمل  م�سيدة  الــنــهــدي 

ال�سراكة بينه والغرفة.

ضبط مخالفين لنظام البيئة بالرياض
جدة - يا�سر بن يو�سف

�سبطت القوات اخلا�سة لالأمن البيئي بالتعاون 
مع اأمانة منطقة الريا�ض )24( مواطًنا خمالًفا 
من  مكعًبا  مــرًتا   )26( بحوزتهم  البيئة  لنظام 
اأن�سطة  يف  وال�ستخدام  للبيع  املحلي  احلطب 

جتارية مبدينة الريا�ض.
اخلا�سة  للقوات  الر�سمي  املتحدث  واأو�ــســح 
لــالأمــن البيئي الــرائــد، رائــد املــالــكــي، بــاأنــه مت 
من  بحقهم  كافة  النظامية  الإجـــراءات  تطبيق 
امل�سبوطة  الكميات  وت�سليم  املعنية،  اجلهات 
لــلــجــهــات املــخــتــ�ــســة بـــــوزارة الــبــيــئــة واملــيــاه 
ــا على الإبـــالغ عــن اأي حــالت  ــزراعــة، حــاثًّ وال
الفطرية  احلياة  اأو  البيئة  على  اعــتــداء  متثل 
على رقمي الطوارئ )999( و)996( يف جميع 
مكة  مبنطقتي   )911( والرقم  اململكة،  مناطق 

املكرمة والريا�ض.
اإطـــار احلملة الــتــي تــقــوم بها  ويــاأتــي ذلــك يف 
وزارة الداخلية ممثلة بالقوات اخلا�سة لالأمن 
البيئي يف متابعة ن�ساطات ت�سويق اأو بيع اأو 
نقل احلطب املحلي، وما ين�سر يف هذا املجال 

عر خمتلف املن�سات الإلكرتونية.
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ال�سيام  �سهر  املــبــارك،  رم�سان  �سهر  علينا  هــلَّ 
والقيام وتالوة القراآن، �سهر الرحمة وال�سدقات 
ما  اأحــوج  الإ�سالمية  والأمــة  النار،  من  والعتق 
تــكــون اإىل وحـــدة الــ�ــســف والــكــلــمــة والــتــقــارب 
ــعــاون املــ�ــســرك. ومـــن هــنــا جــــاءت دعــوة  ــت وال
ــك �ــســلــمــان بن  ــل خــــادم احلـــرمـــن الــ�ــســريــفــن امل
لنبذ  امل�سلمن  جلميع  الله،  حفظه  عبدالعزيز، 
اخلالفات والفرقة، وحتكيم لغة العقل واحلوار، 
والتعاون على الرب والتقوى، تاأكيدًا على اهتمام 
ومد  الإ�سالمية  الدول  وتنمية  با�ستقرار  اململكة 
مكان  كــل  يف  للم�سلمن  واملــ�ــســاعــدة  الــعــون  يــد 
و�ــســرورة  احــتــواء وحــل الــنــزاعــات والأزمـــات 
يف  امل�سرك  العمل  وتعزيز  ال�سلمية  بالطرق 
يعود  فيما  امل�سالح  وتــبــادل  املــجــالت  خمتلف 

بالنفع واخلري على اجلميع.
ويعود  ال�سهر الف�سيل وما زال العامل يرزح حتت 
تف�سيه  وتداعيات  امل�ستجد  كورونا  وباء  وطــاأة 
واأ�سراره القت�سادية والجتماعية فيما متكنت 
قيادتها  وحنكة  بــروؤيــة  ثــم  الــلــه  بف�سل  اململكة 
احلكيمة من الت�سدي للجائحة منذ بدايتها وبذل 
امل�ستوى  على  اآثارها  من  للتخفيف  اجلهد  غاية 
الدويل وتاأمن اللقاحات والت�سديد على موا�سلة 
اللتزام بالإجراءات الوقائية والحرازية حتى 

يتم ال�سيطرة على الفريو�س.
خدمة  يف  مب�سوؤولياتها  اململكة  ا�سطلعت  لقد 
ال�سريفن وجنحت يف اتخاذ منظومة  احلرمن 
من الإجراءات الحرازية والوقائية النموذجية 
قا�سديهما  ل�سالمة  احلديثة  التقنيات  وتوظيف 
من حجاج ومعتمرين وزوار، وناأمل - وكلنا ثقة 
والتوجيهات  بال�سراطات  اجلميع  يلتزم  اأن   -
اإىل  ترمي  التي  املخت�سة  اجلهات  من  ال�سادرة 

احلفاظ على �سحتهم و�سالمتهم. 

وحدة األمة
كلمة

               

               

               

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان المزيد 
من التهاني بحلول شهر رمضان

كما تلقى خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ـ حفظه 
الله ـ ات�ساًل هاتفيًا من اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر ال�سباح 
اأمري دولة الكويت هناأه فيه بحلول �سهر رم�سان املبارك.وقد بادله خادم احلرمن 
ال�سهر  هذا  يعيد  اأن  القدير  العلي  الله  �سائاًل   ، التهنئة   - الله  رعاه   - ال�سريفن 

املبارك على الأمتن الإ�سالمية والعربية بالُيمن والربكات.
وتلقى  - حفظه الله - ات�ساًل هاتفًيا من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات 
العربية املتحدة هناأه خالله بحلول �سهر رم�سان املبارك.وقد اأعرب امللك املفدى 
عن �سكره ل�سمو ويل عهد اأبو ظبي على التهنئة ، داعًيا الله جل وعال اأن يتقبل من 

امل�سلمن ال�سيام والقيام و�سالح الأعمال.
كما تلقى - حفظه الله  - ات�ساًل هاتفيًا ، من فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي 

رئي�س جمهورية م�سر العربية، هناأه خالله بحلول �سهر رم�سان املبارك.وعرب 
خادم احلرمن ال�سريفن عن �سكره للرئي�س امل�سري على تهنئته بهذه املنا�سبة، 
داعيًا الله اأن يعيد هذا ال�سهر الكرمي على الأمتن الإ�سالمية والعربية باخلري 

وامل�سرات.
من  اأم�س،  هاتفيًا  ات�ساًل   - الله  حفظه   - ال�سريفن  احلرمن  خــادم  تلقى  كما 
ل�سوؤون  الــوزراء  رئي�س  نائب  �سعيد  اآل  حممود  بن  فهد  ال�سيد  ال�سمو  �ساحب 
جمل�س الوزراء ب�سلطنة ُعمان ، هناأه �سموه خالله بحلول �سهر رم�سان املبارك. 
واأعرب خادم احلرمن ال�سريفن عن �سكره ل�سموه على ما عرب عنه من م�ساعر 

اأخوية، داعيًا الله اأن يعيد هذا ال�سهر الكرمي على اجلميع باخلري والنماء .
كما  تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد 
اأم�س )الثالثاء(، من  الدفاع، ات�ساًل هاتفيًا،  نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر هناأه فيه بحلول �سهر 
رم�سان املبارك. وقد بادله �سمو ويل العهد التهنئة بهذه املنا�سبة، �سائاًل املوىل 

عز وجل اأن يعيد هذا ال�سهر املبارك على اجلميع باخلري والربكة.
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  بعث  اآخر  �سعيد  على 
�سعود، برقية عزاء وموا�ساة، لفخامة الرئي�س فيليب جا�سينتو نيو�سي رئي�س 

جمهورية موزمبيق، يف �سحايا الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف مدينة باملا.
وقال امللك املفدى: علمنا بنباأ الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف مدينة باملا، وما 
نتج عنه من وفيات واإ�سابات، واإننا اإذ ندين باأ�سد العبارات هذا العمل الإجرامي 
امل�سن، لنعرب لفخامتكم ولأ�سر املتوفن ول�سعب جمهورية موزمبيق ال�سديق 
عن اأحر التعازي و�سادق املوا�ساة، موؤكدين وقوفنا مع بالدكم ال�سديقة �سد هذا 
الدولية، راجن  الأديان، والأعــراف، واملواثيق  الذي تدينه كل  الإرهابي  العمل 

للم�سابن ال�سفاء العاجل، واأّل تروا �سوءًا اأو مكروهًا.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 
وموا�ساة،  عــزاء  برقية  الدفاع،  وزيــر  ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 
لفخامة الرئي�س فيليب جا�سينتو نيو�سي رئي�س جمهورية موزمبيق، يف �سحايا 

الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف مدينة باملا.
وقال �سمو ويل العهد : بلغني نباأ الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف مدينة باملا، 
الإجرامي  العمل  ب�سدة هذا  اأدين  اإذ  واإنني  واإ�سابات،  نتج عنه من وفيات  وما 
امل�سن، لأعرب لفخامتكم ولأ�سر املتوفن ول�سعب جمهورية موزمبيق ال�سديق 
عن اأحر التعازي وبالغ املوا�ساة، موؤكدًا الت�سامن مع بالدكم ال�سديقة �سد هذا 
الدولية، راجيًا  الأديــان، والأعــراف، واملواثيق  تدينه كل  الذي  الإرهابي  العمل 

للم�سابن ال�سفاء العاجل، واأّل تروا اأي �سوء اأو مكروه.

واسيا رئيس موزمبيق في ضحايا الهجوم اإلرهابي 

بينهم موظفون في وزارات وهيئات وشركات

البرنامج السعودي إلعمار اليمن يوقع اتفاقية المشتقات النفطية 

نيوم-وا�س
تلقى خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه الله - ات�ساًل هاتفيًا اأم�س الأول من اأخيه �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر، هناأه فيه بحلول �سهر رم�سان املبارك. وبادله خادم احلرمن ال�سريفن التهنئة بهذه 
املنا�سبة ، �سائاًل الله اأن يعيدها على الأمتن الإ�سالمية والعربية باخلري والربكات. كما تلقى - حفظه الله -، ات�ساًل هاتفيًا، من 
جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق بن تيمور �سلطان ُعمان، هناأه فيه بحلول �سهر رم�سان املبارك.وقد بادله خادم احلرمن ال�سريفن 

- رعاه الله - التهنئة بهذه املنا�سبة، �سائاًل الله العلي القدير اأن يعيدها على اجلميع بالُيمن والربكات.

تكريم طالب المدينة الفائزين بالمسابقة الرقمية
املدينة املنورة- البالد

اأمري  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  في�سل  الأمــري  كــرم 
ـــل  الأوائ الع�سرة  اأمــ�ــس،  املــنــورة،  املــديــنــة  منطقة 
فوزهم  بعد  املنطقة  بتعليم  والطالبات  الطالب  من 
التوفيق  لهم  متمنيًا  الرقمية،  مدر�ستي  مب�سابقة 

والنجاح يف حت�سيلهم العلمي واملعريف.
العبدالكرمي  وبن مدير تعليم املدينة املنورة نا�سر 
اإىل اأن م�سارات امل�سابقة ت�سمنت ثالثة جمالت هي، 
التعليم، والإعالم والتثقيف، والتدريب، مو�سحًا اأن 

امل�سابقة تهدف اإىل ن�سر ثقافة التعلُم، وتعزيز التعليم 
املحتوى  ـــراء  واإث ُبــعــد،  عــن  والتعليم  ــكــروين،  الإل
وتعزيز  متنوعة،  وتعليمية  تثقيفية  مبواد  الرقمي 
وتعزيز  التعليمية،  العملية  يف  املجتمعية  امل�ساركة 
الإلكروين والتعلم عن  التعلم  لثقافة  املهني  الوعي 
بعد، اإ�سافة اإىل تر�سيخ القيم والجتاهات الإيجابية 
يف البيئة الفرا�سية للتعليم، وا�ستثمار املمار�سات 
واخلربات التقنية يف توفري منتجات رقمية اإبداعية 

ذات قيمة.

متهما بالرشوة واستغالل النفوذ والتزوير في قبضة نزاهة
الريا�س- البالد

من  ومهامها  اخت�سا�ساتها  الف�ساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  با�سرت 
خالل عمل )971( جولة رقابية خالل �سهر �سعبان 1442هـ، والتحقيق 
مع )700( متهم يف ق�سايا جنائية واإدارية، واإيقاف )176( مواطنًا 
واحلر�س  والداخلية،  )الدفاع،  وزارات:  من  موظفون  منهم  ومقيمًا 
والقروية  البلدية  وال�سوؤون  والعدل،  وال�سحة،  واملالية،  الوطني، 
والتنمية  الب�سرية  واملوارد  والإعالم،  والنقل،  والتعليم،  والإ�سكان، 
الجتماعية( والهيئة العامة للجمارك، وهيئة الهالل الأحمر، و�سركة 

املياه الوطنية.
اأن التحقيق ياأتي ب�سبب تورطهم بتهم: )الر�سوة،  واأو�سحت الهيئة 

والتزوير(  ال�سلطة،  ا�ستخدام  واإ�ساءة  الوظيفي،  النفوذ  وا�ستغالل 
وجاٍر ا�ستكمال الإجراءات النظامية متهيدًا لإحالتهم للق�ساء.

ودعت الهيئة عموم املواطنن واملقيمن اإىل الإ�سهام يف حماية املال 
العام واحلفاظ عليه بالإبالغ عن اأي �سبهات ف�ساد مايل اأو اإداري من 

خالل الهاتف املجاين )980(، اأو الفاك�س )0114420057(.
العام،  املــال  حلماية  تهدف  الف�ساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  اأن  يذكر 
اآثـــاره  ــة الــفــ�ــســاد، والــقــ�ــســاء عــلــيــه، وتــطــهــري املجتمع مــن  وحمــارب
واأفرادها،  موؤ�س�ساتها،  يف  الدولة  على  الوخيمة  وتبعاته  اخلطرية، 

وم�ستقبل اأجيالها. 
الأجهزة  يف  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  حماية  على  الهيئة  وتعمل 

امل�سمولة باخت�سا�ساتها وهي اجلهات العامة يف الدولة، وال�سركات 
التي متتلك فيها الدولة ن�سبة ل تقل عن 25%؛ وذلك خللق بيئة عمل 
والعدالة،  وال�سدق،  وال�سفافية،  بالنزاهة،  تت�سم  الأجهزة  تلك  يف 

وامل�ساواة. 
اإلكرونية متكن امل�ستفيد من تقدمي بالغ عن  الهيئة خدمة  كما تتيح 
باخت�سا�سات  امل�سمولة  اإحدى اجلهات  مايل يف  اأو  اإداري  ف�ساد  اأي 
الهيئة. وباإمكان اأي �سخ�س اأن يقدم بالغا عما يعتقد اأنها حالة ف�ساد، 
اأو  م�سوؤوليتها،  حتت  تقع  كانت  اإذا  احلالة  من  الهيئة  و�ستتحقق 
الرقابة  اأو هيئة  اأخرى )املباحث الإداريــة،  اإىل جهات رقابية  حتيلها 

والتحقيق، اأو غريها(.
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اليوسف: مسابقة الملك سلمان لحفظ 
القرآن تعزيز لوعي المجتمع 

الريا�س- البالد
جمل�س  رئي�س  املــظــامل  ديـــوان  رئي�س  اأكــد 
خالد  الــدكــتــور  ال�سيخ  الإداري  الق�ساء 
عهد  منذ  اململكة  اأن  اليو�سف  حممد  بــن 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سها 
عاتقها  على  حملت  الله،  رحمه   ، �سعود  اآل 
يف  ون�سره  وتعليمه  الكرمي  القراآن  خدمة 
املنهج  على  بذلك  �سائرة  املجتمع،  اأو�ساط 
النبوي برعاية كتاب الله العزيز والهتمام 
بــه، هــذا الــقــراآن العظيم الــذي جمع اخلري 
يحظى  اأن  ــه  ــَم تــعــّل مـــن  وا�ــســتــحــق  كــلــه، 
فيه  ما  اإىل  وهادينا  دليلنا  فهو  باخلريية، 

خري دنيانا واآخرتنا.
النهائية  الت�سفيات  ــدء  ب مبنا�سبة  وقـــال 

امللك  جــائــزة  عــلــى  املحلية  للم�سابقة 
�ــســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز حلفظ 

ـــكـــرمي وتـــالوتـــه  الــــقــــراآن ال
وتـــــفـــــ�ـــــســـــريه لـــلـــبـــنـــن 

والـــبـــنـــات: لــقــد جـــاءت 
ــمــراًرا  ــت ــس املــ�ــســابــقــة ا�
ـــكـــة يف  ــــود املـــمـــل جلــــه
خــــدمــــة كــــتــــاب الــــلــــه، 

وبـــــنـــــاء وتـــعـــزيـــز 
وعـــــي املــجــتــمــع 
واإذ  ــبــابــه،  و�ــس
الــــدورة  ن�سهد 

الكرمية،  امل�سابقة  لهذه  والع�سرين  الثانية 
ال�سريفن  لن�ستذكر ت�سجيع خادم احلرمن 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�سمو 
ويل عهده الأمن ـ حفظهما الله ــ لأبناء هذا 
وتدبر  وفهم  حلفظ  وبناته  الغايل  الوطن 
ــــ، ودعـــم املناف�سة  ـــ جــل وعــال  ـ كــتــاب الــلــه 
الــ�ــســريــفــة بـــن حــفــاظ كــتــاب الــلــه تــعــاىل 
عز  م�سدر  الكرمي  القراآن  فهذا  وحافظاته، 

هذه الأمة يف الدنيا و�سعادتها يف الآخرة.
حققته  ما  اأن  اإىل  اليو�سف  الدكتور  واأ�سار 
وبنات  اأبناء  بن  ُمــٍر  تناف�س  من  امل�سابقة 
عليهم  ليعود  املناطق،  خمتلف  يف  الــوطــن 
م�سببات  عــن  ويبعدهم  دينهم،  يف  بالنفع 
وال�سلوكي،  والعقدي  الفكري  النــحــراف 
ــفــن  ويـــقـــويـــهـــم اأمـــــــام جمـــابـــهـــة ال
والـــــ�ـــــســـــالل، بــالــو�ــســطــيــة 
والعتدال، وذلك بالعتماد 
ــه تــعــاىل،  ــل ــاب ال ــت عــلــى ك
م�سابقات  اإىل  ويوؤهلهم 
ـــي بــهــم  ـــق ـــرت دولـــــيـــــة ت
اأعلى  اإىل  وبوطننا 
املنازل واأرفعها، 
فهم يحملون يف 
اأعظم  �سدورهم 
ربنا  كالم  كالم، 

عز وجل.

مركز الملك سلمان يواصل مساعدة النازحين والالجئين
عوا�صم- وا�س

يوا�سل مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية 
تقدمي م�ساعداته وخدماته املتنوعة يف عدد من الدول 
واألبانيا  واأفغان�ستان  وت�ساد  والأردن  اليمن  منها 
وباك�ستان، ففي اليمن وزع املركز اأم�س الأول 5،650 
يف  واملت�سررة  النازحة  لالأ�سر  التمور  من  كرتونا 
توزيع  واأبــن، حيث جرى  حمافظات عدن وال�سالع 
املن�سورة  مديرية  يف  التمور  مــن  كرتونا   1،450
مبحافظة عدن، ا�ستفاد منها 1450 �سخ�سًا، و2،200 
مبحافظة  احل�سن  مديرية  يف  التمور  مــن  كــرتــون 
كرتون  و2،000  فرد،   2.200 منها  ا�ستفاد  ال�سالع، 
من التمور يف مديرية زجنبار مبحافظة اأبن، ا�ستفاد 

منها 2000 فرد.
الطبية  العيادة  م�سروع  الأول  اأم�س  املركز  ود�سن 
ي�ستفيد  حجة،  حمافظة  يف  حر�س  مبديرية  املتنقلة 
منها ما يقارب األفي اأ�سرة مبا يعادل ع�سرة اآلف فرد.
الغذائية  ال�سالل  توزيع  املركز  وا�سل  الأردن  ويف 
والالجئن  العفيفة  الأردنية  الأ�سر  على  الرم�سانية 
بالتعاون  احتياًجا  الأكر  والفل�سطينين  ال�سورين 

مع الهيئة اخلريية الأردنية الها�سمية.
وجرى توزيع 4.176 �سلة غذائية رم�سانية ا�ستفاد 
والزرقاء،  عّمان،  حمافظات  يف  فردا   20.880 منها 

واإربد، والكرك، والعقبة، واملفرق.
ويف ت�ساد وزع املركز اأم�س الأول 205 �سالل غذائية 
التابعة  ما�سينيا  مبحافظة  جناح  قرية  يف  رم�سانية 

لولية �سارى باغريمي، ا�ستفاد منها 1.025 فردا.

هدية  الأول  اأمــ�ــس  املــركــز  �ــســّلــم  اأفــغــانــ�ــســتــان  ويف 
اململكة املت�سمنة 100 طن من التمور وذلك يف اإطار 
امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة من اململكة ممثلة باملركز 

للدول ال�سقيقة وال�سديقة.
ويف األبانيا وزع املركز اأم�س الول 300 �سلة غذائية 
رم�سانية يف حمافظتي كوك�س وبرميت بجمهورية 
باك�ستان  يف  اأمــا  فــرد   1.500 منها  ا�ستفاد  األبانيا، 
غذائية  �سلة   1.892 الأول  اأمـــ�ـــس   املــركــز  فـــوزع 
رم�سانية يف مناطق �سيبي، و�سحبت نور، ودوكي 
يف اإقليم بلو�س�ستان بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية، 

ا�ستفاد منها 11.352 فردا.
على �سعيد �آخر وقع �لربنامج �ل�سعودي لتنمية و�إعمار 
�ليمن ممثلاً بامل�سرف �لعام على �لربنامج �ل�سفري حممد 

بن �سعيد �آل جابر  �أم�س �تفاقية توريد �مل�ستقات �لنفطية 
�حلكومة  م��ع  كهربائية  حمطة   80 م��ن  �أك���ر  لت�سغيل 
�ليمنية ممثلة بوزير �لكهرباء و�لطاقة يف �ليمن �لدكتور 

�أنور كل�سات.
وياأتي توقيع �التفاقية ��ستجابة لطلب �حلكومة �ليمنية، 
وتنفيذ�اً لتوجيهات �لقيادة �لر�سيدة باململكة، عرب منحة 
 1،260،850 يبلغ  كميات  ب��اإج��م��ايل  نفطية  م�ستقات 
خدمةاً  �أمريكي؛  دوالر  مليون   422 ومببلغ  ا،  مرتياً ا  طناً
للقت�ساد  ا  ودعماً عنه،  للمعاناة  ورفعااً  �ليمني  لل�سعب 
للدعم   � �م���ت���د�داً �لتحتية،  لبنيته   � وت��ط��وي��راً �ل��ي��م��ن  يف 
�ل�سخي �لذي تقدمه �ململكة للجمهورية �ليمنية يف جميع 
� على �أو��سر �الأخوة و�لرو�بط �ملتينة  �ملجاالت، وتاأكيداً

بني �لبلدين �ل�سقيقني.
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قللوا المقليات واعتمدوا على الوجبات الخفيفة
استشاري طب األسرة لـ           : 

البالد – مها العواودة 
يوؤكد ا�ست�ساري طب الأ�سرة  الدكتور  بدر بن حمد اأن �سهر 
اجل�سدي  امل�ستوى  على  والعافية  ال�سحة  �سهر  هو  رم�سان 
الوزن  اأن  اإىل  اأي�سا.واأ�سار  والروحي  والنف�سي  والذهني 
الكثريين ممن يرون يف رم�سان  لدى  الكربى  امل�سكلة  ميثل 

فمنهم  الوقت  نف�س  يف  وحتديا  كبرية  فر�سة 
املغريات  كل  مع  ــوزن  ال ثبات  يف  اأن  يــرى  من 
مما لذ وطاب من الطعام اإجنازا يح�سب له يف 
رم�سان، وق�سم يرى اأنه فر�سة للتغيري ونقطة 
انطالق لبداية جديدة لي�س على م�ستوى الوزن 
التي  ــعــادات  ال كــل  م�ستوى  على  ولــكــن  فــقــط، 
من  مبدئيا  فالتقليل  ال�سحية.   امل�ساكل  ت�سبب 
التي  والأنــــواع  لالإفطار  املعد  الطعام  كميات 
مائدة  على  مــتــواجــدة  كلها  تــكــون  اأن  اعــتــدنــا 

الإفطار بداية مهمة للمحافظة على الوزن و�سالمة 
اجلهاز اله�سمي مما قد ي�سيبه من ا�سطرابات نتيجة تناول 
كميات كبرية متنوعة من الطعام يف اآن واحد، واأي�سا تغيري 
تناول كميات كبرية من  اأن  ال�سحور حيث يرى  العادات يف 
وين�سح  تغيري  اإىل  يحتاج  اأمــر  اجلــوع  مــن  خوفا  الطعام 
كاملوز  العط�س  ويقلل  يذهب اجلوع  بطعام خفيف  بالكتفاء 
والتمر واللنب مع تطبيق �سنة الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم 

يف تاأخري ال�سحور. واأ�ساف "مما ين�سح به يف اإطار حت�سري 
قلي  جتنب  والأفــ�ــســل  املقلي  الطعام  كمية  تقليل  الــطــعــام، 
الطعام ما اأمكن ذلك، والتقليل من احللويات والكربوهيدرات 
والن�سويات، واإن كان ولبد فنكتفي ب�سنف واحد وبكميات 
الغالب  مــع �ــســرورة وجــود اخلــ�ــســروات والــتــي يف  قليلة، 
مـــا تــنــ�ــســى يف رمــ�ــســان وتــغــيــب عـــن املـــائـــدة، 
اإىل  ،مــنــوهــًا  بالفواكه"  احلــلــويــات  وا�ــســتــبــدال 
الطعام  تنظيم  على  ت�ساعد  التي  الأ�سياء  من  اأن 
القت�سار  الوزن يف رم�سان هو  نزول  وبالتايل 
تناول  وعدم  فقط  وال�سحور  الإفطار  وجبة  على 
وامل�سروبات  بال�سوائل  والكتفاء  بينهما  الطعام 
�سربه  ما ميكن  اأف�سل  واأن  �سكر،  بدون  الع�سبية 
يقلل  مما  ال�سحور  اإىل  الع�ساء  بعد  من  املــاء  هو 
على  اأي�سا  يعني  وتابع" ما  باجلوع.  الإح�سا�س 
اجلــاهــزة  الع�سائر  جتــنــب  هــو  الــــوزن  اإنــقــا�ــس 
ف�سال  ال�سكر  من  عالية  كميات  على  حتتوي  والتي  واملركزة 
بدون  عليها  كتب  التي  تلك  وحتى  الغازية  امل�سروبات  عن 
بها  يو�سى  ل  �سناعية  حمليات  على  يحتوي  فمعظمها  �سكر 
التي حتتوي على  امل�سروبات  بتقليل  اأي�سا  �سحيًا، وين�سح 
ن�سبة عالية من الكافيني مما يوؤثر على النوم ويخل�س اجل�سم 
للكافيني فرتة  الن�سحابية  الأعرا�س  ف�سال عن  ال�سوائل  من 

النهار من �سداع واإرهاق ونحوه".
وبالن�سبة للحركة والريا�سة يف ال�سهر الف�سيل اأكد الدكتور 
بدر بن حمد على �سرورة عدم التوقف عن ممار�سة الريا�سة 
ويــرى  للبدء،  جيدة  فر�سة  فهو  يــبــداأ  مل  ومــن  رم�سان،  يف 
الربامج  ومتابعة  الأكــل  كــرة  ب�سبب  والك�سل  اجللو�س  اأن 

التلفزيونية  من اأهم اأ�سباب زيادة الوزن ومدعاة لالأكل. 
ملمار�سة  املنا�سب  الــوقــت  يف  اخــتــالف  وجــود  اإىل  مو�سحًا 
الريا�سة والأف�سل األ يرهق ال�سائم ج�سده وبالذات يف اجلو 
احلار حيث هناك مت�سع من الوقت يف فرتة امل�ساء، حتى لو 
وعــدم  اجللو�س  مــن  اأف�سل  فهذا  دقيقة   30 ملــدة  م�سيا  كــان 
عبادة  فهي  القيام  �سالة  على  احلفاظ  اإىل  بالإ�سافة  احلركة 
ال�سيئة  العادات  من  اأن  موؤكدًا  الوقت".  نف�س  يف  وريا�سة 
البدين وي�سبب  الن�ساط  يقلل  النهار، مما  النوم معظم  اأي�سًا 
اخلمول ويقود اجل�سم لتخزين الطعام على هيئة دهون، واأن 
على  ويحافظ  طبيعي  ب�سكل  حياته  ميار�س  اأن  ال�سائم  على 

م�ستوى احلركة املعتادة يف نهار رم�سان.
اأمرا�س  من  يعانون  ممن  بها  ين�سح  التي  النقاط  اأبرز  ومن 
لرم�سان  عالجية  خطة  لو�سع  طبيبهم  مراجعة  هي  مزمنة 
بالإ�سافة  منها  يعانون  التي  ال�سحية  امل�ساكل  مع  تتنا�سب 
لرتتيب اأوقات اأخذ الأدوية وبع�س الن�سائح اخلا�سة للطعام 

املنا�سب ومدى اإمكانية ال�سيام لهم.

الصحة: طبقوا التدابير االحترازية والتباعد االحتماعي

أدوية الضغط بعد التراويح والكوليسترول بعد اإلفطار 

حملة لتعزيز التزام المجتمع باإلجراءات االحترازية 

 فايزر ال يؤثر على مريض الضغط  وكل اللقاحات آمنة 

الريا�ض ـ البالد   
وترك  الكمامة  لب�س  اأهمية   ال�سحة  وزارة  اأكدت 
انت�سار  مــن  للحد  الجــتــمــاعــي  للتباعد  م�سافة 
فريو�س كورونا ، مهيبًة باجلميع �سرورة التقيد 
و�سالمة  �سحة  على  الوقائية  للحفاظ  بالتدابري 

كافة اأفراد املجتمع.
اإح�سائية  ال�سحة  اأعــلــنــت  ال�سياق  نف�س  ويف 
ــدة ملــ�ــســتــجــدات كـــورونـــا يف املــمــلــكــة خــالل  جــدي
 )951( ت�سجيل  ت�سمنت  املا�سية  �ساعة  ال24 
حــالــة مــوؤكــدة وتـــعـــايف)608( حـــالت  فيما بلغ 
 )962( منها  )8820(حالة  الن�سطة  احلــالت  عدد 
عدد  اإجمايل  اأن  الإح�سائية  وبينت  حرجة.  حالة 

وبلغ  )400228( حالة  بلغ  اململكة  الإ�سابات يف 
عدد حالت التعايف )384635( حالة .

عــدد)8(  ت�سجيل  مت  فقد  الوفيات  يخ�س  وفيما 
حـــالت حــيــث و�ــســل اإجــمــايل عـــدد الــوفــيــات يف 
جميعًا" كما   الله  "يرحمهم  حالة   )6773( اململكة 

مت اإجراء )61853( فح�س خمربي.
 )937( مركز  مــع  بالتوا�سل  اجلميع  ون�سحت 
ال�ساعة،   مدار  على  والإ�ستف�سارات  لالإ�ست�سارات 
م�ستجدات  ومعرفة  املعلومات   على  واحل�سول 

فريو�س )كورونا(. 
مر�سى  منع  حــول  يــرتدد  ما  ال�سحة  وزارة  نفت 
لفريو�س  امل�ساد  »فــايــزر«  لقاح  اأخــذ  من  ال�سغط 

كل  واأن  �سحيح  غــري  ــك  ذل اأن  مــوؤكــدة  ــا،  كــورون
اللقاحات املعتمدة يف ال�سعودية اآمنة.

– لــلــوزارة   التابع  »ال�سحة 937«  وذكــر ح�ساب 
بهذا  مواطن  من  ا�ستف�سار  على  رًدا  تويرت-  عرب 
اخل�سو�س، اأنه »غري �سحيح، وكل اللقاحات اآمنة 
وحتمي باإذن الله من امل�ساعفات ال�سديدة والوفاة 

من كوفيد-19«.
ُيعترب  عـــام  »بــ�ــســكــل  الــ�ــســحــة  وزارة  وتــابــعــت 
مثل  املزمنة  بــالأمــرا�ــس  امل�سابون  الأ�سخا�س 
ال�سغط، من الفئات امل�ستهدفة لأخذ لقاح فايرو�س 

كورونا«.
وقال املواطن يف ا�ستف�ساره: »هل مري�س ال�سغط 

ياأخذ لقاح فايزر عادي؟؛ لأن البع�س يقول اإنه ل 
يتم منحه ملر�سى ال�سغط؟«.

اإىل ذلك اأو�سح  ا�ست�ساري ال�سيدلية الإكلينيكية، 
كورونا  لقاح  بعد  ما  اأعرا�س  اأن  املزيني،  حممد 
اأن  اإىل  مــ�ــســرًيا  ال�سحية،  احلــالــة  على  تــوؤثــر  ل 
تعتمد  الأدويــة خالل فرتة �سيام رم�سان  جدولة 
للمري�س  الــغــذائــي  والنمط  ـــدواء  ال نوعية  على 
لقاح  تلقي  بعد  ما  اأعــرا�ــس  اأ�سهر  اإن  اإىل     لفتا 
كــورونــا هــي ارتــفــاع درجـــة احلـــرارة وال�سداع 
وغريها من الأعرا�س التي ن�سعر بها عند الإ�سابة 
بتلك  ال�سعور  عــن  اأنــه  اإىل  م�سرًيا  بالإنفلونزا، 

الأعرا�س ميكن اأخذ بارا�سيتامول.

الريا�ض ـ البالد   
لتناول  املنا�سبة  الأوقـــات  ال�سحة  وزارة  حــددت 
واملعدة  والكولي�سرتول  وال�سكري  ال�سغط  اأدوية 

واجلهاز اله�سمي يف �سهر رم�سان املبارك.
اأنــه  اأعــدتــه  دلــيــل  يف  ال�سحة  وزارة  واأو�ــســحــت 
يف�سل تناول اأدوية ال�سغط بعد الرتاويح لتجنب 
الإح�سا�س بالدوار، ويف�سل اأخذ مدرات البول بعد 
ل  كما  بالدوار  الإح�سا�س  لتجنب  وذلك  الرتاويح 
تدع  لن  بطبيعتها  لأنها  النوم  قبل  تناولها  يف�سل 

املري�س ينعم بنوم هادئ.
واأكدت وزارة ال�سحة اأنه يجب اللتزام با�ستخدام 
املو�سوفة  اجلــرعــة  بنف�س  الكولي�سرتول  اأدويـــة 

للمري�س قبل رم�سان بعد الإفطار.
وتو�سي الدرا�سات احلديثة باللتزام با�ستخدامها 
مرتفعة  غــري  الكولي�سرتول  كانتن�سبة  لــو  حتى 
عــوامــل  اأو  اأمـــرا�ـــس  مــن  يــعــانــون  الــذيــن  للفئات 
الدماغية؛  ال�سكتة  او  القلبية  باجللطات  لالإ�سابة 
بها،  الإ�سابة  فر�س  تقليل  على  تعمل  اإنها  حيث 

وفًقا لوزارة ال�سحة.
اجلرعة  تناول  يف�سل  فاإنه  ال�سحة  لــوزارة  ووفًقا 

من اأدوية املعدة واحلمو�سة واجلهاز اله�سمي قبل 
تناول  الأقل، وجتنب  �ساعة على  بن�سف  ال�سحور 
تهيج  يف  تت�سبب  الــتــي  واملــ�ــســروبــات  املــاأكــولت 
اأو  الد�سمة  والأطعمة  وال�ساي  القهوة  مثل  املعدة 
تناول  بعد  حتى  الأعرا�س  ا�ستمرت  واإذا  احلارة، 
ال�سكري  اأدويــة  الطبيب.  الأدويــة، فيجب مراجعة 

فيجب  ال�سكري،  ــدواء  ل بالن�سبة  اأمــا  رم�سان  يف 
ا�ست�سارة الطبيب املخت�س قبل �سهر رم�سان لتتاأكد 
من اإنك قادر على ال�سيام يف رم�سان والتحليل يف 
نهار رم�سان ل يفطر ح�سب الفتاوى ال�سرعية، وقد 
لعمل حتليل  رم�سان  �سهر  بداية  الأمــر يف  يحتاج 
اأجل تعديل اجلرعة ح�سب  �سكر ب�سكل منتظم من 

دواء  فاإن  ال�سحة  لوزارة  ووفًقا  الطبيب،  يراه  ما 
كما  منه  الإفطار  جرعة   »Glibenclamide«
فيف�سل  ال�سكر  يف  ا  انخفا�سً ت�سبب  ولأنــهــا  هــي 
ا�ستمر  واإذا  الن�سف  اإىل  ال�سحور  جرعة  تقليل 
انخفا�س �سكر الدم، فيف�سل اإلغاء جرعة ال�سحور 

مع مراجعة طبيبك املخت�س.
املري�س  كــان  ــاإذا  ف  »Metformin« اأدويـــة  اأمــا 
فياأخذ  واحـــدة  مــرة  ملغم   500 ـــدواء  ال ي�ستخدم 
اليوم  ياأخذ حبتني يف  كان  اإذا  الإفطار  احلبة عند 
اأو 1000 ملغم فياأخذ حبة واحدة عند  500 ملغم 
ي�ستخدم  كان  واإذا  ال�سحور،  مع  واأخــرى  الإفطار 
املري�س ثالث حبات يوميا فيف�سل اخذ حبتان بعد 
الإفطار وحبة وقت ال�سحور، واإذا كان ياأخذ اربع 
ال�سحور،  مع  وحبتان  الإفطار  مع  فحبتان  حبات 

وفًقا لوزارة ال�سحة.
فيما توؤخذ اأدوية Gliclazide مرة واحدة عند 
املمكن  فمن  فيه  متحكًما  ال�سكر  كان  واإذا  الإفطار، 
تقليل اجلرعة، واإذا كانت توؤخذ مرتان، فتوؤخذ عند 
متحكًما  ال�سكر  كان  واإذا  ال�سحور،  وقبل  الإفطار 

فيه اأكر فيف�سل تقليل جرعة ال�سحور.

املدينة املنورة ـ حممد قا�سم    
د�سن اأمني منطقة املدينة املنورة املهند�س فهد بن حممد 
املنورة"  املدينة  يف  "مُمتثل  حملة  اأم�س،  البليه�سي 
التي تهدف اإىل م�ساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز 
اللتزام  باأهمية  والتوعية  املجتمعية،  القدوة  �سلوك 
بــالإجــراءات الحــرتازيــة والــربوتــوكــولت ال�سحية 
وافتتح  "كوفيد-19".  كورونا  فريو�س  من  للوقاية 
احد  يف  الرئي�س   البهو  داخـــل  مــن  احلملة  مرا�سم 
املولت التجارية  مانحًا اإ�سارة "مُمتثل" اإىل جمموعة 
ا�سرتاطات  بتطبيق  امللتزمة  التجارية  املنافذ  مــن 
احت�سن  الذي  التجاري  ال�سوق  يف  احلملة  ومعايري 
مع  املجتمعية  ال�سراكة  برنامج  اأطلق  كما  الفعالية، 
اإحدى ال�سركات الرائدة يف جمال التغذية لدعم الأ�سر 
املنتجة، وت�سجيع عر�س منتجاتها خا�سة خالل �سهر 
رم�سان املبارك. و�سملت الفعاليات تد�سني اجلدارية 
الفنية ل�سعار "مُمتثل" بجوار بلدية قباء، اإ�سافة اإىل 
الرتبية  كلية  طالبات  من  جمموعة  ر�سمها  جــداريــة 

م�ساركًا  املبدعني،  من  العديد  اإ�ــســراف  حتت  الفنية 
طفاًل   50 من  املكون  التطوعي  الأمانة  اأ�سبال  فريق 

وطفلة يف تلوين ال�سعارات.
ومتطوعة  متطوعًا   650 مــن  اأكــر  �ــســارك  اأنــه  ُيــذكــر 
للحملة  امل�ساحبة  الفعاليات والأن�سطة والربامج  يف 
املدينة  يف  واملواقع  التجارية  املجمعات  من  عدد  يف 
املنورة حيث يعتمد برنامج احلملة على تعزيز اأوجه 
التعاون والتكامل و�سم العنا�سر حتت �سعار واحد، 
وذلك بعدة طرق اأبرزها دعم املن�ساآت وحتفيزها لرفع 
م�ستوى المتثال، ورفع م�ستوى ال�سفافية والمتثال 
باللوائح والأنظمة البلدية من خالل تطوير وحت�سني 
املتطوعني  اإ�ــســراك  بجانب  والتفتي�س،  الرقابة  اآلية 
العامة  الأماكن  يف  التواجد  عرب  التوعية  عملية  يف 
الزائرين  وتوعية  باحلملة،  اخلا�سة  الأقنعة  لتوزيع 
على  للمحافظة  احلماية  مبعايري  المتثال  باأهمية 
المتثال  بربنامج  التعريف  وكذلك  املجتمع،  �سالمة 

البلدي وم�ستهدفاته.

مكة املكرمة - البالد
احلرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العام  الرئي�س  اأو�سى 
وامل�سجد النبوي ال�سيخ الدكتور عبدالرحمن بن 
بالتدابري  بالتقيد  امل�سلمني  ال�سدي�س  عبدالعزيز 
الوقائية والإجراءات الحرتازية عند القدوم اإىل 

احلرمني ال�سريفني.
وقال عقب �سالة الع�ساء اأم�س الأول : نحمد الله 
�سبحانه وتعاىل اأن بلغنا رم�سان، اأيها امل�سلمون 
نعمة رم�سان املبارك نعمة عظيمة واإدراكه نعمة 
يذكر  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  كــان  كــربى، 
اأ�سحابه يف احلديث املتفق عن اأبي هريرة ر�سي 
الله عنه اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم قال: 
)اأتاكم رم�سان �سهر يغ�ساكم الله فيه، فينزل فيه 
الدعاء  وي�ستجيب  اخلــطــايــا،  ويحط  الــرحــمــة، 
اأنف�سكم  مــن  الله  فـــاأروا  مالئكته،  بكم  ويباهي 
الــلــه(،  ال�سقي مــن حــرم فيه رحــمــة  فـــاإن  خـــرًيا، 
وينبغي على امل�سلم اأن يجتهد يف اإتقان ال�سيام 
وقيامه ويغتنم اأوقات وليايل هذا ال�سهر املبارك 

بالإقبال على الله.
ومــازالــت  جــاء  ال�سهر  هــذا  بــاأن  امل�سلمني  وذكــر 
ومازال  تكتنفه  العامل  اأنحاء  كورونا يف  جائحة 
نتعاون  اأن  فينبغي  النا�س  اأحـــوال  على  يخيم 
بالتقيد  املعنية  اجلــهــات  ومـــع  ــا  اأمــرن ولة  مــع 
الوقائية  والــتــدابــري  الحـــرتازيـــة  بـــالإجـــراءات 
ــحــة اإخــوانــنــا  واحلـــر�ـــس عــلــى �ــســحــتــنــا و�ــس
ال�سريفني،  احلــرمــني  رواد  و�سالمة  امل�سلمني، 
موؤكدا اأن من اأعظم مقا�سد ال�سريعة حفظ الدين 
قا�سدي  امل�سلمني  عموم  ون�سح  النف�س.  وحفظ 
اأخــذ  يف  املــبــادرة  ب�سرعة  ال�سريفني  احلــرمــني 
واللتزام  املر�س  هذا  والتح�سني �سد  اللقاحات 
الكمامة  بــارتــداء  وذلـــك  ال�سحية  بـــالإجـــراءات 
واحلر�س على التباعد اجل�سدي واملكاين وعدم 
التجمعات واحلر�س على التعقيم وغ�سل اليدين.

الريا�ض ـ البالد 
حمو�سة  م�سكلة  من  ال�سائمني  بع�س  يعاين 
اإزعاجًا  ت�سبب  والتي  رم�سان،  نهار  يف  املعدة 
كبريًا لهم خ�سو�سًا مع عدم قدرتهم على تناول 

اأدوية للتخل�س من الإح�سا�س باحلرقة.
ال�سيام،  اأثناء  املعدة  حمو�سة  اأ�سباب  وتتعّدد 
ومــنــهــا تــنــاول بــعــ�ــس الأدويـــــة اأثـــنـــاء تــنــاول 
الــ�ــســحــور مــثــل اأدويــــــة: ارتـــفـــاع �ــســغــط الــدم 
وال�سمنة وبع�س امل�سادات احليوية، اإىل جانب 
التدخني اأو ارتخاء الع�سلة الفا�سلة بني املعدة 

واملريء.
ميكن عالج تلك امل�سكلة بالإكثار من �سرب املاء، 
واتــبــاع نــظــام غــذائــي �سحي، وعـــدم الإفـــراط 
بعد  مبا�سرة  النوم  وجتنب  الطعام،  تناول  يف 

تناول الطعام، والإقالع عن التدخني.
وي�ساهم اتباع نظام غذائي �سحي خالل الإفطار 
اأثــنــاء  املــعــدة  حمو�سة  عـــالج  يف  والــ�ــســحــور 
التي  "الفاكهة  بتناول:  ُين�سح  حيث  ال�سيام، 
اخليار،  و�سلطة  كالبطيخ،  املــاء  على  حتتوي 
اخل�سراء،  والورقيات  الد�سم،  قليل  واحل�ساء 
واحلـــبـــوب الــكــامــلــة كــالــ�ــســوفــان، واملــحــلــيــات 
قليلة  والأجــبــان  واللحوم  كالع�سل،  الطبيعية 

الد�سم".

السديس: تعاونوا
في اإلجراءات االحترازية

اإلكثار من شرب الماء 
عالج لحموضة المعدة 

بدر بن حمد



يف ال���ب���داي���ة اأو����ض���ح���ت م���دي���رة اجل��م��ع��ي��ة 
اعتماد  مت   : ال��ط��ا���ض��ان  ف��وزي��ة  الفي�ضلية 
ال��ت��ع��ام��ل مع  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة ج���دي���دة يف 
امل�����ض��ت��ح��ق��ن وامل��ت��رع��ن مل��واك��ب��ة ال��و���ض��ع 
االح��رازي��ة  االإج���راءات  وا�ضتمرار  احل��ايل 
املقر  يف  ال��وج��ود  مينع  وال���ذي  والوقائية، 
فيها،  العينية  الترعات  ا�ضتالم   اأو يحد من 
وذل���ك م��ن خ���الل ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د ب��اأك��ر من 
ال��ن��ق��دي بتحويل  ال��دع��م  اأب��رزه��ا   ، م��ب��ادرة 
الترعات حل�ضابات امل�ضتفيدين وو�ضل عدد 
اجلمعية  طريق  عن  دعمهم  يتم  ال��ذي  االأ�ضر 
بعد.   عن  م�ضتحقة  اأ�ضرة   1800 الفي�ضلية 
وحفاظا  الغذائية  ال�ضالت  من  اأف�ضل  وذل��ك 

رم�ضانية  بطاقات  جهزنا  كما   ، �ضالمتهم  على 
من ثالث اأنواع بطاقة بقيمة 350 رياال وتكفي 
لعدد8  تكفي  بطاقة  اال�ضرة  يف  اف��راد   6 لعدد 
ري��اال، وبطاقة   450 بقيمة  اال�ضرة  اف��راد يف 
يتم  ري��اال،   550 بقيمة  اف��راد   10 لعدد  تكفي 
اإي�ضالها اإىل االأ�ضر املحتاجة حتى يتمكنوا من 
 " "�ضوبرماركت  اليه  من  ما يحتاجون  �ضراء 
اجلمعية  مع  بالتعاون  البطاقات  على  م�ضجل 

الفي�ضلية بجدة.

اتفاقية شرائية
جلمعية  االإعالمي  املتحدث  اأو�ضح  جهته  من   
عمل  مت  بقوله:  ال��زي��ن  نايف  اخل��ري��ة   من��اء 
اتفاقية �ضرائية مع  �ضوبر ماركت كبر  بتقدمي 
بطاقات ممغنطة ويتم �ضحنها  مببلغ مثل 500 
ريال ويزيد عن ذلك على ح�ضب اأعداد االأ�ضرة، 
كرامة  حتفظ  االآل��ي��ة  ه��ذه  ان  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
االأ�ضر املتعففة وال يو�ضع �ضعار اجلمعية على 
تتيح  اأي�ضا  فقط،  بنده  �ضعار  �ضوى  البطاقة 
ال�ضلع  �ضراء  يف  االختيار  حق  البطاقة  ه��ذه 
اليها االأ�ضرة  الغذائية واملنتجات التي حتتاج 
دون ان يفر�ض عليهم مواد غذائية لي�ضوا يف 
حاجه لها. ويفوق عدد االأ�ضر امل�ضجلة يف مناء 

اأكر من 15 الف اأ�ضرة.   
وع����ن اآل���ي���ة ت�����ض��ل��ي��م ال��ب��ط��اق��ات ال�����ض��رائ��ي��ة 
للم�ضتفيدين من اال�ضر املتعففة اأو�ضح بقوله 
: من خالل املراكز التنفيذية يف جميع احياء 
ب�ضكان احلي مثل  جدة وكل حي متخ�ض�ض 
م��رك��ز اجل��ن��وب وم��رك��ز ���ض��رق ج��دة و�ضمال 
تتكلف  اح��ي��اء حم���ددة، حتى ال  ول��ه��ا  ���ض��رق 
اجلمعية  م��ق��ر  اىل  امل�����ض��وار  م�ضقة  اال���ض��ر 
الرئي�ضي وبالتايل يذهب اىل املركز التنفيذي 

القريب من احلي الذي ي�ضكن فيه. 

 إفطارك علينا 
ب�ضمة  اأو����ض���ح���ت   ن��ف�����ض��ه  ال�����ض��ي��اق  ويف   
اجلوهري رئي�ض دائرة امل�ضوؤولية املجتمعية  
اأنه  بالتزامن مع �ضهر رم�ضان  باأحد البنوك 
حملتها  املجتمعية،  امل�ضوؤولية  برامج  تطلق 
مدن  ث��الث  يف  اأهالينا"  "�ضعادة  ال�ضنوية 
من  وال��دم��ام  ال��ري��ا���ض وج���دة  ه��ي  باململكة 
التي  التطوعية  املبادرات  من  �ضل�ضلة  خالل 

تتالءم طبيعتها مع ال�ضهر الف�ضيل، باالإ�ضافة 
�ضتنطلق  والتي  علينا"  "اإفطارك  مبادرة  اىل 
يوميا طيلة �ضهر رم�ضان املبارك للعام الثامن 
مع   بال�ضراكة  تنفيذها  و�ضيتم  ال��ت��وايل  على 
جهات معينة، بتوزيع 18 األف وجبة يف املدن 
الرئي�ضية الثالث بواقع 200  وجبة يوميا يف 
املرور،  اإ�ضارات  يف  العابرين  على  مدينة  كل 
تو�ضيلها  امل�ضتفيدين  من خالل  منازل  وعلى 
اىل دور االأيتام ودور امل�ضنن واالربطة التي 
النظافة  عمال  و�ضكن  املتعففة  االأ�ضر  ت�ضكنها 
ال�ضالمة  م��ع��اي��ر  اأع��ل��ى  تطبيق  م��راع��اة  م��ع 
والتغليف  التجهيز  مراحل  كل  يف  واجل��ودة 
احلالية  املرحلة  تقت�ضيه  ما  ح�ضب  والتوزيع 
،وا�ضتمرار  كورونا  فرو�ض  انت�ضار  لتفادي 
ال��ع��م��ل اخل���ري مب��وا���ض��ف��ات ومعاير  ه���ذا 

تتوافق مع التعليمات ال�ضحية.
املبادرات  اإحدى  علينا  "اإفطارك  مبادرة  وتعد 
خالل  ك��ب��را  جن��اح��ا  الق��ت  ال��ت��ي  االجتماعية 
االأع�������وام ال�����ض��اب��ق��ة، ك��ون��ه��ا حت��م��ل ر���ض��ال��ة 
اجتماعية �ضامية تهدف اىل تعزيز ثقافة العمل 
املجتمع  اأو���ض��اط  ب��ن  واالجتماعي  اخل��ري 

املختلفة.
اأن  على  عام  كل  حتر�ض  احلملة  اأن  واأ�ضافت 
ت�ضل اإىل م�ضتحقيها مبا ينا�ضبهم، مع االلتزام 

ه��ذا ال��ع��ام بكافة االإج����راءات واال���ض��راط��ات 
التعقيم  ح��ي��ث  م���ن  ال�����ض��ح��ي��ة  االح����رازي����ة 
والتباعد االجتماعي وااللتزام بالزي املوحد. 
"�ضعادة  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  اجل��وه��ري  وت�ضر 
ال��ع��ام  يف  ان��ط��الق��ه��ا  م��ن��ذ  مت��ك��ن��ت  اأهالينا" 
الفعاليات  من  العديد  اإجن��از  من  2018م، 
مدينة يف  اأك��ر من  وال��رام��ج واحلمالت يف 
اأنحاء اململكة، بقيادة فرق العمل التطوعي من 
من�ضوبي البنك حيث ت�ضعى احلملة لتقدمي كل 
قلوب  على  ال�ضعادة  املجتمع، ويدخل  يفيد  ما 

عدد من الفئات الغالية على اجلميع.
املجتمعية  امل�����ض��وؤول��ي��ة  ب��رام��ج  �ضتنفذ  ك��م��ا 

اأهالينا"،  "�ضعادة  حملة  من  االأوىل  املرحلة 
جميعها  موجهة  م��ب��ادرات   6 ت�ضمل  وال��ت��ي 
لعدد من فئات املجتمع، بالتعاون مع عدد من 
اجلمعيات واملراكز اخلرية، وت�ضمل الرامج 
�ضرائية،  ق�ضائم  ع��ر  ال��ع��ي��د  ك�����ض��وة  ت��وزي��ع 
و�ضالل غذائية ت�ضم نحو 14 �ضنفا من ال�ضلع 
الرئي�ضية واملواد الغذائية وعددا من اخلدمات 
اإىل  باالإ�ضافة  امل�ضتفيدة،  للفئات  اجل��دي��دة 
مع  بالتزامن  له  التح�ضر  يتم  الذي  االحتفال 
"قرقيعان"  امل��ب��ارك   رم�ضان  �ضهر  منت�ضف 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال�����ض��رق��ي��ة، م��ع ت��وزي��ع ه��داي��اه 
ال�ضالة  �ضجاد  توزيع   وكذلك  االأط��ف��ال،  على 

وكمامات  للبيئة  �ضديقة  بطريقة  امل�ضنوع 
ومعقمات على عدد من امل�ضاجد.

رم�ضان  �ضهر  طيلة   املرحلة   ه��ذه  وت�ضتمر 
قيم  ن�ضر  ب��ه��دف  امل��ب��ارك،  الفطر  عيد  واأي����ام 
ال�����ض��ع��ادة واالإخ�������اء وال����راب����ط وال��ت��ك��اف��ل 
من  املتطوعن  م��ئ��ات  مب�ضاركة  املجتمعي، 
ال�ضعودي،  االأهلي  البنك  وموظفي  ال�ضباب 
الثانية  املرحلة  �ضت�ضتكمل  احلملة  ب��اأن  علما 
اجلاري  العام  خالل  ومبادراتها  اأن�ضطتها  من 

لتغطية باقي مدن اململكة.
 واأ�ضافت اأن احلملة حتر�ض كل عام على اأن 
ت�ضل اإىل م�ضتحقيها مبا ينا�ضبهم، مع االلتزام 
ه��ذا ال��ع��ام بكافة االإج����راءات واال���ض��راط��ات 
التعقيم  ح��ي��ث  م���ن  ال�����ض��ح��ي��ة  االح����رازي����ة 

والتباعد االجتماعي وااللتزام بالزي املوحد.
اأهالينا"  "�ضعادة  م��ب��ادرة  اأن  وا���ض��ت��ط��ردت   
2018م،  ال��ع��ام  يف  ان��ط��الق��ه��ا  م��ن��ذ  متكنت 
وال��رام��ج  الفعاليات  م��ن  العديد  اإجن���از  م��ن 
واحل���م���الت يف اأك����ر م��ن م��دي��ن��ة يف اأن��ح��اء 
امل��م��ل��ك��ة، ب��ق��ي��ادة ف���رق ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي من 
لتقدمي  احلملة  ت�ضعى  حيث  البنك   من�ضوبي  
على  ال�ضعادة  وي��دخ��ل  املجتمع،  يفيد  م��ا  ك��ل 

قلوب عدد من الفئات الغالية على اجلميع.

تخطو اململكة العربية ال�ضعودية خطوات  كرى يف جمال العمل اخلري م�ضتخدمة جميع الو�ضائل االإلكرونية احلديثة من مواقع اإلكرونية وخدمات الهاتف املحمول  والبطاقات الذكية املمغنطة ل�ضرف ال�ضلع اال�ضتهالكية  للمحتاجن واالأ�ضر 
التي تكفلها  اجلمعيات اخلرية، ف�ضال عن ا�ضتقبال امل�ضاعدات من قبل اأ�ضحاب االيادي البيي�ضاء، وتقدميها للمحتاجن، حيث اأ�ضافت الكثر من موؤ�ض�ضات العمل اخلري يف اململكة  خدمة تقدمي  امل�ضاعدات عر التقنية االإلكرونية،  خ�ضو�ضا 
يف هذا الظرف اال�ضتثنائي جلائحة كورونا،  الذي يتطلب  التباعد االجتماعي وتنفيذ االحرازات. وال �ضك اأن مواكبة التكنولوجيا من اأهم اخلطوات التي ت�ضعى املوؤ�ض�ضات اخلرية على اتباعها؛ بهدف ت�ضهيل الترع والزكاة على املح�ضنن من 

ناحية،  وتي�ضر ال�ضبيل اأمام املحتاج للح�ضول على امل�ضاعدات التي يحتاجها من ناحية اأخرى. وخر مثال على ذلك البطاقات الذكية املمغنطة ل�ضرف مقا�ضي رم�ضان حيث اإنها  فكرة طموحة تنفذها  املوؤ�ض�ضات اخلرية  واملتمثلة يف اإ�ضدار 
بطاقة ممغنطة مدفوعة القيمة لكل اأ�ضرة،  مببلغ معن  تعطى لل�ضخ�ض امل�ضتفيد ليقوم ب�ضراء املواد الغذائية التي يريدها يف �ضهر رم�ضان، وذلك بالتعاون مع جمموعة متاجر مع  مراعاة قرب هذه املتاجر ل�ضكن امل�ضتفيد، حتى ال يتكبد عناء الذهاب 

بعيدا عن �ضكنه، ومن دون اأي حرج من ت�ضلم هذه امل�ضاعدات عن طريق البطاقات.

5
متابعات
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بطاقات ذكية لصرف مقاضي رمضان
تسخير التكنولوجيا لخدمة العمل الخيري

جدة ـ رانيا الوجيه ـ يا�سر بن يو�سف 

م�ساعيها  )�سدايا(، �سمن  اال�سطناعي  والذكاء  للبيانات  ال�سعودية  الهيئة  اأطلقتها  التي  اإح�سان،  من�سة  تاأتي 
الرامية لدعم العطاء اخلريي يف اململكة، لتد�سن عهًدا جديًدا من العمل اخلريي؛ اإذ لن يعود االأمر مقت�سًرا على 
بع�ض املبادرات التي تطلقها هذه الهيئة اأو تلك، واإمنا اأ�سبحنا، بفعل هذه املن�سة، اأمام حتول جديد؛ و�سار من 

املمكن االآن احلديث عن »اأمتتة العمل اخلريي«.
اإليه هنا وهو اأن اإطلق من�سة اإح�سان ال يعترب دليًل على الكفاءة التقنية يف  وثمة اأمر اآخر يتوجب االإ�سارة 
اململكة؛ فذاك اأمر مفروغ منه، ودونك تطبيقات ومن�سات جمة كاأمثلة على ذلك، واإمنا ُيعد اإطلق هذه املن�سة 
الذي مت مب�ساركة اللجنة االإ�سرافية ممثلًة بوزارات )الداخلية، العدل، املالية، ال�سحة، ال�سوؤون البلدية والقروية 
واالإ�سكان، املوارد الب�سرية والتنمية االجتماعية، والتعليم(، ورئا�سة اأمن الدولة، والبنك املركزي ال�سعودي، 
وهيئة احلكومة الرقمية دليًل على التحول يف ا�ستخدام التقنية؛ فلم يعد االأمر مقت�سًرا على جوانب اقت�سادية 

وخدماتية فقط، واإمنا مت جلب التقنية اإىل العمل اخلريي.

منصة إحسان
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الريا�س:

تعزيزا لالستدامة المالية

»التقاعد« توسع استثماراتها العقارية والتقنية

أوبك توقع ارتفاع الطلب على النفط

الريا�س - البالد
ا�ستثمارية  اتفاقية  للتقاعد،  العامة  املوؤ�س�سة  وقعت 
اإحدى  ل�سالح  للموؤ�س�سة  عائدة  عقارية  اأ�سول  لتاأجري 

�سركات ال�ستثمار والتطوير العقاري.
حممد  املوؤ�س�سة  حمافظ  وقعها  التي  التفاقية  ون�ست 
قطاف  �سركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  النحا�س،  طالل  بن 
ال�سعيد،  اأحمد  بن  خالد  العقاري  والتطوير  لال�ستثمار 
للموؤ�س�سة،  مملوكة  جتارية  اأرا�ــســي  �سبع  تاأجري  على 
الواقعة يف مدينة الريا�س على ال�سريط التجاري للطريق 

الدائري ال�سرقي بحي احلمراء ملدة 25 �سنة ميالدية.
وعبرّ املحافظ عن �سعادته بهذه التفاقية ال�سرتاتيجية 
عوائد  مــن   - الله  بـــاإذن   - منها  �ستحقق  ملــا  للموؤ�س�سة 
�ستكون رافدًا ماليًا ل�ستثمارات املوؤ�س�سة، موؤكدًا حر�س 

املوؤ�س�سة على ال�ستثمار الأمثل ملواردها املالية واأ�سولها 
العقارية.

وتاأتي التفاقية يف �سياق حتقيق ا�سرتاتيجية التقاعد 
من  املالية  ال�ستدامة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي   2023

خالل ا�ستغالل الفر�س ال�ستثمارية وتنويعها 
بال�سراكة مع القطاع اخلا�س، ومبا يتوائم 

العوائد  بتعظيم  املوؤ�س�سة  التزام  مع 
ال�ستثمارية واملوارد املالية.

  و�سبق اأن اأو�سح حمافظ املوؤ�س�سة 
فر�سًا  اأوجـــدت  "كورونا"  جائحة  اأن 

و�سلت  حــيــث  جـــذابـــة،  ا�ــســتــثــمــاريــة 
متدنية  م�ستويات  اإىل  الأ�ــســعــار 

مبيًنا  امل�ستثمرين،  �سهية  فتحت 

العام املا�سي حمفظة  اأبريل من  اأن�ساأت يف  املوؤ�س�سة  اأن 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  اأ�سهم  يف  لال�ستثمار 
اأزمــة  خــالل  وا�ستثمرت   ،  %46 جتــاوزت  عوائد  حققت 
عوائد  وحققت  التقني  القطاع  �سركات  يف  "كورونا" 

بن�سبة 19% تقريبًا.
يف  قــوي  م�ستثمر  املوؤ�س�سة  اأن  واأكـــد   
ال�سوق ال�سعودي بن�سبة جتاوزت %50 
من حجم حمفظة املوؤ�س�سة ، واأن لدى 
يف  �سخمة   ا�ستثمارات  املوؤ�س�سة 
مليار   17 جتــاوزت  العقاري  القطاع 
يف  عمالقة  م�ساريع  ولديها  ريــال 
الريا�س وجدة، تبلغ ن�سبة الإ�سغال 

فيها %100.

فيينا - وكاالت
للنفط  امل�سدرة  الدول  منظمة  توقعت   
 2021 يف  العاملي  الطلب  "اأوبك" زيادة 
برميل  مليون   5.95 بنحو  النفط  على 
عند  ال�سابقة  بتوقعاتها  مقارنة  يوميا 
يوميا.وتوقعت  بــرمــيــل  مــلــيــون   5.89
النمو  تركز  اأم�س،  ال�سهري  تقريرها  يف 
الثاين  الربعني  يف  النفط  ا�ستهالك  يف 
والثالث، ورفعت توقعاتها للطلب العاملي 
مليون   27.4 اإىل   2021 يف  النفط  على 

برميل يوميا.
 وارتفعت اأ�سعار النفط اأم�س و�سجلت 
الــعــقــود الآجــلــة خلـــام بــرنــت زيــــادة 31 
 63.59 اإىل   ،%  0.5 يــعــادل  مبــا  �سنتا، 

العقود  ارتفعت  حني  يف  للبميل،  دولر 
الآجلة للخام الأمريكي 28 �سنتا، اأو 0.5 

%، اإىل 59.98 دولر للبميل.
 وارتفعت �سادرات ال�سني منذ مار�س 
ا�ستمرار  على  جديد  موؤ�سر  يف  املا�سي 
الطلب  تنامي  مــع  القت�سادي  التعايف 
العاملي يف ظل التقدم على �سعيد التطعيم 
العامل،  اأنــحــاء  يف  كــوفــيــد-19  بلقاحات 
النفط  مــن  ال�سني  واردات  قــفــزت  بكما 
بتدين  مــقــارنــة  مــار�ــس  يف   ،21 اخلــــام 
�سركات  وكثفت  عــام،  قبل  نف�سها  للفرتة 
الطلب  يف  قــوة  و�سط  الن�ساط  التكرير 
انــحــ�ــســار يف جائحة  مــع  الـــوقـــود  عــلــى 

كوفيد-19.

 1482 عقدًا لألراضي السكنية في جازان والقصيم
الريا�س - البالد

جــديــدًا  عــقــدًا   1482 "�سكني"  بــرنــامــج  اأ�ــســدر 
البنامج  مــن  للم�ستفيدين  ال�سكنية  لــالأرا�ــســي 
مار�س  �سهر  خــالل  والق�سيم  جــازان  منطقتي  يف 
املتنوعة  ال�سكنية  اخليارات  �سمن  وذلك  املا�سي، 
التي يقدمها البنامج لت�سهيل التملرّك بهدف زيادة 
اإىل 70% متا�سيًا مع  ال�سعودية  الأ�سر  ن�سبة متلك 
روؤية  برامج  اأحــد   - الإ�سكان  برنامج  م�ستهدفات 

اململكة 2030 -.
�سملت  الأرا�سي  اأن  بيان  "�سكني" يف  واأو�سح 
اأر�س  اأر�سًا يف منطقة جازان، و523 قطعة   959
اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  م�سرًيا  الق�سيم،  منطقة  يف 
للمواطنني  ت�سليم  مــن  �سبقها  ملــا  امـــتـــدادًا  تــاأتــي 
مناطق  ال�سكني يف خمتلف  الدعم  من  امل�ستفيدين 
اململكة، موؤكدًا اأن اإجراءات اإ�سدار عقود الأرا�سي 
املخططات  جميع  م�ستوى  على  م�ستمرة  ال�سكنية 
هًا اإىل اأن م�ساحات الأرا�سي ترتاوح  املكتملة، منورّ

ما بني 450 م2 اإىل 527 م2 للقطعة الواحدة.
"�سكني"  لبنامج  الإلكرتونية  البوابة  وكانت 
املخطط  اختيار  اإمكانية  �سابق  وقــت  يف  اأتــاحــت 
ال�سكني املنا�سب من قبل امل�ستفيدين وفق رغباتهم 
اإىل  الدائم  ال�سعي  اإطــار  يف  وذلــك  واحتياجاتهم، 

الت�سهيل  يف  ت�ساعد  اإلكرتونية  حلول  ا�ستحداث 
من  ــد  املــزي وتــوفــري  امل�ستحقني  املــواطــنــني  عــلــى 

اخلدمات الإلكرتونية لهم.
 وي�ستهدف برنامج �سكني خدمة 220 األف اأ�سرة 

من اخليارات ال�سكنية املتنوعة خالل العام اجلاري 
2021، وذلك ا�ستمرارًا جلهود البنامج يف متكني 
ن  اإذ متكرّ الأول،  امل�سكن  ال�سعودية من متلرّك  الأ�سر 
البنامج من خدمة 1.1 مليون اأ�سرة منذ انطالقته 

بال�ستفادة من  العام 2020  العام 2017 حتى  يف 
لتحقيق  املختلفة  والتمويلية  ال�سكنية  احلــلــول 
روؤيــة  برامج  اأحــد   - الإ�سكان  برنامج  م�ستهدفات 

اململكة 2030 -.

زيادة الخدمات التمويلية بفروع 
الصندوق العقاري 

الريا�س - البالد
وقـــع �ــســنــدوق الــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة اأمــ�ــس، 
ــا�ــس، لتقدمي  ــري اتــفــاقــيــة �ــســراكــة مــع بــنــك ال
برنامج  مل�ستفيدي  و�سكنية  متويلية  خدمات 
"�سكني" داخل فروع ال�سندوق حول اململكة، 
اجلهات  مع  لل�سندوق  الثالثة  التفاقية  وتعد 
التمويلية وذلك ا�ستمرارًا للتعاون امل�سرتك مبا 
ي�سهم يف ت�سريع وترية التملك ال�سكني لالأ�سر 

والو�سول اإىل ن�سبة 70% بحلول 2030.
ــعــام عــلــى الــ�ــســنــدوق  واأو�ـــســـح املــ�ــســرف ال
يف  تــاأتــي  التفاقية  اأن  ما�سي،  بــن  من�سور 
التمويلية  اجلهات  مع  الوثيقة  ال�سراكة  اإطــار 
القر�س  اإجــــراءات  ت�سهيل  بــهــدف  املعتمدة؛ 
العقاري املدُعوم دون احلاجة للتنقل والبحث 

بني اجلهات التمويلية.
اأوقــات  عن  ال�سندوق  اأعلن  ثانية  جهة  من   

ومركز  اململكة  مناطق  كافة  يف  الــفــروع  عمل 
الر�سمي   املتحدث  واأو�سح  املوحد.  الت�سال 
مبناطق  الفروع  جميع  اأن  الع�سيمي،  حمود 
�سباحًا  العا�سرة  ال�ساعة  مــن  تعمل  اململكة 
الريا�س  فــرع  بينما  مــ�ــســاًء،  الــرابــعــة  وحــتــى 
�سباحًا   10 ال�ساعة  من  تعمل  والدمام  وجــدة 
فرع  اأن  اإىل  م�سريًا  م�ساًء،  اخلام�سة  وحتى 
مدينة الريا�س والدمام وجدة تعمل خالل اأيام 
م�ساًء  الواحدة  ال�ساعة  من  وال�سبت  اجلمعة 
مركز  ي�ستقبل  فيما   ، م�ساًء  الــرابــعــة  وحتى 
ا�ستف�سارات   )199088( املــوحــد  التــ�ــســال 
العقاري املدُعوم يوميًا من  القر�س  م�ستفيدي 
ال�ساعة 10 �سباحًا حتى ال�ساعة 5م�ساًء ومن 
ال�ساعة 9 م�ساًء حتى ال�ساعة 2 �سباحًا، مبينًا 
للرد  مهياأة  الجتماعي  التوا�سل  قنوات  اأن 

والإجابة على مدار ال�ساعة.

اجتماع لجنة التنسيق برئاسة وزيري المالية

تعزيز التكامل االقتصادي السعودي البحريني 
 الريا�س- البالد

جمــالت  يف  التن�سيق  جلنة  عــقــدت 
ـــجـــارة  ـــت ـــاد والــــطــــاقــــة وال ـــ�ـــس ـــت الق
التن�سيق  جمــلــ�ــس  يف  ــنــاعــة  ــ�ــس وال
الأول  اجتماعها  البحريني  ال�سعودي 
املالية  وزيـــر  برئا�سة  "افرتا�سيًا" 
املكلف  والتخطيط  القــتــ�ــســاد  وزيـــر 
الله اجلدعان، وال�سيخ  حممد بن عبد 
وزيــر  خليفة  اآل  خليفة  بــن  �ــســلــمــان 
مملكة  يف  الوطني  والقت�ساد  املالية 

البحرين.
لأعمال  انطالقة  الجتماع  ويعدرّ هذا 
حتقيق  اإىل  تهدف  التي  اللجنة  هــذه 
بني  والــتــجــاري  القت�سادي  التكامل 
الروابط  وتر�سيخ  ال�سقيقني  البلدين 
بني  جتمع  التي  والتاريخية  الأخوية 
ومملكة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
الـــبـــحـــريـــن، الـــتـــي حتــظــى بــحــر�ــس 

ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  واهــتــمــام 
اآل �سعود  العزيز  �سلمان بن عبد  امللك 
اآل خليفة  واأخيه امللك حمد بن عي�سى 

- حفظهما الله -.
ــــــــددًا مــن  وتـــــنـــــاول الجــــتــــمــــاع ع
عــدد  الأهــمــيــة يف  ذات  املــو�ــســوعــات 
التجاري  التعاون  مثل  املــجــالت  من 
ــنــاعــة  )الــ�ــس واملــــــايل يف جمــــــالت: 
والطاقة  والطاقة  املعدنية  والـــروة 
واملقايي�س(،  واملوا�سفات  املتجددة 
اللجنة  عمل  اآليات  مناق�سة  متت  كما 
ل�ستكمال  املر�سومة  اخلطط  واعتماد 

املبادرات املقرتحة واعتمادها.
 وتاأ�س�س جمل�س التن�سيق ال�سعودي 
بــرئــا�ــســة  2019م،  عـــام  الــبــحــريــنــي 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 
�سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب 
الدفاع،  وزير  الــوزراء  جمل�س  رئي�س 

الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واأخيه 
العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 
رئي�س جمل�س الوزراء -حفظهما الله-
. وي�سرف املجل�س على جميع جمالت 
اململكة  بني  امل�سرتك  والعمل  التعاون 
ال�سعودية والبحرين، وميثل  العربية 
بتطوير  تهتم  التي  اللجان  مــن  عــددا 
اأوجه التعاون يف املجالت ال�سيا�سية 
والإعالمية  والع�سكرية  والقت�سادية 
وال�ستثمارية والجتماعية واحليوية 

بني البلدين.
ا�ــســتــدامــة  اإىل  اجلــانــبــان  ويــتــطــلــع 
القت�سادية  العالقات  لتعزيز  التعاون 
من  بحزمة  واخلــــروج  البلدين،  بــني 
الآليات للعمل عليها من جانب الطرفني 
ال�سعودي والبحريني لالرتقاء بحجم 
ونوع العالقات القت�سادية والتجارية 

وال�ستثمارية.



بغداد - البالد 
يالحق اجلي�ش العراقي امللي�شيات الإرهابية املدعومة من اإيران 
الع�شائري  احل�شد  يف  القيادي  اأعلن  اإذ  املناطق،  خمتلف  يف 
موا�شلة  )الثالثاء(،  اأم�ش  اجلغيفي،  ع��واد  النبار،  مبحافظة 
الغربية لتطهريها من  القوات الأمنية عملية مت�شيط ال�شحراء 

خاليا "داع�ش"، لليوم الثاين على التوايل.
عمليات  يف  م�شتمرون  الع�شائري  واحل�شد  اجلي�ش  اإن  وق��ال 
تفتي�ش املناطق ال�شحراوية الغربية من حمافظة النبار، بهدف 
تاأمينها من تواجد عنا�شر تنظيم داع�ش وامللي�شيات الإجرامية، 
وعدم ترك جمال لهم باأخذ موطئ قدم يف تلك املناطق، مبينا اأن 
اأي�شا  خاللها  تنفذ  الغربية،  املناطق  وتطهري  مت�شيط  عمليات 
عمليات تدقيق قاعدة بيانات �شاكني هذه املناطق، وذلك ملعرفة 
اإثر  على  ومت  بياناتهم،  من  والتاأكد  حديثا  الدخالء  الأ�شخا�ش 

ذلك قتل العديد من عنا�شر التنظيم وتدمري م�شافاتهم.
ال�شبت  ال��ك��اظ��م��ي،  م�شطفى  ال��ع��راق،  وزراء  رئي�ش  واأع��ل��ن 
املا�شي، اأن حكومته تعمل على "مالحقة �شبكات التمويل والدعم 
والإقليمي  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن  الإره��اب��ي��ة  للمنظمات 
الدبلوما�شية  اجلهود  �شمن  الإره��اب،  متويل  م�شادر  لتجفيف 
امل�شالح  من  مرتابطة  �شبكات  خللق  احلكومة  لهذه  الوا�شعة 

الأمنية والقت�شادية بني دول املنطقة".

بريوت - البالد 
تعنت  ب�شبب  راك���دًا  اللبنانية  احلكومة  ت�شكيل  ملف  ي��زال  ل 
بينما  املعطل،  بالثلث  ومطالبتهم  الله"،  حزب   - "عون  حتالف 
الأزم��ة،  حلل  بريوت  اإىل  الو�شول  يف  الدولية  الوفود  ت�شتمر 
اإذ و�شل وكيل وزارة اخلارجية الأمريكية  لل�شوؤون ال�شيا�شية 
اإىل  لين�شم  )ال��ث��الث��اء(،  اأم�ش  اللبنانية  للعا�شمة  هيل  ديفيد 
حماولة  يف  البالد  زارت  التي  الدبلوما�شية  والبعثات  الوفود 
لتحريك امللف احلكومي يف ظل الأزمات التي يعاين منها لبنان. 
م�شوؤول  �شرت�شل  اأن��ه��ا  المريكية  اخلارجية  وزارة  واأعلنت 
رفيعا اىل لبنان ليعرب عن قلق الإدارة الإمريكية حيال تدهور 
الأو�شاع ال�شيا�شية والجتماعية يف هذا البلد، مبينة اأن هيل، 
خماوف  على  �شي�شدد  اخلارجية،  يف  م�شوؤول  اأعلى  ثالث  وهو 
الوليات املتحدة مع تدهور الأو�شاع الجتماعية والقت�شادية 
يف جميع اأنحاء البالد، واملاأزق ال�شيا�شي الذي ي�شاهم يف هذا 
الو�شع املتدهور. واأ�شافت: "امل�شوؤول الأمريكي �شي�شغط على 
امل�شوؤولني اللبنانيني وزعماء الأحزاب للتعاون وت�شكيل حكومة 

قادرة وملتزمة بتنفيذ الإ�شالحات القت�شادية والإدارية".
فيما علقت م�شادر �شيا�شية لبنانية باأن زيارة هيل ذات طابع 
ا�شتك�شايف ع�شية مغادرة من�شبه يف اخلارجية الأمريكية، 
ملف  يف  حلحلة  اأو  حل  اأي  عنها  ينتج  اأن  امل�شتبعد  وم��ن 
ت�شكيل احلكومة، لفتة اإىل اأن التوقعات ل تخرح عن �شياق 
املواقف  عن  يختلف  ل  اأمريكيا  موقًفا  معه  هيل  يحمل  اأن 
ال�شابقة الداعية اىل ت�شكيل حكومة حتظى بامل�شداقية من 
الخ�شائيني وتبداأ يف تنفيذ الربنامج الإ�شالحي املطلوب 
العقبة  تظل  لكن  ال��ن��ق��د،  و���ش��ن��دوق  ال���دويل  املجتمع  م��ن 
وانتظار  للعرقلة  ال�شاعي  الله"  حزب   – "عون  موقف  يف 

تطورات العالقة بني وا�شنطن وطهران.

العراق.. الجيش
يطارد اإلرهابيين

لبنان.. ضغط أمريكي على 
السياسيين لتشكيل الحكومة
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البالد - وكالت
يوا�شل نظام املاليل بث الفتنة وتاأجيج ال�شراع يف اليمن 
وت�شجيعها  النقالبية،  احل��وث��ي  مللي�شيا  امل�شتمر  بدعمه 
"مهر"  اإذ بثت وكالة  املدن،  املدنيني يف خمتلف  على ق�شف 
فيها  ت�شجع  تغريدة  الإي����راين  للنظام  التابعة  الإي��ران��ي��ة 
مع  عليها  لل�شيطرة  م��اأرب  ق�شف  على  الإرهابية،  امليلي�شيا 
بداية �شهر رم�شان، ما اأثار ردود فعل غا�شبة من اليمنيني، 
الذين نددوا بالدور الإيراين املزعزع لالأمن وال�شتقرار يف 

بلدهم واملنطقة. 
ماأرب  نحو  الع�شكرية  هجماتها  احلوثي  ميلي�شيا  وتكثف 
لتحقيق  حماولة  يف  اإيرانية،  باأوامر  �شهرين  من  اأكرث  منذ 
الف�شل،  تلك املحاولت باءت يف  لكن  الأر���ش،  مكا�شب على 
والعتاد،  الأرواح  يف  فادحة  خ�شائر  امليلي�شيا  فيها  وتتكبد 
على  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  يف  مي��ن��ي��ون  رد  فيما 
جمملها  يف  اأكدت  غا�شبة،  بردود  الفار�شية  الوكالة  تغريدة 
على حقيقة انخراط ميلي�شيا احلوثي يف امل�شروع الإيراين 

وت�شليم قرارهم لطهران التي تتدخل ب�شكل �شافر يف ال�شاأن 
اليمني.

يف  الثاليا،  يحيى  للكتاب،  العامة  الهيئة  ع��ام  مدير  وق��ال 
تهدد  ال�شهرية  الفار�شية  مهر  "وكالة  التغريدة:  على  تعليقه 
تك�شف  الفار�شية  احل��رب  م���اأرب،  يف  غ��دا  �شيفطرون  اأنهم 
وجهها ال�شافر ال�شريح ب�شكل غري م�شبوق. نحن نقول لكم: 
املو�شم  يا غزاة، ثمارها يف هذا  التمور  ماأرب مل تعد تزرع 

هي الر�شا�ش الالهب و�شنفطركم منه".
اأ���ش��ارت  م����اأرب،  يف  املتتالية  احل��وث��ي  ان��ك�����ش��ارات  وب��ع��د 
م�شادر ميدانية اإىل اأن امليلي�شيا دفعت خالل الأيام املا�شية 
مناطق  من  كبرية  حت�شيد  عمليات  بعد  جديدة  بتعزيزات 
قبل  ميدانية  مكا�شب  اأي  لتحقيق  م�شعى  يف  �شيطرتها 
الدخول يف اأي عملية تفاو�شية، وهي امل�شاعي التي تف�شل 
واإ�شناد  ودعم  القبائل  واأبناء  اليمني  اجلي�ش  �شالبة  بفعل 

التحالف العربي لدعم ال�شرعية اليمنية.
اليمنيني  معاناة  احلوثية  امليلي�شيا  زادت  ثانية،  جهة  من 

يف مناطق �شيطرتها مع دخول رم�شان، بزيادة جديدة يف 
اأ�شعار الغاز املنزيل، مع اإجراءات تعرقل ح�شول املواطنني 
عليه. ورفعت �شركة الغاز يف �شنعاء �شعر اأ�شطوانة الغاز، 
اإىل 6640 ريال، ب�شرط "تعبئة ا�شطوانة واحدة لكل مواطن 
مبوجب البطاقة ال�شخ�شية، فيما ي�شل �شعر ال�شطوانه يف 

ال�شوق ال�شوداء للميلي�شيا اإىل 14000 ريال.
امليلي�شيات  اأن  �شنعاء،  يف  طبية  م�شادر  اأف��ادت  ذل��ك،  اإىل 
احلوثية �شنت حمالت اختطاف يف اأو�شاط الكوادر ال�شحية 
حكومية  وم�شاٍف  العام  الثورة  م�شت�شفى  هيئة  يف  العاملة 
اأخرى بعد ف�شلها يف اإقناع الأطباء باللتحاق بجبهات القتال 
وك�شفت  القتال.  ب�شبب  يت�شاقطون  الذين  جرحاها  مل��داواة 
القليلة  الأي��ام  يف  اجلماعة  م�شلحي  اختطاف  عن  امل�شادر 
اأكرث من 12 طبيبا و17 عامال �شحيا من م�شايف:  املا�شية 
يف  �شنعاء،  يف  وغريها  وال�شبعني،  واجلمهوري،  الثورة، 
حني اأق�شت عددا اآخر من منا�شبهم الإدارية واأحلت مكانهم 

موالني لها.

البالد - وكالت 
ت��ف��ج��رت اخل���الف���ات ب��ني اأج��ن��ح��ة امل����اليل ح���ول ج��دوى 
النووي،  بامللف  اخلا�شة  فيينا  حمادثات  يف  ال�شتمرار 
الأوروبية  والعقوبات  "نطنز"،  من�شاأة  حادث  بعد  وذلك 
قمع  يف  متورطني  اإيرانيني  م�شوؤولني  على  املفرو�شة 

الحتجاجات ال�شعبية.
واعرتف رئي�ش جلنة الطاقة بالربملان الإيراين فريدون 
"نطنز"  من�شاأة  ا�شتهدفت  التي  العملية  بدقة  عبا�شي، 
النووية، قائاًل اإن النفجار الذي وقع يف موقع التخ�شيب 
اأن  بدليل  للغاية،  دقيق  ا�شتهداف  ع��ن  ن��اجت  نطنز  يف 
الطاقة  قطع  اإىل  توؤدي  بطريقة  نفذوه  الهجوم  م�شممي 
وبطارية الطوارئ لأجهزة الطرد املركزي يف وقت واحد. 
خالفات  )ال��ث��الث��اء(،  اأم�ش  الإيرانية  ال�شحف  وعك�شت 
املاليل حول جدوى حمادثات فيينا بعد انفجار "نطنز"، 
يف  الكبرية  الأ���ش��رار  بعد  منها  لالن�شحاب  دع��وات  بني 
"اأ�شفهان" و�شط  اإيراين يف حمافظة  اأكرب موقع نووي 
البالد، واأخرى لال�شتمرار، فيما حاولت ال�شحف املقربة 
م��ن احل��ك��وم��ة ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ���ش��رورة اأن ل ت��وؤث��ر ه��ذه 
العا�شمة  يف  اجل��اري��ة  املفاو�شات  م�شار  على  احل��ادث��ة 
غ�شبها  جام  ف�شبت  الأ�شولية  ال�شحف  اأما  النم�شاوية، 
على مفاو�شات فيينا، ودعت الوفد الإيراين اإىل �شرورة 

ترك املفاو�شات.
اآخ��ر،  بعد  يوما  النووية  خروقاتها  اإي���ران  وتوا�شل 
عبا�ش  الإي��ران��ي��ني  النوويني  املفاو�شني  كبري  ق��ال  اإذ 
اإن  اأم�����ش،  ر�شمية  اإيرانية  اإع��الم  لو�شائل  عراقجي، 
طهران �شتبداأ اليوم تخ�شيب اليورانيوم بن�شبة %60، 

اإيران �شرتّكب 1000 جهاز طرد مركزي  اأن  كما ك�شف 
اإىل  ي�شري  ما  النووية،  نطنز  من�شاأة  يف  اآخ��ر  متطور 
مراعاة  دون  النووية  النتهاكات  موا�شلة  اإي��ران  نية 
واأك��د  احل��ال��ي��ة.  امل��ف��او���ش��ات  اأو  ال�شابقة  ل��الت��ف��اق��ات 

عراقجي، الذي ي�شغل من�شب م�شاعد وزير اخلارجية 
للطاقة  الدولية  الوكالة  اأبلغت  طهران  اأن  الإي���راين، 
للمدير  وجهتها  ر�شالة  يف  الإج��راءي��ن  بهذين  ال��ذري��ة 
اإيران حاليًا  ب  العام للوكالة، رافايل غرو�شي. وتخ�شّ

اليورانيوم بن�شبة 20%. ومن �شاأن التخ�شيب بن�شبة 
اإىل  ب�شرعة  النتقال  قادرة على  اإي��ران  اأن يجعل   %60
ل�شتخدام  املطلوبة  املعّدلت  وهي  واأكرث،   %90 ن�شبة 

هذا املعدن اخلام لأغرا�ش ع�شكرية.

البالد - خا�س 
املجتمعية  الفئات  لكافة  الرتكية  ال�شلطات  قمع  ي�شتمر 
ا�شتهدفت  اإذ  النظام،  �شد  املت�شاعدة  الحتجاجات  لواأد 
وطالبا،  وع�شكريني  �شحافيني  اجلديدة  التنكيل  حمالت 
اأو�شاع  العتقال"  قيد  ال�شحافة  "مبادرة  ر�شدت  فيما 
ال�شحافيني يف تركيا، موؤكدة يف تقرير �شامل مثول 79 

�شحافًيا على الأقل اأمام الق�شاء.
الق�شبان  خلف  �شحافًيا   41 وج��ود  اإىل  التقرير  واأ�شار 
يف تركيا اإما مدانون اأو بانتظار املحاكمة، موؤكدا اأنه يف 
اأخرى  مرة  تركيا  يف  ال�شحافيون  ق�شى  املا�شي  مار�ش 
على  �شحافًيا   79 ومثل  املحاكم،  يف  وقتهم  من  الكثري 
ولي��ات،   9 يف  خمتلفة  حماكمات  يف  قا�ش  اأم���ام  الأق���ل 
مو�شحا اأنه يف 14 جل�شة من اأ�شل 35 جل�شة عقدت يف 
املحاكم حكًما مت مبوجبه تربئة خم�شة  اأ�شدرت  مار�ش، 
ال�شحفيني،  من  اثنني  حماكمة  تعليق  ومت  �شحافيني، 
ورف�شت املحكمة ق�شية �شحايف. واأ�شاف اأنه ُحكم على 
اأ�شهر  وثالثة  عاًما   24 مل��دة  بال�شجن  �شحافيني  ثمانية 
وغرامات اإدارية بلغ جمموعها 14 األفًا و80 لرية تركية، 
كما اأن ق�شاة يف حماكم عدة قرروا حظر وحذف ع�شرات 

الق�ش�ش الإخبارية على الإنرتنت.
 54 على  القب�ش  تركيا  يف  ال�شلطات  اأعلنت  وبالتزامن، 
اإزم��ري، يف  من اجلي�ش وال�شرطة يف 49 مقاطعة مقرها 
التي تعر�ش  الأمنية  املوؤ�ش�شات  اأمنية جديدة �شد  حملة 

املا�شية  اخلم�ش  ال�����ش��ن��وات  م���دار  على  لها  املنت�شبني 
وقال  النطاق.  وا�شعة  واعتقال  تع�شفي  ف�شل  لعمليات 
مكتب املدعي العام يف اإزمري اإنه �شدرت مذكرات اعتقال 
انتمائهم  بزعم  وال�شرطة  اجلي�ش  يف  ا  �شخ�شً  84 بحق 
ال�شرطة  من  اأغلبهم   54 اعتقال  ومت  اخلدمة،  حركة  اإىل 

والدرك، وجتري حاليا مالحقات للبقية.
ال�شرطة  عنا�شر  ت��وا���ش��ل  مب��زاع��م  الع��ت��ق��الت  وت��اأت��ي 
الهاتف،  "اخلدمة"عرب  ح��رك��ة  م��ع  املعتقلني  واجلي�ش 
وحت��م��ل ال�����ش��ل��ط��ات احل��رك��ة ب��زع��ام��ة ال��ث��م��ان��ي��ن��ي فتح 
عن  امل�شوؤولية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  املقيم  غولن  الله 

تقدمي  دون   ،2016 يوليو  منت�شف  ال��زائ��ف  الن��ق��الب 
مذكرات  بحقهم  �شدرت   84 بني  ومن  ملمو�شة.  اأدل��ة  اأي 
التوقيف، 29 من القوات الربية، و7 من القوات اجلوية، 
العامة  القيادة  البحرية، و14 من �شباط  القوات  و4 من 
من   14 وهناك  مف�شولني،  ع�شكريني  طالب  و10  للدرك، 
 42 اأن  كما  الفعلية،  اخلدمة  يف  �شرطة  �شابط   20 اأ�شل 
خارج  و12  العمل  ذمة  على  اجلي�ش  يف  الع�شكريني  من 
تركيا  اأطلقت  املزعوم،  النقالب  حماولة  ومنذ  اخلدمة.  
اأ�شفرت عن  العامة،  القطاعات  حملة مطاردة �شملت كافة 
اعتقال نحو 80 األف �شخ�ش يف انتظار املحاكمة، وعزل 
اأو اأوقف تع�شفًيا عن العمل حوايل 150 األفا من موظفي 

احلكومة واأفراد اجلي�ش وال�شرطة وغريهم.
اإىل ذلك، دخلت تظاهرات جامعة الب�شفور الحتجاجية 
رئا�شي،  بقرار  للجامعة  رئي�ًشا  بولو  مليح  تعيني  على 
يومها املئة، يف ظل ا�شتمرار املالحقة الأمنية للنا�شطني 
يف ال���ت���ظ���اه���رات. وي��ن��ظ��م ال���ط���الب والأك���ادمي���ي���ون 
لتعزيز  خا�شا  برناجما  الحتجاجات  يف  امل�شاركون 
الت�شامن، لتنظيم الوقفة الثانية وال�شبعني اأمام مبنى 
رئا�شة اجلامعة، بجانب العديد من الفعاليات الأخرى 
الب�شفور  ن�شال  ب��اأن  اجلامعة  طالب  وقطع  املتنوعة. 
حتقيق  حتى  ملل  اأو  كلل  ودون  انقطاع  دون  م�شتمر 
بتعيني  اأردوغ����ان  الرئي�ش  ق��رار  راف�شني  الأه����داف، 

رئي�ش الب�شفور من خارج اجلامعة.

"نطنز" يفجر خالفات الماللي

قمع تركي لصحافيين وعسكريين وطالب

طهران تؤجج
العدوان الحوثي على مأرب

إيران تواصل االنتهاكات بتخصيب اليورانيوم

الميليشيا تختطف األطباء وتضاعف معاناة المدنيين

محاكمات واعتقاالت ومالحقات أمنية



 جدة ـ عبد الهادي املالكي 
يف  وطني  بجناٍح  الثانية  للمرة  اململكة  ت�شارك 
ال��ذي  للعمارة  البندقية  بينايل  م��ن   17 الن�شخة 
ي��ع��ت��زم ان��ع��ق��اده يف م��اي��و ال���ق���ادم حت��ت ع��ن��وان 
ثالثة  اختيار  جرى  حيث  معًا؟"،  �شنعي�ش  "كيف 
ليعملوا  البينايل؛  يف  اململكة  لتمثيل  ِمعماريني 

جنبًا اإىل جنب مع القّيمني العامليني.
وي��اأت��ي  "مقار"،  ع��ن��وان  اململكة  ج��ن��اح  وي��ح��م��ل 
امل��ن��ظ��ور  يف  ي��ب��ح��ث  جت��ري��ب��ي��ًا  م��ع��ر���ش��ًا  ب�شفته 
من  ويدعو  ال�شحي،  للحْجر  والتاريخي  الراهن 
خالل اأجزائه املتعددة اإىل اال�شتك�شاف والتحليل، 
ودالالت��ه،  العزل  مفهوم  من  امل�شتلهمة  وبعوامله 
بني  املت�شابكة  العالقة  خاللها  م��ن  تنعك�ش  التي 

الفرد واملكان واملحيط من حوله.
احلْجر  طبيعة  لتطّور  درا�شًة  املعر�ش  ويت�شمن 
ال�شحي وتاأثره مع ال�شياقات اخلارجية، وقدرته 
الطارئة  االأو���ش��اع  م��ن  ج��دي��دة  م��ع��اٍن  توليد  على 
ال��ع��م��ارة  ف��ن��ون  هيئة  وت��ت��وىل  امل�����ش��ت��ح��دث��ة.  اأو 
لهذا  اجلناح  على  االإ�شراف  م�شوؤولية  والت�شميم 
فنون  لقطاع  الداعمة  اأدواره��ا  من  انطالقًا  العام، 
املواهب  ولتمكني  اململكة،  يف  والت�شميم  العمارة 
�شياق  ويف  القطاع،  هذا  يف  املتخ�ش�شة  املحلية 
جهودها لتعزيز التبادل الثقايف الدويل بني اململكة 

العربية ال�شعودية والعامل.
الدكتورة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ش  واأو�شحت 
ال�شعودي  الوطنّي  اجلناح  اأن  ال�شليمان،  �شمية 
يوفر  للعمارة  البندقية  بينايل  يف  امل�شاركة  لهذه 
وطننا،  يف  امل��زده��ر  امل��ع��م��ارّي  للمجتمع  من�شًة 
الدولية  اجلماهري  مع  االإبداعية  روؤيته  مل�شاركة 
فر�شة  يوفر  والذي  املتميز  الفّني  احلدث  هذا  يف 

للحوار والتبادل الثقايف.
هذا  امل�شاركني  الثالثة  املعماريني  اأن  واأ���ش��اف��ت 
العام يج�شدون تنّوع املواهب النا�شئة، وُي�شعدنا 
بينايل  الثانية يف  م�شاركتنا  عملهم يف  ا�شت�شافة 
البندقية للعمارة 2021، مبفهوٍم يرمي اإىل حتفيز 
املا�شي  للعام  املعمارية  التاأثريات  حول  النقا�ش 

الناجتة من جائحة كورونا امل�شتجد.

3 معماريين 
يمثلون المملكة 

في بينالي البندقية 

الدمام ــ حمود الزهراين 
لالرتقاء  كبريا  اهتماما  ال�شرقية  املنطقة  اأم��ان��ة  ت��ويل 
املنطقة  وحمافظات  م��دن  يف  املقدمة  اخلدمات  بجودة 
وحت�شني امل�شهد احل�شري، واحلد من التلوث مبختلف 
اأنواعه، جلعل املدن ال�شعودية ح�شارية خ�شراء تتعدد 
اململكة  �شهدت  اإذ  املجتمع،  الأفراد  مة  املقدَّ فيها اخلدمات 

تطورا كبريا يف بناء جمتمع حيوي بيئته عامرة.
وامل�شهد  البيئة  حت�شني  و�شمن  االأم��ان��ة  ق��ام��ت  حيث 
احل�شري، باإ�شافة العديد من اخلدمات من خالل جتديد 
وال��ذي   اللهابة،  مبركز  العام،  اللهابه  متنزه  وتو�شعة 
املركز  غ��رب  ال��واق��ع��ة  ال��ع��ام��ة،  اللهابة  حديقة  يت�شمن 
مت  حيث  مربع،  مرت   ٦٥00٥٣ تبلغ  اإجمالية  مب�شاحة 
وكرا�شي  واأر�شفة  باإنارة  م��زود  م��زدوج  طريق  اإن�شاء 

مزودة باأحدث التقنيات خلدمات الواي فاي. 

تطوير وتوسعة 
متنزه اللهابة
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برامج مشوقة لزوار "إثراء" في ليالي رمضان

استشاريان لـ            الصوم ال يسبب النعاس وقلة التركيز 

ضبط 342 كيلوجراما لحوما فاسدة

الظهران - حمود الزهراين 
يحتفل مركز امللك عبد العزيز الثقايف العاملي "اإثراء" 
التي تهدف  الثقافية  الربامج والفعاليات  بحزمة من 
اإىل  الوطنية،  الرتاثية  وامل��الم��ح  القيم  تعزيز  اإىل 
جانب ا�شتك�شاف حرف ومهارات فريدة، عرب التعليم 

والت�شنيع واالبتكار �شمن بيئة اإبداعية حمفزة.
 وتت�شمن الربامج  فعاليات ثقافية وتفاعلية وور�ش 
املوجهة  املعرفية  االأن�شطة  من  وباقة  متنوعة  عمل 
املحطات  جانب  اإىل  العمرية،  الفئات  خمتلف  اإىل 
ر�شالة  تعك�ش  التي  الفنية  واجل���والت  رم�شانية، 
عرب  وال��ت��وا���ش��ل  ب���االإب���داع  ال�شغف  الإل��ه��ام  امل��رك��ز 

الثقافات.
اإىل  ال��زّوار  تاأخذ  م�شّوقة  رحلة  الربنامج  يقدم  كما 

من  حزمة  ع��رب  الرم�شانية  املحطات  م��ن  جمموعة 
الرم�شانية،  الهوية  من  امل�شتوحاة  الفنية  االأعمال 
مت  ب���ارزة  فنية  قطعة   12 على  ال����زّوار  و�شيتعرف 
االإلهام  جولة  خالل  من  املعماري  بالت�شميم  دجمها 
اأ�شرار املركز وتفا�شيل املكان  الفني، والتعّرف على 
تقدمي  اإىل  اإ�شافًة  املتنوعة،  اإث��راء  من خالل جوالت 
�شل�شلة من اللقاءات الثقافية واملعرفية عرب "جمل�ش 
ال��ذي  م�شيئة"  "زوايا  وبرنامج  الثقايف"،  اإث���راء 

يقدمه اإمام م�شجد اإثراء حممد ال�شعوي. 
برامج  تقدمي  عرب  ال�شغار  رّواده  الربنامج  و�شيلهم 
ممت ب�شكل ابتكاري؛ لتقّدم بطابع تعليمي متمثل  �شُ
يف ا�شتك�شاف تاريخ اخلط العربي، ورواية ق�ش�ش 
متنوعة،  تفاعلية  باأن�شطة  امل�شحوبة  القرقيعان 

وم�شاهدة عر�ش "فن الرتخيم"، وتعّلم اخلط  واللغة 
ح��روف  م��ن  م��ك��ون  �شجر  ع��رب  والت�شميم  العربية 
تاأتي  والتي  خمتلفة،  واأحجام  باأبعاد  معلقة  عربية 

اإ�شهاًما يف اإ�شباع �شغف الزّوار وبناء مهاراتهم.
العاملي  الثقايف  العزيز  عبد  امللك  مركز  اأن   يذكر   
ال�شباب  ب��ني  الثقافة  ن�شر  اإىل  ي��ه��دف  "اإثراء"، 
التي  ال�شعودي والعربي من خالل الربامج النوعية 
اململكة  روؤي��ة  مع  وتتوافق  الوعي،  زي��ادة  يف  ت�شهم 
ال��ق��ط��اع��ات  واإط�����الق  االق��ت�����ش��اد  ت��ن��وي��ع  20٣0 يف 
لبناء  منه  �شعًيا  الب�شرية،  الطاقة  وتنمية  ال��واع��دة 
جيل قادر على تعزيز امل�شتقبل يف اململكة، حيث يعد 
املركز من�شة لالإبداع جُتمع فيه املواهب من خمتلف 

الفئات العمرية للتعّلم والتجربة وتبادل االأفكار. 

جدة- يا�سر بن يو�سف 
هناك بع�ش العوامل التي قد توؤّثر على ف�شيولوجية 
ونوعية  ومواعيد  منط  فتغري  ال�شيام.  خالل  النوم 
عنها  تنتج  قد  الليل  اإىل  النهار  من  الفجائية  االأك��ل 
زيادة عمليات اإنتاج الطاقة "االأي�ش " خالل الليل مما 
قد يوؤدي اإىل زيادة درجة حرارة اجل�شم خالل الليل. 
ففي العادة تنق�ش درجة حرارة اجل�شم حوايل ن�شف 
درجة مئوية قبل النوم مما ي�شاعد على النوم ولكن 
نتيجة لزيادة االأكل يف رم�شان خالل الليل قد ترتفع 
الن�شاط  لزيادة  ي��وؤدي  قد  مما  اجل�شم  ح��رارة  درج��ة 
خالل  ذلك  ويتبع  الليل.  خالل  بالنوم  ال�شعور  وعدم 
النهار  اأثناء  اجل�شم  حرارة  درجة  انخفا�ش  ال�شيام 
وال�شعور بالنعا�ش اأو ب�شورة مب�شطة تغري ال�شاعة 
النظريات  اإح���دى  وه���ذه  اجل�شم.  يف  البيولوجية 
يدعمها  ما  ولها  بالنوم  ال�شوم  عالقة  عن  املطروحة 
من الدرا�شات.  واأكد خمت�شان يف طب النوم اأن هناك 
يوؤدي  ال�شوم  اأن  النا�ش   بع�ش  من  خاطئا   اعتقادا 
اإىل قلة الرتكيز  والنعا�ش خالل نهار رم�شان ، الفتني 
يف الوقت نف�شه اإىل اأن هذا اعتقاد غري �شحيح ،وبني 
مدير  النوم  ال�شدر وطب  اأمرا�ش  ا�شت�شاري  من  كل 
مركز طب وبحوث النوم مب�شت�شفى جامعة امللك عبد 
العزيز بجدة الربوفي�شور �شراج عمر ويل ، والباحث 
يف طب النوم الدكتور اإبراهيم احمد زكريا، اأن هناك 
اأ�شباب وعوامل توؤدي اىل تغري منط النوم يف  عدة 
اأي  متاأخر  الطعام يف وقت  تناول  بينها  رم�شان من 
بعد غروب ال�شم�ش ، باالإ�شافة اىل التاأخر يف اخللود 
االنرتنت  وت�شفح  التلفاز  وم�شاهدة   ، ال��ن��وم  اإىل 
ومواقع التوا�شل االجتماعي بكرثة ومتابعتها حتى 

�شاعة متاأخرة من الليل وكذلك تبديل �شاعات النوم، 
حتى  املمتد  الطويل  ال�شهر  اإىل  النا�ش  مييل  حيث 
�شالة الفجر، ويبداأ ليلهم من �شباح اليوم التايل اأي 
قد  اأو  الظهرية   اأوق��ات  لينتهي يف  الفجر  بعد �شالة 
ميتد اىل اأكرث من ذلك ، وكذلك يزداد تعر�شهم لل�شوء 
العايل وال�شو�شاء خالل الليل خالًفا ملا اعتادوا عليه 
الطعام  يف  االإف���راط  وكذلك   ، االأخ���رى  ال�شهور   يف 
الد�شم ليال وحتى قبل وقت االإم�شاك بقليل . ووجها  
بع�ش الن�شائح املهمة للمحافظة على منط نوم �شحي 
خالل رم�شان  وهي  تتمثل  يف  املحافظة على نظام 

فا�شتمرار  االمكان،  قدر  ال�شيام  خالل  العادي  اليوم 
ال�شائم على النوم بالليل واال�شتيقاظ بالنهار، يحقق 
املطلوب باأن يكون �شائمًا اأثناء فرتة ن�شاطه، الأن ذلك 
وطرد  وتنظيمها  االي�ش  عمليات  تن�شيط  يف  ي�شاعد 
ال�شموم من اجل�شم اأثناء فرتة ال�شيام ومن الن�شائح 
اأي�شا قيام االإن�شان بجميع مهامه اليومية وهو �شائم 
ما ا�شتطاع اىل ذلك �شبيال، فيقوم بن�شاطات ريا�شية 
وذهنية ومنزلية ومهنية �شمن حدود املعقول بحيث 
ال تكون م�شنية اأو �شاقه وال يكون فيها تعر�ش �شديد 
قبل  املنبهة  امل�شروبات  جتنب  عن  ف�شال  للحرارة.  

تناول  ع��دم  يجب  لذلك  �شاعات،  باأربع  النوم  موعد 
امل�����ش��روب��ات ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ك��اف��ي��ني وجتنب 
بعد  النوم  يف  �شعوبة  الفرد  يجد  ال  حتى  التدخني 
الليل  لقيام  ن�شيطا  واال�شتيقاظ  مبا�شرة  الرتاويح 
بالنعا�ش  ال�شعور  حال  يف  ال�شحور.  وجبة  وتناول 
يف  لال�شتغراق  منا�شب  غري  الوقت  ولكن  التعب  اأو 
ال�شتعادة  تقريًبا  دقيقة   20 ملدة  النوم  ميكن  النوم، 
الن�شاط ، وذلك يف مكان مريح وهادئ وذلك لتجديد   
على  خفيفة  اأطعمة  تناول  على  واحل��ر���ش  الطاقة،  

االإفطار.

 الدمام ـ حمود الزهراين  
كيلوجراما،   ٣42 اأم�ش  الدمام  و�شط  بلدية  �شبطت 
لعر�شها  متهيدا  وذل��ك  امل�شدر،  جمهولة  اللحوم  من 
البلدية  ياأتي ذلك خالل تكثيف  اأحد املالحم،  للبيع يف 
والتاأكد  املبارك،  رم�شان  �شهر  يف  الرقابية  للجوالت 
ل��الإج��راءات  االأ���ش��واق  يف  املن�شاآت  كافة  تطبيق  م��ن 
فريو�ش  انت�شار  ملنع  الوقائية  والتدابري  االحرتازية 

كورونا.
الله  عبد  املهند�ش  الدمام  بلدية و�شط  رئي�ش  واأو�شح 
للمراقبني  التفتي�شية  اجل��والت  باأن  ال�شمري  �شند  بن 
من  كيلوجراما   ٣٣0 �شبط  ع��ن  اأ�شفرت  ال�شحيني، 
اللحم البقري و12 كيلوجراما من حلم االأغنام، وتبني 
فا�شدة  حل��وم  باأنها  املخت�شني  قبل  من  معاينتها  بعد 
وغري �شاحلة لال�شتخدام االآدمي وذلك لظهور عالمات 
التلف والف�شاد عليها، اإ�شافة اىل اأنها جمهولة امل�شدر.
رقابية  خطة  �شمن  ي��اأت��ي  ذل��ك  ب���اإن  ال�شمري  واأف����اد 
مع  تزامنا  البلدية  تنفِّذها  مكثفة  ميدانية  وج���والت 
التجارية  املن�شاآت  على  املبارك  رم�شان  �شهر  دخ��ول 
وال��غ��ذائ��ي��ة وامل��ط��اع��م واالأ����ش���واق امل��رك��زي��ة، وحم��ال 
تلبي  التي  املواقع  من  "املالحم" وغريها  اللحوم  بيع 

احتياجات امل�شتهلكني خالل �شهر رم�شان.
الكمية  كامل  واإت��الف  املن�شاأة  اإغالق  اأنه مت  على  واأكد 
كافة  وتطبيق  املالية  ال��غ��رام��ات  وف��ر���ش  امل�شبوطة 

االجراءات النظامية حيال املخالفني.
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نقاط ريا�ضية

    جمهور الوفاء 
األهالوي

حممد �آل ها�ضم

ميثل اجلمهور الأهالوي الأبرز يف ع�سقه 
بناديه مدرًجا ي�سمل  ارتباطه  والأميز يف 
كل طبقات املجتمع، واإن كان متيز ب�سعراء 

كل ذائقتهم اكت�سبوها من لون �سعاره.
باتت  بــل  الــكــل،  اإعــجــاب  على  حــاز  عربيًا 
اإىل  املحيط  مــن  التميز  عالمة  اأهــازيــجــه 
امللعب  يف  الن�سيد  يــردد  عندما  اخلليج. 

ت�سعر اأنك اأمام ملحمة ع�سق.
اليوم يل عتب على بع�ض هوؤلء الع�ساق، 
وعتبي من باب الع�سم، ويتمثل هذا العتب 
اأهــالوي  اأي  على  املــرر  غري  الهجوم  يف 
الرئا�سة،  لكر�سي  مر�سح  اأنــه  على  يظهر 
خارج  رمبا  املتداولة  الأ�سماء  جل  اأن  مع 

ح�سابات جمعية الأهلي.
فنادينا  الأهلي،  جماهري  بع�ض  يا  الهدوء 
اأجله  من  ونعمل  نتكاتف  اأن  اإىل  يحتاج 
بعيدًا عن مطاردة وهم ه�ستاقات تهدم ول 

تبني.
اأنني  اأعـــرف  ال�سخ�سي،  ال�سعيد  على 
وقلت  انفعال،  حلظة  يف  التقدير  اأ�ــســاأت 
كالما ما كان يجب اأن اأقوله، وهذا بال�سك 
من  واأمتنى  اخل�سائر،  بع�ض  تاأثري  حتت 

كل الزمالء اأن ليقعوا فيه.
مامييز عالقتنا يف الإهلي؛ اإعالما واإدارة 
اأن هــنــاك-  الـــظـــن، مـــع  ولعـــبـــن حــ�ــســن 
مع  حتى  الــظــن؛  ليح�سن  مــن  لــالأ�ــســف- 
نف�سه وهوؤلء، ولله احلمد، لموقع لهم يف 

الأهلي ولتاأثري.
لهذا اأمتنى منكم مع�سر الع�ساق اأن تعينوا 
املنا�سب  الرئي�ض  اختيار  على  اجلمعية 
خلف  الن�سياق  عن  بعيدًا  الأهلي  لرئا�سة 

الأخبار املوجهة.

النصر يبدأ مشوار اآلسيوية بالوحدات

جدة – هالل �ضلمان
الــنــ�ــســر مـــ�ـــســـواره يف دور  فــريــق  يــ�ــســتــهــل 
مبواجهة  اآ�سيا  اأبــطــال  لـــدوري  املجموعات 
ملعبه  على  الليلة  الأردين  الــوحــدات  نظريه 

)مر�سول بارك( عند ال�ساعة الـ 9 م�ساء.
ي�ست�سيف الن�سر مباريات املجموعة الرابعة 
التي ت�سم اأي�سا فريقي ال�سد القطري وفولذ 
على  اأي�سا  الليلة  يلتقيان  اللذين  الإيـــراين 

ا�ستاد امللك فهد الدويل يف الـ 9 م�ساء.
اأبطال  دوري  من  الن�سخة  هــذه  يف  وي�سارك 
ملنطقة  ومثلها  الغرب،  ملنطقة  فريقًا   20 اآ�سيا 
هذا  الأوىل  للمرة  ُيطبق  نــظــام  يف  الــ�ــســرق 

العام.
ويتاأهل �ساحب املركز الأول يف كل جمموعة 
من املجموعات الـ 10 اإىل دور الـ 16، يف حن 

يرافقهم اأف�سل 6 فرق حتتل املركز الثاين.
مانو  الرازيلي  مدربه اجلديد  الن�سر  ويقود 
مينيزي�ض الذي ي�سعى لتحقيق بداية اإيجابية 
والفوز  )الــعــاملــي(،  مــع  م�سواره  م�ستهل  يف 
الفريق  له  ي�سعى  الــذي  الأ�سا�سي  الهدف  هو 

خ�سو�سا يف ظل النظام اجلديد للبطولة.
دوري  غمار  الــوحــدات  يخو�ض  املقابل،  يف 
اأن  بعد  تــاريــخــه،  يف  الأوىل  للمرة  الأبــطــال 
داأب على امل�ساركة يف البطولة الأخرى" كاأ�ض 

الحتاد الآ�سيوي".
و�سيكون ظهور الوحدات لأول مرة يف دوري 
القدم  لكرة  كبرية  اأهمية  ذات  اآ�سيا  اأبــطــال 
لتحقيق فوز تاريخي،  الأردنية، حيث ي�سعى 
الإطــاللــة  ال�سر  بــفــارغ  اجلــمــاهــري  وتنتظر 

الأوىل لهم اأمام الن�سر.

يستضيف مبارياتها على ملعب رديف الجوهرة... استاد األمير فيصل بن فهد يحتضن منافساتها

األهلي يصارع الدحيل واالستقالل والشرطة في المجموعة الثالثةالزعيم الهاللي مرشح لتصدر المجموعة األولى
جدة – هالل �ضلمان

دور  يف  مـــبـــاريـــاتـــه  الــــهــــالل  يـــخـــو�ـــض 
ــــــدوري اأبــــطــــال اآ�ــســيــا،  املـــجـــمـــوعـــات ل
الأوىل  املجموعة  ملناف�سات  م�ست�سيفا 
�سباب  مـــن:  كــال  جــانــبــه  اإىل  ت�سم  الــتــي 
ـــي دبــــي الإمـــــاراتـــــي، وا�ــســتــقــالل  الأهـــل

دو�سنبه الطاجيكي، واآجمك الأوزبكي.
بهدف  الآ�سيوية؛  البطولة  )الزعيم(  يدخل 
تعوي�ض خروجه من البطولة الأخرية بقرار 
�سرب  اأن  بعد  للعبة  الآ�سيوي  الحتــاد  من 
قادر  فريو�ض كورونا �سفوفه، ما جعله غري 

على توفري 13 لعبا خلو�ض املباريات.
ومنذ ذلك الوقت، تغري الكثري يف �سفوف 
املدرب  عقد  الإدارة  اأنهت  حيث  )الزعيم( 
تراجع  بعد  لو�سي�سكو  رازفان  الروماين 
نتائج الفريق ب�سكل كبري، واأوكلت املهمة 

للرازيلي روجرييو ميكايل.

�لرباعي �لآ�ضيوي
اختار اجلهاز الفني للهالل 4 لعبن حمرفن 
خلو�ض غمار البطولة الآ�سيوية وهم: الكوري 
كارييو،  اأندريه  والبريويف  �سو،  هيون  جانغ 
والفرن�سي  فييتو،  لو�سيانو  والأرجنتيني 
من  كــال  ا�ستبعد  حــيــث  غــومــيــز،  بافيتيمبي 
والإيــطــايل  كــويــيــار،  غو�ستافو  الكولومبي 

�سيبا�ستيان جيوفينكو.

اإ�سابة  بــظــروف  قـــراره  الفني  اجلــهــاز  وبـــرر 
احلمدان  وعبدالله  الــدو�ــســري  �سامل  الثنائي 
اإمكانية  من  حتد  قد  عالجية  لفرة  وحاجتهما 
البطولة خا�سة  مناف�سات  ال�ستفادة منهما يف 
ا�ستبعد  فيما  القائمة،  �سمن  م�سجالن  اأنهما 
القائد �سلمان الفرج ب�سبب اإ�سابته التي حتتاج 

لفرة عالجية وبرناجما تاأهيليا.

قائمة �لهالل �لآ�ضيوية
�سمت القائمة 30 لعبا وهم:

حبيب  املعيوف،  عبدالله  املرمى:  حرا�سة 
اآل  اأحــمــد  اجلــدعــاين،  عبدالله  الــوطــيــان، 

جبيع.
الريك،  حممد  ال�سهراين،  يا�سر  الــدفــاع: 
اآل  علي  املــفــرج،  متعب  الــعــلــيــان،  مــدالــلــه 
�سو،  هيون  جانغ  جحفلي،  حممد  بليهي، 
اأمري كردي، حممد اخليري، نواف املفرج.
الو�سط: عبدالله عطيف، حممد كنو، نا�سر 
الدو�سري، هتان باهري، �سامل الدو�سري، 
�ــســعــد الــنــا�ــســر، فــــواز الــطــريــ�ــض، تــركــي 
فييتو،  لو�سيانو  كارييو،  اأندريه  العبدان، 

م�سعب اجلوير.
الـــهـــجـــوم: بــافــيــتــيــمــبــي غــومــيــز، �ــســالــح 
ال�سهري، عبدالله احلمدان، تركي املطريي، 

عبدالله رديف. 

مباريات �لهالل يف دوري �لأبطال
اخلمي�ض 15 اأبريل: اآجمك 

الأحد 18 اأبريل: �سباب الأهلي دبي
الأربعاء 21 اأبريل: ا�ستقالل دو�سنبه

ال�سبت 24 اأبريل: ا�ستقالل دو�سنبه
الثالثاء 27 اأبريل: اآجمك

اجلمعة 30 اأبريل: �سباب الأهلي دبي
الأمــري  ا�ستاد  على  املباريات  جميع  *تقام 
الـ  ال�ساعة  متــام  يف  بامللز  فهد  بــن  في�سل 

10:00 م�ساء.

جدة – هالل �ضلمان
ي�ست�سيف الأهلي مناف�سات املجموعة 
الثالثة بدوري اأبطال اآ�سيا التي ت�سم 
القطري  الدحيل  مــن:  كال  جانبه  اإىل 
ــتــقــالل  ــرطــة الـــعـــراقـــي وال�ــس ــس ــ� وال

الإيراين.
نتائجه  جتــاوز  اإىل  الأهــلــي  ويطمح 
املـــحـــرفـــن،  دوري  يف  ــبــيــة  ــل ــ�ــس ال
الآ�سيوية،  م�ساركته  على  والركيز 
املباراة  اإىل  الو�سول  اإجنــاز  وتكرار 
قبل   2011 عام  حتقق  الــذي  النهائية 
اخلــ�ــســارة اأمــــام اأولــ�ــســان هــيــونــداي 

الكوري اجلنوبي.
ويعاين )الراقي( من غياب ال�ستقرار 
الفني، لكنه �سيخو�ض البطولة حتت 
ــرومــاين  ـــدرب خــبــري، هــو ال ــيــادة م ق
ريــجــيــكــامــب، الــــذي قـــاد الــهــالل اإىل 
النهائي عام 2014 قبل اخل�سارة اأمام 

و�سرن �سيدين الأ�سرايل.

�لرباعي �لآ�ضيوي
الأجنبي  الرباعي  لالأهلي  الفني  اجلهاز  اختار 
املــ�ــســارك يف الآ�ــســيــويــة وهـــم: الــ�ــســوري عمر 
اإدري�ض فتوحي والروماين  ال�سومة واملغربي 
مــيــريــتــا والــبــو�ــســنــي األــفــيــتــ�ــض �ــســاريــتــ�ــض، 
م�ساكله  بــعــد  فيج�سا  الــ�ــســربــي  وا�ــســتــبــعــد 

بفريو�ض  الإ�ــســابــة  مــن  عانى  حيث  الأخـــرية؛ 
الفريق،  ل�سفوف  عودته  تاأجلت  ثم  كــورونــا، 
نيانغ  وال�سنغايل  ليما،  الرازيلي  ا�ستبعد  كما 

لأ�سباب فنية.

قائمة �لأهلي �لآ�ضيوية
�سمت القائمة 30 لعبا هم:

امل�سيليم،  يا�سر  العوي�ض،  حممد  احلــرا�ــســة: 

حممد الربيعي، عبد الرحمن ال�سانبي.
عــبــدالــلــه  ــل،  ــي ــت ف اآل  ــد  حمــم ــــاع:  ــــدف ال
حــ�ــســون، عــبــد الــبــا�ــســط هــنــدي، معتز 
البكر،  يزيد  خــراين،  حممد  هو�ساي، 
حممد  النخلي،  اأحمد  ال�سبياين،  هاين 

ب�سا�ض.
�سلمان  �ساريت�ض،  ميريتا،  الو�سط: 
اإدري�ض فتوحي،  املوؤ�سر، نوح املو�سى، 
ح�سن  الأ�سمري،  علي  مند�ض،  �سلطان 
ــاد  املــقــهــوي، عــبــد الــرحــمــن غــريــب، زي
القيد،  اجلهني، يو�سف احلربي، ح�سن 

هيثم ع�سريي، حممد املجحد.
ــ�ــســومــة، مــهــنــد عــ�ــســريي،  الــهــجــوم: ال

عبدالله حمبوب.

مباريات �لأهلي يف دوري 

�لأبطال
اخلمي�ض 15 اأبريل: ال�ستقالل

الأحد 18 اأبريل: الدحيل
الأربعاء 21 اأبريل: ال�سرطة

ال�سبت 24 اأبريل: ال�سرطة
الثالثاء 27 اأبريل: ال�ستقالل

اجلمعة 30 اأبريل: الدحيل

الرديف  امللعب  على  املــبــاريــات  جميع  تقام   *
ملدينة امللك عبدالله الريا�سية )اجلوهرة(.

في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ليفربول يطمح لريمونتادا أمام الريال... ودورتموند يخطط لمفاجأة سيتي
جدة –�لبالد

اأوروبــا؛  اأبطال  دوري  نهائي  ربع  اإيــاب  مباراتا  اليوم  تلعب 
مدريد،  وريـــال  ليفربول  بــن  الأوىل  املواجهة  جتمع  حيث 

والثانية بن بورو�سيا دورمتوند ومان�س�سر �سيتي.
اإىل حتقيق  كلوب  يورغن  الأملــاين  ليفربول ومدربه  وي�سعى 
)رميونتادا( تبدو �سعبة للغاية اأمام ريال مدريد الفائز ذهاًبا 
النجم  اأحـــرزه  الـــذي  الوحيد  الــهــدف  يــكــون  ورمبـــا   ،)1-3(
امل�سري حممد �سالح مفتاًحا لتاأهل )الريدز( الذين يحتاجون 

للفوز بهدفن نظيفن للتاأهل اإىل ن�سف النهائي للمرة الثالثة 
يف الأعوام الأربعة الأخرية.

الدوري الإجنليزي؛ حيث يحتل املركز  ليفربول يف  ويعاين 
قبل  �سيتي  مان�س�سر  املت�سدر  عن  نقطة   22 بفارق  ال�ساد�ض 
اأمامه  لذلك ل جمال  ليغ"،  "برميري  الـ  نهاية  على  مباريات   7

�سوى الركيز على حتقيق الفوز يف لقاء الليلة.
يف املقابل، مير الفريق امللكي بفرة رائعة؛ حيث جنح اأي�سا 
املركز  لينتزع  بر�سلونة  اأمــام   )1-2( بالكال�سيكو  الفوز  يف 

الذي  فا�سكيز  لوكا�ض  اجلوكر  جهود  خ�سر  لكنه  الثاين، 
�ستغيبه الإ�سابة حتى نهاية املو�سم.

ويف املواجهة الأخرى، ي�سعى دورمتوند لقلب الطاولة 
خ�سو�سا   ،)1-2( ذهابا  الفائز  �سيتي  مان�س�سر  على 
اأن هدف فوز رجال املدرب غوارديول جاء يف الوقت 

القاتل.
ويعول الفريق الأملاين على هدافه ال�ساب الرنويجي 

هالند الذي ف�سل يف هز ال�سباك ذهابا.

 رئي�س �لقاد�ضية �أحمد غدر�ن: 
التوجد ديون والمشاكل تعيق عملنا

�لدمام-حمود�لزهر�ين
الكبرية  ثقته  القاد�سية عن  نادي  رئي�ض  غدران  اأحمد  عر 
مع  النادي  لرئا�سة  اختياره  بعد  القد�ساوين،  جميع  يف 
اأع�ساء جمل�ض الإدارة اجلديد، لأربع �سنوات قادمة، مثمنًا 

يف  التوفيق  متمنيا  اجلميع،  من  بذلت  التي  اجلهود  كل 
امل�سوار القادم، واأبدى غدران ارتياحه الكبري لعدم وجود 
التزامات مادية، قد تعيق بداية عمل جمل�سه اجلديد، واأكد 
اأن النادي يف و�سع ممتاز يف جميع النواحي، ول توجد 
اأو ديون مالية، وهو الأمر الذي �سيعطي املجل�ض  م�ساكل 

اجلديد اأريحية يف العمل؛ لتحقيق طموح كل القد�ساوين.
واأكد غدران ثقته يف اأع�ساء املجل�ض واأع�ساء �سرف النادي 
م�سلحة  اأجل  من  والعمل  للتعاون  وجماهريه،  وحمبيه، 
لكل  والعرفان  والتقدير  ال�سكر  مقدما  القد�ساوي،  الكيان 

من �ساهم ووقف مع تر�سيحه وجمل�سه للفرة القادمة.
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»الثقافة« تصدر دليل »اقتناء األعمال الفنية« 
الريا�ض - البالد

للجهات  اإر�ساديًا  دلياًل  )الثالثاء(،  اأم�س  الثقافة  وزارة  ن�سرت 
التي  الفنية  الأعمال  اقتناء  يف  الراغبة  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
"اقتناء  دليل  بعنوان  ال�سعوديون،  والفنانون  الفنانات  يبدعها 
وذلك  ومكاتبها"،  مقارها  يف  احلكومية  للجهات  الفنية  الأعمال 
احلكومية  اجلهات  توجيه  ب�ساأن  ال�سامي،  املقام  لتعميم  اإنــفــاذًا 

مقراتها،  يف  الوطنية  احلرفية  واملنتجات  الفنية  الأعمال  باقتناء 
قبل  من  ُيعد  دليل  وفق  الوطنية  الفنية  الأعمال  على  واقت�سارها 
عبدالله  بن  بدر  الأمري  الثقافة  وزير  �سمو  واأ�سار  الثقافة.  وزارة 
املعلومات  يوفر  الفنية  الأعمال  اقتناء  دليل  اأن  اإىل  فرحان،  بن 
باقتناء  قيامها  قبل  حكومية  جهة  اأيــة  حتتاجها  التي  الأ�سا�سية 
والقتناء  ال�سراء  عمليات  وي�سف  اخلا�سة،  الفنية  جمموعتها 

على  واحلفاظ  وال�سيانة  والرتميم  الفنية،  املجموعات  وتكوين 
على  وطنية  فنية  �سوق  خلق  ي�سمن  مبا  الفنية،  الأعمال  �سالمة 
بقية  الفنانة وبني  اأو  الفنان  بني  ُمنظمة  منهجية وعالقات  اأ�س�س 
اأطراف ال�سوق؛ من جهات حكومية ومقّيمني فنيني وم�ست�سارين، 
يف  الب�سرية  الفنون  لقطاع  دعم  اأكرب  الكرمي  التوجيه  ان  موؤكدا 

اململكة، ولفناين وفنانات الوطن. 

نصائح لترشيد 
االستهالك الغذائي

جدة - البالد
ال�ستهالك  لرت�سيد  ن�سائح   5 والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة  حددت 
لرت�سيد  اململكة  اأطلقتها  التي  الــزود«  ول  »النق�س  حملة  �سمن  الغذائي 
الر�سمي  ح�سابها  عرب  الــوزارة  وقالت  الهدر.  وتقليل  الغذاء  ا�ستهالك 
على موقع »تويرت«: لرت�سيد ال�ستهالك الغذائي يجب التخطيط ل�سراء 
املنتجات الغذائية التي تتما�سى مع عدد الأ�سرة واحتياجاتها ول تت�سوق 
الوحدة  الوجبة  الأ�ــســنــاف يف  مــن  الإكــثــار  واأنـــت جــائــع. ويجب عــدم 
لتجنب الهدر الغذائي وابتكار و�سفات من بقايا الأطعمة، والتعامل مع 
الإعالنات التجارية بوعي وعدم الن�سياع ل�سراء منتجات ل حاجة لها، 
وفًقا لوزارة البيئة. وبلغ الفقد والهدر يف اململكة �سنويا، وفقا ملوؤ�س�سة 
احلبوب، نحو 557 األف طن من الأرز ويهدر الفرد نحو 184 كيلوجراًما 
من الغذاء �سنوًيا، كما بلغت ن�سبة الهدر الغذائي باململكة 18.9٪ �سنوًيا 

بقيمة ت�سل اإىل 40 مليار ريال.

فتح التسجيل في »رواد سار«

انتحلوا صفة رجل أمن 
أحيلوا للنيابة

عادات غذائية خاطئة يجب تجنبها

الريا�ض - البالد
باب  فتح  ــار«،  »�ــس احلــديــديــة  للخطوط  ال�سعودية  ال�سركة  اأعلنت 
التخرج،  حديثي  والن�ساء،  للرجال  �سار«  »رواد  برنامج  يف  الت�سجيل 
وتقنية  واملالية،  الهند�سة،  ت�سمل:  املطلوبة  التخ�س�سات  اأن  مبينة 
املعلومات، وال�سحة وال�سالمة، والتطوير العقاري، واملوارد الب�سرية، 

وال�سرتاتيجية وتخطيط الأعمال، وامل�سرتيات.
اأن يكون �سعودي  اأو املتقدمة  اإنه ي�سرتط يف املتقدم  وقالت ال�سركة 
اجلن�سية، وحديث التخرج من حملة البكالوريو�س فاأعلى، واأل يتجاوز 
العمر 29 �سنة، واإجادة اللغة الإجنليزية، واجتياز جميع الختبارات 
املقبولون  ومينح  �سهًرا،   12 الربنامج  مدة  اأن  اإىل  م�سرية  املطلوبة، 
مزايا عدة منها: التدريب على راأ�س العمل يف خمتلف قطاعات ال�سركة، 
وتاأمني طبي للموظف وزوجته واأطفاله ووالديه، وراتب يبداأ من 11 

األف ريال. وبينت اأن التقدمي بداأ اأم�س وي�ستمر حتى 17 رم�سان.

جدة - البالد
متكنت �سرطة منطقة مكة املكرمة، من القب�س على 3 مواطنني لرتكابهم 
الإعالمي  املتحدث  وقال  اأمن.  انتحالهم �سفة رجل  مع  من اجلرائم  عددا 
جرائم  ملتابعة  الأمنية  للجهود  امتداًدا  اإنــه  املكرمة،  مكة  منطقة  ل�سرطة 
العتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد متكنت اجلهة الأمنية املخت�سة 
مبحافظة جدة من القب�س على 3 مواطنني ومقيم من اجلن�سية اليمنية، 
يف العقد الثالث من العمر، وذلك لرتكابهم جرائم متثلت يف انتحال �سفة 
اأبي�س،  ب�سالح  عليه  والعتداء  العمالة  اأحــد  �سكن  ودخــول  الأمــن  رجــال 
و�سرقة مقتنياته ال�سخ�سية، وجرى اإيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات 

النظامية الأولية كافة، واإحالتهم اإىل فرع النيابة العامة.

كفيف يتحدى اإلعاقة ويبيع الفاكهة»رحلة إبداعية« الستقطاب المواهب السعودية طريف أطول 
المدن صياما

جدة - البالد
حول  اإبداعية  "رحلة  مبادرة   "MBC "اأكادميية  اأطلقت 
اململكة"، املمتدة عرب ت�سع حمطات تغّطي معظم مناطق اململكة، 
بهدف اكت�ساف املواهب ال�سعودية من ال�سباب وال�سابات يف 
والتقدمي  والكوميديا  واملو�سيقى  والغناء  التمثيل  جمالت 
وغريها، وذلك من خالل جتارب اأداء وتناف�س بني امل�ساركني 
من  نخبة  اإ�ــســراف  حتت  والإبــــداع،  والــريــادة  التاأّلق  قوامه 
املحطة  الخت�سا�س.وانطلقت  وذوي  واملــدربــني  الأ�ساتذة 
التي  ال�سخمة  الفعالية  �سهدت  حيث  جدة،  مدينة  ِمن  الأوىل 

MBC" اإقباًل �سبابًيا كبرًيا، واإىل جانب  "اأكادمية  اأقامتها 
جتارب الأداء التناف�سية بني امل�ساركني، ا�ستملت الفعالية على 
عدٍد من الندوات وور�س عمل، وحوارات وُمداخالت ُملِهمة، 
اإذ فاز يف  الفائزين بتجارب الأداء،  اأ�سماء  اإعالن  اإىل  اإ�سافًة 
فئة املو�سيقى اليا�س يا�سني، وفئة التقدمي يزن �سطان، وفئة 
اأوفر  الفوي�س  فئة  �سعود،  وفاطمة  الغامدي،  اأن�س  التمثيل 
لالأطفال  التمثيل  وفئة  الغامدي،  �سباب  ال�سوتي(  )التقدمي 
يو�سف بفلح، وفئة الغناء لالأطفال هاجر حممد، وفئة الأزياء 

بيان، وفئة ال�ستعرا�س جود زقزوق.

جدة - البالد
مدينة  مــن  ال�سيام  �ــســاعــات  تــتــفــاوت 
�سكان مدينة طريف  يعد  اإذ  اأخــرى،  اإىل 
�سيامًا  الأكــر  اململكة  �سمال  تقع  التي 
�ساعة  بـــ14  رم�سان  �سهر  اأيــام  اأول  يف 
جازان  �سكان  �سيكون  فيما  دقيقة،  و21 
الأقل عددًا يف �ساعات ال�سيام بواقع 13 
�ساعة و45 دقيقة، بينما �سي�سوم �سكان 
ال�سهر  اأيــام  اأول  يف  الريا�س  العا�سمة 
اأما �سكان  الف�سيل 14 �ساعة ودقيقتني، 
مكة املكرمة ف�سي�سومون 13 �ساعة و54 

دقيقة.
اقرتب  كلما  ال�سيام  �ساعات  وتـــزداد 
يف  لت�سل  الــنــهــايــة،  مــن  رمــ�ــســان  �سهر 
اإىل 15 �ساعة و17 دقيقة  اليوم الأخري 
يف  دقيقة  و14  �ساعة  و14  طريف،  يف 
يف  دقــيــقــة  و44  �ــســاعــة  و14  جـــــازان، 
يف  دقيقة  و30  �ساعة  و14  الــريــا�ــس، 
�ساعة و43 يف  املقد�سة، و14  العا�سمة 

املدينة املنورة.

جنران - البالد
متحديا  لــالإعــاقــة،  الــركــون  كفيف  رفــ�ــس 
ظروفه بالعمل على بيع الفاكهة يف منطقة 
خمل�س،  اآل  حمد  املواطن  واأن�ساأ  جنــران. 
ثار  حمافظة  هجر  اإحـــدى  يف  "ب�سطة" 
بحكم  اإنـــه  وقـــال  لبيع  الفواكه.  بــنــجــران 
ي�سع  �سندوًقا  الب�سرية،  و�سع  اإعــاقــتــه 

على  امل�سرتاه،  الفاكهة  قيمة  امل�سرتي  فيه 
اأو  اأ�سبوعي  ب�سكل  اأبنائه  اأحــد  اأن  يفتحه 
يعيد  ثم  ح�سيلة  املبيعات،  ليجمع  �سهري، 
املــ�ــســاريــع اخلــرييــة،  اإنــفــاقــهــا عــلــى بع�س 
رزق  على  الب�سطة  من  يتح�سل  اأنه  موؤكدا 
طيب، لفًتا اإىل اأنه بحكم  اإعاقته يعتمد على 

ثقته ب�سمائر املارة. 
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جدة - البالد
اأكد اأطباء واخت�سا�سيو تغذية، اأن هناك بع�س العادات اخلاطئة 
التي يقوم بها بع�س الأ�سخا�س يف رم�سان، ويحثون على جتنبها، 
الفوائد  على  واحل�سول  ال�سلبية،  تاأثرياتها  من  اجل�سم  حلماية 
"ديلي  ملوقع  وفقا  الخت�سا�سيون،  اأ�ــســار  ال�سيام.  مــن  الكبرية 
العادات  اأبــرز  اأن  اإىل  ال�سحية،  بال�سوؤون  املعني  انفو"  ميديكال 
تناول  ال�سحور،  عند  املــاء  �سرب  من  الإكــثــار  يف:  يتمثل  اخلاطئة 
الطعام ب�سرعة اأثناء الإفطار، �سرب املاء البارد عند الإفطار مبا�سرة، 
يف  الإفــراط  الإفطار،  بعد  احللوى  تناول  ال�سلطات،  اأطباق  اإهمال 
هذه الأطعمة وامل�سروبات، عدم تناول الفاكهة، تناول امللح والتوابل 
بكرة، النوم بعد الإفطار، وتناول ال�ساي بعد الإفطار مبا�سرة لأنه 
ميت�س الكال�سيوم واحلديد وُيقلل من ا�ستفادة اجل�سم من الطعام، 

لذلك من الأف�سل تناوله بعد �ساعتني على الأقل من الإفطار.

شغف 
التجميل

دخلت ال�سيدات والفتيات اإىل �سوق العمل من اأو�سع الأبواب �سواء يف القطاع احلكومي اأو اخلا�ض، بعد الدعم 
الذي وجدنه من روؤية 2030 التي تدعم متكينهن يف التخ�س�سات كافة، وتبدو هيا العلو�ض التي بداأت حياتها 
العملية كموظفة ملدة �سنتني ثم اجتهت بعد ذلك لإن�ساء م�سروعها اخلا�ض يف منتجات التجميل والعطورات، 
بنات  باحتياجات  ملم  ل�سخ�ض  ال�سوق  حاجة  اإىل  اإ�سافة  اكت�سبتها،  التي  وخربتها  و�سغفها  مليولها  نظرًا 

الوطن مبا يتالءم مع متطلباتهن وذوقهن وما هو منا�سب لهن.
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