القيادة تعزي رئي�س موزمبيق
يف �ضحايا الإرهاب
الريا�ض -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية
عزاء وموا�ساة ،لفخامة الرئي�س فيليب جا�سينتو نيو�سي رئي�س جمهورية
موزمبيق ،يف �ضحايا الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف مدينة باملا وما نتج
عنه من وفيات و�إ�صابات م�ؤكداً ،حفظه الله� ،إدانته لهذا العمل الإجرامي
امل�شني راجي ًا للم�صابني ال�شفاء العاجل.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ،برقية عزاء وموا�ساة ،لفخامته.
التفا�صيل �ص3

الإعالم املتجدد

 176الف�ساد حتت املجهر
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� 12صفحة  /رياالن

ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

متهما بالرشوة واستغالل النفوذ والتزوير في قبضة نزاهة

با�شرت هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد اخت�صا�صاتها ومهامها من خالل عمل
( )971جولة رقابية خالل �شهر �شعبان 1442هـ ،والتحقيق مع ( )700متهم
يف ق�ضايا جنائية و�إدارية ،و�إيقاف ( )176مواطن ًا ومقيم ًا منهم موظفون
من وزارات( :الدفاع ،والداخلية ،واحلر�س الوطني ،واملالية ،وال�صحة،
وال �ع��دل ،وال �� �ش ��ؤون البلدية وال�ق��روي��ة والإ� �س �ك��ان ،والتعليم ،والنقل،

الربنامج ال�سعودي يعزز قدرات كهرباء اليمن

حمليات

الريا�ض -البالد

والإعالم ،واملوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية) والهيئة العامة للجمارك،
وهيئة الهالل الأحمر ،و�شركة املياه الوطنية.
و�أو�ضحت الهيئة �أن التحقيق ي�أتي ب�سبب تورطهم بتهم الر�شوة ،وا�ستغالل
�ار ا�ستكمال
النفوذ الوظيفي ،و�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة ،والتزوير ،وج� ٍ
الإجراءات النظامية متهيد ًا لإحالتهم للق�ضاء.
يذكر �أن هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد تهدف حلماية املال العام ،وحماربة

الف�ساد ،والق�ضاء عليه ،وتطهري املجتمع من �آث��اره اخل�ط�يرة ،وتبعاته
الوخيمة على الدولة يف م�ؤ�س�ساتها ،و�أفرادها ،وم�ستقبل �أجيالها.
وتعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد يف الأجهزة امل�شمولة
باخت�صا�صاتها وهي اجلهات العامة يف الدولة ،وال�شركات التي متتلك فيها
الدولة ن�سبة ال تقل عن %25؛ وذلك خللق بيئة عمل يف تلك الأجهزة تت�سم
بالنزاهة ،وال�شفافية ،وال�صدق ،والعدالة ،وامل�ساواة.
التفا�صيل �ص3
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م�شروعات جديدة
جلودة احلياة

 1482عقدا

الريا�ض  -البالد

ترفع �أعداد الإ�صابات
تعاون سعودي بريطاني
في مجال الفضاء
الريا�ض -البالد

بحث الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة ال���س�ع��ودي��ة للف�ضاء� ،أم����س
الأول ،يف مقر الهيئة بالريا�ض مع وزير اال�ستثمار
باململكة املتحدة ال�ل��ورد ج�يري جرمي�ستون ووفد
ال�شركات املرافق له� ،سبل تطوير اال�ستثمار وتوطني
اخلدمات ،والعمل ال�سعودي الربيطاين امل�شرتك يف
جماالت الف�ضاء .وت�سعى الهيئة ال�سعودية للف�ضاء
�إىل ا�ستطالع الفر�ص والتو�سع يف اال�ستثمار يف
�صناعة الف�ضاء التي ت�شهد تو�سع ًا كبري ًا يف العامل

ومنو ًا يف اقت�صاداتها ،بهدف جذب ال�شركات النوعية
التي تعود بالنفع على ال�سوق املحلي واالعتماد على
الرثوات الب�شرية ال�سعودية امل�ؤهلة لتحقيق �أهداف
ري��ادة الف�ضاء .من جهة �أخ��رى �ألقى �سموه� ،أم�س،
ع�بر االت �� �ص��ال امل��رئ��ي ،حم��ا��ض��رة مبنا�سبة ال�ي��وم
ال��دويل للرحلة الب�شرية �إىل الف�ضاء ،التي نظمتها
اجلمعية اجلغرافية الرو�سية متناو ًال رحلته للف�ضاء،
ودور ا�ستك�شاف الف�ضاء يف تطور العلوم ،و�أهمية
�أول رحلة ب�شرية �إىل الف�ضاء وكيف �أحدثت التغريات
يف العامل �أجمع.

واشنطن

ت�صوير :خالد بن مر�ضاح 4

مهند�سو اململكة �ضمن
املقيمني العامليني
ّ
جدة ـ عبد الهادي املالكي

بجناح وطني يف الن�سخة 17
ت�شارك اململكة للمرة الثانية
ٍ
من بينايل البندقية للعمارة الذي يعتزم انعقاده يف مايو
ال��ق��ادم حت��ت ع��ن��وان "كيف �سنعي�ش معاً؟" ،حيث جرى
اختيار ثالثة مِ عماريني لتمثيل اململكة يف البينايل؛ ليعملوا
جنب ًا �إىل جنب مع املق ّيمني العامليني .ويحمل جناح اململكة
عنوان "مقار" ،وي�أتي ب�صفته معر�ض ًا جتريبي ًا يبحث يف
للحجر ال�صحي ،ويدعو من
املنظور الراهن والتاريخي
ْ
خالل �أجزائه املتعددة �إىل اال�ستك�شاف والتحليل ،وبعوامله
امل�ستلهمة من مفهوم العزل ودالالته.
التفا�صيل �ص8
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الريا�ضة

التجمعات

�أ�صدر برنامج "�سكني"  1482عقد ًا جديد ًا
للأرا�ضي ال�سكنية للم�ستفيدين من الربنامج
يف منطقتي ج��ازان والق�صيم  ،وذل��ك �ضمن
اخل �ي��ارات ال�سكنية املتنوعة ال�ت��ي يقدمها
الربنامج لت�سهيل التم ّلك بهدف زي��ادة ن�سبة
متلك الأ�سر ال�سعودية �إىل  %70متا�شي ًا مع
م�ستهدفات برنامج الإ��س�ك��ان � -أح��د برامج
ر�ؤية اململكة .- 2030
و�أو� �ض��ح "�سكني" يف ب�ي��ان �أن الأرا� �ض��ي
�شملت � 959أر�ض ًا يف منطقة ج��ازان ،و523
قطعة �أر�ض يف منطقة الق�صيم ،م�شريًا �إىل �أن
هذه اخلطوة ت�أتي امتداد ًا ملا �سبقها من ت�سليم
للمواطنني امل�ستفيدين من الدعم ال�سكني يف
خمتلف مناطق اململكة ،م�ؤكد ًا �أن �إج��راءات
�إ�صدار عقود الأرا�ضي ال�سكنية م�ستمرة على
م�ستوى جميع املخططات املكتملة ،منوّ ه ًا �إىل
�أن م�ساحات الأرا�ضي ترتاوح ما بني  450م2
�إىل  527م 2للقطعة الواحدة.
وكانت البوابة الإلكرتونية لربنامج "�سكني"
�أتاحت يف وقت �سابق �إمكانية اختيار املخطط
ال�سكني امل�ن��ا��س��ب م��ن ق�ب��ل امل�ستفيدين وف��ق
رغباتهم واحتياجاتهم ،وذل��ك يف �إط��ار ال�سعي
الدائم �إىل ا�ستحداث حلول �إلكرتونية ت�ساعد يف
الت�سهيل على املواطنني امل�ستحقني وتوفري املزيد
من اخلدمات الإلكرتونية .
التفا�صيل �ص6

متابعات

للأرا�ضي ال�سكنية
يف جازان والق�صيم
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مركز �إثراء
برامج م�شوقة
يف ليايل رم�ضان
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تعزيز التكامل االقتصادي
السعودي البحريني
الريا�ض  -البالد

عقدت جلنة التن�سيق يف جماالت االقت�صاد والطاقة
والتجارة وال�صناعة يف جمل�س التن�سيق ال�سعودي
البحريني اجتماعها الأول "افرتا�ضي ًا" برئا�سة وزير
املالية وزير االقت�صاد والتخطيط املكلف حممد بن
عبد الله اجلدعان ،وال�شيخ �سلمان بن خليفة �آل خليفة
وزير املالية واالقت�صاد الوطني يف مملكة البحرين.
وتناول االجتماع عدد ًا من املو�ضوعات ذات الأهمية
يف عدد من املجاالت مثل التعاون التجاري واملايل
يف جم��االت( :ال�صناعة وال�ثروة املعدنية والطاقة

والطاقة املتجددة واملوا�صفات واملقايي�س) ،كما متت
مناق�شة �آليات عمل اللجنة واعتماد اخلطط املر�سومة
ال�ستكمال املبادرات املقرتحة واعتمادها.
ويع ّد هذا االجتماع انطالقة لأعمال هذه اللجنة التي
تهدف �إىل حتقيق التكامل االقت�صادي والتجاري
بني البلدين ال�شقيقني وتر�سيخ الروابط الأخوية
والتاريخية  ،والتي حتظى بحر�ص واهتمام خادم
احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبد العزيز
�آل �سعود و�أخيه امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة -
حفظهما الله .-
التفا�صيل �ص6

إيران مستمرة باالنتهاكات والخالف يتفجر بين الماللي
البالد  -وكاالت

تضغط لتشكيل
الحكومة اللبنانية

تفجرت اخلالفات بني �أجنحة املاليل حول جدوى اال�ستمرار يف حمادثات فيينا اخلا�صة بامللف النووي،
وذلك بعد حادث من�ش�أة "نطنز" ،والعقوبات الأوروبية املفرو�ضة على م�س�ؤولني �إيرانيني متورطني يف
قمع االحتجاجات ال�شعبية .واعرتف رئي�س جلنة الطاقة بالربملان الإيراين فريدون عبا�سي ،بدقة العملية
التي ا�ستهدفت من�ش�أة "نطنز" النووية ،قائلاً �إن االنفجار الذي وقع يف موقع التخ�صيب يف نطنز ناجت
عن ا�ستهداف دقيق للغاية ،بدليل �أن م�صممي الهجوم نفذوه بطريقة ت�ؤدي �إىل قطع الطاقة وبطارية
الطوارئ لأجهزة الطرد املركزي يف وقت واحد .وعك�ست ال�صحف الإيرانية �أم�س (الثالثاء) ،خالفات
املاليل حول جدوى حمادثات فيينا بعد انفجار "نطنز" ،بني دعوات لالن�سحاب منها بعد الأ�ضرار
الكبرية يف �أك�بر موقع ن��ووي �إي��راين يف حمافظة "�أ�صفهان" و�سط البالد ،و�أخ��رى لال�ستمرار،
فيما حاولت ال�صحف املقربة من احلكومة الت�أكيد على �ضرورة �أال ت�ؤثر هذه احلادثة على م�سار
املفاو�ضات اجلارية يف العا�صمة النم�ساوية .وتوا�صل �إيران خروقاتها النووية يوما بعد �آخر� ،إذ
قال كبري املفاو�ضني النوويني الإيرانيني عبا�س عراقجي ،لو�سائل �إعالم �إيرانية ر�سمية �أم�س� ،إن
طهران �ستبد�أ اليوم تخ�صيب اليورانيوم بن�سبة  ،%60كما ك�شف �أن �إيران �سرتكّب  1000جهاز
طرد مركزي متطور �آخر يف من�ش�أة نطنز النووية ،ما ي�شري �إىل نية �إيران موا�صلة االنتهاكات
النووية دون مراعاة لالتفاقات ال�سابقة �أو املفاو�ضات احلالية .و�أك��د عراقجي ،الذي ي�شغل
من�صب م�ساعد وزير اخلارجية الإيراين� ،أن طهران �أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذين
الإجراءين يف ر�سالة وجهتها للمدير العام للوكالة ،رافايل غرو�سي.
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مشاريع جديدة لتحقيق جودة الحياة بالشرقية
الدمام -البالد
د�شن الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري
املنطقة ال�شرقية مبكتبه �أم�س  10حدائق قامت
�أمانة املنطقة ال�شرقية ب�إن�شائها مبدينة الدمام
مبجموع م�ساحات  ٣٣٠٠٠مرت مربع ،تقع ب�شرق
وو�سط وغرب الدمام .
و�أ�شار �سموه �إىل �أهمية احلدائق يف مدن املنطقة
وما متثله من متنف�س لل�سكان وت�سهم يف �أن�سنة
امل���دن وحتقيق ج���ودة احل��ي��اة ،م���ؤك��د ًا ا�ستغالل
الأماكن املفتوحة واحلدائق العامة بطريقة منا�سبة
خا�صة يف هذه الأيام من خالل البعد عن التجمعات
وتطبيق املفاهيم والإج��راءات االحرتازية .وقدم
�أمني املنطقة ال�شرقية املهند�س فهد اجلبري �شرح ًا
ل�سموه عن امل�شاريع التي تتكون من م�سطحات

خ�ضراء بن�سبة  ، ٪ 60كما متت زراعة � ٢٤٠شجرة
ظ��ل ،و� ٨٥٠شجرية م��زه��رة ،ومت عمل م�ضامري
للم�شاة وم�سارات م�شاة من اخلر�سانة املطبوعة
وجم��م��وع��ة �أل��ع��اب �أط��ف��ال مت�ضمنة �أل��ع��اب دمج
ذوي االحتياجات اخلا�صة و�ألعاب ذكاء جدارية
و�أر�ضيات من املطاط ومظالت �شراعية ولوحة
لتعليم اللغة ال�صينية وم���درج للفاعليات ،ومت
�إن�شاء ملعبني لكرة القدم وملعب متعدد الأغرا�ض،
كما مت عمل بع�ض اجلداريات الفنية �ضمن مبادرة
مالمح وط��ن .و�أ�ضاف �أن احلدائق حتتوي على
مواقف �سيارات منها مواقف لذوي االحتياجات
اخلا�صة ،وروعي تنفيذ معايري الو�صول ال�شامل
من م�سارات ذوي الإع��اق��ة الب�صرية ومنحدرات
الأر�صفة.

أخبار سريعة
أمير الرياض يستقبل المفتي والمهنئين
الريا�ض-البالد
ا����س���ت���ق���ب���ل الأم���ي��ر
في�صل بن بندر بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز �أم�ي�ر
م��ن��ط��ق��ة ال���ري���ا����ض
يف م��ك��ت��ب��ه بق�صر
احل�������ك�������م� ،أم�����������س
�سماحة مفتي عام
اململكة رئي�س هيئة
كبار العلماء رئي�س
ال���ل���ج���ن���ة ال���دائ���م���ة
للبحوث العلمية والإفتاء ال�شيخ عبدالعزيز بن عبدالله �آل ال�شيخ ،ومن�سوبي الإمارة
ورئي�س جمل�س الغرف ال�سعودية رئي�س جمل�س �إدارة غرفة الريا�ض عجالن بن
عبدالعزيز العجالن الذين قدموا التهنئة ل�سموه مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك .

أمير تبوك يتسلم تقرير ديوان المحاسبة

تبوك  -البالد

كبار العلماء تدعو للتقيد باإلجراءات الوقائية
الريا�ض -البالد

�أو�صت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عموم امل�سلمني
باال�شتغال بطاعة الله يف �شهر رم�ضان املبارك ,فهو �شه ٌر
عظيم فيه ال�برك��ات واخل�ي�رات والنفحات م�ضيفة �أن��ه مع
ا�ستب�شار امل�سلمني بحلول هذا ال�شهر املبارك ف�إنه ينبغي �أن
يكون امل�سلمون مثا ًال يقتدى يف القيام بعباداتهم و�أن�شطتهم

مع التقيد التام ب��الإج��راءات الوقائية واالح�ترازي��ة التي
توجه بها اجلهات املخت�صة نظ ًرا ملا ي�شهده العامل من جائحة
كورونا ,ف�إن ال�شريعة الإ�سالمية جاءت بالعبادات املتنوعة
دون �أن يلحق مب�ؤديها ال�ضرر �أو يت�سبب بذلك لغريه .
وقالت :وليكن امل�سلم يف ذلك مثا ًال للمواطن واملقيم ال�صالح
القدوة ,الذي تهمه م�صلحة البالد والعباد ,وليعلم �أنه بذلك

مهتد بتعاليم هذا الدين احلنيف الذي جاء بتحقيق امل�صالح
ودرء املفا�سد .
و�س�ألت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الله تعاىل �أن مين
على اجلميع بال�صيام والقيام على الوجه الذي ير�ضيه عنا
و�أن يحفظ قيادتنا وبالدنا و�سائر بالد امل�سلمني و�أن يرفع
هذا الوباء عاج ًال غري �آجل عن العامل �أجمع.

مجلس إدارة "هدف" يستعرض مؤشرات األداء
جدة -يا�سر بن يو�سف
ر�أ���س وزي��ر امل��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية رئي�س جمل�س
�إدارة �صندوق تنمية امل��وارد الب�شرية (ه��دف) املهند�س �أحمد بن
�سليمان الراجحي ،عن طريق االت�صال املرئي ،اجتماع جمل�س
�إدارة ال�صندوق الأول للعام 2021م ،بح�ضور �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ممثلي اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص.
وا�ستعر�ض جمل�س الإدارة ع���دد ًا م��ن املو�ضوعات
املدرجة على جدول الأعمال واتخذ ب�ش�أنها القرارات
والتو�صيات الالزمة كما �أ�شاد الأع�ضاء بدور و�أداء

ال�صندوق خالل الفرتة املا�ضية ،وبنتائج م�ؤ�شرات الأداء وما حتقق
من م�ستهدفات خالل الربع الأول من العام اجل��اري ،وارتفاع م�ؤ�شر
الر�ضا يف الفرتة الأخرية من اخلدمات التي يقدمها ال�صندوق مل�ستفيدي
من�ش�آت القطاع اخلا�ص.
من جهة �أخ��رى �أو�ضحت ال��وزارة  ،خطوات و�إج��راءات اال�ستفادة من
خدمة التنقل الوظيفي ،وبينت ،من خالل دليل امل�ستخدم خلدمات مبادرة
حت�سني العالقة التعاقدية عرب موقعها الإل��ك�تروين الر�سمي� ،أنَّ هذه
اخلدمة تنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من من�ش�أة �إىل �أخرى
مبا يتوافق مع العقود املوثقة بني الطرفني.

 22دولة تشارك في مؤتمر الذكاء االصطناعي
الريا�ض -البالد
اختتمت جامعة الأمري �سلطان ممثلة يف معمل الذكاء اال�صطناعي
وحتليل البيانات ،وبرعاية م�شرتكة من املكتبة الرقمية ال�سعودية
 ،امل�ؤمتر الدويل الأول للذكاء اال�صطناعي وحتليل البيانات الذي
�أقيم عن بعد بتقدمي  44ورقة بحث ،و 10مل�صقات من �أ�صل 145
مل�ص ًقا مت تقدميها من  22دولة من جميع �أنحاء العامل بالإ�ضافة
�إىل � 8أوراق بحثية ،و�إلقاء  5كلمات رئي�سة ،وحلقة نقا�ش ،و5
ور�ش عمل تقنية ح�ضرها ما يقارب  500متدرب ملتحق بالور�شة
و 1300م�شرتك.

وه��دف امل�ؤمتر ال��ذي ا�ستمر على م��دى يومني �إىل توفري فر�ص
للباحثني ال�سعوديني والدوليني لتقدمي نتائج �أبحاثهم اجلديدة
وتبادل املعلومات مع املهتمني بالأبحاث.
و�أو���ض��ح رئي�س اجلامعة الدكتور �أح��م��د اليماين� ،أن امل�ؤمتر
�سيوفر فر�صة فريدة ال�ستك�شاف �إمكانات ال��ذك��اء اال�صطناعي
شريا
التحويلية وطرق ا�ستخدامه خللق م�ستقبل واعد للجميع ،م� ً
�إىل �أن اجلامعة �أعدت بالفعل بنية حتتية ممتازة لبيانات البحث
مع جمموعة متنوعة من املوارد لدعم تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية
للبيانات والذكاء اال�صطناعي.

غرفة جدة تستضيف لقاء مركز الرقابة على االلتزام البيئي

جدة  -يا�سر بن يو�سف
ا�ست�ضافت غ��رف��ة ج���دة ف��ع��ال��ي��ات اللقاء
ال��ت��وع��وي االف�ترا���ض��ي للمركز الوطني
للرقابة على االل��ت��زام البيئي يف ظ��ل ما

تقوم ب��ه الغرفة م��ن م��د ج�سور التعاون
م��ع اجل��ه��ات ذات العالقة خلدمة جمتمع
الأع���م���ال ودف���ع��� ًا لعجلة اال���س��ت��ث��م��ار مبا
يتما�شى مع ر�ؤية اململكة  ، 2030ويعزز

م�ستهدفاتها وخططها اال�سرتاتيجية .
وا�ستهل رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة حممد
بن يو�سف ناغي اللقاء� ،أم�س الأول ،بكلمة
م�ؤكد ًا التعاون مع املركز م�شري ًا �إىل �أن
الغرفة حري�صة على بناء روح ال�شراكة مع
خمتلف اجلهات م�شري ًا �إىل �أنها من �أوائل
الغرف ال�سعودية التي اهتمت بالقطاع
البيئي.
وا�ستعر�ض الرئي�س التنفيذي للمركز
املهند�س علي بن �سعد الغامدي �أه��داف
امل���رك���ز ور�ؤي����ت����ه ب��ي��ن��م��ا ت���ن���اول امل��دي��ر
التنفيذي للعمليات الإقليمية باملركز
املهند�س �سليمان ب��ن عبيد ال�سنقوف
ماهية االل��ت��زام البيئي  ،واث��ر التدهور
البيئي على ال�صحة واالقت�صاد  ،ثم جرى
التعريف بالنظام العام للبيئة  ،والنظام
البيئي اجلديد من خالل من�سوبة املركز
ن��ورة القثامي فيما اختتمت اللقاء دينا
ال��ن��ه��دي م�شيدة بعمل امل��رك��ز ،و�أهمية
ال�شراكة بينه والغرفة.

اطلع الأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز �أمري منطقة تبوك مبكتبه بالإمارة �أم�س,
على تقرير الديوان العام للمحا�سبة ،ونتائج تقومي �أداء العديد من القطاعات اخلدمية
يف املنطقة خالل ال�سنة املالية 1441 - 1440هـ و�أبرز �إجنازات وجهود الديوان التي
�أثمرت يف املحافظة على املال العام ،منوه ًا �سموه بالدور املهم الذي يقوم به الديوان
العام للمحا�سبة والقيام مبهامه الرقابية وممار�سة اخت�صا�صاته.جاء ذلك لدى ا�ستقباله
مدير عام فرع الديوان باملنطقة عادل بن �إبراهيم ع�شماوي.

أمير الشمالية يشيد بإنجازات وزارة البيئة

عرعر-وا�س
ت�سلم الأمري في�صل بن خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز �أمري منطقة احلدود ال�شمالية
يف مكتبه بالإمارة �أم�س ،التقرير ال�سنوي لأعمال فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة
�سموه ملدير عام فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة باملنطقة
باملنطقة خالل ا�ستقبال ّ
املهند�س �إبراهيم ال�شوميان.و�أ�شاد �سموه بخطط و�إجنازات الوزارة وما حققته من
قفزات نوعية يلم�سها اجلميع يف �إطار ر�ؤية اململكة ٢٠٣٠

تدشين برامج الصندوق المجتمعي بالجوف

�سكاكا -البالد
د�شن الأمري في�صل بن نواف بن عبدالعزيز �أمري منطقة اجلوف ،برامج "ال�صندوق
املجتمعي" للدعم اخلريي الذي يعمل حتت مظلة حملة كلنا �أهل.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه مبكتبه� ،أم�س ،امل�ست�شار اخلا�ص ل�سموه الدكتور �أحمد
ال�سناين ،ومدير فرع امل��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية باملنطقة نايل الرويلي،
واملدير التنفيذي لوحدة "متكني" القطاع غري الربحي يف الإمارة �سعدون الو�شيح،
وممثلني عن القطاع اخلريي.

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

����ش���ارك  8ط��ل�اب م���ن ك��ل��ي��ة ال���درا����س���ات
الق�ضائية والأن��ظ��م��ة بجامعة �أم القرى
يف مناف�سة التحكيم التجاري الطالبية
لدول اخلليج العربي ،التي نظمها املركز
ال�سعودي للتحكيم التجاري ،خالل الفرتة
من �أكتوبر  2020وحتى �أبريل 2021م،
�ضمن  54فري ًقا من طلبة كليات ال�شريعة
وال��ق��ان��ون يف  36جامعة على م�ستوى

اململكة و دول اخلليج.
وت�أهل الفريق امل�شارك من طلبة الكلية
�إىل نهائيات املناف�سة ب���إ���ش��راف فريق
متخ�ص�ص م��ن �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
يف اجل��ام��ع��ة ب��ق��ي��ادة ال���دك���ت���ور ح�سن
امل���ط���ريف ،وع�����ض��وي��ة الأ����س���ت���اذة ن���ورة
ال�شرمي ،والأ�ستاذ �أ�سامة القنا�ص ،حيث
ح��از الطالب حممد الغامدي على املركز
ال�ساد�س لأف�ضل م�تراف��ع يف امل�سابقة،

فيما حقق الطالب �أحمد الأن�صاري املركز
الثامن.
يف ح�ين كرمت وكيلة الكلية الدكتورة
ن��ورة الر�شود الطالبات امل�شاركات يف
امل�سابقة وهن :مو�ضي �سعد الزويهري،
ولطيفة ري��ا���ض املنيع ،وج��واه��ر �أحمد
عواجي ،و�شهد �إبراهيم العتيبي ،ومها
ع���دن���ان ال�����س��ع��ي��دي ،و�أم������اين ع��ب��د ال��ل��ه
احلربي.

ضبط مخالفين لنظام البيئة بالرياض

جدة  -يا�سر بن يو�سف

�ضبطت القوات اخلا�صة للأمن البيئي بالتعاون
مع �أمانة منطقة الريا�ض ( )24مواط ًنا خمال ًفا
لنظام البيئة بحوزتهم ( )26م ً
�ترا مكعبًا من
احلطب املحلي للبيع واال�ستخدام يف �أن�شطة
جتارية مبدينة الريا�ض.
و�أو���ض��ح املتحدث الر�سمي للقوات اخلا�صة
ل�ل�أم��ن البيئي ال��رائ��د ،رائ��د امل��ال��ك��ي ،ب���أن��ه مت
تطبيق الإج���راءات النظامية كافة بحقهم من
اجلهات املعنية ،وت�سليم الكميات امل�ضبوطة
ل��ل��ج��ه��ات امل��خ��ت�����ص��ة ب�����وزارة ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ي��اه
وال��زراع��ة ،ح��ا ًّث��ا على الإب�ل�اغ ع��ن �أي ح��االت
متثل اع��ت��داء على البيئة �أو احلياة الفطرية
على رقمي الطوارئ ( )999و( )996يف جميع
مناطق اململكة ،والرقم ( )911مبنطقتي مكة
املكرمة والريا�ض.
وي���أت��ي ذل��ك يف �إط���ار احلملة ال��ت��ي ت��ق��وم بها
وزارة الداخلية ممثلة بالقوات اخلا�صة للأمن
البيئي يف متابعة ن�شاطات ت�سويق �أو بيع �أو
نقل احلطب املحلي ،وما ين�شر يف هذا املجال
عرب خمتلف املن�صات الإلكرتونية.
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واسيا رئيس موزمبيق في ضحايا الهجوم اإلرهابي

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان المزيد
من التهاني بحلول شهر رمضان
نيوم-وا�س

تلقى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -ات�صا ًال هاتفي ًا �أم�س الأول من �أخيه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر ،هن�أه فيه بحلول �شهر رم�ضان املبارك .وبادله خادم احلرمني ال�شريفني التهنئة بهذه
املنا�سبة � ،سائ ًال الله �أن يعيدها على الأمتني الإ�سالمية والعربية باخلري والربكات .كما تلقى  -حفظه الله  ،-ات�صا ًال هاتفي ًا ،من
جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق بن تيمور �سلطان عُمان ،هن�أه فيه بحلول �شهر رم�ضان املبارك.وقد بادله خادم احلرمني ال�شريفني
 رعاه الله  -التهنئة بهذه املنا�سبة� ،سائ ًال الله العلي القدير �أن يعيدها على اجلميع باليُمن والربكات.كما تلقى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه
ً
ات�صاال ً
هاتفيا من �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح
الله ـ
�أمري دولة الكويت هن�أه فيه بحلول �شهر رم�ضان املبارك.وقد بادله خادم احلرمني
ال�شريفني  -رعاه الله  -التهنئة ً ،
�سائال الله العلي القدير �أن يعيد هذا ال�شهر
املبارك على الأمتني الإ�سالمية والعربية بال ُيمن والربكات.
وتلقى  -حفظه الله  -اً
ات�صال هاتف ًيا من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات
العربية املتحدة هن�أه خالله بحلول �شهر رم�ضان املبارك.وقد �أعرب امللك املفدى
عن �شكره ل�سمو ويل عهد �أبو ظبي على التهنئة  ،داع ًيا الله جل وعال �أن يتقبل من
امل�سلمني ال�صيام والقيام و�صالح الأعمال.
ً
ات�صاال ً
هاتفيا  ،من فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي
كما تلقى  -حفظه الله-

رئي�س جمهورية م�صر العربية ،هن�أه خالله بحلول �شهر رم�ضان املبارك.وعرب
خادم احلرمني ال�شريفني عن �شكره للرئي�س امل�صري على تهنئته بهذه املنا�سبة،
ً
داعيا الله �أن يعيد هذا ال�شهر الكرمي على الأمتني الإ�سالمية والعربية باخلري
وامل�سرات.
ً
ً
هاتفيا �أم�س ،من
ات�صاال
كما تلقى خ��ادم احلرمني ال�شريفني  -حفظه الله -
�صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد نائب رئي�س ال��وزراء ل�ش�ؤون
جمل�س الوزراء ب�سلطنة ُعمان  ،هن�أه �سموه خالله بحلول �شهر رم�ضان املبارك.
و�أعرب خادم احلرمني ال�شريفني عن �شكره ل�سموه على ما عرب عنه من م�شاعر
�أخويةً ،
داعيا الله �أن يعيد هذا ال�شهر الكرمي على اجلميع باخلري والنماء .
كما تلقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد
ً
ات�صاال ً
هاتفيا� ،أم�س (الثالثاء) ،من
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع،

�صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر هن�أه فيه بحلول �شهر
رم�ضان املبارك .وقد بادله �سمو ويل العهد التهنئة بهذه املنا�سبةً ،
�سائال املوىل
عز وجل �أن يعيد هذا ال�شهر املبارك على اجلميع باخلري والربكة.
على �صعيد �آخر بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،برقية عزاء وموا�ساة ،لفخامة الرئي�س فيليب جا�سينتو نيو�سي رئي�س
جمهورية موزمبيق ،يف �ضحايا الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف مدينة باملا.
وقال امللك املفدى :علمنا بنب�أ الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف مدينة باملا ،وما
نتج عنه من وفيات و�إ�صابات ،و�إننا �إذ ندين ب�أ�شد العبارات هذا العمل الإجرامي
امل�شني ،لنعرب لفخامتكم ولأ�سر املتوفني ول�شعب جمهورية موزمبيق ال�صديق
عن �أحر التعازي و�صادق املوا�ساة ،م�ؤكدين وقوفنا مع بالدكم ال�صديقة �ضد هذا
العمل الإرهابي الذي تدينه كل الأديان ،والأع��راف ،واملواثيق الدولية ،راجني

للم�صابني ال�شفاء العاجل ،و� ّأال تروا ً
ً
مكروها.
�سوءا �أو
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع ،برقية ع��زاء وموا�ساة،
لفخامة الرئي�س فيليب جا�سينتو نيو�سي رئي�س جمهورية موزمبيق ،يف �ضحايا
الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف مدينة باملا.
وقال �سمو ويل العهد  :بلغني نب�أ الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف مدينة باملا،
وما نتج عنه من وفيات و�إ�صابات ،و�إنني �إذ �أدين ب�شدة هذا العمل الإجرامي
امل�شني ،لأعرب لفخامتكم ولأ�سر املتوفني ول�شعب جمهورية موزمبيق ال�صديق
عن �أحر التعازي وبالغ املوا�ساة ،م� ً
ؤكدا الت�ضامن مع بالدكم ال�صديقة �ضد هذا
العمل الإرهابي الذي تدينه كل الأدي��ان ،والأع��راف ،واملواثيق الدوليةً ،
راجيا
للم�صابني ال�شفاء العاجل ،و� ّأال تروا �أي �سوء �أو مكروه.

تكريم طالب المدينة الفائزين بالمسابقة الرقمية
املدينة املنورة -البالد
ك��رم الأم�ير في�صل بن �سلمان بن عبدالعزيز �أمري
منطقة امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة� ،أم�����س ،الع�شرة الأوائ���ل
من الطالب والطالبات بتعليم املنطقة بعد فوزهم
مب�سابقة مدر�ستي الرقمية ،متمني ًا لهم التوفيق
والنجاح يف حت�صيلهم العلمي واملعريف.
وبني مدير تعليم املدينة املنورة نا�صر العبدالكرمي
�إىل �أن م�سارات امل�سابقة ت�ضمنت ثالثة جماالت هي،
التعليم ،والإعالم والتثقيف ،والتدريب ،مو�ضح ًا �أن
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امل�سابقة تهدف �إىل ن�شر ثقافة التعلُم ،وتعزيز التعليم
الإل��ك�تروين ،والتعليم ع��ن ُب��ع��د ،و�إث���راء املحتوى
الرقمي مبواد تثقيفية وتعليمية متنوعة ،وتعزيز
امل�شاركة املجتمعية يف العملية التعليمية ،وتعزيز
الوعي املهني لثقافة التعلم الإلكرتوين والتعلم عن
بعد� ،إ�ضافة �إىل تر�سيخ القيم واالجتاهات الإيجابية
يف البيئة االفرتا�ضية للتعليم ،وا�ستثمار املمار�سات
واخلربات التقنية يف توفري منتجات رقمية �إبداعية
ذات قيمة.

بينهم موظفون في وزارات وهيئات وشركات

متهما بالرشوة واستغالل النفوذ والتزوير في قبضة نزاهة

الريا�ض -البالد
با�شرت هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد اخت�صا�صاتها ومهامها من
خالل عمل ( )971جولة رقابية خالل �شهر �شعبان 1442هـ ،والتحقيق
مع ( )700متهم يف ق�ضايا جنائية و�إدارية ،و�إيقاف ( )176مواطن ًا
ومقيم ًا منهم موظفون من وزارات( :الدفاع ،والداخلية ،واحلر�س
الوطني ،واملالية ،وال�صحة ،والعدل ،وال�ش�ؤون البلدية والقروية
والإ�سكان ،والتعليم ،والنقل ،والإعالم ،واملوارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية) والهيئة العامة للجمارك ،وهيئة الهالل الأحمر ،و�شركة
املياه الوطنية.
و�أو�ضحت الهيئة �أن التحقيق ي�أتي ب�سبب تورطهم بتهم( :الر�شوة،

وا�ستغالل النفوذ الوظيفي ،و�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة ،والتزوير)
وجار ا�ستكمال الإجراءات النظامية متهيد ًا لإحالتهم للق�ضاء.
ٍ
ودعت الهيئة عموم املواطنني واملقيمني �إىل الإ�سهام يف حماية املال
العام واحلفاظ عليه بالإبالغ عن �أي �شبهات ف�ساد مايل �أو �إداري من
خالل الهاتف املجاين (� ،)980أو الفاك�س (.)0114420057
يذكر �أن هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد تهدف حلماية امل��ال العام،
وحم��ارب��ة ال��ف�����س��اد ،وال��ق�����ض��اء ع��ل��ي��ه ،وت��ط��ه�ير املجتمع م��ن �آث���اره
اخلطرية ،وتبعاته الوخيمة على الدولة يف م�ؤ�س�ساتها ،و�أفرادها،
وم�ستقبل �أجيالها.
وتعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد يف الأجهزة

اليوسف :مسابقة الملك سلمان لحفظ
القرآن تعزيز لوعي المجتمع
الريا�ض -البالد
�أك��د رئي�س دي���وان امل��ظ��امل رئي�س جمل�س
الق�ضاء الإداري ال�شيخ ال��دك��ت��ور خالد
ب��ن حممد اليو�سف �أن اململكة منذ عهد
م�ؤ�س�سها امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
�آل �سعود  ،رحمه الله ،حملت على عاتقها
خدمة القر�آن الكرمي وتعليمه ون�شره يف
�أو�ساط املجتمع� ،سائرة بذلك على املنهج
النبوي برعاية كتاب الله العزيز واالهتمام
ب��ه ،ه��ذا ال��ق��ر�آن العظيم ال��ذي جمع اخلري
ك��ل��ه ،وا���س��ت��ح��ق م���ن ت��ع�� ّل��مَ��ه �أن يحظى
باخلريية ،فهو دليلنا وهادينا �إىل ما فيه
خري دنيانا و�آخرتنا.
وق���ال مبنا�سبة ب��دء الت�صفيات النهائية
للم�سابقة املحلية ع��ل��ى ج��ائ��زة امللك
���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز حلفظ
ال����ق����ر�آن ال���ك���رمي وت�ل�اوت���ه
وت�����ف�����������س��ي��ره ل���ل���ب���ن�ي�ن
وال���ب���ن���ات :ل��ق��د ج���اءت
امل�����س��اب��ق��ة ا���س��ت��م��رارًا
جل����ه����ود امل���م���ل���ك���ة يف
خ����دم����ة ك����ت����اب ال����ل����ه،
وب�����ن�����اء وت���ع���زي���ز
وع�����ي امل��ج��ت��م��ع
و���ش��ب��اب��ه ،و�إذ
ن�شهد ال����دورة

الثانية والع�شرين لهذه امل�سابقة الكرمية،
لن�ستذكر ت�شجيع خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو
ويل عهده الأمني ـ حفظهما الله ـ لأبناء هذا
الوطن الغايل وبناته حلفظ وفهم وتدبر
ك��ت��اب ال��ل��ه ـ��ـ ج��ل وع�لا ـ��ـ ،ودع���م املناف�سة
ال�����ش��ري��ف��ة ب�ي�ن ح��ف��اظ ك��ت��اب ال��ل��ه ت��ع��اىل
وحافظاته ،فهذا القر�آن الكرمي م�صدر عز
هذه الأمة يف الدنيا و�سعادتها يف الآخرة.
و�أ�شار الدكتور اليو�سف �إىل �أن ما حققته
امل�سابقة من تناف�س مُ�ث ٍر بني �أبناء وبنات
ال��وط��ن يف خمتلف املناطق ،ليعود عليهم
بالنفع يف دينهم ،ويبعدهم ع��ن م�سببات
االن��ح��راف الفكري والعقدي وال�سلوكي،
وي���ق���وي���ه���م �أم�������ام جم���اب���ه���ة ال��ف�تن
وال�����������ض��ل��ال ،ب��ال��و���س��ط��ي��ة
واالعتدال ،وذلك باالعتماد
ع��ل��ى ك��ت��اب ال��ل��ه ت��ع��اىل،
وي�ؤهلهم �إىل م�سابقات
دول�����ي�����ة ت���رت���ق���ي ب��ه��م
وبوطننا �إىل �أعلى
املنازل و�أرفعها،
فهم يحملون يف
�صدورهم �أعظم
كالم ،كالم ربنا
عز وجل.

امل�شمولة باخت�صا�صاتها وهي اجلهات العامة يف الدولة ،وال�شركات
التي متتلك فيها الدولة ن�سبة ال تقل عن %25؛ وذلك خللق بيئة عمل
يف تلك الأجهزة تت�سم بالنزاهة ،وال�شفافية ،وال�صدق ،والعدالة،
وامل�ساواة.
كما تتيح الهيئة خدمة �إلكرتونية متكن امل�ستفيد من تقدمي بالغ عن
�أي ف�ساد �إداري �أو مايل يف �إحدى اجلهات امل�شمولة باخت�صا�صات
الهيئة .وب�إمكان �أي �شخ�ص �أن يقدم بالغا عما يعتقد �أنها حالة ف�ساد،
و�ستتحقق الهيئة من احلالة �إذا كانت تقع حتت م�س�ؤوليتها� ،أو
حتيلها �إىل جهات رقابية �أخرى (املباحث الإداري��ة� ،أو هيئة الرقابة
والتحقيق� ،أو غريها).

ه�� َّل علينا �شهر رم�ضان امل��ب��ارك� ،شهر ال�صيام
والقيام وتالوة القر�آن� ،شهر الرحمة وال�صدقات
والعتق من النار ،والأم��ة الإ�سالمية �أح��وج ما
ت��ك��ون �إىل وح���دة ال�����ص��ف وال��ك��ل��م��ة وال��ت��ق��ارب
وال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك .وم���ن ه��ن��ا ج����اءت دع��وة
خ����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن
عبدالعزيز ،حفظه الله ،جلميع امل�سلمني لنبذ
اخلالفات والفرقة ،وحتكيم لغة العقل واحلوار،
والتعاون على الرب والتقوى ،ت�أكيد ًا على اهتمام
اململكة با�ستقرار وتنمية الدول الإ�سالمية ومد
ي��د ال��ع��ون وامل�����س��اع��دة للم�سلمني يف ك��ل مكان
و���ض��رورة اح��ت��واء وح��ل ال��ن��زاع��ات والأزم���ات
بالطرق ال�سلمية وتعزيز العمل امل�شرتك يف
خمتلف امل��ج��االت وت��ب��ادل امل�صالح فيما يعود
بالنفع واخلري على اجلميع.
ويعود ال�شهر الف�ضيل وما زال العامل يرزح حتت
وط���أة وباء كورونا امل�ستجد وتداعيات تف�شيه
و�أ�ضراره االقت�صادية واالجتماعية فيما متكنت
اململكة بف�ضل ال��ل��ه ث��م ب��ر�ؤي��ة وحنكة قيادتها
احلكيمة من الت�صدي للجائحة منذ بدايتها وبذل
غاية اجلهد للتخفيف من �آثارها على امل�ستوى
الدويل وت�أمني اللقاحات والت�شديد على موا�صلة
االلتزام بالإجراءات الوقائية واالحرتازية حتى
يتم ال�سيطرة على الفريو�س.
لقد ا�ضطلعت اململكة مب�س�ؤولياتها يف خدمة
احلرمني ال�شريفني وجنحت يف اتخاذ منظومة
من الإجراءات االحرتازية والوقائية النموذجية
وتوظيف التقنيات احلديثة ل�سالمة قا�صديهما
من حجاج ومعتمرين وزوار ،ون�أمل  -وكلنا ثقة
 �أن يلتزم اجلميع باال�شرتاطات والتوجيهاتال�صادرة من اجلهات املخت�صة التي ترمي �إىل
احلفاظ على �صحتهم و�سالمتهم.

البرنامج السعودي إلعمار اليمن يوقع اتفاقية المشتقات النفطية

مركز الملك سلمان يواصل مساعدة النازحين والالجئين
عوا�صم -وا�س
يوا�صل مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية
تقدمي م�ساعداته وخدماته املتنوعة يف عدد من الدول
منها اليمن والأردن وت�شاد و�أفغان�ستان و�ألبانيا
وباك�ستان ،ففي اليمن وزع املركز �أم�س الأول 5,650
كرتونا من التمور للأ�سر النازحة واملت�ضررة يف
حمافظات عدن وال�ضالع و�أب�ين ،حيث جرى توزيع
 1,450كرتونا م��ن التمور يف مديرية املن�صورة
مبحافظة عدن ،ا�ستفاد منها � 1450شخ�ص ًا ،و2,200
ك��رت��ون م��ن التمور يف مديرية احل�صني مبحافظة
ال�ضالع ،ا�ستفاد منها  2.200فرد ،و 2,000كرتون
من التمور يف مديرية زجنبار مبحافظة �أبني ،ا�ستفاد
منها  2000فرد.
ود�شن املركز �أم�س الأول م�شروع العيادة الطبية
املتنقلة مبديرية حر�ض يف حمافظة حجة ،ي�ستفيد
منها ما يقارب �ألفي �أ�سرة مبا يعادل ع�شرة �آالف فرد.
ويف الأردن وا�صل املركز توزيع ال�سالل الغذائية
الرم�ضانية على الأ�سر الأردنية العفيفة والالجئني
ال�سوريني والفل�سطينيني الأكرث احتياجً ا بالتعاون
مع الهيئة اخلريية الأردنية الها�شمية.
وجرى توزيع � 4.176سلة غذائية رم�ضانية ا�ستفاد
منها  20.880فردا يف حمافظات ع ّمان ،والزرقاء،
و�إربد ،والكرك ،والعقبة ،واملفرق.
ويف ت�شاد وزع املركز �أم�س الأول � 205سالل غذائية
رم�ضانية يف قرية جناح مبحافظة ما�سينيا التابعة
لوالية �شارى باغريمي ،ا�ستفاد منها  1.025فردا.

ويف �أف��غ��ان�����س��ت��ان ���س�� ّل��م امل��رك��ز �أم�����س الأول هدية
اململكة املت�ضمنة  100طن من التمور وذلك يف �إطار
امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة من اململكة ممثلة باملركز
للدول ال�شقيقة وال�صديقة.
ويف �ألبانيا وزع املركز �أم�س االول � 300سلة غذائية
رم�ضانية يف حمافظتي كوك�س وبرميت بجمهورية
�ألبانيا ،ا�ستفاد منها  1.500ف��رد �أم��ا يف باك�ستان
ف���وزع امل��رك��ز �أم�������س الأول � 1.892سلة غذائية
رم�ضانية يف مناطق �سيبي ،و�صحبت نور ،ودوكي
يف �إقليم بلو�ش�ستان بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية،
ا�ستفاد منها  11.352فردا.

على �صعيد �آخر وقع الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار
اليمن اً
ممثل بامل�شرف العام على الربنامج ال�سفري حممد

بن �سعيد �آل جابر �أم�س اتفاقية توريد امل�شتقات النفطية
لت�شغيل �أك�ث�ر م��ن  80حمطة كهربائية م��ع احلكومة
اليمنية ممثلة بوزير الكهرباء والطاقة يف اليمن الدكتور
�أنور كل�شات.
وي�أتي توقيع االتفاقية ا�ستجابة لطلب احلكومة اليمنية،
وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الر�شيدة باململكة ،عرب منحة
م�شتقات نفطية ب��إج�م��ايل كميات يبلغ 1,260,850
طنًا مرت ًيا ،ومببلغ  422مليون دوالر �أمريكي؛ خدم ًة
لل�شعب اليمني ورفع ًا للمعاناة عنه ،ودع ًما لالقت�صاد
يف ال�ي�م��ن وت �ط��وي �رًا لبنيته التحتية ،ام �ت��دادًا للدعم
ال�سخي الذي تقدمه اململكة للجمهورية اليمنية يف جميع
املجاالت ،وت�أكيدًا على �أوا�صر الأخوة والروابط املتينة
بني البلدين ال�شقيقني.
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استشاري طب األسرة لـ

:

قللوا المقليات واعتمدوا على الوجبات الخفيفة
يف ت�أخري ال�سحور .و�أ�ضاف "مما ين�صح به يف �إطار حت�ضري
البالد – مها العواودة
ي�ؤكد ا�ست�شاري طب الأ�سرة الدكتور بدر بن حمد �أن �شهر ال��ط��ع��ام ،تقليل كمية الطعام املقلي والأف�����ض��ل جتنب قلي
رم�ضان هو �شهر ال�صحة والعافية على امل�ستوى اجل�سدي الطعام ما �أمكن ذلك ،والتقليل من احللويات والكربوهيدرات
والذهني والنف�سي والروحي �أي�ضا.و�أ�شار �إىل �أن الوزن والن�شويات ،و�إن كان والبد فنكتفي ب�صنف واحد وبكميات
ميثل امل�شكلة الكربى لدى الكثريين ممن يرون يف رم�ضان قليلة ،م��ع ���ض��رورة وج��ود اخل�����ض��روات وال��ت��ي يف الغالب
م���ا ت��ن�����س��ى يف رم�����ض��ان وت��غ��ي��ب ع���ن امل���ائ���دة،
فر�صة كبرية وحتديا يف نف�س الوقت فمنهم
وا���س��ت��ب��دال احل��ل��وي��ات بالفواكه" ،م��ن��وه�� ًا �إىل
من ي��رى �أن يف ثبات ال��وزن مع كل املغريات
�أن من الأ�شياء التي ت�ساعد على تنظيم الطعام
مما لذ وطاب من الطعام �إجنازا يح�سب له يف
وبالتايل نزول الوزن يف رم�ضان هو االقت�صار
رم�ضان ،وق�سم يرى �أنه فر�صة للتغيري ونقطة
على وجبة الإفطار وال�سحور فقط وعدم تناول
انطالق لبداية جديدة لي�س على م�ستوى الوزن
الطعام بينهما واالكتفاء بال�سوائل وامل�شروبات
ف��ق��ط ،ول��ك��ن على م�ستوى ك��ل ال��ع��ادات التي
الع�شبية بدون �سكر ،و�أن �أف�ضل ما ميكن �شربه
ت�سبب امل�شاكل ال�صحية .فالتقليل مبدئيا من
هو امل��اء من بعد الع�شاء �إىل ال�سحور مما يقلل
كميات الطعام املعد للإفطار والأن����واع التي
الإح�سا�س باجلوع .وتابع" ما يعني �أي�ضا على
بدر بن حمد
اع��ت��دن��ا �أن ت��ك��ون كلها م��ت��واج��دة على مائدة
�إن��ق��ا���ص ال����وزن ه��و جت��ن��ب الع�صائر اجل��اه��زة
الإفطار بداية مهمة للمحافظة على الوزن و�سالمة
اجلهاز اله�ضمي مما قد ي�صيبه من ا�ضطرابات نتيجة تناول واملركزة والتي حتتوي على كميات عالية من ال�سكر ف�ضال
كميات كبرية متنوعة من الطعام يف �آن واحد ،و�أي�ضا تغيري عن امل�شروبات الغازية وحتى تلك التي كتب عليها بدون
العادات يف ال�سحور حيث يرى �أن تناول كميات كبرية من �سكر فمعظمها يحتوي على حمليات �صناعية ال يو�صى بها
الطعام خوفا م��ن اجل��وع �أم��ر يحتاج �إىل تغيري وين�صح �صحي ًا ،وين�صح �أي�ضا بتقليل امل�شروبات التي حتتوي على
باالكتفاء بطعام خفيف يذهب اجلوع ويقلل العط�ش كاملوز ن�سبة عالية من الكافيني مما ي�ؤثر على النوم ويخل�ص اجل�سم
والتمر واللنب مع تطبيق �سنة الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم من ال�سوائل ف�ضال عن الأعرا�ض االن�سحابية للكافيني فرتة

السديس :تعاونوا
في اإلجراءات االحترازية
مكة املكرمة  -البالد

�أو�صى الرئي�س العام ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام
وامل�سجد النبوي ال�شيخ الدكتور عبدالرحمن بن
عبدالعزيز ال�سدي�س امل�سلمني بالتقيد بالتدابري
الوقائية والإجراءات االحرتازية عند القدوم �إىل
احلرمني ال�شريفني.
وقال عقب �صالة الع�شاء �أم�س الأول  :نحمد الله
�سبحانه وتعاىل �أن بلغنا رم�ضان� ،أيها امل�سلمون
نعمة رم�ضان املبارك نعمة عظيمة و�إدراكه نعمة
ك�برى ،ك��ان النبي �صلى الله عليه و�سلم يذكر
�أ�صحابه يف احلديث املتفق عن �أبي هريرة ر�ضي
الله عنه �أن ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم قال:
(�أتاكم رم�ضان �شهر يغ�شاكم الله فيه ،فينزل فيه
ال��رح��م��ة ،ويحط اخل��ط��اي��ا ،وي�ستجيب الدعاء
ويباهي بكم مالئكته ،ف����أروا الله م��ن �أنف�سكم
خ�ي�را ،ف����إن ال�شقي م��ن ح��رم فيه رح��م��ة ال��ل��ه)،
ً
وينبغي على امل�سلم �أن يجتهد يف �إتقان ال�صيام
وقيامه ويغتنم �أوقات وليايل هذا ال�شهر املبارك
بالإقبال على الله.
وذك��ر امل�سلمني ب���أن ه��ذا ال�شهر ج��اء وم��ازال��ت
جائحة كورونا يف �أنحاء العامل تكتنفه ومازال
يخيم على �أح���وال النا�س فينبغي �أن نتعاون
م��ع والة �أم��رن��ا وم���ع اجل��ه��ات املعنية بالتقيد
ب���الإج���راءات االح�ت�رازي���ة وال��ت��داب�ير الوقائية
واحل���ر����ص ع��ل��ى ���ص��ح��ت��ن��ا و���ص��ح��ة �إخ��وان��ن��ا
امل�سلمني ،و�سالمة رواد احل��رم�ين ال�شريفني,
م�ؤكدا �أن من �أعظم مقا�صد ال�شريعة حفظ الدين
وحفظ النف�س .ون�صح عموم امل�سلمني قا�صدي
احل��رم�ين ال�شريفني ب�سرعة امل��ب��ادرة يف �أخ��ذ
اللقاحات والتح�صني �ضد هذا املر�ض وااللتزام
ب���الإج���راءات ال�صحية وذل���ك ب��ارت��داء الكمامة
واحلر�ص على التباعد اجل�سدي واملكاين وعدم
التجمعات واحلر�ص على التعقيم وغ�سل اليدين.

اإلكثار من شرب الماء
عالج لحموضة المعدة
الريا�ض ـ البالد

يعاين بع�ض ال�صائمني من م�شكلة حمو�ضة
املعدة يف نهار رم�ضان ،والتي ت�سبب �إزعاج ًا
كبري ًا لهم خ�صو�ص ًا مع عدم قدرتهم على تناول
�أدوية للتخل�ص من الإح�سا�س باحلرقة.
وتتعدّد �أ�سباب حمو�ضة املعدة �أثناء ال�صيام،
وم��ن��ه��ا ت��ن��اول ب��ع�����ض الأدوي�����ة �أث���ن���اء ت��ن��اول
ال�����س��ح��ور م��ث��ل �أدوي������ة :ارت���ف���اع ���ض��غ��ط ال��دم
وال�سمنة وبع�ض امل�ضادات احليوية� ،إىل جانب
التدخني �أو ارتخاء الع�ضلة الفا�صلة بني املعدة
واملريء.
ميكن عالج تلك امل�شكلة بالإكثار من �شرب املاء،
وات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي �صحي ،وع���دم الإف���راط
يف تناول الطعام ،وجتنب النوم مبا�شرة بعد
تناول الطعام ،والإقالع عن التدخني.
وي�ساهم اتباع نظام غذائي �صحي خالل الإفطار
وال�����س��ح��ور يف ع�ل�اج حمو�ضة امل��ع��دة �أث��ن��اء
ال�صيام ،حيث يُن�صح بتناول" :الفاكهة التي
حتتوي على امل��اء كالبطيخ ،و�سلطة اخليار،
واحل�ساء قليل الد�سم ،والورقيات اخل�ضراء،
واحل���ب���وب ال��ك��ام��ل��ة ك��ال�����ش��وف��ان ،وامل��ح��ل��ي��ات
الطبيعية كالع�سل ،واللحوم والأج��ب��ان قليلة
الد�سم".

النهار من �صداع و�إرهاق ونحوه".
وبالن�سبة للحركة والريا�ضة يف ال�شهر الف�ضيل �أكد الدكتور
بدر بن حمد على �ضرورة عدم التوقف عن ممار�سة الريا�ضة
يف رم�ضان ،وم��ن مل ي��ب��د�أ فهو فر�صة جيدة للبدء ،وي��رى
�أن اجللو�س والك�سل ب�سبب ك�ثرة الأك��ل ومتابعة الربامج
التلفزيونية من �أهم �أ�سباب زيادة الوزن ومدعاة للأكل.
مو�ضح ًا �إىل وج��ود اخ��ت�لاف يف ال��وق��ت املنا�سب ملمار�سة
الريا�ضة والأف�ضل �أال يرهق ال�صائم ج�سده وبالذات يف اجلو
احلار حيث هناك مت�سع من الوقت يف فرتة امل�ساء ،حتى لو
ك��ان م�شيا مل��دة  30دقيقة فهذا �أف�ضل م��ن اجللو�س وع��دم
احلركة بالإ�ضافة �إىل احلفاظ على �صالة القيام فهي عبادة
وريا�ضة يف نف�س الوقت" .م�ؤكد ًا �أن من العادات ال�سيئة
�أي�ض ًا النوم معظم النهار ،مما يقلل الن�شاط البدين وي�سبب
اخلمول ويقود اجل�سم لتخزين الطعام على هيئة دهون ،و�أن
على ال�صائم �أن ميار�س حياته ب�شكل طبيعي ويحافظ على
م�ستوى احلركة املعتادة يف نهار رم�ضان.
ومن �أبرز النقاط التي ين�صح بها ممن يعانون من �أمرا�ض
مزمنة هي مراجعة طبيبهم لو�ضع خطة عالجية لرم�ضان
تتنا�سب مع امل�شاكل ال�صحية التي يعانون منها بالإ�ضافة
لرتتيب �أوقات �أخذ الأدوية وبع�ض الن�صائح اخلا�صة للطعام
املنا�سب ومدى �إمكانية ال�صيام لهم.

فايزر ال يؤثر على مريض الضغط وكل اللقاحات آمنة

الصحة :طبقوا التدابير االحترازية والتباعد االحتماعي
الريا�ض ـ البالد

�أكدت وزارة ال�صحة �أهمية لب�س الكمامة وترك
م�سافة للتباعد االج��ت��م��اع��ي للحد م��ن انت�شار
فريو�س كورونا  ،مهيب ًة باجلميع �ضرورة التقيد
بالتدابري الوقائية للحفاظ على �صحة و�سالمة
كافة �أفراد املجتمع.
ويف نف�س ال�سياق �أع��ل��ن��ت ال�صحة �إح�صائية
ج��دي��دة مل�����س��ت��ج��دات ك���ورون���ا يف امل��م��ل��ك��ة خ�لال
ال� 24ساعة املا�ضية ت�ضمنت ت�سجيل ()951
ح��ال��ة م���ؤك��دة وت���ع���ايف( )608ح���االت فيما بلغ
عدد احل��االت الن�شطة ()8820حالة منها ()962
حالة حرجة .وبينت الإح�صائية �أن �إجمايل عدد

الإ�صابات يف اململكة بلغ ( )400228حالة وبلغ
عدد حاالت التعايف ( )384635حالة .
وفيما يخ�ص الوفيات فقد مت ت�سجيل ع��دد()8
ح���االت ح��ي��ث و���ص��ل �إج��م��ايل ع���دد ال��وف��ي��ات يف
اململكة ( )6773حالة "يرحمهم الله جميع ًا" كما
مت �إجراء ( )61853فح�ص خمربي.
ون�صحت اجلميع بالتوا�صل م��ع مركز ()937
للإ�ست�شارات والإ�ستف�سارات على مدار ال�ساعة،
واحل�صول على املعلومات ومعرفة م�ستجدات
فريو�س (كورونا).
نفت وزارة ال�صحة ما ي�تردد ح��ول منع مر�ضى
ال�ضغط من �أخ��ذ لقاح «ف��اي��زر» امل�ضاد لفريو�س

ك��ورون��ا ،م���ؤك��دة �أن ذل��ك غ�ير �صحيح و�أن كل
اللقاحات املعتمدة يف ال�سعودية �آمنة.
وذك��ر ح�ساب «ال�صحة  »937التابع ل��ل��وزارة –
عرب تويرت -ردًا على ا�ستف�سار من مواطن بهذا
اخل�صو�ص� ،أنه «غري �صحيح ،وكل اللقاحات �آمنة
وحتمي ب�إذن الله من امل�ضاعفات ال�شديدة والوفاة
من كوفيد.»19-
وت��اب��ع��ت وزارة ال�����ص��ح��ة «ب�����ش��ك��ل ع���ام يُعترب
الأ�شخا�ص امل�صابون ب��الأم��را���ض املزمنة مثل
ال�ضغط ،من الفئات امل�ستهدفة لأخذ لقاح فايرو�س
كورونا».
وقال املواطن يف ا�ستف�ساره« :هل مري�ض ال�ضغط

ي�أخذ لقاح فايزر عادي؟؛ لأن البع�ض يقول �إنه ال
يتم منحه ملر�ضى ال�ضغط؟».
�إىل ذلك �أو�ضح ا�ست�شاري ال�صيدلية الإكلينيكية،
حممد املزيني� ،أن �أعرا�ض ما بعد لقاح كورونا
ال ت���ؤث��ر على احل��ال��ة ال�صحية ،م�����ش�يرًا �إىل �أن
جدولة الأدوي��ة خالل فرتة �صيام رم�ضان تعتمد
على نوعية ال���دواء والنمط ال��غ��ذائ��ي للمري�ض
الفتا �إىل �إن �أ�شهر �أع��را���ض ما بعد تلقي لقاح
ك��ورون��ا ه��ي ارت��ف��اع درج���ة احل���رارة وال�صداع
وغريها من الأعرا�ض التي ن�شعر بها عند الإ�صابة
بالإنفلونزا ،م�شريًا �إىل �أن��ه ع��ن ال�شعور بتلك
الأعرا�ض ميكن �أخذ بارا�سيتامول.

أدوية الضغط بعد التراويح والكوليسترول بعد اإلفطار
الريا�ض ـ البالد

ح��ددت وزارة ال�صحة الأوق���ات املنا�سبة لتناول
�أدوية ال�ضغط وال�سكري والكولي�سرتول واملعدة
واجلهاز اله�ضمي يف �شهر رم�ضان املبارك.
و�أو���ض��ح��ت وزارة ال�صحة يف دل��ي��ل �أع��دت��ه �أن��ه
يف�ضل تناول �أدوية ال�ضغط بعد الرتاويح لتجنب
الإح�سا�س بالدوار ،ويف�ضل �أخذ مدرات البول بعد
الرتاويح وذلك لتجنب الإح�سا�س بالدوار كما ال
يف�ضل تناولها قبل النوم لأنها بطبيعتها لن تدع
املري�ض ينعم بنوم هادئ.
و�أكدت وزارة ال�صحة �أنه يجب االلتزام با�ستخدام
�أدوي���ة الكولي�سرتول بنف�س اجل��رع��ة املو�صوفة
للمري�ض قبل رم�ضان بعد الإفطار.
وتو�صي الدرا�سات احلديثة بااللتزام با�ستخدامها
حتى ل��و كانتن�سبة الكولي�سرتول غ�ير مرتفعة
للفئات ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن �أم���را����ض �أو ع��وام��ل
للإ�صابة باجللطات القلبية او ال�سكتة الدماغية؛
حيث �إنها تعمل على تقليل فر�ص الإ�صابة بها،
وف ًقا لوزارة ال�صحة.
ووف ًقا ل��وزارة ال�صحة ف�إنه يف�ضل تناول اجلرعة

من �أدوية املعدة واحلمو�ضة واجلهاز اله�ضمي قبل
ال�سحور بن�صف �ساعة على الأقل ،وجتنب تناول
امل���أك��والت وامل�����ش��روب��ات ال��ت��ي تت�سبب يف تهيج
املعدة مثل القهوة وال�شاي والأطعمة الد�سمة �أو
احلارة ،و�إذا ا�ستمرت الأعرا�ض حتى بعد تناول
الأدوي��ة ،فيجب مراجعة الطبيب� .أدوي��ة ال�سكري

يف رم�ضان �أم��ا بالن�سبة ل��دواء ال�سكري ،فيجب
ا�ست�شارة الطبيب املخت�ص قبل �شهر رم�ضان لتت�أكد
من �إنك قادر على ال�صيام يف رم�ضان والتحليل يف
نهار رم�ضان ال يفطر ح�سب الفتاوى ال�شرعية ،وقد
يحتاج الأم��ر يف بداية �شهر رم�ضان لعمل حتليل
�سكر ب�شكل منتظم من �أجل تعديل اجلرعة ح�سب

ما يراه الطبيب ،ووف ًقا لوزارة ال�صحة ف�إن دواء
« »Glibenclamideجرعة الإفطار منه كما
ً
انخفا�ضا يف ال�سكر فيف�ضل
ه��ي ولأن��ه��ا ت�سبب
تقليل جرعة ال�سحور �إىل الن�صف و�إذا ا�ستمر
انخفا�ض �سكر الدم ،فيف�ضل �إلغاء جرعة ال�سحور
مع مراجعة طبيبك املخت�ص.
�أم��ا �أدوي���ة « »Metforminف���إذا ك��ان املري�ض
ي�ستخدم ال���دواء  ٥٠٠ملغم م��رة واح���دة في�أخذ
احلبة عند الإفطار �إذا كان ي�أخذ حبتني يف اليوم
 ٥٠٠ملغم �أو  ١٠٠٠ملغم في�أخذ حبة واحدة عند
الإفطار و�أخ��رى مع ال�سحور ،و�إذا كان ي�ستخدم
املري�ض ثالث حبات يوميا فيف�ضل اخذ حبتان بعد
الإفطار وحبة وقت ال�سحور ،و�إذا كان ي�أخذ اربع
حبات فحبتان مع الإفطار وحبتان مع ال�سحور،
وف ًقا لوزارة ال�صحة.
فيما ت�ؤخذ �أدوية  Gliclazideمرة واحدة عند
الإفطار ،و�إذا كان ال�سكر متحكمًا فيه فمن املمكن
تقليل اجلرعة ،و�إذا كانت ت�ؤخذ مرتان ،فت�ؤخذ عند
الإفطار وقبل ال�سحور ،و�إذا كان ال�سكر متحكمًا
فيه �أكرث فيف�ضل تقليل جرعة ال�سحور.

حملة لتعزيز التزام المجتمع باإلجراءات االحترازية
املدينة املنورة ـ حممد قا�سم

د�شن �أمني منطقة املدينة املنورة املهند�س فهد بن حممد
البليه�شي �أم�س ،حملة "ممُ تثل يف املدينة املنورة"
التي تهدف �إىل م�ساندة جهود الرقابة البلدية ،وتعزيز
�سلوك القدوة املجتمعية ،والتوعية ب�أهمية االلتزام
ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة وال�بروت��وك��والت ال�صحية
للوقاية من فريو�س كورونا "كوفيد ."19-وافتتح
مرا�سم احلملة م��ن داخ���ل البهو الرئي�س يف احد
املوالت التجارية مانح ًا �إ�شارة "ممُ تثل" �إىل جمموعة
م��ن املنافذ التجارية امللتزمة بتطبيق ا�شرتاطات
ومعايري احلملة يف ال�سوق التجاري الذي احت�ضن
الفعالية ,كما �أطلق برنامج ال�شراكة املجتمعية مع
�إحدى ال�شركات الرائدة يف جمال التغذية لدعم الأ�سر
املنتجة ,وت�شجيع عر�ض منتجاتها خا�صة خالل �شهر
رم�ضان املبارك .و�شملت الفعاليات تد�شني اجلدارية
الفنية ل�شعار "ممُ تثل" بجوار بلدية قباء� ,إ�ضافة �إىل
ج��داري��ة ر�سمها جمموعة من طالبات كلية الرتبية

الفنية حتت �إ���ش��راف العديد من املبدعني ,م�شارك ًا
فريق �أ�شبال الأمانة التطوعي املكون من  50طف ًال
وطفلة يف تلوين ال�شعارات.
ً
ُي��ذك��ر �أن��ه ���ش��ارك �أك�ثر م��ن  650متطوعا ومتطوعة
يف الفعاليات والأن�شطة والربامج امل�صاحبة للحملة
يف عدد من املجمعات التجارية واملواقع يف املدينة
املنورة حيث يعتمد برنامج احلملة على تعزيز �أوجه
التعاون والتكامل و�ضم العنا�صر حتت �شعار واحد،
وذلك بعدة طرق �أبرزها دعم املن�ش�آت وحتفيزها لرفع
م�ستوى االمتثال ،ورفع م�ستوى ال�شفافية واالمتثال
باللوائح والأنظمة البلدية من خالل تطوير وحت�سني
�آلية الرقابة والتفتي�ش ،بجانب �إ���ش��راك املتطوعني
يف عملية التوعية عرب التواجد يف الأماكن العامة
لتوزيع الأقنعة اخلا�صة باحلملة ،وتوعية الزائرين
ب�أهمية االمتثال مبعايري احلماية للمحافظة على
�سالمة املجتمع ،وكذلك التعريف بربنامج االمتثال
البلدي وم�ستهدفاته.
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تسخير التكنولوجيا لخدمة العمل الخيري

بطاقات ذكية لصرف مقاضي رمضان
جدة ـ رانيا الوجيه ـ يا�سر بن يو�سف
تخطو اململكة العربية ال�سعودية خطوات كربى يف جمال العمل اخلريي م�ستخدمة جميع الو�سائل الإلكرتونية احلديثة من مواقع �إلكرتونية وخدمات الهاتف املحمول والبطاقات الذكية املمغنطة ل�صرف ال�سلع اال�ستهالكية للمحتاجني والأ�سر
التي تكفلها اجلمعيات اخلريية ،ف�ضال عن ا�ستقبال امل�ساعدات من قبل �أ�صحاب االيادي البيي�ضاء ،وتقدميها للمحتاجني ،حيث �أ�ضافت الكثري من م�ؤ�س�سات العمل اخلريي يف اململكة خدمة تقدمي امل�ساعدات عرب التقنية الإلكرتونية ،خ�صو�صا
يف هذا الظرف اال�ستثنائي جلائحة كورونا ،الذي يتطلب التباعد االجتماعي وتنفيذ االحرتازات .وال �شك �أن مواكبة التكنولوجيا من �أهم اخلطوات التي ت�سعى امل�ؤ�س�سات اخلريية على اتباعها؛ بهدف ت�سهيل التربع والزكاة على املح�سنني من
ناحية ،وتي�سري ال�سبيل �أمام املحتاج للح�صول على امل�ساعدات التي يحتاجها من ناحية �أخرى .وخري مثال على ذلك البطاقات الذكية املمغنطة ل�صرف مقا�ضي رم�ضان حيث �إنها فكرة طموحة تنفذها امل�ؤ�س�سات اخلريية واملتمثلة يف �إ�صدار
بطاقة ممغنطة مدفوعة القيمة لكل �أ�سرة ،مببلغ معني تعطى لل�شخ�ص امل�ستفيد ليقوم ب�شراء املواد الغذائية التي يريدها يف �شهر رم�ضان ،وذلك بالتعاون مع جمموعة متاجر مع مراعاة قرب هذه املتاجر ل�سكن امل�ستفيد ،حتى ال يتكبد عناء الذهاب
بعيدا عن �سكنه ،ومن دون �أي حرج من ت�سلم هذه امل�ساعدات عن طريق البطاقات.

يف ال���ب���داي���ة �أو����ض���ح���ت م���دي���رة اجل��م��ع��ي��ة
الفي�صلية ف��وزي��ة ال��ط��ا���س��ان  :مت اعتماد
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ج���دي���دة يف ال��ت��ع��ام��ل مع
امل�����س��ت��ح��ق�ين وامل��ت�برع�ين مل��واك��ب��ة ال��و���ض��ع
احل��ايل وا�ستمرار الإج���راءات االح�ترازي��ة
والوقائية ،وال���ذي مينع ال��وج��ود يف املقر
�أو يحد من ا�ستالم التربعات العينية فيها،
وذل���ك م��ن خ�ل�ال ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د ب ��أك�ثر من
م��ب��ادرة � ،أب��رزه��ا ال��دع��م ال��ن��ق��دي بتحويل
التربعات حل�سابات امل�ستفيدين وو�صل عدد
الأ�سر ال��ذي يتم دعمهم عن طريق اجلمعية
الفي�صلية � 1800أ�سرة م�ستحقة عن بعد.
وذل��ك �أف�ضل من ال�سالت الغذائية وحفاظا
على �سالمتهم  ،كما جهزنا بطاقات رم�ضانية
من ثالث �أنواع بطاقة بقيمة  350رياال وتكفي
لعدد  6اف��راد يف اال�سرة بطاقة تكفي لعدد8
اف��راد يف اال�سرة بقيمة  450ري��اال ،وبطاقة
تكفي لعدد  10اف��راد بقيمة  550ري��اال ،يتم
�إي�صالها �إىل الأ�سر املحتاجة حتى يتمكنوا من
�شراء ما يحتاجون اليه من "�سوبرماركت "
م�سجل على البطاقات بالتعاون مع اجلمعية
الفي�صلية بجدة.

اتفاقية شرائية

من جهته �أو�ضح املتحدث الإعالمي جلمعية
من��اء اخل�يري��ة نايف ال��زي��ن بقوله :مت عمل
اتفاقية �شرائية مع �سوبر ماركت كبري بتقدمي
بطاقات ممغنطة ويتم �شحنها مببلغ مثل 500
ريال ويزيد عن ذلك على ح�سب �أعداد الأ�سرة،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ان ه��ذه الآل��ي��ة حتفظ كرامة
الأ�سر املتعففة وال يو�ضع �شعار اجلمعية على
البطاقة �سوى �شعار بنده فقط� ،أي�ضا تتيح
ه��ذه البطاقة حق االختيار يف �شراء ال�سلع
الغذائية واملنتجات التي حتتاج اليها الأ�سرة
دون ان يفر�ض عليهم مواد غذائية لي�سوا يف
حاجه لها .ويفوق عدد الأ�سر امل�سجلة يف مناء
�أكرث من  15الف �أ�سرة.
وع����ن �آل���ي���ة ت�����س��ل��ي��م ال��ب��ط��اق��ات ال�����ش��رائ��ي��ة
للم�ستفيدين من اال�سر املتعففة �أو�ضح بقوله
 :من خالل املراكز التنفيذية يف جميع احياء
جدة وكل حي متخ�ص�ص ب�سكان احلي مثل
م��رك��ز اجل��ن��وب وم��رك��ز ���ش��رق ج��دة و�شمال
���ش��رق ول��ه��ا اح��ي��اء حم���ددة ،حتى ال تتكلف
اال���س��ر م�شقة امل�����ش��وار اىل م��ق��ر اجلمعية
الرئي�سي وبالتايل يذهب اىل املركز التنفيذي
القريب من احلي الذي ي�سكن فيه.

إفطارك علينا

ويف ال�����س��ي��اق ن��ف�����س��ه �أو����ض���ح���ت ب�سمة
اجلوهري رئي�س دائرة امل�س�ؤولية املجتمعية
ب�أحد البنوك �أنه بالتزامن مع �شهر رم�ضان
تطلق برامج امل�س�ؤولية املجتمعية ،حملتها
ال�سنوية "�سعادة �أهالينا" يف ث�لاث مدن
باململكة ه��ي ال��ري��ا���ض وج���دة وال��دم��ام من
خالل �سل�سلة من املبادرات التطوعية التي

تتالءم طبيعتها مع ال�شهر الف�ضيل ،بالإ�ضافة
اىل مبادرة "�إفطارك علينا" والتي �ستنطلق
يوميا طيلة �شهر رم�ضان املبارك للعام الثامن
على ال��ت��وايل و�سيتم تنفيذها بال�شراكة مع
جهات معينة ،بتوزيع � 18ألف وجبة يف املدن
الرئي�سية الثالث بواقع  200وجبة يوميا يف
كل مدينة على العابرين يف �إ�شارات املرور،
وعلى منازل امل�ستفيدين من خالل تو�صيلها
اىل دور الأيتام ودور امل�سنني واالربطة التي
ت�سكنها الأ�سر املتعففة و�سكن عمال النظافة
م��ع م��راع��اة تطبيق �أع��ل��ى م��ع��اي�ير ال�سالمة
واجل��ودة يف كل مراحل التجهيز والتغليف
والتوزيع ح�سب ما تقت�ضيه املرحلة احلالية
لتفادي انت�شار فريو�س كورونا ,وا�ستمرار
ه���ذا ال��ع��م��ل اخل�ي�ري مب��وا���ص��ف��ات ومعايري
تتوافق مع التعليمات ال�صحية.
وتعد مبادرة "�إفطارك علينا �إحدى املبادرات
االجتماعية ال��ت��ي الق��ت جن��اح��ا ك��ب�يرا خالل
الأع�������وام ال�����س��اب��ق��ة ،ك��ون��ه��ا حت��م��ل ر���س��ال��ة
اجتماعية �سامية تهدف اىل تعزيز ثقافة العمل
اخل�يري واالجتماعي ب�ين �أو���س��اط املجتمع
املختلفة.
و�أ�ضافت �أن احلملة حتر�ص كل عام على �أن
ت�صل �إىل م�ستحقيها مبا ينا�سبهم ،مع االلتزام

ه��ذا ال��ع��ام بكافة الإج����راءات واال���ش�تراط��ات
االح��ت�رازي����ة ال�����ص��ح��ي��ة م���ن ح��ي��ث التعقيم
والتباعد االجتماعي وااللتزام بالزي املوحد.
وت�شري اجل��وه��ري �إىل �أن م��ب��ادرة "�سعادة
�أهالينا" مت��ك��ن��ت م��ن��ذ ان��ط�لاق��ه��ا يف ال��ع��ام
2018م ،من �إجن��از العديد من الفعاليات
وال�برام��ج واحلمالت يف �أك�ثر من مدينة يف
�أنحاء اململكة ،بقيادة فرق العمل التطوعي من
من�سوبي البنك حيث ت�سعى احلملة لتقدمي كل
ما يفيد املجتمع ،ويدخل ال�سعادة على قلوب
عدد من الفئات الغالية على اجلميع.
ك��م��ا �ستنفذ ب��رام��ج امل�����س ��ؤول��ي��ة املجتمعية

املرحلة الأوىل من حملة "�سعادة �أهالينا"،
وال��ت��ي ت�شمل  6م��ب��ادرات موجهة جميعها
لعدد من فئات املجتمع ،بالتعاون مع عدد من
اجلمعيات واملراكز اخلريية ،وت�شمل الربامج
ت��وزي��ع ك�����س��وة ال��ع��ي��د ع�بر ق�سائم �شرائية،
و�سالل غذائية ت�ضم نحو � 14صنفا من ال�سلع
الرئي�سية واملواد الغذائية وعددا من اخلدمات
اجل��دي��دة للفئات امل�ستفيدة ،بالإ�ضافة �إىل
االحتفال الذي يتم التح�ضري له بالتزامن مع
منت�صف �شهر رم�ضان امل��ب��ارك "قرقيعان"
يف امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة ،م��ع ت��وزي��ع ه��داي��اه
على الأط��ف��ال ،وكذلك توزيع �سجاد ال�صالة

امل�صنوع بطريقة �صديقة للبيئة وكمامات
ومعقمات على عدد من امل�ساجد.
وت�ستمر ه��ذه املرحلة طيلة �شهر رم�ضان
و�أي����ام عيد الفطر امل��ب��ارك ،ب��ه��دف ن�شر قيم
ال�����س��ع��ادة والإخ�������اء وال��ت�راب����ط وال��ت��ك��اف��ل
املجتمعي ،مب�شاركة م��ئ��ات املتطوعني من
ال�شباب وموظفي البنك الأهلي ال�سعودي،
علما ب��أن احلملة �ست�ستكمل املرحلة الثانية
من �أن�شطتها ومبادراتها خالل العام اجلاري
لتغطية باقي مدن اململكة.
و�أ�ضافت �أن احلملة حتر�ص كل عام على �أن
ت�صل �إىل م�ستحقيها مبا ينا�سبهم ،مع االلتزام
ه��ذا ال��ع��ام بكافة الإج����راءات واال���ش�تراط��ات
االح��ت�رازي����ة ال�����ص��ح��ي��ة م���ن ح��ي��ث التعقيم
والتباعد االجتماعي وااللتزام بالزي املوحد.
وا���س��ت��ط��ردت �أن م��ب��ادرة "�سعادة �أهالينا"
متكنت م��ن��ذ ان��ط�لاق��ه��ا يف ال��ع��ام 2018م،
م��ن �إجن���از العديد م��ن الفعاليات وال�برام��ج
واحل���م�ل�ات يف �أك��ث�ر م��ن م��دي��ن��ة يف �أن��ح��اء
امل��م��ل��ك��ة ،ب��ق��ي��ادة ف���رق ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي من
من�سوبي البنك حيث ت�سعى احلملة لتقدمي
ك��ل م��ا يفيد املجتمع ،وي��دخ��ل ال�سعادة على
قلوب عدد من الفئات الغالية على اجلميع.

منصة إحسان
ت�أتي من�صة �إح�سان ،التي �أطلقتها الهيئة ال�سعودية للبيانات والذكاء اال�صطناعي (�سدايا)� ،ضمن م�ساعيها
مقت�صرا على
الرامية لدعم العطاء اخلريي يف اململكة ،لتد�شن عه ًدا جدي ًدا من العمل اخلريي؛ �إذ لن يعود الأمر
ً
بع�ض املبادرات التي تطلقها هذه الهيئة �أو تلك ،و�إمنا �أ�صبحنا ،بفعل هذه املن�صة� ،أمام حتول جديد؛ و�صار من
املمكن الآن احلديث عن «�أمتتة العمل اخلريي».
دليل على الكفاءة التقنية يف
وثمة �أمر �آخر يتوجب الإ�شارة �إليه هنا وهو �أن �إطالق من�صة �إح�سان ال يعترب اً
اململكة؛ فذاك �أمر مفروغ منه ،ودونك تطبيقات ومن�صات جمة ك�أمثلة على ذلك ،و�إمنا ُيعد �إطالق هذه املن�صة
الذي مت مب�شاركة اللجنة الإ�شرافية ممثل ًة بوزارات (الداخلية ،العدل ،املالية ،ال�صحة ،ال�ش�ؤون البلدية والقروية
والإ�سكان ،املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ،والتعليم) ،ورئا�سة �أمن الدولة ،والبنك املركزي ال�سعودي،
مقت�صرا على جوانب اقت�صادية
دليل على التحول يف ا�ستخدام التقنية؛ فلم يعد الأمر
وهيئة احلكومة الرقمية اً
ً
وخدماتية فقط ،و�إمنا مت جلب التقنية �إىل العمل اخلريي.

اقتصاد
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الريا�ض:
هاتف وفاك�س:
0114627842

املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:
0148226966

جازان:
هاتف وفاك�س:
0173226559

�أبها:
هاتف وفاك�س:
0172249738

فجر الصحافة السعودية

اجتماع لجنة التنسيق برئاسة وزيري المالية

تعزيز التكامل االقتصادي السعودي البحريني
الريا�ض -البالد

ع��ق��دت جلنة التن�سيق يف جم��االت
االق���ت�������ص���اد وال����ط����اق����ة وال���ت���ج���ارة
وال�����ص��ن��اع��ة يف جم��ل�����س التن�سيق
ال�سعودي البحريني اجتماعها الأول
"افرتا�ضي ًا" برئا�سة وزي���ر املالية
وزي���ر االق��ت�����ص��اد والتخطيط املكلف
حممد بن عبد الله اجلدعان ،وال�شيخ
���س��ل��م��ان ب��ن خليفة �آل خليفة وزي��ر
املالية واالقت�صاد الوطني يف مملكة
البحرين.
ويع ّد هذا االجتماع انطالقة لأعمال
ه��ذه اللجنة التي تهدف �إىل حتقيق
التكامل االقت�صادي وال��ت��ج��اري بني
البلدين ال�شقيقني وتر�سيخ الروابط
الأخوية والتاريخية التي جتمع بني
اململكة العربية ال�سعودية ومملكة
ال���ب���ح���ري���ن ،ال���ت���ي حت��ظ��ى ب��ح��ر���ص

تعزيزا لالستدامة المالية

«التقاعد» توسع استثماراتها العقارية والتقنية
الريا�ض  -البالد

وقعت امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ،اتفاقية ا�ستثمارية
لت�أجري �أ�صول عقارية عائدة للم�ؤ�س�سة ل�صالح �إحدى
�شركات اال�ستثمار والتطوير العقاري.
ون�صت االتفاقية التي وقعها حمافظ امل�ؤ�س�سة حممد
بن طالل النحا�س ،ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة قطاف
لال�ستثمار والتطوير العقاري خالد بن �أحمد ال�سعيد،
على ت�أجري �سبع �أرا���ض��ي جتارية مملوكة للم�ؤ�س�سة،
الواقعة يف مدينة الريا�ض على ال�شريط التجاري للطريق
الدائري ال�شرقي بحي احلمراء ملدة � 25سنة ميالدية.
وعب املحافظ عن �سعادته بهذه االتفاقية اال�سرتاتيجية
رّ
للم�ؤ�س�سة مل��ا �ستحقق منها  -ب����إذن الله  -م��ن عوائد
�ستكون رافد ًا مالي ًا ال�ستثمارات امل�ؤ�س�سة ،م�ؤكد ًا حر�ص

امل�ؤ�س�سة على اال�ستثمار الأمثل ملواردها املالية و�أ�صولها
العقارية.
وت�أتي االتفاقية يف �سياق حتقيق ا�سرتاتيجية التقاعد
 2023التي تهدف �إىل تعزيز اال�ستدامة املالية من
خالل ا�ستغالل الفر�ص اال�ستثمارية وتنويعها
بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،ومبا يتوائم
مع التزام امل�ؤ�س�سة بتعظيم العوائد
اال�ستثمارية واملوارد املالية.
و�سبق �أن �أو�ضح حمافظ امل�ؤ�س�سة
�أن جائحة "كورونا" �أوج���دت فر�ص ًا
ا���س��ت��ث��م��اري��ة ج���ذاب���ة ،ح��ي��ث و�صلت
الأ���س��ع��ار �إىل م�ستويات متدنية
فتحت �شهية امل�ستثمرين ،مبي ًنا

�أن امل�ؤ�س�سة �أن�ش�أت يف �أبريل من العام املا�ضي حمفظة
لال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
حققت عوائد جت��اوزت  ، %46وا�ستثمرت خ�لال �أزم��ة
"كورونا" يف �شركات القطاع التقني وحققت عوائد
بن�سبة  %19تقريب ًا.
و�أك���د �أن امل�ؤ�س�سة م�ستثمر ق��وي يف
ال�سوق ال�سعودي بن�سبة جتاوزت %50
من حجم حمفظة امل�ؤ�س�سة  ،و�أن لدى
امل�ؤ�س�سة ا�ستثمارات �ضخمة يف
القطاع العقاري جت��اوزت  17مليار
ري��ال ولديها م�شاريع عمالقة يف
الريا�ض وجدة ،تبلغ ن�سبة الإ�شغال
فيها .%100

أوبك توقع ارتفاع الطلب على النفط
فيينا  -وكاالت

توقعت منظمة الدول امل�صدرة للنفط
"�أوبك" زيادة الطلب العاملي يف 2021
على النفط بنحو  5.95مليون برميل
يوميا مقارنة بتوقعاتها ال�سابقة عند
 5.89م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل يوميا.وتوقعت
يف تقريرها ال�شهري �أم�س ،تركز النمو
يف ا�ستهالك النفط يف الربعني الثاين
والثالث ،ورفعت توقعاتها للطلب العاملي
على النفط يف � 2021إىل  27.4مليون
برميل يوميا.
وارتفعت �أ�سعار النفط �أم�س و�سجلت
ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة خل���ام ب��رن��ت زي����ادة 31
�سنتا ،مب��ا ي��ع��ادل � ،% 0.5إىل 63.59

واه��ت��م��ام خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
و�أخيه امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
 حفظهما الله .-وت�����ن�����اول االج����ت����م����اع ع��������دد ًا م��ن
امل��و���ض��وع��ات ذات الأه��م��ي��ة يف ع��دد
من امل��ج��االت مثل التعاون التجاري
وامل������ايل يف جم������االت( :ال�����ص��ن��اع��ة
وال�ث�روة املعدنية والطاقة والطاقة
املتجددة واملوا�صفات واملقايي�س)،
كما متت مناق�شة �آليات عمل اللجنة
واعتماد اخلطط املر�سومة ال�ستكمال
املبادرات املقرتحة واعتمادها.
وت�أ�س�س جمل�س التن�سيق ال�سعودي
ال��ب��ح��ري��ن��ي ع���ام 2019م ،ب��رئ��ا���س��ة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع،

زيادة الخدمات التمويلية بفروع
الصندوق العقاري

الريا�ض  -البالد

دوالر للربميل ،يف حني ارتفعت العقود
الآجلة للخام الأمريكي � 28سنتا� ،أو 0.5
� ،%إىل  59.98دوالر للربميل.
وارتفعت �صادرات ال�صني منذ مار�س
املا�ضي يف م�ؤ�شر جديد على ا�ستمرار
التعايف االقت�صادي م��ع تنامي الطلب
العاملي يف ظل التقدم على �صعيد التطعيم
بلقاحات ك��وف��ي��د 19-يف �أن��ح��اء العامل،
بكما ق��ف��زت واردات ال�صني م��ن النفط
اخل����ام  ،21يف م��ار���س م��ق��ارن��ة بتدين
للفرتة نف�سها قبل ع��ام ،وكثفت �شركات
التكرير الن�شاط و�سط ق��وة يف الطلب
ع��ل��ى ال���وق���ود م��ع ان��ح�����س��ار يف جائحة
كوفيد.19-

وق���ع ���ص��ن��دوق ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة �أم�����س،
ات��ف��اق��ي��ة ���ش��راك��ة م��ع ب��ن��ك ال��ري��ا���ض ،لتقدمي
خدمات متويلية و�سكنية مل�ستفيدي برنامج
"�سكني" داخل فروع ال�صندوق حول اململكة،
وتعد االتفاقية الثالثة لل�صندوق مع اجلهات
التمويلية وذلك ا�ستمرار ًا للتعاون امل�شرتك مبا
ي�سهم يف ت�سريع وترية التملك ال�سكني للأ�سر
والو�صول �إىل ن�سبة  %70بحلول .2030
و�أو����ض���ح امل�����ش��رف ال��ع��ام ع��ل��ى ال�����ص��ن��دوق
من�صور ب��ن ما�ضي� ،أن االتفاقية ت���أت��ي يف
�إط��ار ال�شراكة الوثيقة مع اجلهات التمويلية
املعتمدة؛ ب��ه��دف ت�سهيل �إج����راءات القر�ض
العقاري املدعُوم دون احلاجة للتنقل والبحث
بني اجلهات التمويلية.
من جهة ثانية �أعلن ال�صندوق عن �أوق��ات

 1482عقداً لألراضي السكنية في جازان والقصيم
الريا�ض  -البالد

�أ���ص��در ب��رن��ام��ج "�سكني"  1482ع��ق��د ًا ج��دي��د ًا
ل�ل�أرا���ض��ي ال�سكنية للم�ستفيدين م��ن الربنامج
يف منطقتي ج��ازان والق�صيم خ�لال �شهر مار�س
املا�ضي ،وذلك �ضمن اخليارات ال�سكنية املتنوعة
التي يقدمها الربنامج لت�سهيل التم ّلك بهدف زيادة
ن�سبة متلك الأ�سر ال�سعودية �إىل  %70متا�شي ًا مع
م�ستهدفات برنامج الإ�سكان � -أح��د برامج ر�ؤية
اململكة .- 2030
و�أو�ضح "�سكني" يف بيان �أن الأرا�ضي �شملت
� 959أر�ض ًا يف منطقة جازان ،و 523قطعة �أر�ض
يف منطقة الق�صيم ،م�شريًا �إىل �أن هذه اخلطوة
ت���أت��ي ام���ت���داد ًا مل��ا �سبقها م��ن ت�سليم للمواطنني
امل�ستفيدين من الدعم ال�سكني يف خمتلف مناطق
اململكة ،م�ؤكد ًا �أن �إجراءات �إ�صدار عقود الأرا�ضي
ال�سكنية م�ستمرة على م�ستوى جميع املخططات
املكتملة ،منوّ ه ًا �إىل �أن م�ساحات الأرا�ضي ترتاوح
ما بني  450م� 2إىل  527م 2للقطعة الواحدة.
وكانت البوابة الإلكرتونية لربنامج "�سكني"
�أت��اح��ت يف وق��ت �سابق �إمكانية اختيار املخطط
ال�سكني املنا�سب من قبل امل�ستفيدين وفق رغباتهم
واحتياجاتهم ،وذل��ك يف �إط��ار ال�سعي الدائم �إىل

ا�ستحداث حلول �إلكرتونية ت�ساعد يف الت�سهيل
ع��ل��ى امل��واط��ن�ين امل�ستحقني وت��وف�ير امل��زي��د من
اخلدمات الإلكرتونية لهم.
وي�ستهدف برنامج �سكني خدمة � 220ألف �أ�سرة

من اخليارات ال�سكنية املتنوعة خالل العام اجلاري
 ،2021وذلك ا�ستمرار ًا جلهود الربنامج يف متكني
الأ�سر ال�سعودية من مت ّلك امل�سكن الأول� ،إذ مت ّكن
الربنامج من خدمة  1.1مليون �أ�سرة منذ انطالقته

و�أخيه �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد
رئي�س جمل�س الوزراء -حفظهما الله-
 .وي�شرف املجل�س على جميع جماالت
التعاون والعمل امل�شرتك بني اململكة
العربية ال�سعودية والبحرين ،وميثل
ع��ددا م��ن اللجان التي تهتم بتطوير
�أوجه التعاون يف املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية والع�سكرية والإعالمية
واال�ستثمارية واالجتماعية واحليوية
بني البلدين.
وي��ت��ط��ل��ع اجل��ان��ب��ان �إىل ا���س��ت��دام��ة
التعاون لتعزيز العالقات االقت�صادية
ب�ين البلدين ،واخل����روج بحزمة من
الآليات للعمل عليها من جانب الطرفني
ال�سعودي والبحريني لالرتقاء بحجم
ونوع العالقات االقت�صادية والتجارية
واال�ستثمارية.

يف العام  2017حتى العام  2020باال�ستفادة من
احل��ل��ول ال�سكنية والتمويلية املختلفة لتحقيق
م�ستهدفات برنامج الإ�سكان � -أح��د برامج ر�ؤي��ة
اململكة .- 2030

عمل ال��ف��روع يف كافة مناطق اململكة ومركز
االت�صال املوحد .و�أو�ضح املتحدث الر�سمي
حمود الع�صيمي� ،أن جميع الفروع مبناطق
اململكة تعمل م��ن ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا
وح��ت��ى ال��راب��ع��ة م�����س��اءً ،بينما ف��رع الريا�ض
وج��دة والدمام تعمل من ال�ساعة � 10صباح ًا
وحتى اخلام�سة م�ساءً ،م�شري ًا �إىل �أن فرع
مدينة الريا�ض والدمام وجدة تعمل خالل �أيام
اجلمعة وال�سبت من ال�ساعة الواحدة م�سا ًء
وحتى ال��راب��ع��ة م�سا ًء  ،فيما ي�ستقبل مركز
االت�����ص��ال امل��وح��د ( )199088ا�ستف�سارات
م�ستفيدي القر�ض العقاري املدعُوم يومي ًا من
ال�ساعة � 10صباح ًا حتى ال�ساعة 5م�سا ًء ومن
ال�ساعة  9م�سا ًء حتى ال�ساعة � 2صباح ًا ،مبين ًا
�أن قنوات التوا�صل االجتماعي مهي�أة للرد
والإجابة على مدار ال�ساعة.

سياسة
7

الأربعاء  2رم�ضان 1442هـ املوافق � 14إبريل 2021م ال�سنة  90العدد 23323

فجر
ال�صحافة
ال�سعودية
www.albiladdaily.com

املدير العام

رئي�س جمل�س الإدارة

حممود �أحمد حممد

0

الرقم املوحد920001222 :

mahmoud@albiladdaily.com

almaeena@albiladdaily.com

الميليشيا تختطف األطباء وتضاعف معاناة المدنيين

طهران تؤجج

العدوان الحوثي على مأرب
البالد  -وكاالت

يوا�صل نظام املاليل بث الفتنة وت�أجيج ال�صراع يف اليمن
بدعمه امل�ستمر مللي�شيا احل��وث��ي االنقالبية ،وت�شجيعها
على ق�صف املدنيني يف خمتلف املدن� ،إذ بثت وكالة "مهر"
الإي��ران �ي��ة التابعة للنظام الإي���راين تغريدة ت�شجع فيها
امليلي�شيا الإرهابية ،على ق�صف م��أرب لل�سيطرة عليها مع
بداية �شهر رم�ضان ،ما �أثار ردود فعل غا�ضبة من اليمنيني،
الذين نددوا بالدور الإيراين املزعزع للأمن واال�ستقرار يف
بلدهم واملنطقة.
وتكثف ميلي�شيا احلوثي هجماتها الع�سكرية نحو م�أرب
منذ �أكرث من �شهرين ب�أوامر �إيرانية ،يف حماولة لتحقيق
مكا�سب على الأر���ض ،لكن تلك املحاوالت باءت يف الف�شل،
وتتكبد فيها امليلي�شيا خ�سائر فادحة يف الأرواح والعتاد،
فيما رد مي�ن�ي��ون يف م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي على
تغريدة الوكالة الفار�سية بردود غا�ضبة� ،أكدت يف جمملها
على حقيقة انخراط ميلي�شيا احلوثي يف امل�شروع الإيراين

وت�سليم قرارهم لطهران التي تتدخل ب�شكل �سافر يف ال�ش�أن
اليمني.
وق��ال مدير ع��ام الهيئة العامة للكتاب ،يحيى الثاليا ،يف
تعليقه على التغريدة" :وكالة مهر الفار�سية ال�شهرية تهدد
�أنهم �سيفطرون غ��دا يف م���أرب ،احل��رب الفار�سية تك�شف
وجهها ال�سافر ال�صريح ب�شكل غري م�سبوق .نحن نقول لكم:
م�أرب مل تعد تزرع التمور يا غزاة ،ثمارها يف هذا املو�سم
هي الر�صا�ص الالهب و�سنفطركم منه".
وب�ع��د ان�ك���س��ارات احل��وث��ي املتتالية يف م � ��أرب� ،أ� �ش��ارت
م�صادر ميدانية �إىل �أن امليلي�شيا دفعت خالل الأيام املا�ضية
بتعزيزات جديدة بعد عمليات حت�شيد كبرية من مناطق
�سيطرتها يف م�سعى لتحقيق �أي مكا�سب ميدانية قبل
الدخول يف �أي عملية تفاو�ضية ،وهي امل�ساعي التي تف�شل
بفعل �صالبة اجلي�ش اليمني و�أبناء القبائل ودعم و�إ�سناد
التحالف العربي لدعم ال�شرعية اليمنية.
من جهة ثانية ،زادت امليلي�شيا احلوثية معاناة اليمنيني

لبنان ..ضغط أمريكي على
السياسيين لتشكيل الحكومة

يف مناطق �سيطرتها مع دخول رم�ضان ،بزيادة جديدة يف
�أ�سعار الغاز املنزيل ،مع �إجراءات تعرقل ح�صول املواطنني
عليه .ورفعت �شركة الغاز يف �صنعاء �سعر �أ�سطوانة الغاز،
�إىل  6640رياال ،ب�شرط "تعبئة ا�سطوانة واحدة لكل مواطن
مبوجب البطاقة ال�شخ�صية ،فيما ي�صل �سعر اال�سطوانه يف
ال�سوق ال�سوداء للميلي�شيا �إىل  ١٤٠٠٠ريال.
�إىل ذل��ك� ،أف��ادت م�صادر طبية يف �صنعاء� ،أن امليلي�شيات
احلوثية �شنت حمالت اختطاف يف �أو�ساط الكوادر ال�صحية
وم�شاف حكومية
العاملة يف هيئة م�ست�شفى الثورة العام
ٍ
�أخرى بعد ف�شلها يف �إقناع الأطباء بااللتحاق بجبهات القتال
مل��داواة جرحاها الذين يت�ساقطون ب�سبب القتال .وك�شفت
امل�صادر عن اختطاف م�سلحي اجلماعة يف الأي��ام القليلة
املا�ضية �أكرث من  12طبيبا و 17عامال �صحيا من م�شايف:
الثورة ،واجلمهوري ،وال�سبعني ،وغريها يف �صنعاء ،يف
حني �أق�صت عددا �آخر من منا�صبهم الإدارية و�أحلت مكانهم
موالني لها.

إيران تواصل االنتهاكات بتخصيب اليورانيوم

"نطنز" يفجر خالفات الماللي

البالد  -وكاالت

بريوت  -البالد

ال ي��زال ملف ت�شكيل احلكومة اللبنانية راك��د ًا ب�سبب تعنت
حتالف "عون  -حزب الله" ،ومطالبتهم بالثلث املعطل ،بينما
ت�ستمر الوفود الدولية يف الو�صول �إىل بريوت حلل الأزم��ة،
�إذ و�صل وكيل وزارة اخلارجية الأمريكية لل�ش�ؤون ال�سيا�سية
ديفيد هيل للعا�صمة اللبنانية �أم�س (ال�ث�لاث��اء) ،لين�ضم �إىل
الوفود والبعثات الدبلوما�سية التي زارت البالد يف حماولة
لتحريك امللف احلكومي يف ظل الأزمات التي يعاين منها لبنان.
و�أعلنت وزارة اخلارجية االمريكية �أن�ه��ا �سرت�سل م�س�ؤوال
رفيعا اىل لبنان ليعرب عن قلق الإدارة الإمريكية حيال تدهور
الأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية يف هذا البلد ،مبينة �أن هيل،
وهو ثالث �أعلى م�س�ؤول يف اخلارجية� ،سي�شدد على خماوف
الواليات املتحدة مع تدهور الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية
يف جميع �أنحاء البالد ،وامل�أزق ال�سيا�سي الذي ي�ساهم يف هذا
الو�ضع املتدهور .و�أ�ضافت" :امل�س�ؤول الأمريكي �سي�ضغط على
امل�س�ؤولني اللبنانيني وزعماء الأحزاب للتعاون وت�شكيل حكومة
قادرة وملتزمة بتنفيذ الإ�صالحات االقت�صادية والإدارية".
فيما علقت م�صادر �سيا�سية لبنانية ب�أن زيارة هيل ذات طابع
ا�ستك�شايف ع�شية مغادرة من�صبه يف اخلارجية الأمريكية،
وم��ن امل�ستبعد �أن ينتج عنها �أي حل �أو حلحلة يف ملف
ت�شكيل احلكومة ،الفتة �إىل �أن التوقعات ال تخرح عن �سياق
�أن يحمل هيل معه موق ًفا �أمريكيا ال يختلف عن املواقف
ال�سابقة الداعية اىل ت�شكيل حكومة حتظى بامل�صداقية من
االخ�صائيني وتبد�أ يف تنفيذ الربنامج الإ�صالحي املطلوب
م��ن املجتمع ال ��دويل و��ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ،لكن تظل العقبة
يف موقف "عون – حزب الله" ال�ساعي للعرقلة وانتظار
تطورات العالقة بني وا�شنطن وطهران.

العراق ..الجيش
يطارد اإلرهابيين
بغداد  -البالد

يالحق اجلي�ش العراقي امللي�شيات الإرهابية املدعومة من �إيران
يف خمتلف املناطق� ،إذ �أعلن القيادي يف احل�شد الع�شائري
مبحافظة االنبار ،ع��واد اجلغيفي� ،أم�س (الثالثاء) ،موا�صلة
القوات الأمنية عملية مت�شيط ال�صحراء الغربية لتطهريها من
خاليا "داع�ش" ،لليوم الثاين على التوايل.
وق��ال �إن اجلي�ش واحل�شد الع�شائري م�ستمرون يف عمليات
تفتي�ش املناطق ال�صحراوية الغربية من حمافظة االنبار ،بهدف
ت�أمينها من تواجد عنا�صر تنظيم داع�ش وامللي�شيات الإجرامية،
وعدم ترك جمال لهم ب�أخذ موطئ قدم يف تلك املناطق ،مبينا �أن
عمليات مت�شيط وتطهري املناطق الغربية ،تنفذ خاللها �أي�ضا
عمليات تدقيق قاعدة بيانات �ساكني هذه املناطق ،وذلك ملعرفة
الأ�شخا�ص الدخالء حديثا والت�أكد من بياناتهم ،ومت على �إثر
ذلك قتل العديد من عنا�صر التنظيم وتدمري م�ضافاتهم.
و�أع �ل��ن رئي�س وزراء ال �ع��راق ،م�صطفى ال�ك��اظ�م��ي ،ال�سبت
املا�ضي� ،أن حكومته تعمل على "مالحقة �شبكات التمويل والدعم
للمنظمات الإره��اب�ي��ة م��ن خ�لال ال�ت�ع��اون ال ��دويل والإقليمي
لتجفيف م�صادر متويل الإره��اب� ،ضمن اجلهود الدبلوما�سية
الوا�سعة لهذه احلكومة خللق �شبكات مرتابطة من امل�صالح
الأمنية واالقت�صادية بني دول املنطقة".

ت�ف�ج��رت اخل�ل�اف��ات ب�ين �أج �ن �ح��ة امل�ل�ايل ح ��ول ج��دوى
اال�ستمرار يف حمادثات فيينا اخلا�صة بامللف النووي،
وذلك بعد حادث من�ش�أة "نطنز" ،والعقوبات الأوروبية
املفرو�ضة على م�س�ؤولني �إيرانيني متورطني يف قمع
االحتجاجات ال�شعبية.
واعرتف رئي�س جلنة الطاقة بالربملان الإيراين فريدون
عبا�سي ،بدقة العملية التي ا�ستهدفت من�ش�أة "نطنز"
النووية ،قائلاً �إن االنفجار الذي وقع يف موقع التخ�صيب
يف نطنز ن��اجت ع��ن ا�ستهداف دقيق للغاية ،بدليل �أن
م�صممي الهجوم نفذوه بطريقة ت�ؤدي �إىل قطع الطاقة
وبطارية الطوارئ لأجهزة الطرد املركزي يف وقت واحد.
وعك�ست ال�صحف الإيرانية �أم�س (ال�ث�لاث��اء) ،خالفات
املاليل حول جدوى حمادثات فيينا بعد انفجار "نطنز"،
بني دع��وات لالن�سحاب منها بعد الأ��ض��رار الكبرية يف
�أكرب موقع نووي �إيراين يف حمافظة "�أ�صفهان" و�سط
البالد ،و�أخرى لال�ستمرار ،فيما حاولت ال�صحف املقربة
م��ن احل�ك��وم��ة ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى � �ض��رورة �أن ال ت ��ؤث��ر ه��ذه
احل��ادث��ة على م�سار املفاو�ضات اجل��اري��ة يف العا�صمة
النم�ساوية� ،أما ال�صحف الأ�صولية ف�صبت جام غ�ضبها
على مفاو�ضات فيينا ،ودعت الوفد الإيراين �إىل �ضرورة
ترك املفاو�ضات.
وتوا�صل �إي��ران خروقاتها النووية يوما بعد �آخ��ر،
�إذ ق��ال كبري املفاو�ضني النوويني الإي��ران�ي�ين عبا�س
عراقجي ،لو�سائل �إع�لام �إيرانية ر�سمية �أم����س� ،إن
طهران �ستبد�أ اليوم تخ�صيب اليورانيوم بن�سبة ،%60

كما ك�شف �أن �إيران �سرت ّكب  1000جهاز طرد مركزي
متطور �آخ��ر يف من�ش�أة نطنز النووية ،ما ي�شري �إىل
نية �إي��ران موا�صلة االنتهاكات النووية دون مراعاة
ل�لات�ف��اق��ات ال�سابقة �أو امل�ف��او��ض��ات احل��ال�ي��ة .و�أك��د

عراقجي ،الذي ي�شغل من�صب م�ساعد وزير اخلارجية
الإي ��راين� ،أن طهران �أبلغت الوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة بهذين الإج��راءي��ن يف ر�سالة وجهتها للمدير
وتخ�صب �إيران حالي ًا
العام للوكالة ،رافايل غرو�سي.
ّ

اليورانيوم بن�سبة  .%20ومن �ش�أن التخ�صيب بن�سبة
� %60أن يجعل �إي��ران قادرة على االنتقال ب�سرعة �إىل
ن�سبة  %90و�أكرث ،وهي املعدّالت املطلوبة ال�ستخدام
هذا املعدن اخلام لأغرا�ض ع�سكرية.

محاكمات واعتقاالت ومالحقات أمنية

قمع تركي لصحافيين وعسكريين وطالب
البالد  -خا�ص

ي�ستمر قمع ال�سلطات الرتكية لكافة الفئات املجتمعية
لو�أد االحتجاجات املت�صاعدة �ضد النظام� ،إذ ا�ستهدفت
حمالت التنكيل اجلديدة �صحافيني وع�سكريني وطالبا،
فيما ر�صدت "مبادرة ال�صحافة قيد االعتقال" �أو�ضاع
ال�صحافيني يف تركيا ،م�ؤكدة يف تقرير �شامل مثول 79
�صحافيًا على الأقل �أمام الق�ضاء.
و�أ�شار التقرير �إىل وج��ود � 41صحافيًا خلف الق�ضبان
يف تركيا �إما مدانون �أو بانتظار املحاكمة ،م�ؤكدا �أنه يف
مار�س املا�ضي ق�ضى ال�صحافيون يف تركيا مرة �أخرى
الكثري من وقتهم يف املحاكم ،ومثل � 79صحافيًا على
الأق��ل �أم��ام قا�ض يف حماكمات خمتلفة يف  9والي��ات،
مو�ضحا �أنه يف  14جل�سة من �أ�صل  35جل�سة عقدت يف
مار�س� ،أ�صدرت املحاكم حكمًا مت مبوجبه تربئة خم�سة
�صحافيني ،ومت تعليق حماكمة اثنني من ال�صحفيني،
ورف�ضت املحكمة ق�ضية �صحايف .و�أ�ضاف �أنه حُ كم على
ثمانية �صحافيني بال�سجن مل��دة  24عامًا وثالثة �أ�شهر
وغرامات �إدارية بلغ جمموعها � 14ألف ًا و 80لرية تركية،
كما �أن ق�ضاة يف حماكم عدة قرروا حظر وحذف ع�شرات
الق�ص�ص الإخبارية على الإنرتنت.
وبالتزامن� ،أعلنت ال�سلطات يف تركيا القب�ض على 54
من اجلي�ش وال�شرطة يف  49مقاطعة مقرها �إزم�ير ،يف
حملة �أمنية جديدة �ضد امل�ؤ�س�سات الأمنية التي تعر�ض

املنت�سبني لها على م ��دار ال���س�ن��وات اخلم�س املا�ضية
لعمليات ف�صل تع�سفي واعتقال وا�سعة النطاق .وقال
مكتب املدعي العام يف �إزمري �إنه �صدرت مذكرات اعتقال
�شخ�صا يف اجلي�ش وال�شرطة بزعم انتمائهم
بحق 84
ً
�إىل حركة اخلدمة ،ومت اعتقال � 54أغلبهم من ال�شرطة

والدرك ،وجتري حاليا مالحقات للبقية.
وت ��أت��ي االع�ت�ق��االت مب��زاع��م ت��وا��ص��ل عنا�صر ال�شرطة
واجلي�ش املعتقلني م��ع ح��رك��ة "اخلدمة"عرب الهاتف،
وحت �م��ل ال���س�ل�ط��ات احل��رك��ة ب��زع��ام��ة ال�ث�م��ان�ي�ن��ي فتح
الله غولن املقيم يف ال��والي��ات املتحدة امل�س�ؤولية عن

االن �ق�لاب ال��زائ��ف منت�صف يوليو  ،2016دون تقدمي
�أي �أدل��ة ملمو�سة .ومن بني � 84صدرت بحقهم مذكرات
التوقيف 29 ،من القوات الربية ،و 7من القوات اجلوية،
و 4من القوات البحرية ،و 14من �ضباط القيادة العامة
للدرك ،و 10طالب ع�سكريني مف�صولني ،وهناك  14من
�أ�صل � 20ضابط �شرطة يف اخلدمة الفعلية ،كما �أن 42
من الع�سكريني يف اجلي�ش على ذمة العمل و 12خارج
اخلدمة .ومنذ حماولة االنقالب املزعوم� ،أطلقت تركيا
حملة مطاردة �شملت كافة القطاعات العامة� ،أ�سفرت عن
اعتقال نحو � 80ألف �شخ�ص يف انتظار املحاكمة ،وعزل
�أو �أوقف تع�سفيًا عن العمل حوايل � 150ألفا من موظفي
احلكومة و�أفراد اجلي�ش وال�شرطة وغريهم.
�إىل ذلك ،دخلت تظاهرات جامعة الب�سفور االحتجاجية
على تعيني مليح بولو رئي�سً ا للجامعة بقرار رئا�سي،
يومها املئة ،يف ظل ا�ستمرار املالحقة الأمنية للنا�شطني
يف ال �ت �ظ��اه��رات .وي �ن �ظ��م ال��ط�ل�اب والأك ��ادمي� �ي ��ون
امل�شاركون يف االحتجاجات برناجما خا�صا لتعزيز
الت�ضامن ،لتنظيم الوقفة الثانية وال�سبعني �أمام مبنى
رئا�سة اجلامعة ،بجانب العديد من الفعاليات الأخرى
املتنوعة .وقطع طالب اجلامعة ب��أن ن�ضال الب�سفور
م�ستمر دون انقطاع ودون كلل �أو ملل حتى حتقيق
الأه� ��داف ،راف�ضني ق��رار الرئي�س �أردوغ� ��ان بتعيني
رئي�س الب�سفور من خارج اجلامعة.
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برامج مشوقة لزوار "إثراء" في ليالي رمضان
الظهران  -حمود الزهراين

يحتفل مركز امللك عبد العزيز الثقايف العاملي "�إثراء"
بحزمة من الربامج والفعاليات الثقافية التي تهدف
�إىل تعزيز القيم وامل�لام��ح الرتاثية الوطنية� ،إىل
جانب ا�ستك�شاف حرف ومهارات فريدة ،عرب التعليم
والت�صنيع واالبتكار �ضمن بيئة �إبداعية حمفزة.
وتت�ضمن الربامج فعاليات ثقافية وتفاعلية وور�ش
عمل متنوعة وباقة من الأن�شطة املعرفية املوجهة
�إىل خمتلف الفئات العمرية� ،إىل جانب املحطات
رم�ضانية ،واجل ��والت الفنية التي تعك�س ر�سالة
امل��رك��ز لإل �ه��ام ال�شغف ب ��الإب ��داع وال �ت��وا� �ص��ل عرب
الثقافات.
كما يقدم الربنامج رحلة م�شوّ قة ت�أخذ ال��زوّ ار �إىل

جمموعة م��ن املحطات الرم�ضانية ع�بر حزمة من
الأعمال الفنية امل�ستوحاة من الهوية الرم�ضانية،
و�سيتعرف ال���زوّ ار على  12قطعة فنية ب ��ارزة مت
دجمها بالت�صميم املعماري من خالل جولة الإلهام
الفني ،والتع ّرف على �أ�سرار املركز وتفا�صيل املكان
من خالل جوالت �إث��راء املتنوعة� ،إ�ضاف ًة �إىل تقدمي
�سل�سلة من اللقاءات الثقافية واملعرفية عرب "جمل�س
�إث ��راء الثقايف" ،وبرنامج "زوايا م�ضيئة" ال��ذي
يقدمه �إمام م�سجد �إثراء حممد ال�سعوي.
و�سيلهم الربنامج روّ اده ال�صغار عرب تقدمي برامج
ُ�صممت ب�شكل ابتكاري؛ لتقدّم بطابع تعليمي متمثل
يف ا�ستك�شاف تاريخ اخلط العربي ،ورواية ق�ص�ص
القرقيعان امل�صحوبة ب�أن�شطة تفاعلية متنوعة،
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يمثلون المملكة
في بينالي البندقية

جدة ـ عبد الهادي املالكي

بجناح وطني يف
ت�شارك اململكة للمرة الثانية
ٍ
الن�سخة  17م��ن بينايل البندقية للعمارة ال��ذي
ي�ع�ت��زم ان �ع �ق��اده يف م��اي��و ال �ق��ادم حت��ت ع�ن��وان
"كيف �سنعي�ش مع ًا؟" ،حيث جرى اختيار ثالثة
مِ عماريني لتمثيل اململكة يف البينايل؛ ليعملوا
جنب ًا �إىل جنب مع القيّمني العامليني.
وي�ح�م��ل ج�ن��اح اململكة ع �ن��وان "مقار" ،وي��أت��ي
ب�صفته م�ع��ر��ض� ًا جت��ري�ب�ي� ًا ي�ب�ح��ث يف امل�ن�ظ��ور
للحجر ال�صحي ،ويدعو من
الراهن والتاريخي
ْ
خالل �أجزائه املتعددة �إىل اال�ستك�شاف والتحليل،
وبعوامله امل�ستلهمة من مفهوم العزل ودالالت��ه،
التي تنعك�س م��ن خاللها العالقة املت�شابكة بني
الفرد واملكان واملحيط من حوله.
احلجر
ويت�ضمن املعر�ض درا�س ًة لتطوّ ر طبيعة
ْ
ال�صحي وت�أثره مع ال�سياقات اخلارجية ،وقدرته
�ان ج��دي��دة م��ن الأو� �ض��اع الطارئة
على توليد م�ع� ٍ
�أو امل���س�ت�ح��دث��ة .وت �ت��وىل هيئة ف �ن��ون ال�ع�م��ارة
والت�صميم م�س�ؤولية الإ�شراف على اجلناح لهذا
العام ،انطالق ًا من �أدواره��ا الداعمة لقطاع فنون
العمارة والت�صميم يف اململكة ،ولتمكني املواهب
املحلية املتخ�ص�صة يف هذا القطاع ،ويف �سياق
جهودها لتعزيز التبادل الثقايف الدويل بني اململكة
العربية ال�سعودية والعامل.
و�أو�ضحت الرئي�س التنفيذي للهيئة الدكتورة
الوطني ال�سعودي
�سمية ال�سليمان� ،أن اجلناح
ّ
لهذه امل�شاركة يف بينايل البندقية للعمارة يوفر
من�ص ًة للمجتمع امل�ع�م��اريّ امل��زده��ر يف وطننا،
مل�شاركة ر�ؤيته الإبداعية مع اجلماهري الدولية
يف هذا احلدث الف ّني املتميز والذي يوفر فر�صة
للحوار والتبادل الثقايف.
و�أ��ض��اف��ت �أن املعماريني الثالثة امل�شاركني هذا
العام يج�سدون تنوّ ع املواهب النا�شئة ،ويُ�سعدنا
ا�ست�ضافة عملهم يف م�شاركتنا الثانية يف بينايل
مبفهوم يرمي �إىل حتفيز
البندقية للعمارة ،2021
ٍ
النقا�ش حول الت�أثريات املعمارية للعام املا�ضي
الناجتة من جائحة كورونا امل�ستجد.

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

وم�شاهدة عر�ض "فن الرتخيم" ،وتع ّلم اخلط واللغة
العربية والت�صميم ع�بر �شجر م�ك��ون م��ن ح��روف
عربية معلقة ب�أبعاد و�أحجام خمتلفة ،والتي ت�أتي
�إ�سهامًا يف �إ�شباع �شغف الزوّ ار وبناء مهاراتهم.
يذكر �أن مركز امللك عبد العزيز الثقايف العاملي
"�إثراء" ،ي�ه��دف �إىل ن�شر الثقافة ب�ين ال�شباب
ال�سعودي والعربي من خالل الربامج النوعية التي
ت�سهم يف زي��ادة الوعي ،وتتوافق مع ر�ؤي��ة اململكة
 2030يف ت�ن��وي��ع االق�ت���ص��اد و�إط�ل��اق ال�ق�ط��اع��ات
ال��واع��دة وتنمية الطاقة الب�شرية� ،سعيًا منه لبناء
جيل قادر على تعزيز امل�ستقبل يف اململكة ،حيث يعد
املركز من�صة للإبداع تجُ مع فيه املواهب من خمتلف
الفئات العمرية للتع ّلم والتجربة وتبادل الأفكار.

استشاريان لـ

الصوم ال يسبب النعاس وقلة التركيز

جدة -يا�سر بن يو�سف

هناك بع�ض العوامل التي قد ت�ؤ ّثر على ف�سيولوجية
النوم خالل ال�صيام .فتغري منط ومواعيد ونوعية
الأك��ل الفجائية من النهار �إىل الليل قد تنتج عنها
زيادة عمليات �إنتاج الطاقة "الأي�ض " خالل الليل مما
قد ي�ؤدي �إىل زيادة درجة حرارة اجل�سم خالل الليل.
ففي العادة تنق�ص درجة حرارة اجل�سم حوايل ن�صف
درجة مئوية قبل النوم مما ي�ساعد على النوم ولكن
نتيجة لزيادة الأكل يف رم�ضان خالل الليل قد ترتفع
درج��ة ح��رارة اجل�سم مما قد ي ��ؤدي لزيادة الن�شاط
وعدم ال�شعور بالنوم خالل الليل .ويتبع ذلك خالل
ال�صيام انخفا�ض درجة حرارة اجل�سم �أثناء النهار
وال�شعور بالنعا�س �أو ب�صورة مب�سطة تغري ال�ساعة
البيولوجية يف اجل�سم .وه��ذه �إح ��دى النظريات
املطروحة عن عالقة ال�صوم بالنوم ولها ما يدعمها
من الدرا�سات .و�أكد خمت�صان يف طب النوم �أن هناك
اعتقادا خاطئا من بع�ض النا�س �أن ال�صوم ي�ؤدي
�إىل قلة الرتكيز والنعا�س خالل نهار رم�ضان  ،الفتني
يف الوقت نف�سه �إىل �أن هذا اعتقاد غري �صحيح ،وبني
كل من ا�ست�شاري �أمرا�ض ال�صدر وطب النوم مدير
مركز طب وبحوث النوم مب�ست�شفى جامعة امللك عبد
العزيز بجدة الربوفي�سور �سراج عمر ويل  ،والباحث
يف طب النوم الدكتور �إبراهيم احمد زكريا� ،أن هناك
عدة �أ�سباب وعوامل ت�ؤدي اىل تغري منط النوم يف
رم�ضان من بينها تناول الطعام يف وقت مت�أخر �أي
بعد غروب ال�شم�س  ،بالإ�ضافة اىل الت�أخر يف اخللود
�إىل ال�ن��وم  ،وم�شاهدة التلفاز وت�صفح االنرتنت
ومواقع التوا�صل االجتماعي بكرثة ومتابعتها حتى

�ساعة مت�أخرة من الليل وكذلك تبديل �ساعات النوم،
حيث مييل النا�س �إىل ال�سهر الطويل املمتد حتى
�صالة الفجر ،ويبد�أ ليلهم من �صباح اليوم التايل �أي
بعد �صالة الفجر لينتهي يف �أوق��ات الظهرية �أو قد
ميتد اىل �أكرث من ذلك  ،وكذلك يزداد تعر�ضهم لل�ضوء
العايل وال�ضو�ضاء خالل الليل خال ًفا ملا اعتادوا عليه
يف ال�شهور الأخ��رى  ،وكذلك الإف ��راط يف الطعام
الد�سم ليال وحتى قبل وقت الإم�ساك بقليل  .ووجها
بع�ض الن�صائح املهمة للمحافظة على منط نوم �صحي
خالل رم�ضان وهي تتمثل يف املحافظة على نظام

اليوم العادي خالل ال�صيام قدر االمكان ،فا�ستمرار
ال�صائم على النوم بالليل واال�ستيقاظ بالنهار ،يحقق
املطلوب ب�أن يكون �صائم ًا �أثناء فرتة ن�شاطه ،لأن ذلك
ي�ساعد يف تن�شيط عمليات االي�ض وتنظيمها وطرد
ال�سموم من اجل�سم �أثناء فرتة ال�صيام ومن الن�صائح
�أي�ضا قيام الإن�سان بجميع مهامه اليومية وهو �صائم
ما ا�ستطاع اىل ذلك �سبيال ،فيقوم بن�شاطات ريا�ضية
وذهنية ومنزلية ومهنية �ضمن حدود املعقول بحيث
ال تكون م�ضنية �أو �شاقه وال يكون فيها تعر�ض �شديد
للحرارة .ف�ضال عن جتنب امل�شروبات املنبهة قبل

ضبط  342كيلوجراما لحوما فاسدة
الدمام ـ حمود الزهراين

�ضبطت بلدية و�سط الدمام �أم�س  342كيلوجراما،
من اللحوم جمهولة امل�صدر ،وذل��ك متهيدا لعر�ضها
للبيع يف �أحد املالحم ،ي�أتي ذلك خالل تكثيف البلدية
للجوالت الرقابية يف �شهر رم�ضان املبارك ،والت�أكد
م��ن تطبيق كافة املن�ش�آت يف الأ� �س��واق ل�ل�إج��راءات
االحرتازية والتدابري الوقائية ملنع انت�شار فريو�س
كورونا.
و�أو�ضح رئي�س بلدية و�سط الدمام املهند�س عبد الله
بن �سند ال�شمري ب�أن اجل��والت التفتي�شية للمراقبني
ال�صحيني� ،أ�سفرت ع��ن �ضبط  330كيلوجراما من
اللحم البقري و 12كيلوجراما من حلم الأغنام ،وتبني
بعد معاينتها من قبل املخت�صني ب�أنها حل��وم فا�سدة
وغري �صاحلة لال�ستخدام الآدمي وذلك لظهور عالمات
التلف والف�ساد عليها� ،إ�ضافة اىل �أنها جمهولة امل�صدر.
و�أف���اد ال�شمري ب���إن ذل��ك ي ��أت��ي �ضمن خطة رقابية
وج��والت ميدانية مكثفة تن ِّفذها البلدية تزامنا مع
دخ��ول �شهر رم�ضان املبارك على املن�ش�آت التجارية
وال�غ��ذائ�ي��ة وامل�ط��اع��م والأ���س��واق امل��رك��زي��ة ،وحم��ال
بيع اللحوم "املالحم" وغريها من املواقع التي تلبي
احتياجات امل�ستهلكني خالل �شهر رم�ضان.
و�أكد على �أنه مت �إغالق املن�ش�أة و�إت�لاف كامل الكمية
امل�ضبوطة وف��ر���ض ال�غ��رام��ات املالية وتطبيق كافة
االجراءات النظامية حيال املخالفني.

إعالنات محاكم التنفيذ

موعد النوم ب�أربع �ساعات ،لذلك يجب ع��دم تناول
امل���ش��روب��ات ال�ت��ي حت�ت��وي ع�ل��ى ال�ك��اف�ي�ين وجتنب
التدخني حتى ال يجد الفرد �صعوبة يف النوم بعد
الرتاويح مبا�شرة واال�ستيقاظ ن�شيطا لقيام الليل
وتناول وجبة ال�سحور .يف حال ال�شعور بالنعا�س
�أو التعب ولكن الوقت غري منا�سب لال�ستغراق يف
النوم ،ميكن النوم ملدة  20دقيقة تقريبًا ال�ستعادة
الن�شاط  ،وذلك يف مكان مريح وهادئ وذلك لتجديد
الطاقة ،واحل��ر���ص على تناول �أطعمة خفيفة على
الإفطار.

تطوير وتوسعة
متنزه اللهابة
الدمام ــ حمود الزهراين

ت��ويل �أم��ان��ة املنطقة ال�شرقية اهتماما كبريا لالرتقاء
بجودة اخلدمات املقدمة يف م��دن وحمافظات املنطقة
وحت�سني امل�شهد احل�ضري ،واحلد من التلوث مبختلف
�أنواعه ،جلعل املدن ال�سعودية ح�ضارية خ�ضراء تتعدد
فيها اخلدمات املقدَّمة لأفراد املجتمع� ،إذ �شهدت اململكة
تطورا كبريا يف بناء جمتمع حيوي بيئته عامرة.
حيث ق��ام��ت الأم��ان��ة و�ضمن حت�سني البيئة وامل�شهد
احل�ضري ،ب�إ�ضافة العديد من اخلدمات من خالل جتديد
وتو�سعة متنزه اللهابه العام ،مبركز اللهابة ،وال��ذي
يت�ضمن حديقة اللهابة ال�ع��ام��ة ،ال��واق�ع��ة غ��رب املركز
مب�ساحة �إجمالية تبلغ  ٦٥٠٠٥٣مرت مربع ،حيث مت
�إن�شاء طريق م��زدوج م��زود ب�إنارة و�أر�صفة وكرا�سي
مزودة ب�أحدث التقنيات خلدمات الواي فاي.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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النصر يبدأ مشوار اآلسيوية بالوحدات

نقاط ريا�ضية

حممد �آل ها�شم

جمهور الوفاء
األهالوي
جدة – هالل �سلمان

ي�����س��ت��ه��ل ف��ري��ق ال��ن�����ص��ر م�������ش���واره يف دور
املجموعات ل���دوري �أب��ط��ال �آ�سيا مبواجهة
نظريه ال��وح��دات الأردين الليلة على ملعبه
(مر�سول بارك) عند ال�ساعة الـ  9م�ساء.
ي�ست�ضيف الن�صر مباريات املجموعة الرابعة
التي ت�ضم �أي�ضا فريقي ال�سد القطري وفوالذ
الإي���راين اللذين يلتقيان الليلة �أي�ضا على
ا�ستاد امللك فهد الدويل يف الـ  9م�ساء.
وي�شارك يف ه��ذه الن�سخة من دوري �أبطال
�آ�سيا  20فريق ًا ملنطقة الغرب ،ومثلها ملنطقة
ال�����ش��رق يف ن��ظ��ام يُطبق للمرة الأوىل هذا
العام.
ويت�أهل �صاحب املركز الأول يف كل جمموعة
من املجموعات الـ � 10إىل دور الـ  ،16يف حني

يرافقهم �أف�ضل  6فرق حتتل املركز الثاين.
ويقود الن�صر مدربه اجلديد الربازيلي مانو
مينيزي�س الذي ي�سعى لتحقيق بداية �إيجابية
يف م�ستهل م�شواره م��ع (ال��ع��امل��ي) ،والفوز
هو الهدف الأ�سا�سي ال��ذي ي�سعى له الفريق
خ�صو�صا يف ظل النظام اجلديد للبطولة.
يف املقابل ،يخو�ض ال��وح��دات غمار دوري
الأب��ط��ال للمرة الأوىل يف ت��اري��خ��ه ،بعد �أن
د�أب على امل�شاركة يف البطولة الأخرى" ك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي".
و�سيكون ظهور الوحدات لأول مرة يف دوري
�أب��ط��ال �آ�سيا ذات �أهمية كبرية لكرة القدم
الأردنية ،حيث ي�سعى لتحقيق فوز تاريخي،
وتنتظر اجل��م��اه�ير ب��ف��ارغ ال�صرب الإط�لال��ة
الأوىل لهم �أمام الن�صر.

رئي�س القاد�سية �أحمد غدران:

التوجد ديون والمشاكل تعيق عملنا
كل اجلهود التي بذلت من اجلميع ،متمنيا التوفيق يف
الدمام-حمودالزهراين
عرب �أحمد غدران رئي�س نادي القاد�سية عن ثقته الكبرية امل�شوار القادم ،و�أبدى غدران ارتياحه الكبري لعدم وجود
يف جميع القد�ساويني ،بعد اختياره لرئا�سة النادي مع التزامات مادية ،قد تعيق بداية عمل جمل�سه اجلديد ،و�أكد
�أع�ضاء جمل�س الإدارة اجلديد ،لأربع �سنوات قادمة ،مثمن ًا �أن النادي يف و�ضع ممتاز يف جميع النواحي ،وال توجد
م�شاكل �أو ديون مالية ،وهو الأمر الذي �سيعطي املجل�س

اجلديد �أريحية يف العمل؛ لتحقيق طموح كل القد�ساويني.
و�أكد غدران ثقته يف �أع�ضاء املجل�س و�أع�ضاء �شرف النادي
وحمبيه ،وجماهريه ،للتعاون والعمل من �أجل م�صلحة
الكيان القد�ساوي ،مقدما ال�شكر والتقدير والعرفان لكل
من �ساهم ووقف مع تر�شيحه وجمل�سه للفرتة القادمة.

استاد األمير فيصل بن فهد يحتضن منافساتها

الزعيم الهاللي مرشح لتصدر المجموعة األولى

جدة – هالل �سلمان

ي���خ���و����ض ال����ه��ل�ال م���ب���اري���ات���ه يف دور
امل���ج���م���وع���ات ل������دوري �أب����ط����ال �آ���س��ي��ا،
م�ست�ضيفا ملناف�سات املجموعة الأوىل
ال��ت��ي ت�ضم �إىل ج��ان��ب��ه ك�لا م���ن� :شباب
الأه���ل���ي دب����ي الإم�����ارات�����ي ،وا���س��ت��ق�لال
دو�شنبه الطاجيكي ،و�آجمك الأوزبكي.
يدخل (الزعيم) البطولة الآ�سيوية؛ بهدف
تعوي�ض خروجه من البطولة الأخرية بقرار
من االحت��اد الآ�سيوي للعبة بعد �أن �ضرب
فريو�س كورونا �صفوفه ،ما جعله غري قادر
على توفري  13العبا خلو�ض املباريات.
ومنذ ذلك الوقت ،تغري الكثري يف �صفوف
(الزعيم) حيث �أنهت الإدارة عقد املدرب
الروماين رازفان لو�شي�سكو بعد تراجع
نتائج الفريق ب�شكل كبري ،و�أوكلت املهمة
للربازيلي روجرييو ميكايل.

الرباعي الآ�سيوي

حرا�سة املرمى :عبدالله املعيوف ،حبيب
ال��وط��ي��ان ،عبدالله اجل��دع��اين� ،أح��م��د �آل
جبيع.
ال��دف��اع :يا�سر ال�شهراين ،حممد الربيك،
م��دال��ل��ه ال��ع��ل��ي��ان ،متعب امل��ف��رج ،علي �آل
بليهي ،حممد جحفلي ،جانغ هيون �سو،
�أمري كردي ،حممد اخليربي ،نواف املفرج.
الو�سط :عبدالله عطيف ،حممد كنو ،نا�صر
الدو�سري ،هتان باهربي� ،سامل الدو�سري،
���س��ع��د ال��ن��ا���ص��ر ،ف����واز ال��ط��ري�����س ،ت��رك��ي
العبدان� ،أندريه كارييو ،لو�سيانو فييتو،
م�صعب اجلوير.
ال���ه���ج���وم :ب��اف��ي��ت��ي��م��ب��ي غ��وم��ي��ز��� ،ص��ال��ح
ال�شهري ،عبدالله احلمدان ،تركي املطريي،
عبدالله رديف.
وب���رر اجل��ه��از الفني ق���راره ب��ظ��روف �إ�صابة
الثنائي �سامل ال��دو���س��ري وعبدالله احلمدان
وحاجتهما لفرتة عالجية قد حتد من �إمكانية
اال�ستفادة منهما يف مناف�سات البطولة خا�صة
�أنهما م�سجالن �ضمن القائمة ،فيما ا�ستبعد
القائد �سلمان الفرج ب�سبب �إ�صابته التي حتتاج
لفرتة عالجية وبرناجما ت�أهيليا.

اختار اجلهاز الفني للهالل  4العبني حمرتفني
خلو�ض غمار البطولة الآ�سيوية وهم :الكوري
جانغ هيون �سو ،والبريويف �أندريه كارييو،
والأرجنتيني لو�سيانو فييتو ،والفرن�سي
بافيتيمبي غ��وم��ي��ز ،ح��ي��ث ا�ستبعد ك�لا من
الكولومبي غو�ستافو ك��وي��ي��ار ،والإي��ط��ايل
قائمة الهالل الآ�سيوية
�سيبا�ستيان جيوفينكو.
�ضمت القائمة  30العبا وهم:

مباريات الهالل يف دوري الأبطال
اخلمي�س � 15أبريل� :آجمك
الأحد � 18أبريل� :شباب الأهلي دبي
الأربعاء � 21أبريل :ا�ستقالل دو�شنبه
ال�سبت � 24أبريل :ا�ستقالل دو�شنبه
الثالثاء � 27أبريل� :آجمك
اجلمعة � 30أبريل� :شباب الأهلي دبي
*تقام جميع املباريات على ا�ستاد الأم�ير
في�صل ب��ن فهد بامللز يف مت��ام ال�ساعة الـ
 10:00م�ساء.

يستضيف مبارياتها على ملعب رديف الجوهرة...

األهلي يصارع الدحيل واالستقالل والشرطة في المجموعة الثالثة

جدة – هالل �سلمان

ي�ست�ضيف الأهلي مناف�سات املجموعة
الثالثة بدوري �أبطال �آ�سيا التي ت�ضم
�إىل جانبه كال م��ن :الدحيل القطري
وال�����ش��رط��ة ال���ع���راق���ي واال���س��ت��ق�لال
الإيراين.
ويطمح الأه��ل��ي �إىل جت��اوز نتائجه
ال�����س��ل��ب��ي��ة يف دوري امل���ح�ت�رف�ي�ن،
والرتكيز على م�شاركته الآ�سيوية،
وتكرار �إجن��از الو�صول �إىل املباراة
النهائية ال��ذي حتقق عام  2011قبل
اخل�����س��ارة �أم����ام �أول�����س��ان ه��ي��ون��داي
الكوري اجلنوبي.
ويعاين (الراقي) من غياب اال�ستقرار
الفني ،لكنه �سيخو�ض البطولة حتت
ق��ي��ادة م���درب خ��ب�ير ،ه��و ال��روم��اين
ري��ج��ي��ك��ام��ب ،ال����ذي ق���اد ال��ه�لال �إىل
النهائي عام  2014قبل اخل�سارة �أمام
و�سرتن �سيدين الأ�سرتايل.

الأخ�ي�رة؛ حيث عانى م��ن الإ���ص��اب��ة بفريو�س
ك��ورون��ا ،ثم ت�أجلت عودته ل�صفوف الفريق،
الرباعي الآ�سيوي
كما ا�ستبعد الربازيلي ليما ،وال�سنغايل نيانغ
اختار اجلهاز الفني للأهلي الرباعي الأجنبي لأ�سباب فنية.
امل�����ش��ارك يف الآ���س��ي��وي��ة وه���م :ال�����س��وري عمر
قائمة الأهلي الآ�سيوية
ال�سومة واملغربي �إدري�س فتوحي والروماين
م��ي�تري��ت��ا وال��ب��و���س��ن��ي �أل��ف��ي��ت�����ش ���س��اري��ت�����ش� ،ضمت القائمة  30العبا هم:
وا���س��ت��ب��ع��د ال�����ص��رب��ي فيج�سا ب��ع��د م�شاكله احل��را���س��ة :حممد العوي�س ،يا�سر امل�سيليم،

في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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

تلعب اليوم مباراتا �إي��اب ربع نهائي دوري �أبطال �أوروب��ا؛
حيث جتمع املواجهة الأوىل ب�ين ليفربول وري���ال مدريد،
والثانية بني بورو�سيا دورمتوند ومان�ش�سرت �سيتي.
وي�سعى ليفربول ومدربه الأمل��اين يورغن كلوب �إىل حتقيق
(رميونتادا) تبدو �صعبة للغاية �أمام ريال مدريد الفائز ذهابًا
( ،)1-3ورمب���ا ي��ك��ون ال��ه��دف الوحيد ال���ذي �أح���رزه النجم
امل�صري حممد �صالح مفتاحً ا لت�أهل (الريدز) الذين يحتاجون

للفوز بهدفني نظيفني للت�أهل �إىل ن�صف النهائي للمرة الثالثة
يف الأعوام الأربعة الأخرية.
ويعاين ليفربول يف الدوري الإجنليزي؛ حيث يحتل املركز
ال�ساد�س بفارق  22نقطة عن املت�صدر مان�ش�سرت �سيتي قبل
 7مباريات على نهاية الـ "برميري ليغ" ،لذلك ال جمال �أمامه
�سوى الرتكيز على حتقيق الفوز يف لقاء الليلة.
يف املقابل ،مير الفريق امللكي بفرتة رائعة؛ حيث جنح �أي�ضا
يف الفوز بالكال�سيكو (� )1-2أم��ام بر�شلونة لينتزع املركز

ميثل اجلمهور الأهالوي الأبرز يف ع�شقه
والأميز يف ارتباطه بناديه مدرجً ا ي�شمل
كل طبقات املجتمع ،و�إن كان متيز ب�شعراء
كل ذائقتهم اكت�سبوها من لون �شعاره.
عربي ًا ح��از على �إع��ج��اب ال��ك��ل ،ب��ل باتت
�أه��ازي��ج��ه عالمة التميز م��ن املحيط �إىل
اخلليج .عندما ي�تردد الن�شيد يف امللعب
ت�شعر �أنك �أمام ملحمة ع�شق.
اليوم يل عتب على بع�ض ه�ؤالء الع�شاق،
وعتبي من باب الع�شم ،ويتمثل هذا العتب
يف الهجوم غري امل�برر على �أي �أه�لاوي
يظهر على �أن��ه مر�شح لكر�سي الرئا�سة،
مع �أن جل الأ�سماء املتداولة رمبا خارج
ح�سابات جمعية الأهلي.
الهدوء يا بع�ض جماهري الأهلي ،فنادينا
يحتاج �إىل �أن نتكاتف ونعمل من �أجله
بعيد ًا عن مطاردة وهم ه�شتاقات تهدم وال
تبني.
على ال�صعيد ال�شخ�صي� ،أع�ت�رف �أنني
�أ���س���أت التقدير يف حلظة انفعال ،وقلت
كالما ما كان يجب �أن �أقوله ،وهذا بال�شك
حتت ت�أثري بع�ض اخل�سائر ،و�أمتنى من
كل الزمالء �أن اليقعوا فيه.
مامييز عالقتنا يف الإهلي؛ �إعالما و�إدارة
والع���ب�ي�ن ح�����س��ن ال���ظ���ن ،م���ع �أن ه��ن��اك-
ل�ل�أ���س��ف -م��ن اليح�سن ال��ظ��ن؛ حتى مع
نف�سه وه�ؤالء ،ولله احلمد ،الموقع لهم يف
الأهلي والت�أثري.
لهذا �أمتنى منكم مع�شر الع�شاق �أن تعينوا
اجلمعية على اختيار الرئي�س املنا�سب
لرئا�سة الأهلي بعيد ًا عن االن�سياق خلف
الأخبار املوجهة.

الثاين ،لكنه خ�سر جهود اجلوكر لوكا�س فا�سكيز الذي
�ستغيبه الإ�صابة حتى نهاية املو�سم.
ويف املواجهة الأخرى ،ي�سعى دورمتوند لقلب الطاولة
على مان�ش�سرت �سيتي الفائز ذهابا ( ،)1-2خ�صو�صا
�أن هدف فوز رجال املدرب غوارديوال جاء يف الوقت
القاتل.
ويعول الفريق الأملاين على هدافه ال�شاب الرنويجي
هاالند الذي ف�شل يف هز ال�شباك ذهابا.

حممد الربيعي ،عبد الرحمن ال�صانبي.
ال����دف����اع :حم��م��د �آل ف��ت��ي��ل ،ع��ب��دال��ل��ه
ح�����س��ون ،ع��ب��د ال��ب��ا���س��ط ه��ن��دي ،معتز
هو�ساي ،حممد خ�براين ،يزيد البكر،
هاين ال�صبياين� ،أحمد النخلي ،حممد
ب�صا�ص.
الو�سط :ميرتيتا� ،ساريت�ش� ،سلمان
امل�ؤ�شر ،نوح املو�سى� ،إدري�س فتوحي،
�سلطان مند�ش ،علي الأ�سمري ،ح�سني
امل��ق��ه��وي ،ع��ب��د ال��رح��م��ن غ��ري��ب ،زي��اد
اجلهني ،يو�سف احلربي ،ح�سن القيد،
هيثم ع�سريي ،حممد املجحد.
ال��ه��ج��وم :ال�����س��وم��ة ،م��ه��ن��د ع�����س�يري،
عبدالله حمبوب.

مباريات الأهلي يف دوري
الأبطال
اخلمي�س � 15أبريل :اال�ستقالل
الأحد � 18أبريل :الدحيل
الأربعاء � 21أبريل :ال�شرطة
ال�سبت � 24أبريل :ال�شرطة
الثالثاء � 27أبريل :اال�ستقالل
اجلمعة � 30أبريل :الدحيل
* تقام جميع امل��ب��اري��ات على امللعب الرديف
ملدينة امللك عبدالله الريا�ضية (اجلوهرة).
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نصائح لترشيد
االستهالك الغذائي

جدة  -البالد
حددت وزارة البيئة واملياه والزراعة 5 ،ن�صائح لرت�شيد اال�ستهالك
الغذائي �ضمن حملة «النق�ص وال ال��زود» التي �أطلقتها اململكة لرت�شيد
ا�ستهالك الغذاء وتقليل الهدر .وقالت ال��وزارة عرب ح�سابها الر�سمي
على موقع «تويرت» :لرت�شيد اال�ستهالك الغذائي يجب التخطيط ل�شراء
املنتجات الغذائية التي تتما�شى مع عدد الأ�سرة واحتياجاتها وال تت�سوق
و�أن���ت ج��ائ��ع .ويجب ع��دم الإك��ث��ار م��ن الأ���ص��ن��اف يف الوجبة الوحدة
لتجنب الهدر الغذائي وابتكار و�صفات من بقايا الأطعمة ،والتعامل مع
الإعالنات التجارية بوعي وعدم االن�صياع ل�شراء منتجات ال حاجة لها،
وف ًقا لوزارة البيئة .وبلغ الفقد والهدر يف اململكة �سنويا ،وفقا مل�ؤ�س�سة
احلبوب ،نحو � 557ألف طن من الأرز ويهدر الفرد نحو  184كيلوجرامًا
من الغذاء �سنويًا ،كما بلغت ن�سبة الهدر الغذائي باململكة � ٪18.9سنويًا
بقيمة ت�صل �إىل  40مليار ريال.
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«الثقافة» تصدر دليل «اقتناء األعمال الفنية»
الريا�ض  -البالد
ن�شرت وزارة الثقافة �أم�س (الثالثاء) ،دلي ًال �إر�شادي ًا للجهات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية الراغبة يف اقتناء الأعمال الفنية التي
يبدعها الفنانات والفنانون ال�سعوديون ،بعنوان دليل "اقتناء
الأعمال الفنية للجهات احلكومية يف مقارها ومكاتبها" ،وذلك
�إن��ف��اذ ًا لتعميم املقام ال�سامي ،ب�ش�أن توجيه اجلهات احلكومية

باقتناء الأعمال الفنية واملنتجات احلرفية الوطنية يف مقراتها،
واقت�صارها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يُعد من قبل
وزارة الثقافة .و�أ�شار �سمو وزير الثقافة الأمري بدر بن عبدالله
بن فرحان� ،إىل �أن دليل اقتناء الأعمال الفنية يوفر املعلومات
الأ�سا�سية التي حتتاجها �أي��ة جهة حكومية قبل قيامها باقتناء
جمموعتها الفنية اخلا�صة ،وي�صف عمليات ال�شراء واالقتناء

وتكوين املجموعات الفنية ،والرتميم وال�صيانة واحلفاظ على
�سالمة الأعمال الفنية ،مبا ي�ضمن خلق �سوق فنية وطنية على
�أ�س�س منهجية وعالقات مُنظمة بني الفنان �أو الفنانة وبني بقية
�أطراف ال�سوق؛ من جهات حكومية ومقيّمني فنيني وم�ست�شارين،
م�ؤكدا ان التوجيه الكرمي �أكرب دعم لقطاع الفنون الب�صرية يف
اململكة ،ولفناين وفنانات الوطن.

فتح التسجيل في «رواد سار»
الريا�ض  -البالد
�أعلنت ال�شركة ال�سعودية للخطوط احل��دي��دي��ة «���س��ار» ،فتح باب
الت�سجيل يف برنامج «رواد �سار» للرجال والن�ساء ،حديثي التخرج،
مبينة �أن التخ�ص�صات املطلوبة ت�شمل :الهند�سة ،واملالية ،وتقنية
املعلومات ،وال�صحة وال�سالمة ،والتطوير العقاري ،واملوارد الب�شرية،
واال�سرتاتيجية وتخطيط الأعمال ،وامل�شرتيات.
وقالت ال�شركة �إنه ي�شرتط يف املتقدم �أو املتقدمة �أن يكون �سعودي
اجلن�سية ،وحديث التخرج من حملة البكالوريو�س ف�أعلى ،و�أال يتجاوز
العمر � 29سنة ،و�إجادة اللغة الإجنليزية ،واجتياز جميع االختبارات
املطلوبة ،م�شرية �إىل �أن مدة الربنامج � 12شه ًرا ،ومينح املقبولون
مزايا عدة منها :التدريب على ر�أ�س العمل يف خمتلف قطاعات ال�شركة،
وت�أمني طبي للموظف وزوجته و�أطفاله ووالديه ،وراتب يبد�أ من 11
�ألف ريال .وبينت �أن التقدمي بد�أ �أم�س وي�ستمر حتى  17رم�ضان.
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انتحلوا صفة رجل أمن
أحيلوا للنيابة

جدة  -البالد
متكنت �شرطة منطقة مكة املكرمة ،من القب�ض على  3مواطنني الرتكابهم
عددا من اجلرائم مع انتحالهم �صفة رجل �أمن .وقال املتحدث الإعالمي
ل�شرطة منطقة مكة املكرمة� ،إن��ه امتدادًا للجهود الأمنية ملتابعة جرائم
االعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها ،فقد متكنت اجلهة الأمنية املخت�صة
مبحافظة جدة من القب�ض على  3مواطنني ومقيم من اجلن�سية اليمنية،
يف العقد الثالث من العمر ،وذلك الرتكابهم جرائم متثلت يف انتحال �صفة
رج��ال الأم��ن ودخ��ول �سكن �أح��د العمالة واالعتداء عليه ب�سالح �أبي�ض،
و�سرقة مقتنياته ال�شخ�صية ،وجرى �إيقافهم ،واتخذت بحقهم الإجراءات
النظامية الأولية كافة ،و�إحالتهم �إىل فرع النيابة العامة.

عادات غذائية خاطئة يجب تجنبها

جدة  -البالد
�أكد �أطباء واخت�صا�صيو تغذية� ،أن هناك بع�ض العادات اخلاطئة
التي يقوم بها بع�ض الأ�شخا�ص يف رم�ضان ،ويحثون على جتنبها،
حلماية اجل�سم من ت�أثرياتها ال�سلبية ،واحل�صول على الفوائد
الكبرية م��ن ال�صيام� .أ���ش��ار االخت�صا�صيون ،وفقا ملوقع "ديلي
ميديكال انفو" املعني بال�ش�ؤون ال�صحية� ،إىل �أن �أب��رز العادات
اخلاطئة يتمثل يف :الإك��ث��ار من �شرب امل��اء عند ال�سحور ،تناول
الطعام ب�سرعة �أثناء الإفطار� ،شرب املاء البارد عند الإفطار مبا�شرة،
�إهمال �أطباق ال�سلطات ،تناول احللوى بعد الإفطار ،الإف��راط يف
هذه الأطعمة وامل�شروبات ،عدم تناول الفاكهة ،تناول امللح والتوابل
بكرثة ،النوم بعد الإفطار ،وتناول ال�شاي بعد الإفطار مبا�شرة لأنه
ميت�ص الكال�سيوم واحلديد ويُقلل من ا�ستفادة اجل�سم من الطعام،
لذلك من الأف�ضل تناوله بعد �ساعتني على الأقل من الإفطار.

شغف
التجميل

«رحلة إبداعية» الستقطاب المواهب السعودية

جدة  -البالد
�أطلقت "�أكادميية  "MBCمبادرة "رحلة �إبداعية حول
اململكة" ،املمتدة عرب ت�سع حمطات ّ
تغطي معظم مناطق اململكة،
بهدف اكت�شاف املواهب ال�سعودية من ال�شباب وال�شابات يف
جماالت التمثيل والغناء واملو�سيقى والكوميديا والتقدمي
وغريها ،وذلك من خالل جتارب �أداء وتناف�س بني امل�شاركني
قوامه الت�أ ّلق وال��ري��ادة والإب����داع ،حتت �إ���ش��راف نخبة من
الأ�ساتذة وامل��درب�ين وذوي االخت�صا�ص.وانطلقت املحطة
الأوىل ِمن مدينة جدة ،حيث �شهدت الفعالية ال�ضخمة التي

�أقامتها "�أكادمية  � "MBCاً
إقبال �شبابيًا كبريًا ،و�إىل جانب
جتارب الأداء التناف�سية بني امل�شاركني ،ا�شتملت الفعالية على
عد ٍد من الندوات وور�ش عمل ،وحوارات ومُداخالت مُل ِهمة،
�إ�ضاف ًة �إىل �إعالن �أ�سماء الفائزين بتجارب الأداء� ،إذ فاز يف
فئة املو�سيقى اليا�س يا�سني ،وفئة التقدمي يزن �سطان ،وفئة
التمثيل �أن�س الغامدي ،وفاطمة �سعود ،فئة الفوي�س �أوفر
(التقدمي ال�صوتي) �شباب الغامدي ،وفئة التمثيل للأطفال
يو�سف بفلح ،وفئة الغناء للأطفال هاجر حممد ،وفئة الأزياء
بيان ،وفئة اال�ستعرا�ض جود زقزوق.

دخلت ال�سيدات والفتيات �إىل �سوق العمل من �أو�سع الأبواب �سواء يف القطاع احلكومي �أو اخلا�ص ،بعد الدعم
الذي وجدنه من ر�ؤية  2030التي تدعم متكينهن يف التخ�ص�صات كافة ،وتبدو هيا العلو�ش التي بد�أت حياتها
العملية كموظفة ملدة �سنتني ثم اجتهت بعد ذلك لإن�شاء م�شروعها اخلا�ص يف منتجات التجميل والعطورات،
نظر ًا مليولها و�شغفها وخربتها التي اكت�سبتها� ،إ�ضافة �إىل حاجة ال�سوق ل�شخ�ص ملم باحتياجات بنات
الوطن مبا يتالءم مع متطلباتهن وذوقهن وما هو منا�سب لهن.

طريف أطول
المدن صياما
جدة  -البالد
ت��ت��ف��اوت ���س��اع��ات ال�صيام م��ن مدينة
�إىل �أخ��رى� ،إذ يعد �سكان مدينة طريف
التي تقع �شمال اململكة الأك�ثر �صيام ًا
يف �أول �أي��ام �شهر رم�ضان ب��ـ� 14ساعة
و 21دقيقة ،فيما �سيكون �سكان جازان
الأقل عدد ًا يف �ساعات ال�صيام بواقع 13
�ساعة و 45دقيقة ،بينما �سي�صوم �سكان
العا�صمة الريا�ض يف �أول �أي��ام ال�شهر
الف�ضيل � 14ساعة ودقيقتني� ،أما �سكان
مكة املكرمة ف�سي�صومون � 13ساعة و54
دقيقة.
وت���زداد �ساعات ال�صيام كلما اقرتب
�شهر رم�����ض��ان م��ن ال��ن��ه��اي��ة ،لت�صل يف
اليوم الأخري �إىل � 15ساعة و 17دقيقة
يف طريف ،و� 14ساعة و 14دقيقة يف
ج�����ازان ،و��� 14س��اع��ة و 44دق��ي��ق��ة يف
ال��ري��ا���ض ،و� 14ساعة و 30دقيقة يف
العا�صمة املقد�سة ،و� 14ساعة و 43يف
املدينة املنورة.

كفيف يتحدى اإلعاقة ويبيع الفاكهة
جنران  -البالد
رف�����ض كفيف ال��رك��ون ل�ل�إع��اق��ة ،متحديا
ظروفه بالعمل على بيع الفاكهة يف منطقة
جن��ران .و�أن�ش�أ املواطن حمد �آل خمل�ص،
"ب�سطة" يف �إح���دى هجر حمافظة ثار
ب��ن��ج��ران لبيع الفواكه .وق���ال �إن���ه بحكم
�إع��اق��ت��ه الب�صرية ،و�ضع �صندو ًقا ي�ضع

فيه امل�شرتي قيمة الفاكهة امل�شرتاه ،على
�أن يفتحه �أح��د �أبنائه ب�شكل �أ�سبوعي �أو
�شهري ،ليجمع ح�صيلة املبيعات ،ثم يعيد
�إن��ف��اق��ه��ا ع��ل��ى بع�ض امل�����ش��اري��ع اخل�يري��ة،
م�ؤكدا �أنه يتح�صل من الب�سطة على رزق
طيب ،الف ًتا �إىل �أنه بحكم�إعاقته يعتمد على
ثقته ب�ضمائر املارة.

