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وزير الثقافة .. »درب زبيدة« على قائمة الرتاث العاملي 

بحث تطوير التعاون مع الرئيس الفلبيني

الحوثي ينهب الخزينة ويجوع اليمنيين

ويل العهد ي�ستعر�س العالقات ال�سعودية 
الإماراتية مع حممد بن زايد

ماأرب - البالد
احلوثي  ميلي�شيا  ممار�شات  اأن  الإري��اين،  معمر  اليمني  وال�شياحة  والثقافة  الإعالم  وزير  قطع 
املواطنني  بحق  املتعمد  والتجويع  الإف��ق��ار  �شيا�شات  من  ج��زء  اإي��ران  من  املدعومة  الإرهابية 
وي�شادرون  النقدي  والحتياطي  اخلزينة  ينهبون  احلوثيني  اأن  مبينا  �شيطرتها،  مناطق  يف 
مدخرات اليمنيني، م�شيفا اأن "احلوثيني ي�شتخدمون الأموال املنهوبة لالإ�شرار باأمن اليمن". 
اإن زعيم ميلي�شيا احلوثي وجه  الر�شمية )�شباأ(،  اليمنية  وقال الإرياين، وفقا لوكالة الأنباء 
بينما  �شعدة،  حمافظة  من  لأتباعه  ح�شريًا  الريالت  من  املاليني  مئات  ب�شرف  ميلي�شياته 
املاليني من املواطنني يف العا�شمة املختطفة وباقي املناطق اخلا�شعة ل�شيطرته يت�شورون 
فقرًا وجوعًا، يف اأكرب ماأ�شاة اإن�شانية يف العامل كما و�شفتها تقارير الأمم املتحدة، م�شريا اإىل 
اأن امليلي�شيا نهبت اخلزينة العامة والحتياطي النقدي والإيرادات من اجلمارك وال�شرائب 
يف مناطق �شيطرتها، واأوقفت مرتبات املوظفني منذ �شتة اأعوام، وخنقت القطاع اخلا�ص، 
اأي  دون  القانونية،  غري  واجلبايات  الر�شوم  فر�ص  عرب  املواطنني  مدخرات  و�شادرت 
احلوثي  "ميلي�شيا  وت��اب��ع:  الإن�شانية.  واملعاناة  القت�شادي  الو�شع  ل��ردي  اعتبار 
الإرهابية وجهت املليارات التي نهبتها من خزينة الدولة والإيرادات وقوت ومدخرات 
على  املتوا�شلة  حربها  وت�شعيد  احلربي"  "املجهود  ت�شميه  م��ا  ل�شالح  املواطنني 
لالإ�شرار  التخريبية  اإيران  �شيا�شات  وتنفيذ  الإرهابية،  اأن�شطتها  ومتويل  اليمنيني، 

باأمن وا�شتقرار املنطقة وتهديد امل�شالح الدولية".

مصر

ترفض المساس 
7بأمنها المائي 

الريا�س- وا�س
ب��ن �شلمان  ل��ت��وج��ي��ه��ات الأم����ري حم��م��د  ت��ن��ف��ي��ذًا 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جمل�ص 
با�شتحداث  ال��ل��ه،  حفظه  ال��دف��اع،  وزي���ر  ال����وزراء 
العامة  باملديرية  ترتبط  البحرية  للن�شاطات  اإدارة 
حل��ر���ص احل�����دود، حت��ق��ي��ًق��ا لأه�����داف ب��رام��ج روؤي���ة 
يف  ال�شياحة  ملقومات  وت��ع��زي��ًزا   ،2030 اململكة 
اململكة، ا�شتحدثت وزارة الداخلية اإدارة الن�شاطات 
البحرية باملديرية العامة حلر�ص احلدود، من خالل 
مع  الإل���ك���روين  ال��رب��ط  ع��رب  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون 
الن�شاطات  وتنظيم  برخي�ص  العالقة  ذات  اجلهات 
ال��ري��ا���ش��ات  ت�شمل  ال��ت��ي  ال��ب��ح��ري��ة،  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

وال�شياحة  والرفيه،  والنزهة  والغو�ص،  البحرية، 
الأمن وال�شالمة  البحرية، وو�شع خطط وتعليمات 
وي�شرف  البحرية.  بال�شالمة  والتوعية  ملزاولتها، 
ال��ن�����ش��اط��ات  اإدارة  يف  مم��ث��اًل   ، احل�����دود  ح��ر���ص 
بجدة،  الأحمر  البحر  عمليات  غرفة  على  البحرية، 
وزارة   )12( مب�شاركة  م��وؤخ��ًرا  ا�شتحدثت  ال��ت��ي 
اإجراءات اليخوت وتنظيم دخولها،  وهيئة لت�شهيل 
اجلهات  جميع  بني  والتكامل  التن�شيق  يحقق  مبا 
الأمنية واخلدمية، ويكفل �شرعة اإجناز الراخي�ص 
تواجه  ق��د  ال��ت��ي  العقبات  وجت���اوز  وال��ت�����ش��اري��ح، 
امل�شتفيدين من اخلدمة، اإ�شافة اإىل متابعة وتطوير 

ممار�شة الن�شاطات البحرية.

الريا�س- وا�س
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  لتوجيهات  اإنفاذا 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود -حفظه الله- و�شل 
برفقة  ويا�شني"  "يو�شف  اليمني  ال�شيامي  التواأم 
اإىل قاعدة امللك �شلمان اجلوية بالريا�ص،  والديهما 
عرب  بح�شرموت  امل��ك��ال  مدينة  م��ن  ق��ادم��ني  اأم�����ص، 
قوات  الطبي اجل��وي، مب�شاندة من  الإخ��الء  طائرة 
حتالف دعم ال�شرعية باليمن بقيادة اململكة العربية 
ال�شعودية. وُنقل التواأم ال�شيامي فور و�شولهما اإىل 

م�شت�شفى امللك عبدالله التخ�ش�شي لالأطفال بوزارة 
احلر�ص الوطني لدرا�شة حالتهما والنظر يف اإمكانية 
اإجراء عملية ف�شلهما. وقّدم حممد عبدالرحمن والد 
ال�شريفني  احلرمني  خل��ادم  وامتنانه  �شكره  التواأم 
ويل  و�شمو  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 
النظر  تبنيهما  على   - الله  – حفظهما  الأم��ني  عهده 
ال�شتقبال  به من حفاوة  يف حالة طفليه وما حظي 
وكرم ال�شيافة، م�شيدًا باململكة وما تقوم به من عمل 

اإن�شاين كبري.

الداخلية تستحدث إدارة 
لنشاطات البحرية 

وصول التوأم السيامي 
اليمني للمملكة

التفا�صيل �ص6

التفا�صيل �ص3

التفا�صيل �ص2

التفا�صيل �ص2

حتقق تفوقا يف 
تنويع القت�ساد

امليزانية

البالد - مها العواودة- يا�سر بن يو�سف
ثمن عدد من اخلرباء القت�شاديني 
امليزانية  ن��ت��ائ��ج  الأع���م���ال  ورج����ال 
العامة للربع الأول من العام احلايل 
يف  ارت��ف��اع  من  حتقق  مبا  م�شيدين 
وانخفا�ص  النفطية  غري  الإي���رادات 
م�����ش��ت��وى ال��ع��ج��ز مم���ا ي��وؤ���ش��ر اإىل 

تعايف الن�شاط القت�شادي.
الأول  الربع  ميزانية  اأن  واأك���دوا 
من العام اجلاري وارتفاع الإيرادات 
اأداء  وجود  يعني  فيها  النفطية  غري 
اأف�����ش��ل ل��ت��ن��وي��ع الق��ت�����ش��اد وف��ت��ح 
جمالت املوارد املالية غري التقليدية 
بالن�شبة للدولة وبذلك حققت اأهدافًا 

كانت يف ال�شابق غري ممكنة. 
ميزانية  اأرق���ام  اأن  اإىل  واأ���ش��اروا 
كبري  وب�شكل  ت��وؤك��د  الأول  ال��رب��ع 
وخا�شة  اململكة  روؤي��ة  مع  توافقها 
يف ج��ان��ب ب��رن��ام��ج ال��ت��وازن امل��ايل 
الذي يهدف اإىل اأن تكون الإيرادات 
م�شاوية للنفقات بحلول عام ٢٠٢٣ 
روؤي��ة  م�شتهدفات  م��ن  واح���د  وه��و 
٢٠٣٠ الطموحة كما اأن ال�شري بهذه 
الأرقام والوترية من حيث انخفا�ص 
بحلول  ب��امل��م��ل��ك��ة  ���ش��ي��دف��ع  ال��ع��ج��ز 
ال��ت��وازن  ب��رن��ام��ج  لتحقيق   ٢٠٢٣

املايل ب�شكل كبري.

خادم احلرمني يتلقى ات�سال هاتفيا 
من الرئي�س الرتكي

نيوم-وا�س
تلقى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه الله 
اردوغان رئي�ص جمهورية  الرئي�ص رجب طيب  ات�شاًل هاتفيًا، من فخامة   -
تركيا. وجرى خالل الت�شال، بحث العالقات الثنائية بني البلدين، كما 
هناأ فخامته، خادم احلرمني ال�شريفني بقرب قدوم عيد الفطر املبارك.
وقد عرب خادم احلرمني ال�شريفني عن �شكره لفخامة الرئي�ص الركي 
على تهنئته، �شائاًل الله اأن يعيد هذه املنا�شبة على امل�شلمني جميعا 

باخلري وامل�شرات.

الأمري حممد بن �سلمان ي�ستقبل ويل عهد اأبوظبي

جدة- وا�س
�شلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ا�شتعر�ص 
ال��وزراء وزير  رئي�ص جمل�ص  نائب  العهد  عبدالعزيز ويل  بن 
بن  حممد  ال�شيخ  و  ال�شم  �شاحب  مع  اأم�ص،  جدة  يف  الدفاع، 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي   القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
بدولة الإمارات العربية املتحدة، العالقات الأخوية بني البلدين 
ال�شقيقني، واأوجه التعاون امل�شرك يف خمتلف املجالت و�شبل 
الإقليمية  التطورات  ا�شتعرا�ص  جانب  اإىل  وتطويره،  دعمه 

والدولية واجلهود املبذولة جتاهها.
ورحب �شمو ويل العهد يف بداية الجتماع ب�شمو ويل عهد 

اأبوظبي والوفد املرافق يف زيارتهم احلالية للمملكة، فيما نقل 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأبوظبي حتيات �شاحب  �شمو ويل عهد 
اإىل  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  نهيان رئي�ص  اآل  زايد  بن 
اآل  �شلمان بن عبدالعزيز  امللك  ال�شريفني  اأخيه خادم احلرمني 
ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  حتيات  �شموه  حمله  فيما  �شعود، 

ل�شمو رئي�ص دولة الإمارات.
هاتفًيا،  ات�شاًل  العهد،  ويل  �شمو  اأج��رى  اآخ��ر  �شعيد  على 
الفلبني،  جمهورية  رئي�ص  دوترتي  رودريغو  الرئي�ص  بفخامة 
ال�شديقني  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  بحث  خالله  جرى 

و�شبل تطويرها مبا يعزز التعاون امل�شرك.

يف عيون ال�سعوديني
 �سيوف الرحمن 
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الريا�ض - البالد
يف  الــعــام  الــتــعــلــيــم  طــلــبــة  مــن   30 يع�سكر 
وانتقالهم  وتدريبهم  لتاأهيلهم  الــريــا�ــس، 
مناف�سة  اأهـــم  خلــو�ــس  للتحكيم  مــبــا�ــســرة 
الأ�سبوع  اململكة خالل  علمية عاملية ومتثيل 
للعلوم  الــدويل  اآي�سف  معر�س  يف  احلــايل 
 )2021 Regeneron ISEF(والهند�سة
الذي يقام هذا العام افرتا�سيًا يف الوليات 
طالب   1800 من  اأكــر  مب�ساركة   ، املتحدة 
من اأكر من 80 دولة، �سمن برنامج �سنوي 
ورجاله  عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سة  تنظمه 
مع  بال�سراكة  "موهبة"،  والإبــداع  للموهبة 
رعايته  متــت  الــريــا�ــس،  يف  التعليم  وزارة 
وتقنية  التــ�ــســالت  وزارة  مــن  الــعــام  هــذا 

املعلومات.
وي�سارك املنتخب ال�سعودي مب�ساريع بحثية 
ال�سطناعي،  والــذكــاء  الــطــاقــة،  مبــجــالت: 
الفريو�سات،  ومكافحة  احليوية،  والتقنية 
والأمــــــــن الــبــيــئــي وال�ــــســــتــــزراع املـــائـــي 
وال�سحراوي، عمل عليها الطالب خالل هذا 
العلمي  لالإبداع  الوطني  الأوملبياد  العام يف 
يف عامه احلــادي ع�سر، والــذي يعد واحــدًا 
موهبة  تقدمها  خمتلفة،  بــرنــاجمــًا   19 مــن 
�سنويًا  اكت�سافهم  يتم  الذين  للطلبة  �سنويًا 

يف اململكة.

 6 ي�ستمر  الذي  التدريبي  املع�سكر  وت�سمن 
اأيام ور�سًا تدريبية لتطوير مهارات العر�س 
ـــقـــاء لــلــمــ�ــســاركــن،  وجــلــ�ــســات فــرديــة  والإل
والطالبات،  للطالب  العلمية  اخللفية  لإثراء 
يف  التحكيم  يف  للم�ساركة  وال�ــســتــعــداد 
للعلوم  الــدويل  ريجينرين  معر�س  معر�س 

والهند�سة "اآي�سف 2021".
ويــقــوم عــلــى الــتــدريــب نخبة مــن املــدربــن 
الأكــادميــيــن واخلـــراء واملحكمن يف  مــن 
الــتــخــ�ــســ�ــســات املــخــتــلــفــة مـــن الــ�ــســعــوديــن 
املع�سكر  خـــالل  جـــرى  كــمــا  ـــان،  ـــك ـــري والأم
ــقــدمي ور�ـــســـة تــدريــبــيــة ملـــهـــارات الإلـــقـــاء  ت

املميز، بال�سراكة املجتمعية مع مركز الإلقاء 
للتدريب يف الريا�س، لإعداد اأع�ساء الفريق 
"اآي�سف  معر�س  حتكيم  جلولت  ال�سعودي 
2021" ومهارات عر�س وتقدمي م�ساريعهم 
يف  التحكيمية  اللجان  اأع�ساء  اأمام  العلمية 
املعر�س العاملي التي انطلقت اأم�س وت�ستمر 

حتى بعد غد اخلمي�س. 
وقام اأع�ساء اللجنة العلمية وجلنة التحكيم 
بعقد �سل�سلة من املقابالت الفردية مع الطلبة 
وتقدمي  امل�ساريع  ل�ستعرا�س  امل�ساركن، 
بــــالأدوات  وتــزويــدهــم  لــهــا،  الــدعــم  العلمي 
مراجعة  بجانب  الالزمة،  العلمية  واملهارات 

عنا�سر امل�سروع العلمي.
"املنتخب  لتاأهيل  التدريبي  املع�سكر  وي�سم 
طالبة   21" وطالبة؛  طالبًا   30 ال�سعودي" 
ال�سعودين  الطلبة  اأبــــرز  مــن  طالب"  و9 
املـــوهـــوبـــن، الـــذيـــن مـــــروا بـــعـــدة مــراحــل 
و�سولهم  قبل  متعددة  وحتكيمية  تدريبية 
اإىل هذه املرحلة، حيث اختريوا من بن 51 
األف طالب وطالبة على م�ستوى اململكة، بعد 
حتكيم الأعمال ومرورها بعدة مراحل، حتى 
و�سلت اإىل 150 فائزًا وم�ساركًا يف معر�س 
للفوز  بينهم  مــن  اخــتــري  ثــم   ،2021 اإبــــداع 
احلرمن  خــادم  م�ست�سار  كرمهم  طالبًا،   35
الأمــري  املكرمة  مكة  منطقة  اأمــري  ال�سريفن 
حفل  يف  املا�سي  مار�س  يف  الفي�سل  خالد 
م�سروعًا   30 اأف�سل  ر�سح  ثم   ،2021 اإبــداع 
يف  ال�سعودية  ومتثيل  للم�ساركة  بينها  من 

م�سابقة اآي�سف العاملية 2021.
موهبة  موؤ�س�سة  يف  ممثلة  اململكة  وت�سارك 
"اآي�سف 2021". كراٍع رئي�سي،  يف معر�س 

امل�ساريع  لأف�سل  خا�سة  جــائــزة  تقدم  كما 
امل�ساركة يف جمال الطاقة جريًا على عادتها 

كل عام.
وتعد م�ساركة اململكة العربية ال�سعودية يف 
معر�س "اآي�سف 2021" اخلام�سة ع�سرة لها 
على التوايل، حيث بداأت م�ساركتها منذ عام 
2007م، وبلغ اإجمايل اجلوائز التي ح�سل 
 48 املعر�س  يف  ال�سعوديون  الطالب  عليها 
جائزة كرى، و27 جائزة خا�سة، من بينها 
كرى،  جوائز   5 منها   ،2020 يف  جوائز   8
املوؤ�س�سة  قــدمــت  كما  خــا�ــســة،  جــوائــز  و3 
امل�سابقة  يف  خا�سة  �سنوية  دولية  جوائز 
من  طالبًا  لـــ97  جائزة   79 الآن  حتى  بلغت 

20 دولة.
اآي�سف  يف  م�ساركتهم  قبل  الــطــالب  وميــر 
من  والتاأهيل  الــتــدريــب  مــن  طويلة  برحلة 
طيلة  يتلقونها  الــتــي  موهبة  بــرامــج  خــالل 
توؤهلهم  اكت�سافهم،  بــعــد  لــهــا،  ان�سمامهم 
امل�ستوى  هــذا  اإىل  الــو�ــســول  مــن  ومتكنهم 

العلمي، والبحثي.
للعلوم   ـــدويل  ال ريجينرين  معر�س  ويــعــد 
"اآي�سف" اأكر معر�س للمناف�سة  والهند�سة  
قبل  ما  للمرحلة  العلمية  البحوث  جمال  يف 
اجلامعية، وي�ستقطب اأكر من 1800 طالب 

وطالبة من اأكر من 75 دولة حول العامل.

يضم 20 طالبة و9 طالب ينافسون 1800 طالب من 80 دولة

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يخوض منافسة آيسف في أمريكا

وصول التوأم السيامي اليمني إلى المملكة

وزارة الداخلية تستحدث إدارة للنشاطات البحرية 

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين

تنفيذا لتوجيهات ولي العهد

الريا�ض- وا�ض
بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيًذا 
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
للن�ساطات  اإدارة  با�ستحداث   ،- الله  حفظه   - الدفاع  وزيــر 
حتقيًقا  احلـــدود،  حلر�س  العامة  باملديرية  ترتبط  البحرية 
لأهداف برامج روؤية اململكة 2030، وتعزيًزا ملقومات ال�سياحة 
الداخلية  وزارة  ا�ستحدثت  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 
احلدود،  حلر�س  العامة  باملديرية  البحرية  الن�ساطات  اإدارة 

ــكــرتوين مع  الــربــط الإل الــتــعــاون والتن�سيق عــر  مــن خــالل 
اجلهات ذات العالقة برتخي�س وتنظيم الن�ساطات والفعاليات 
البحرية، التي ت�سمل الريا�سات البحرية، والغو�س، والنزهة 
والرتفيه، وال�سياحة البحرية، وو�سع خطط وتعليمات الأمن 

وال�سالمة ملزاولتها، والتوعية بال�سالمة البحرية.
وي�سرف حر�س احلدود ، ممثاًل يف اإدارة الن�ساطات البحرية، 
ا�ستحدثت  التي  بــجــدة،  الأحــمــر  البحر  عمليات  غرفة  على 
اإجـــراءات  لت�سهيل  وهيئة  وزارة   )12( مب�ساركة  مــوؤخــًرا 

املوحد  الت�سال  رقــم  خــالل  مــن  دخولها،  وتنظيم  اليخوت 
)1980( من داخل اململكة و)9661980+( من خارج اململكة، 
maritime_activities@( الإلــكــرتوين  الريد  اأو 
جميع  بن  والتكامل  التن�سيق  يحقق  مبا   ،)moi.gov.sa
الرتاخي�س  اإجناز  �سرعة  ويكفل  واخلدمية،  الأمنية  اجلهات 
امل�ستفيدين  تواجه  قد  التي  العقبات  وجتــاوز  والت�ساريح، 
الن�ساطات  متابعة وتطوير ممار�سة  اإىل  اإ�سافة  من اخلدمة، 

البحرية.

الخارجية تواسي المكسيك في ضحايا الجسر 

 قائد مقاومة الجوف اليمنية:

دور التحالف محوري في المعركة الوطنية 

الريا�ض- وا�ض
بالغ  عن  ال�سعودية  العربية  اململكة  خارجية  وزارة  عــرت 
الأ�ــســى حلـــادث انــهــيــار ج�سر اأثــنــاء مـــرور قــطــار اأنــفــاق يف 
عا�سمة الوليات املتحدة املك�سيكية مدينة مك�سيكو، ما اأدى 

خال�س  عن  الــوزارة  واأعربت  وم�سابن.  �سحايا  وقوع  اإىل 
تعازيها وموا�ساتها اإىل الوليات املتحدة املك�سيكية ال�سديقة 
حكومًة و�سعبًا، واإىل ذوي ال�سحايا يف هذا امل�ساب اجل�سيم، 

مع متنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابن.

البالد - حممد عمر 
اأ�ساد ال�سيخ خالد بن على �سطيف، عقب توليه ر�سميًا 
واأبــنــاء حمافظة اجلــوف،  دهــم  قبائل  مــطــارح  قــيــادة 
واقت�ساديًا  اإن�سانيًا  اليمن  دعــم  يف  اململكة  بجهود 
الثابت والأخوي على مدار  وع�سكريًا يف ظل موقفها 
املــ�ــســروع احلوثي  مــواجــهــة  مــ�ــســددًا على  الــتــاريــخ، 
ال�سعب  كافة  اأن  مــوؤكــدًا  اإيــرانــيــًا  املــدعــوم  الفو�سوي 
والتحالف  الوطنية  ال�سرعية  خلف  واحــدًا  �سفًا  يقف 
وا�ستعادة  امللي�سيات  من  الوطني  التحرير  معركة  يف 

ال�ستقرار وال�سالم .
مع  التحالف  وقفة  احلقيقة  يف  �سطيف:"  واأ�ــســاف 
ال�سرعية  ا�ستعادة  يف  تن�سى  اأن  ميكن  ل  اليمنين 
والدور  اليمن،  يف  الإيراين  املد  ومقارعة  الد�ستورية 
الذي يقوم به ، وعلى راأ�سه اململكة العربية ال�سعودية 

دور حموري ومهم يف خارطة العمل الع�سكري.
و�سدد على اأن احلرب يف اليمن وخ�سو�سًا يف املناطق 
احلوثية  للملي�سيات  ا�ستنزاف  حــرب  هــي  ال�سرقية 

وعــ�ــســابــات احلـــر�ـــس الـــثـــوري الإيــــــراين الـــذيـــن مت 
بالرغم  اجلن�سيات  من  وغريهم  اإيران  من  ا�ستقدامهم 
وعد  تقدمي  امللي�سيات  لــدى  ــران  اإي �سفري  حماولة  من 
الوطني  ، ولكن اجلي�س  بالن�سر بعد و�سوله �سنعاء 
اف�سلوا  القبائل  ورجـــال  التحالف  بــطــريان  مدعومًا 
ا�ستقدموهم  الذين  واخلــراء  وكبدوهم  الرهان،  هذا 
ماأرب  حمافظة  اأ�سوار  على  خ�سو�سًا  فادحة  خ�سائر 
هذه املحافظة التي اأعجزت اإيران بكل ثقلها واأ�سلحتها 
اليمن  عملنا  �سطيف:" حمور  وا�ستطرد  وميل�سياتها. 
قيادتنا  قبل  من  توجيهنا  ما مت  واأين  بالدنا  فهي  كلها 
والأولوية  للوطن  خمل�سون  جنود  فاإننا  ال�سيا�سية 
الآن هي حمافظة اجلوف، وقبائلها واأبناوؤها اأعطونا 
بالدهم  اإىل  يــعــودوا  اأن  ويــريــدون  امل�سوؤولية  هــذه 
واأر�سهم و�سن�سعى بكل ال�سبل اأن نحرر هذه املحافظة 
تعتر حمافظة  والتي  ال�سهداء  من  قوافل  قدمت  التي 
هو  وهــذا  ال�سيا�سية  اجلغرافيا  ويف  تاريخيًا  مهمة 

الغاية والهدف الذي لن نرتاجع عنه".

والد د.القريقري إلى رحمة اهلل
جدة - البالد

انتقل اإىل رحمة الله تعاىل، ال�سيخ اأحمد بن حممد 
القراقرة من  قبيلة  اأعيان  القريقري من  الزريري 
من  القريقري،  اأميــن  الدكتور  ــد  وال وهــو  حــرب 
ويتلقى  الع�سكري،  فهد  امللك  م�ست�سفى  من�سوبي 

العزاء يف جدة على الرقم 0504598611
)البالد( التي اآملها النباأ، تتقدم لكافة ذويه بالعزاء 
واملوا�ساة، داعن املوىل القدير، اأن يتغمد الفقيد 
ويلهمهم  جناته  ف�سيح  وي�سكنه  رحمته،  بوا�سع 
ال�سر والحت�ساب، )اإّنا لله واإّنا اإليه راجعون(.

الريا�ض- وا�ض
ال�سريفن  احلرمن  خــادم  لتوجيهات  اإنفاذا 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه 
الله- و�سل التواأم ال�سيامي اليمني "يو�سف 
امللك  قــاعــدة  اإىل  والديهما  برفقة  ويا�سن" 
من  قادمن  اأم�س،  بالريا�س،  اجلوية  �سلمان 
الإخالء  املكال بح�سرموت عر طائرة  مدينة 
حتالف  قــوات  من  مب�ساندة  اجلــوي،  الطبي 
العربية  اململكة  بقيادة  باليمن  ال�سرعية  دعم 

ال�سعودية.
اإىل  و�سولهما  فــور  ال�سيامي  الــتــواأم  وُنقل 
لالأطفال  التخ�س�سي  عبدالله  امللك  م�ست�سفى 
حالتهما  لدرا�سة  الوطني  احلــر�ــس  بـــوزارة 

والنظر يف اإمكانية اإجراء عملية ف�سلهما.
�سكره  التواأم  والد  عبدالرحمن  حممد  وقــّدم 

امللك  ال�سريفن  احلــرمــن  خلـــادم  وامتنانه 
ويل  و�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
تبنيهما  على   - الله  – حفظهما  الأمــن  عهده 
النظر يف حالة طفليه وما حظي به من حفاوة 
باململكة  م�سيدًا  ال�سيافة،  وكــرم  ال�ستقبال 
الــذي  كبري،  اإن�ساين  عمل  مــن  بــه  تقوم  ومــا 
بالله  ثقته  مبديا  الوا�سع،  تقديره  حمل  هو 
نظرًا  ال�سعودي  الطبي  بالفريق  ثم  وجل  عز 

خلرته الطويلة يف هذا املجال.
امل�سرف  امللكي  بــالــديــوان  امل�ست�سار  ورفـــع 
الـــعـــام عــلــى مـــركـــز املـــلـــك �ــســلــمــان لــالإغــاثــة 
الطبي  الفريق  ورئي�س  الإن�سانية  والأعمال 
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ال�سكر 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خلــادم 
عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل عهده الأمن 

الإن�سانية  املبادرة  هذه  على  الله-  -حفظهما 
ال�سعبة  للظروف  تقديرًا  تاأتي  التي  النبيلة 
التي يواجهها اليمن ال�سقيق، وتعك�س الدور 
العامل  جتاه  اململكة  به  تقوم  الذي  الإن�ساين 
واملحتاجة  املنكوبة  الدول  من  الع�سرات  يف 
ملد يد العون وامل�ساعدة يف مثل هذه احلالت، 
منوها مبا قدمته قوات حتالف دعم ال�سرعية 
باليمن من جهود كبرية و�سرعة ا�ستجابة يف 
نقل التواأم ال�سيامي، كما اأ�ساد بالدعم الفني 
واللوج�ستي املهم الذي وفرته وزارة احلر�س 
خالل  من  ال�سحية  بال�سوؤون  ممثلة  الوطني 
م�ست�سفى امللك عبدالله التخ�س�سي لالأطفال. 
وردت  التي   )116( احلالة  التواأم  هذا  ويعد 
الرنامج  يف  درا�ستها  جرت  دولــة   )21( من 

ال�سعودي الوطني لف�سل التوائم.
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القيادة تعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر »مترو«                                                                           
الريا�ض - البالد

العزيز،  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بعث 
مانويل  اأندري�س  الرئي�س  لفخامة  وموا�ساة،  عزاء  برقية 
اأوب��رادور، رئي�س الواليات املتحدة املك�سيكية،  لوبيز 
اإثر انهيار ج�سر قطار مرتو معلق وما نتج عنه من 

وفيات واإ�سابات.
وقال امللك �سلمان: "علمنا بنباأ انهيار ج�سر 

قطار مرتو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات واإ�سابات، واإننا 
اإذ ن�سارك فخامتكم اأمل هذا امل�ساب، لنبعث لفخامتكم والأ�سر 
املوا�ساة،  و�سادق  التعازي  باأحر  ال�سديق  ول�سعبكم  املتوفني 

راجني للم�سابني ال�سفاء العاجل، واأن ال تروا اأي مكروه".
من جهته، بعث �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
اأندري�س  الرئي�س  لفخامة  الدفاع، برقية عزاء وموا�ساة،  وزير 

املك�سيكية،  املتحدة  الواليات  رئي�س  اأوب��رادور،  لوبيز  مانويل 
وفيات  م��ن  عنه  نتج  وم��ا  معلق  م��رتو  قطار  ج�سر  انهيار  اإث��ر 

واإ�سابات.
مرتو  قطار  ج�سر  انهيار  نباأ  "بلغني  العهد:  ويل  �سمو  وق��ال 
معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات واإ�سابات، واأعرب لفخامتكم 
والأ�سر املتوفني ول�سعبكم ال�سديق عن اأحر التعازي، و�سادق 

املوا�ساة، راجًيا للم�سابني ال�سفاء العاجل".

اهتمام اململكة ب�سيوف الرحمن نهج 
هذا  وحتى  تاأ�سي�سها  منذ  اختطته 
احلرمني  خــادم  عهد  امليمون  العهد 
الــ�ــســريــفــني املــلــك �ــســلــمــان بـــن عبد 
عهده  ويل  و�سمو  �سعود  اآل  العزيز 
الأمني، انطالقًا من ر�سالتها ال�سامية 
وت�سرفها بخدمة احلرمني ال�سريفني 
وقــا�ــســديــهــمــا يف كـــافـــة الأحــــــوال 
تن�سئ  زالت  وما  فكانت  والظروف، 
والذكية  العمالقة  امل�ساريع  وت�سيد 
مكة  مدينتي  يف  التو�سعات  وتنفذ 
وامل�ساعر  املــنــورة  واملدينة  املكرمة 
الــنــ�ــســك  اأداء  لــتــ�ــســهــيــل  املــقــد�ــســة 

والزيارة يف اأجواء اإميانية اآمنة.
روؤية  اأكدت  الإ�سالمي  اململكة  ولثقل 
لعدد  الــفــر�ــســة  اإتــاحــة  عــلــى   2030
منا�سك  لأداء  املــ�ــســلــمــني  مــن  كــبــر 
ــعــمــرة وتــنــفــيــذ �ــســراكــات  احلـــج وال
ــة مـــع الــقــطــاع  ا�ــســراتــيــجــيــة فــعــال
لدى  الوعي  م�ستوى  ورفع  اخلا�س 
يف  والعاملني  واملعتمرين  احلجاج 
واإيــجــاد  والعمرة  احلــج  منظومتي 
بني  التن�سيق  م�ستوى  لــرفــع  اآلــيــة 
خدمة  برنامج  انطلق  كما  اجلهات، 
ا�ست�سافة  لتي�سر  الرحمن  �سيوف 
قا�سدي احلرمني ال�سريفني، وتقدمي 
ــم، مـــع اإثــــراء  ــه اأفــ�ــســل اخلـــدمـــات ل

التجربة الدينية والثقافية.
ــكــة بــكــفــاءة  ــــد تــعــامــلــت املــمــل وق
�سيوف  مع  �سديد  وحر�س  تامة 
تف�سي  مــنــذ  والـــــــزوار  الــرحــمــن 
ــحــة كــــورونــــا حـــر�ـــســـًا على  جــائ
اتخذت  حيث  و�سحتهم  �سالمتهم 
والوقائية  ــة  الحــرازي الــتــدابــر 
اأداء  مــن  متكنهم  الــتــي  الـــالزمـــة 
م�سوؤوليتها  من  انطالقًا  �سعائرهم 
ووفقًا  القومي  ونهجها  التاريخية 
ملا يقت�سيه احلال ا�ستجابة لتطلع 
ــداخــل  كــثــر مــن املــ�ــســلــمــني يف ال

واخلارج لأداء املنا�سك والزيارة.

نهج قويم
كلمة

االتصاالت تحذر من توريد وبيع األجهزة المخالفة
الريا�ض- البالد

حذرت هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات موردي اأجهزة االت�ساالت 
من توريد وتوزيع وبيع االأجهزة املخالفة للموا�سفات املعتمدة من 
واأج��ه��زة  املرخ�سة  غ��ري  االت�����س��االت  اأج��ه��زة  وم��ن �سمنها  الهيئة 
مقويات ال�سبكة غري النظامية، داعيًة املخالفني اإىل اإعادة االأجهزة 
املخالفة مل�سادرها اأو اإتالفها؛ تفادًيا لتطبيق العقوبات والغرامات 

املالية املقررة عقب نهاية املهلة املحددة يف 5/7/2021م .
بالغة  اأ���س��رارا  تلحق  املخالفة  االت�ساالت  اأج��ه��زة  اأن  واأو�سحت 
املخالفة  ال�سبكة  مقويات  تت�سبب  حيث  االت�����س��االت؛  ج��ودة  على 
اإحداث تداخالت راديوية تنعك�س ب�سكل �سلبي على خدمات  يف 

االت�ساالت املتنقلة، كما تت�سبب يف تدين م�ستوى اخلدمات لدى 
امل�ستخدمني املجاورين لتلك االأجهزة املخالفة.

واأ�سارت الهيئة اإىل اإطالق حمالت تفتي�سية بال�سراكة مع وزارة 
واجل��ودة  واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية  والهيئة  التجارة 
االت�ساالت  اأ���س��واق  يف  واجل��م��ارك  وال�سريبة  ال��زك��اة  وهيئة 
وتقنية املعلومات ت�سمل منافذ البيع وامل�ستودعات يف خمتلف 
املخالفة،  االت�����س��االت  اأج��ه��زة  و�سبط  لر�سد  اململكة؛  مناطق 
عقب  املخالفني  جت��اه  النظامية  واالإج����راءات  العقوبات  وات��خ��اذ 
انتهاء املهلة املحددة، والتي قد ت�سل اإىل 25 مليون ريال ح�سب 

نظام االت�ساالت.

بحث تطوير العالقات مع الرئيس الفلبيني

ولي العهد يستعرض مع محمد بن زايد العالقات األخوية ودعم التعاون
جدة- وا�ض

اجتمع �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع، يف جدة اأم�س، مع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة بدولة االإمارات العربية املتحدة.
املرافق يف  اأبوظبي والوفد  بداية االجتماع ب�سمو ويل عهد  العهد يف  ورحب �سمو ويل 
زيارتهم احلالية للمملكة، فيما نقل �سمو ويل عهد اأبوظبي حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اأخيه خادم احلرمني  اإىل  العربية املتحدة  اآل نهيان رئي�س دولة االإم��ارات  خليفة بن زايد 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، فيما حمله �سموه حتيات خادم احلرمني 

ال�سريفني ل�سمو رئي�س دولة االإمارات.
واأوج��ه  ال�سقيقني،  البلدين  بني  االأخ��وي��ة  العالقات  ا�ستعرا�س  االجتماع  خ��الل  وج��رى 
ا�ستعرا�س  جانب  اإىل  وتطويره،  دعمه  و�سبل  امل��ج��االت  خمتلف  يف  امل�سرتك  التعاون 

التطورات االإقليمية والدولية واجلهود املبذولة جتاهها.
ح�سر االجتماع �ساحب ال�سمو امللكي االأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزير 

الدولة ع�سو جمل�س الوزراء، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
نائب وزير الدفاع، و�ساحب ال�سمو االأمري في�سل بن فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية، 
الدكتور م�ساعد بن  الوطني  االأمن  ال��وزراء م�ست�سار  الدولة ع�سو جمل�س  ومعايل وزير 

حممد العيبان. كما ح�سر االجتماع من اجلانب االإماراتي �سمو ال�سيخ طحنون بن زايد 
اآل نهيان م�ست�سار االأمن الوطني ونائب االأمني العام يف املجل�س االأعلى لالأمن الوطني علي 
نهيان ووكيل  اآل  �سيف  بن  نهيان  ال�سيخ  اململكة  لدى  االإم��ارات  دولة  ال�سام�سي و�سفري 

ديوان ويل عهد اأبوظبي حممد املزروعي. وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة بدولة االإمارات العربية املتحدة 
قد و�سل جدة اأم�س، وكان يف ا�ستقباله لدى و�سوله مطار امللك عبدالعزيز الدويل �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الدفاع. كما كان يف ا�ستقباله �ساحب ال�سمو امللكي االأمري تركي بن حممد بن فهد 
بن عبدالعزيز وزير الدولة ع�سو جمل�س الوزراء و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري خالد بن 
بن  فرحان  بن  في�سل  االأم��ري  ال�سمو  و�ساحب  الدفاع  وزير  نائب  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
عبدالله وزير اخلارجية ومعايل وزير الدولة ع�سو جمل�س الوزراء م�ست�سار االأمن الوطني 

الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان.
على �سعيد اآخر اأجرى �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل 
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، ات�سااًل هاتفًيا، بفخامة الرئي�س رودريغو 
دوترتي رئي�س جمهورية الفلبني.وجرى خالل االت�سال بحث العالقات الثنائية بني البلدين 

ال�سديقني و�سبل تطويرها مبا يعزز التعاون امل�سرتك.

ضيوف الرحمن يشيدون بالخدمات المتميزة
مكة املكرمة- البالد

اأ�ساد عدد من �سيوف الرحمن بالدعم الذي 
من  وقا�سدوهما  ال�سريفان  احل��رم��ان  يلقاه 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  حكومة  ل��دن 
–حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 
الرئا�سة  من  املقدمة  اخلدمات  وبتنوع  الله- 
وامل�سجد  احل����رام  امل�سجد  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام��ة 
من  منظومة  و�سط  احل��رام  بامل�سجد  النبوي 
الوقائية،  والتدابري  االح��رتازي��ة،  االإج���راءات 

واال�سرتاطات ال�سحية.
���س��ري��ف من  اأح��م��د حم��م��ود  املعتمر  واأب����دى 
باخلدمات  اإعجابه  العربية  م�سر  جمهورية 
وامتنانه  �سكره  ورفع  والت�سهيالت،  املقدمة 
رعاية  من  لقيه  ملا  و�سعبًا،  حكومًة  للمملكة  

اهتمام منذ بداأ العمرة حتى اإمتامها وقال: اإن 
له منذ بداية جائحة كورونا،  اأول عمرة  هذه 
تعك�س  جليلة  خ��دم��ات  م��ن  لقيه  مب��ا  وت��ف��اج��اأ 
امل��ب��ارك��ة، م�سيدًا  ال��ب��الد  ه��ذه  ق��ي��ادة  اهتمام 
باخلدمات التي تقدمها اإدارة االأبواب وح�سن 

تعامل من�سوبيها.
اإن  فقال:  عياد  �سراج  عمر  املواطن  وحت��دث 
�ساأنه  من  ما  كل  بذلت  الله-  –رعاها  الدولة 
خدمة احلرمني ال�سريفني وقا�سديهما، ولقد 
فجزاهم  ال��راأ���س،  يرفع  مبهرا  تنظيما  راأي��ت 
الله خري اجلزاء حيث �سخروا كل االإمكانيات 
حلكومتنا  و�سكرًا  الرحمن،  �سيوف  خلدمة 
التنظيم  على   احلرمني  ول�سوؤون  الر�سيدة، 
االأكرث من رائع وهذه اخلدمات املميزة التي 

تعك�س اهتمام والة اأمرنا –حفظهم الله-.
م��ن جمهورية  اأ���س��رف  ع���ادل حممد  واأب����دى 
بالتقنيات  اإع��ج��اب��ه  االإ���س��الم��ي��ة  ب��اك�����س��ت��ان 
الر�سيدة،  حكومتنا  اأطلقتها  التي  احلديثة 
وال���ت���ي ���س��ه��ل��ت ع��ل��ى امل��ع��ت��م��ر ع��م��ل��ي��ة ح��ج��زه 
منا�سك  اأداء  وك��ذل��ك  العمرة،  منا�سك  الأداء 
ال�سالة، وكما اأ�ساد بالدعم الكبري الذي يلقاه 
حكومة  من  ورواده��م��ا  ال�سريفان  احل��رم��ان 
بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
�ساحب  االأم�����ني  ع��ه��ده  وويل  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
– �سلمان  ب��ن  حممد  االأم���ري  امللكي  ال�سمو 
الذي  الريادي  ال��دور  ومثمنًا  الله-،  حفظهم 
خدمة  يف  و�سعبًا  حكومًة  اململكة  به  حظيت 

احلرمني ال�سريفني وقا�سديهما.

تعليم الهيئة الملكية بينبع 
يوقع اتفاقية االعتماد المدرسي 

جدة- يا�سر بن يو�سف
والتميز  للتقومي  الوطني  باملركز  ممثلة  وال��ت��دري��ب،  التعليم  تقومي  هيئة  وقعت 
املدر�سي "متيز"، م�ساء اأم�س، اتفاقية تعاون مع اإدارة التعليم العام بالهيئة امللكية 

بينبع، وذلك مبقر هيئة تقومي التعليم والتدريب بالريا�س.
وال��ت��دري��ب  التعليم  ت��ق��ومي  هيئة  رئي�س  بح�سور  وق��ع��ت  ال��ت��ي  االت��ف��اق��ي��ة  وت��اأت��ي 
امللكية  بالهيئة  التعليم  قطاع  عام  ومدير  زم��ان،  عبدالوهاب  بن  ح�سام  الدكتور 
االتفاقيات  �سل�سة  �سمن  ال��غ��امن،  عبدالرحمن  حممد  ب��ن  ماهر  الدكتور  بينبع 
اأهلية وعاملية  التعليم والتدريب موؤخرًا مع )22( �سركة  التي وقعتها هيئة تقومي 
االتفاقية  م.وتهدف   2021 لعام  املدر�سي  االعتماد  على  احل�سول  بطلب  تقدمت 
اإىل اإتاحة الفر�سة الإدارة التعليم العام بالهيئة امللكية بينبع بالت�سجيل وا�ستخدام 
املن�سة االإلكرتونية اخلا�سة بهيئة تقومي التعليم والتدريب الإجراء التقومي الذاتي، 
واال�ستفادة من الربامج التعريفية التي تقيمها الهيئة، اخلا�سة بالتقومي واالعتماد 

املدر�سي وفقًا للمعايري وال�سوابط املعتمدة لدى الهيئة.

مساعدات طبية من 
المملكة للسودان

اخلرطوم - وا�ض
الدفعة  االأول  اأم�س  االإن�سانية  واالأع��م��ال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  �سّلم 
االأوىل من امل�ساعدات الطبية لوزارة ال�سحة ال�سودانية، التي تبلغ 52 طنا 
من اأدوية الطوارئ واملحاليل الوريدية وامل�ستهلكات الطبية املختلفة ملكافحة 
فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد - 19(، لي�ستفيد منها 1.588.883 فردا.
وقام بت�سليم امل�ساعدات - نيابة عن املركز - �سفري خادم احلرمني ال�سريفني 
ال�سودانية  ال�سحة  وزارة  ووكيلة  جعفر،  ح�سن  ب��ن  علي  ال�����س��ودان  ل��دى 
الدكتورة ي�سرا حممد عثمان يف العا�سمة اخلرطوم. ويهدف امل�سروع لدعم 
للتدخل  ال�سرورية  الوريدية  باملحاليل  ال�سودانية  احلكومية  امل�ست�سفيات 
الطبية  بامل�ستلزمات  امل�ست�سفيات  واإم����داد  ال��ط��وارئ،  ح��االت  يف  الطبي 
املنقذة للحياة، وتاأمني اأدوية االأمرا�س املزمنة، وم�ستهلكات واأدوية الأق�سام 

الطوارئ مب�ست�سفيات وزارة ال�سحة ال�سودانية.



محليات
اخلمي�س 24 رم�ضان 1442هـ املوافق 6 مايو 2021م ال�سنة 90 العدد 423342

شددت على أهمية لبس الكمامة والتباعد االجتماعي .. الصحة:

اللقاحات آمنة وفعالة والتزموا باإلجراءات االحترازية
الريا�ض  ـ البالد 

اأكدت ال�سحة اأن اللقاحات امل�ستخدمة يف 

من  للوقاية  الله  باإذن  وفّعالة  اآمنة  اململكة 

وم�ساعفاته،  كورونا  بفريو�س  الإ�سابة 

من  عالية  لإ�سرتاطات  تخ�سع  اأنها  لفتًة 

معايري  اأعلى  وتعتمد  املخت�سة  اجلهات 

ـــقـــق الــفــعــالــيــة  ــامــة والأمـــــــان وتحُ ــ�ــس ال

واملاأمونية العالية.

بالتدابري  التقيد  اأهــمــيــة  عــلــى   و�ـــســـًددت 

والتباعد  الــكــمــامــة  لب�س  مــثــل  الــوقــائــيــة 

الجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم امل�سافحة 

حفاظا  كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للحد 

على �سحة و�سامة اجلميع.

الــ�ــســحــة  اأعـــلـــنـــت  ــاق  ــي ــس ــ� ال نــفــ�ــس  ويف 

يف  كورونا  مل�ستجدات  جديدة  اإح�سائية 

 1016 ت�سجيل  ت�سمنت  اأمــ�ــس   اململكة  

بلغ  فيما  حالة   900 وتعايف  موؤكدة  حالة 

منها  حالة    9691 الن�سطة  احلــالت  عــدد 

الإح�سائية  وبينت  حرجة.  حالة    1346

بلغ  اململكة  الإ�سابات يف  اإجمايل عدد  اأن 

422316 حالة  وبلغ عدد حالت التعايف 

405607 حالت.

وفيما يخ�س الوفيات فقد مت ت�سجيل 12 

حالة حيث و�سل اإجمايل عدد الوفيات يف 

اململكة 7018  حالة "يرحمهم الله جميعًا" 

كما مت اإجراء 72188 فح�سا خمربيا. 

ال�سحة،  وزارة  ك�سفت  اأخــرى  ناحية  من 

اأم�س ، عن ت�سدر الريا�س لقائمة املناطق 

اجلديدة  الإ�ــســابــات  عــدد  يف  ال�سعودية 

بفريو�س كورونا امل�ستجد خال ال�ساعات 

اإ�ــســابــة   373 م�سجلًة  املــا�ــســيــة،  ـــــ24  ال

جديدة؛ تلتها مكة املكرمة بـ279 حالة، ثم 

املنقطة ال�سرقية 125 حالة.

التالية  املرتبة  املنورة يف  املدينة  وجاءت 

حالة،  بـــ44  ع�سري  ومنطقة  حــالــة،  بـــ52 

ـــ31 حــالــة، ثــم منطقة  ب ثــم منطقة جـــازان 

الق�سيم بـ29، ثم منطقة تبوك بـ27 حالة، 

ثــم منطقة  بــــ18 حــالــة،  ثــم منطقة حــائــل 

ومنطقة  حــالــة،  بــــ13  ال�سمالية  احلـــدود 

بـ7  اجلــوف  ومنطقة  حالة،  بـــ13  الباحة 

حالت، واأخرًيا منطقة جنران بـ5 حالت..

وكــ�ــســفــت وزارة  اجلـــمـــيـــع.   ونــ�ــســحــت 

الأعــرا�ــس  عن  �سابق،  وقــت  يف  ال�سحة، 

اجلــانــبــيــة املــتــوقــعــة املــ�ــســاحــبــة لــتــنــاول 

وقالت:  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  لقاح 

»الأعرا�س املتوقعة من اأخذ اللقاح ب�سيطة 

ا، قد تكون اأملًا يف مكان احلقن يتح�سن  جدًّ

بال�سداع  �سعوًرا  اأو  الباردة،  بالكمادات 

ال�سوائل«.   من  بالإكثار  يتح�سن  والتعب 

مركز  مع  التوا�سل  اإىل  ـــوزارة   ال ودعــت 

لاإ�ست�سارات والإ�ستف�سارات على   )937(

مدار ال�ساعة،  واحل�سول على املعلومات  

ومعرفة م�ستجدات فريو�س )كورونا(. 

72 % نسبة تفاعل المجتمع 
إيجابيا مع الجائحة برمضان

الريا�ض ــ البالد   

قّلل املجتمع ال�سعودي يف �سهر رم�سان من ح�سور املنا�سبات 

72%، ك�سفت ذلك نتائج ا�ستطاع اأجراه  الجتماعية بن�سبة 

املجتمع  �سلوك  حول  الــراأي  ل�ستطاعات  ال�سعودي  املركز 

يف �سهر رم�سان مقارنة بال�سهر املا�سي لهذا العام 1442ه- 

2021م، بالإ�سافة اإىل ذلك قّلل املجتمع من زيارات الأقارب 

ويف   ،%54 بن�سبة  الأ�ــســدقــاء  زيـــارات  ومــن   ،%46 بن�سبة 

املقابل زاد ق�ساوؤه وقًتا اأطول مع الأ�سرة بن�سبة 49 %.

كما ك�سفت النتائج اأن ممار�سة الريا�سة يف �سهر رم�سان مل 

-يف  ارتفعت  حني  يف   ،%42 لدى  املا�سي  ال�سهر  عن  تتغري 

 ،%  38.7 بن�سبة  التلفاز  املجتمع  م�ساهدة  رم�سان-  �سهر 

وا�ستخدام اجلوال بن�سبة 38.8 %، وزادت �ساعات الت�سلية 

لدى %52.1.

اأما الت�سويق، فلم تتاأثر امل�سرتيات عرب التطبيقات واملواقع 

ويبدو   ،%48.4 لــدى  ال�سابق  م�ستواها  عــن  الإلــكــرتونــيــة 

اإىل   %42 اأ�سار  حيث  الأ�سعار؛  ارتفاع  اإىل  راجــع  الأمــر  اأن 

ارتفاعها يف �سهر رم�سان، وقد اأفاد 68% بعدم تاأثري الإعان 

ال�سرائية.  قراراتهم  على  رم�سان  �سهر  يف  املكثف  التجاري 

 )%79( الغالبية  عــزوف  هــي  الأخـــرى  املفاجئة  والنتيجة 

ذلك عدم  يعني  �سهر رم�سان، ول  املطاعم يف  الأكــل يف  عن 

ال�سراء، واإمنا يعني عدم اجللو�س يف املطاعم.

النتائج الأخرى التي ك�سف عنها ال�ستطاع هي اأن �ساعات 

والن�سبة  فــقــط،   %25 ــدى  ل رم�سان  �سهر  يف  زادت  الــنــوم 

قّل  من  بني  متقاربة  بدرجة  ن�سبهم  توزعت   )%75( الباقية 

 ،)%39( نومهم  �ساعات  عــدد  يتغري  مل  اأو   ،)%36( نومهم 

منط  يغري  مل  املجتمع  غالبية  اأن  اإىل  ت�سري  النتيجة  وهــذه 

ذلك  ويوؤيد  قبله،  مبا  مقارنة  رم�سان  �سهر  يف  كثريا  حياته 

تتغري  مل  ال�سخ�سية  وانفعالتهم  مزاجهم  اأن  راأوا   %58 اأن 

يف �سهر رم�سان مقارنة بال�سهر ال�سابق. واأن 81% راأوا اأن 

ان�سباطهم يف العمل مل يتغري اأي�سا، كما اأن 78.8% مل تتغري 

�ساعات ا�ستئذانهم.

التخصصي ضمن أفضل 10 شركات للتطور المهني
الريا�ض ـ البالد 

حقق م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز 

يف  الأول  املــركــز  مــوؤخــرًا،  بالريا�س  الأبــحــاث 

قائمة  �سمن  الــرابــع  واملــركــز  ال�سحي،  القطاع 

متنوعة من اأبرز 10 �سركات وقطاعات حكومية 

تدعم  الــتــي   ،2021 لــعــام  اململكة  يف  وخــا�ــســة 

من�سورة  درا�سة  املهني ملوظفيها بح�سب  التقدم 

ل�سركة »لينكد اأن«.

اإطــــار تـــول املــوؤ�ــســ�ــســة العامة  يــاأتــي ذلـــك يف 

ومــركــز  التخ�س�سي  في�سل  املــلــك  مل�ست�سفى 

الأبحاث اإىل موؤ�س�سة م�ستقلة غري هادفة للربح 

و�سمن ما تتميز به من بيئة عمل جاذبة.

�سبعة  على  اعتمدت  اأنها  الدرا�سة  واأو�سحت 

اأهم مامح التقدم املهني  عوامل رئي�سة تعك�س 

ــقــطــاعــات املــخــتــلــفــة وهـــي:  يف الــ�ــســركــات وال

وتنمية  املــهــنــي  الــتــقــدم  تقيق  عــلــى  الـــقـــدرة 

املهارات وا�ستقرار ال�سركة وا�ستقطاب الفر�س 

اخلارجية والتقارب بني املوظفني والتنوع بني 

اجلن�سني واخللفيات التعليمية.

للموؤ�س�سة  التنفيذي  العام  امل�سرف  واأكد معايل 

العامة مل�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز 

الأبحاث الدكتور ماجد الفيا�س اأن تعزيز بيئة 

واإتاحة  الوظيفي  والتحفيز  وتطويرها  العمل 

املتعددة  واملهارات  اخلــربات  لتوظيف  الفر�س 

تخ�س�ساتهم  خمتلف  يف  للعاملني  واملتنوعة 

املوؤ�س�سة  روؤيـــة  جنــاح  يف  فعال  ب�سكل  يحُ�سهم 

يف  مري�س  لكل  الأمــثــل  اخلــيــار  تــكــون  اأن  يف 

وترجمة  التخ�س�سية  الــرعــايــة  تــقــدمي  جمــال 

التي تركز على خدمة املجتمع بتوفري  ر�سالتها 

التخ�س�سية  ال�سحية  الرعاية  م�ستويات  اأعلى 

وتقدمي اأف�سل جتربة للمر�سى يف بيئة تعليمية 

رئي�سة  قيم   6 على  ا�ستنادًا  متكاملة  وبحثية 

املري�س،  الــ�ــســامــة، والــتــمــحــور حــول  وهـــي: 

والتميز، وامل�سوؤولية، وال�سفافية، والتعاون.

ــــس املــال  ــدكــتــور الــفــيــا�ــس اأن راأ� واأ�ـــســـاف ال

واأهــم  موؤ�س�سة  اأي  قــوة  م�سدر  هــو  الب�سري 

املحفزة  البيئة  تهيئة  يتطلب  مــا  لديها  مــورد 

واملــهــارات  المــكــانــات  ا�ستثمار  على  ــادرة  ــق ال

والكفاءات الفردية واجلماعية لتحقيق الأهداف 

ال�سرتاتيجية.

جوالت لتوعية المتسوقين
في األسواق والمجمعات التجارية

10 اشتراطات للسكن الجماعي للعمال بمكة

تبوك ــ  البالد 

ــوك املــهــنــد�ــس  ــب ــن اأمــــني مــنــطــقــة ت ــس د�

 ، اأم�س    ، اآل حمفوظ  دروي�س بن علي 

حملة "ممتثل" مبنطقة تبوك، بح�سور 

امل�سرف العام على الإدارة العامة لدعم 

ومتــكــني الأمـــانـــات بــــوزارة الــ�ــســوؤون 

املهند�س  والإ�سكان  والقروية  البلدية 

بــن �سعيد،  بــن عــبــدالــرحــمــن  عــبــدالــلــه 

والتطوعية  الرقابية  الفرق  وم�ساركة 

رفع  اإىل  تهدف  والتي  املنطقة،  باأمانة 

املحال  وجميع  املجتمع  امتثال  درجــة 

التجارية والغذائية يف جميع الأ�سواق 

باملنطقة  الــبــيــع  ومــنــافــذ  واملــجــمــعــات 

وذلك  والوقائية،  ال�سحية  لاإجراءات 

والربامج  الأن�سطة  من  العديد  بتفعيل 

اأن  تبوك  اأمــني  واأو�ــســح  العاقة.  ذات 

 " احـــد  يف   املطلقة   " ممتثل   " حملة 

التي  املرحلة  هي  " التجارية   املــولت 

املتلقي  مرحلة  مــن  الــفــرد  اإليها  ي�سل 

احلملة  اأهـــداف  واأهـــم  املــبــادر،  ملرحلة 

باأهمية  املــجــتــمــع  تــوعــيــة  ور�ــســالــتــهــا 

المتثال واللتزام بال�سوابط ال�سحية 

واملحافظة على لب�س الكمامة والتباعد 

اجل�سدي وتعقيم وغ�سل اليدين ب�سكل 

الــتــجــاريــة  املــحــال  والـــتـــزام  م�ستمر، 

من  الوقائية  بــالإجــراءات  والتموينية 

قيا�س احلرارة وتوفري املعقمات، كذلك 

م�سافات  لتو�سيح  الأر�سية  املل�سقات 

اأن  اإىل  مــ�ــســريًا  ــدي،  ــس اجلــ� الــتــبــاعــد 

امل�ستهدفات  من  العديد  �سملت  املبادرة 

اأبرزها  من  وكان  التوعوية  والر�سائل 

بالإ�سافة  الت�سكيلي،  الفن  ا�ستخدام 

اإىل توعية املجتمع من خال ا�ستخدام 

املل�سقات التوعوية املوحدة مع مراعاة 

جانب اللغات وا�ستخدام الرتجمة فيها 

الإجنــلــيــزيــة  باللغة  مــوظــف  وتــديــد 

بالتعريف  الأجانب  للزوار  للتو�سيح 

مكربات  ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافة  باحلملة 

ال�سوت يف املجمعات الكربى باللغتني 

الر�سائل  تمل  والإجنليزية  العربية 

الإجــراءات الحرتازية  باأهمية تطبيق 

لرواد املولت والعاملني فيها.

مكة املكرمة ـ اأحمد االحمدي  

ــــات بـــاأمـــانـــة  ـــنـــت وكــــالــــة اخلــــدم اأعـــل

الــعــا�ــســمــة املــقــد�ــســة عـــن ا�ــســرتاطــات 

والإجــراءات  لاأفراد  اجلماعي  ال�سكن 

ــة مـــن فــريو�ــس  ــاي ــوق ــل الحـــــرتازيـــــة ل

مــوؤكــدة  الــعــمــال،  م�ساكن  يف  كــورونــا 

واإ�سدار  ال�سرتاطات  تطبيق  متابعة 

املخالفات بحق املخالفني.

لــلــمــنــ�ــســاآت  الــعــامــة  الإدارة  ــفــتــت  ول

ا�ــســرتاطــات  اأبــــرز  اأن  اإىل  الــتــجــاريــة 

الفح�س  ـــاأفـــراد  ل اجلــمــاعــي  الــ�ــســكــن 

الدوري حلرارة الأفراد بوا�سطة ميزان 

املطهرات  وتوفري  الليزري،  احلـــرارة 

مــرافــق  كــافــة  يف  الــتــعــقــيــم  واأدوات 

والقفازات  الكمامات  وتوفري  ال�سكن، 

ال�ــســتــخــدام  ذات  ال�سحية  الــوقــائــيــة 

اأبــواب دخول  الــواحــد، وفتح واإغــاق 

ال�سكن اخلارجي ب�سكل اأوتوماتيكي.

ت�سمنت  ال�ــســرتاطــات  اأن  واأ�ــســافــت 

منف�سلة  ــــزل  ع ــــرف  غ تـــوفـــري  كـــذلـــك 

للحالت الطارئة والقادمة من اخلارج، 

بتقنية  واملغا�سل  املياه  �سنابري  وعمل 

الدورات،  ال�ست�سعار، وجدولة تطهري 

با�سات  داخــل  تعقيم  اأجهزة  وتركيب 

العمال، والتعاقد مع �سركة متخ�س�سة 

ال�سكن،  النفايات داخل  للنظافة وجمع 

والتعاقد مع �سركة متخ�س�سة ملكافحة 

اآفات ال�سحة.

إغالق 12 مسجدًا
مؤقتًا في 6 مناطق

الريا�ض ــ البالد    

ــدعــوة  وال الإ�ــســامــيــة  ــوؤون  ــس ــ� ال وزارة  اأغــلــقــت 

مناطق   6 يف  موؤقتًا  م�سجدا   12 اأم�س   والإر�ساد 

اإ�سابة بفريو�س كورونا بني  12 حالة  بعد ثبوت 

�سفوف امل�سلني لي�سل جمموع ما اأحُغِلق خال 87 

ِتَح 1001 منها بعد النتهاء  يومًا 1030 م�سجدًا، فحُ

احلر�س  اإطار  يف  اجلاهزية  واكتمال  التعقيم  من 

على �سامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة يف تقرير �سادر ام�س اأن امل�ساجد 

مبنطقة  وثــاثــة  الــبــاحــة  مبنطقة  ثــاثــة  املغلقة 

املــكــرمــة واثــنــان  مــكــة  اجلـــوف واثـــنـــان مبنطقة 

الق�سيم  مبــنــطــقــة  ومــ�ــســجــد  الــريــا�ــس  مبــنــطــقــة 

اإعادة فتح  اإىل  وم�سجد مبنطقة جازان. واأ�سارت 

33 م�سجدا، منها واحد وع�سرون مبنطقة الق�سيم 

وثاثة باملنطقة ال�سرقية وثاثة مبنطقة الريا�س 

واثنان مبنطقة مكة املكرمة واثنان مبنطقة الباحة 

وم�سجد مبنطقة اجلوف وم�سجد مبنطقة املدينة 

الحرتازية  الإجــراءات  اكتمال  بعد  وذلك  املنورة 

كافة من التعقيم وال�سيانة.

ودعت يف ختام بيانها اليومي امل�سلني ومن�سوبي 

بــالــتــعــلــيــمــات اخلــا�ــســة  ـــزام  ـــت الل اإىل  املــ�ــســاجــد 

بالإجراءات الحرتازية عند ذهابهم للم�ساجد ومن 

ذلك لب�س الكمامة واإح�سار ال�سجادة اخلا�سة بهم 

وتقيق التباعد اجل�سدي ل�سامتهم.



��ستمعت كما ��ستمع غريي، قبل �أيام �إىل 
�لعامة  �لإد�رة  ب��ا���س��م  �مل��ت��ح��دث  ت�سريح 
�لد�خلية، عرب  ب��وز�رة  �ملخدر�ت،  ملكافحة 
و�سائل �لإعالم �ملقروءة و�مل�سموعة، مبنع 
�للبنانية �إىل  دخول �خل�سرو�ت و�لفو�كه 
نتيجة  �أر��سيها،  م��ن  عبورها  �أو  �ململكة 
للم�سبوطات �ملتكررة عرب �ملنافذ من لبنان 
عرب )�ساحنات( نقل �لفو�كه و�خل�سرو�ت 
و�ل���ت���ي حت��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 

�ملخدر�ت �ملتنوعة.
ورغ����م �ل��ت��و����س��ل ب��ال��ط��رق �ل��ر���س��م��ي��ة مع 
�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة يف ل��ب��ن��ان و�ط��الع��ه��ا 
لهذه  ح��د  و�سع  وطلب  �لأم���ر  خلفية  على 

�ملخالفات �إّل �أنها مل تتجاوب.
وح��م��اي��ة ل��ل��وط��ن و�مل���و�ط���ن���ن م���ن ت��ك��رر 
�ململكة  �إىل  �لقاتلة  �ل�سموم  ه��ذه  ت�سدير 
د�أب��ت  فئات  من  و�أمانها  �أمنها  على  تعديًا 
�لقاتلة  باملمنوعات  �لإجت��ار  ممار�سة  على 
ل��الإ���س��ر�ر  �لآم��ن��ة،  لل�سعوب  وت�سديرها 
ب�����س��ع��وب��ه��ا، ومب���ا ي��ت��ع��ار���ض و�لت��ف��اق��ات 
�ل��دول��ي��ة �ل��ت��ي حت���رم مم��ار���س��ة م��ث��ل ه��ذه 
ومعاقبة  وقانونيًا  دوليًا  وتد�ولها  �لآف��ات 

ممار�سيها وحتكيم �لعد�لة بحقهم!
و�أم���ام ه��ذ� �خلطر فقد �ت��خ��ذت �ل��دول��ة - 
�لد�خلية  وز�رة  يف  – ممثلة  �ل��ل��ه  �أي��ده��ا 
�لد�هم  �خلطر  ه��ذ�  بوقف  حا�سمًا  موقفًا 
وي��ت��م��ث��ل يف م��ن��ع دخ�����ول �خل�������س���رو�ت 
للمملكة  �للبنانية وما يف حكمها  و�لفو�كه 
ملو�طنيها  حماية  �أر��سيها  عرب  �مل��رور  �أو 
�ل�سموم  ه��ذه  تف�سي  م��ن  �لبيئي  و�أم��ن��ه��ا 

فيها.
لقد �أح�سنت �لدولة – �أيدها �لله – ممثلة 
يف وز�رة �لد�خلية، بهذ� �لإجر�ء طاملا �أن 
�جلهات �مل�سوؤولة يف لبنان مل تتعاون معها 
و�ملقيمن  مو�طنيها  مت��ادي  م��ن  �حل��د  يف 
على �أر���س��ه��ا م��ن مم��ار���س��ة ه��ذه �لأع��م��ال 
�لإج��ر�م��ي��ة و�لإجت���ار ب��امل��خ��در�ت �ملحرمة 

دوليًا وقانونيًا.
خامتة: �إن ما قامت وتقوم به �لإد�رة �لعامة 
تاريخها  عرب  �لد�خلية  ب��وز�رة  للمخدر�ت 
ر�ئ��دة يف  �إجن���از�ت  من  �مل�سرف  �لطويل 
وخارجيًا  حمليًا  �ملخدر�ت  مروجي  تعقب 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع رج���ال �جل��م��ارك م��ن خالل 
�ملنافذ و�حلد من ن�ساطها وتغرمي وجماز�ة 
من جبلو� على ممار�سة هذه �لآفات �لقاتلة، 
جهود  وم��و�ط��ن��ي��ه��ا،  �ململكة  لأم���ن  حماية 
قبل  �لبعيد  ي��درك��ه��ا  وم�����س��اه��دة  ملمو�سة 

�لقريب.
وقد كان لقر�ر وز�رة �لد�خلية مبنع دخول 
�خل�سرو�ت و�لفو�كه �للبنانية �إىل �ململكة 
�لفاعل  �أث���ره  �أر����س��ي��ه��ا،  م��ن  ع��ب��وره��ا  �أو 
و���س��د�ه �حل�����س��ن حم��ل��ي��ًا وع��امل��ي��ًا، ب��ل هو 
ومو�طنيها  �ململكة  حلماية  �سائب  �إج��ر�ء 
من تف�سي هذه �ل�سموم �لقاتلة فيها، فاأمن 
هذه  ترويج  من  مو�طنيها  وحماية  �ململكة 
�ملو�د �ل�سامة بن �سفوفهم )خط �أحمر( ل 
ميكن جتاوزه، �أو �ل�سكوت عليه، و�ستظل 
بالدنا حكومًة و�سعبًا، درعًا و�قيًا وج�سرً� 
م��ن��ي��ع��ًا �أم�����ام ه����ذ� �ل���غ���زو �خل���ط���ري �ل���ذي 
ي�ستهدف �أمننا و�سحة مو�طنينا باإذن �لله.       

وبالله �لتوفيق 

gmail.com@Ali.kodran7007

�أط��ل��ع��ت ع��ل��ى �مل��ق��رح �ل���ذي �أ����س���دره م��رك��ز تطوير 
�لتقييم  ق��ي��د  ي���ز�ل  ول  �لتعليم  وز�رة  يف  �مل��ن��اه��ج 
خلطط در��سية مطورة لعام 1443، وذلك من �خلطط 
�ل�سامل  �لدليل  من  تعد جزء�  �لتي  �ملقرحة  �ملطورة 
�لب��ت��د�ئ��ي��ة  �مل��رح��ل��ت��ن  وت��خ�����ض  �ل��در����س��ي��ة  للخطط 
�ملرحلة  م��ن  �مل�سركة  �لأوىل  و�ل�سنة  و�ملتو�سطة 
�لثانوية و�لتي ت�سمل مد�ر�ض �لتعليم �لعام ومد�ر�ض 
حتفيظ �لقر�ن �لكرمي و�ملد�ر�ض �ل�سعودية باخلارج 
و�لربية �خلا�سة و�لتعليم �مل�ستمر، حيث �سملت هذه 
ما  و�ساهدت  وتطويرية  جذرية  تغيري�ت  �ملقرحات 
ت�سمنت �خلطط �لدر��سية من �لعمل بنظام �لف�سول 
�لثالثة بحيث ميتد كل ف�سل 13 ��سبوعا  �لدر��سية 
ويكون للمو�د �ساعات تتم در��ستها من بعد با�ستثناء 
مادة �لربية �لبدنية و�طلعت على ما ت�سمنته �خلطط 
من مو�د جديدة لبع�ض �ملر�حل �لدر��سية وتعديالت 
على م�سميات وحمتوى مو�د در��سية موجودة حاليا 
مهار�ت  ��سمها  ��سبح  �لتي  �ل�سرية  �لربية  كمادة 
حياتية و�أ�سرية وحتوي م�سمى مادة �لربية �لبدنية 
و�إ�سافة  �لنف�ض  ع��ن  و�ل��دف��اع  �لبدنية  �لربية  �إىل 

مادتي �ملهار�ت �لرقمية و�لتفكري �لناقد.
�خلطط  تلك  ت�سمنته  �ل��ذي  للتطور  تتبع  ومن خالل 
�ل��ذي ظل  �ل��روت��ن  ف��اإن ذل��ك يعد جانبا مهما لتغيري 
من  �خلطة  ت�سمنته  مبا  و�أ�سيد  �لتعليم  يف  �أع��و�م��ا 
�إ���س��اف��ة م��ادت��ي �مل���ه���ار�ت �ل��رق��م��ي��ة �ل��ت��ي ت��رف��ع من 
و�أي�سًا  �لإب��د�ع  نحو  �لطالب وت�سحذ هممهم  ذهنية 
�لبتكار  �إىل  �لطالب  تدفع  �لتي  �لناقد  �لتفكري  مادة 
و�لتجديد و�أهمية وجود �لدفاع عن �لنف�ض يف مادة 
خاليا  تن�سيط  يف  �ي�سًا  ت�سهم  �لتي  �لبدنية  �لربية 
�جل�سم وتعلم �ملهار�ت �لريا�سية من خالل �لريا�سة، 
ومن �ملميز جد� �أن يكون لدى �أجيالنا ثقافة تعليمية 
ب�����س��اأن �مل���ه���ار�ت �حل��ي��ات��ي��ة و�لأ���س��ري��ة �ل��ت��ي ت��وؤه��ل 
�لأ�سري  �لتثقيف  �لأجيال مل�ستقبل يرتفع فيه جانب 
�مل�سوؤولية  لديها  �أج��ي��اًل  نن�سئ  حتى  و�لج��ت��م��اع��ي 
م�ستقبل  ل�سناعة  �أ�سا�سيا  جمال  �لتعليم  يكون  و�ن 

طموح.
نعي�ض روؤية �سعودية و�عدة وتطورً� يف كل �ملجالت 
وما�سون �إىل حتقيق كل �ملنجز�ت يف وطن طموح 
وحتت لو�ء قيادة حكيمة وما�سون �سويًا يدً� بيد �إىل 

حتقيق كل �لمنيات و�ستى �لنجاحات.

Loay.altayar@nco.sa

وزارة الداخلية 
والقرار الحكيم

تطوير المناهج الدراسية 
واستراتيجيات الغد

د.لؤي بن بكر الطيارعلي خضران القرني

سمو ولي العهد وإنجازات الرؤيةنقطة ارتكاز

التلّذذ بالقرآن الكريم

تأثيرات زواج األطفال

أسرار الصمت

ما �أجمل �أن  نقف �أمام �لله تعاىل 
يف كل �لأحو�ل و�لأوقات بكل 
نرتل  �أن  �أج��م��ل  وم��ا  خ�سوع 

�آياته بكل خ�سوع.
�سعادتنا  تزيد  �لكرمي  فبالقر�آن 
�مللكوت  ه���ذ�  ن��ح��ّل��ق يف  ون��ح��ن 
�ل��ّرب��ان��ي��ة  �ل��ّرح��م��ات   ن�ست�سعر 
ون�����س��ع��ر ب��ال��ّن��ف��ح��ات �لإمي��ان��ي��ة 
فتالوته ت�سرح �ل�سدور وتبعث 

تزيد  و  تهدينا �حلكمة  �آي��ات��ه  وت��دّب��ر  و�لط��م��ئ��ن��ان،  �ل��ر�ح��ة  على 
�لإميان، وتعّلمه وتعليمه رفعة للمقام وعلٌو لل�ساأن. 

وناأن�ض  �لرحمن  من  لنقرب  بالقر�آن  دوم��ًا  نتلذذ  �أن  �أجمل  وما 
بالكرمي �ملّنان فهو كتاب �لله �ملبن وحبله �ملتن  و�سر�طه �مل�ستقيم 
للّذكر  �لله  ي�ّسره  مبن،  عربي  بل�سان  �لكرمي  ر�سوله  على  �ملنّزل 
ففتح به �أعينًا عميًا و�أ�سمع �آذ�نًا �سمًا و�أهدى قلوبًا ُغلفا،  �سمن 

بها �ل�سعادة ملن يتلوه حق تالوته ويتفّقه يف �أحكامه.
كتاب �أحكمت �آياته من لدن حكيم خبري فيه من �ملعجز�ت �لعظيمة 
�لتاأّمل و�لتفّكر  �إىل مزيد من  �لقارئ  �لثمينة ما يدعو  و�لنفائ�ض 
ر بوعي وحكمة ي�سّبح �خلالق �لعظيم  و�لتدّبر .. جتعل من يتب�سّ

�آناء �لليل و�أطر�ف �لّنهار .
كتاب يهدي �لقلوب وينري �حلياة ويبهج �لأرو�ح، رفيق ل�ساحبه 
�لّدرجات.  �أعلى  به  يرتقي  �ملمات..  بعد  له  �ملدلهّمات و�سفيع  يف 
�أقبلنا عليه بقلوبنا فزنا  �إذ�  يوؤن�ض �لوح�سة ويو��سي يف �لغربة. 
وغنمنا، و�إن هجرناه خ�سرنا وندمنا. به تطمئن �لأرو�ح ويرتقي 

�لفكر وتعلو �لهمم.
ب��ال��ق��ر�آن،  نتلّذذ  �أن  �أج��م��ل  فما 
�ل�سعادة  �أ�سباب  �أعظم  من  فهو 
يف �حلياة، ويف �لآخرة من �أهم 
�لعمر  بركة يف  �لنجاة.  �أ�سباب 
�ملثوبة  يف  وزي�����ادة  و�لأوق������ات 
للنفو�ض  ���س��ف��اء  و�حل�����س��ن��ات، 

�ملثقلة و�لأج�ساد �ملُتبعة.
ت�������س���رق وج������وه �أه������ل �ل����ق����ر�آن 
و�أه��ل  �لكر�مة.  ت��اج  �لآخ���رة  يف  ويلب�سهم  بالو�ساءة  �لدنيا  يف 
حياة  منهاج  جعلوه  �لذين  و�أخالقهم،  ب�سيماهم  تعرفهم  �لقر�آن 
فبان  ونو�هيه،  ح��دوده  عند  ويقفون  وه��د�ه  باأمره  ي�سر�سدون 
�أثره يف حياتهم وتعامالتهم و�آد�بهم وجميع �سوؤونهم.وما �أجمل 
�أن نهتبل �ل�ساعات �لطيبة مما تبقى من �لع�سر �لأو�خر من �ل�سهر 
�لعزيز تالوة وتدبرً� وفهمًا.فكم نحن  �لله  �ملبارك مبالزمة كتاب 

بحاجة �إىل �لّتلّذذ بالقر�آن �لكرمي  و�لتاأّمل يف �آياته �لبينات.

وقفة:
�ملدينة  من  �ل�سعودي  �لطفل  �سمعت  عندما  كغريي  �بتهجت  لقد 
�ملنورة �لذي ختمت و�لدته �ل�سينية �لقر�آن �لكرمي مائة مرة �أثناء 
حملها به وقد حفظ كتاب �لله قبل �ل�سابعة من عمره، يرتله �أجمل 

يعك�ض  �لقر�ء�ت ويحفظ �حلديث  بعدد من  ترتيل 
�أجمل �سور �لربية �لإ�سالمية، لنعلم �أن �لأم خري 

من يعّد �لأبناء للحياة.

م �سمو �سيدي ويل �لعهد �لأمري  د قدَّ بكل و�سوح و�سفافية، وبذهٍن متوقِّ
حممد بن �سلمان - حفظه �لله - يف لقائه �لذي مت بثه قبل �أيام بياًنا �ساماًل 
و�فًيا بالأرقام و�لإح�ساء�ت ملا متَّ �إجنازه خالل �ملرحلة �لأوىل من روؤية 
�لدولة  �أجهزة  فيها كل  تتحرك  �لتي  �لطموحة  �لروؤية  تلك  �ململكة 2030، 
بتوجيهات ودعم وعناية مولي خادم �حلرمن �ل�سريفن �مللك �سلمان بن 
عبد�لعزيز - �أيده �لله - فخالل �لأعو�م �خلم�سة �ملا�سية مت تاأ�سي�ض �لبنية 
مبادر�تها  ومتكن  وبر�جمها،  �لروؤية  خطط  تنفيذ  يف  لالنطالق  �لتحتية 
�ل�سيا�سات  و�لت�سريعية، وو�سع  �ملوؤ�س�سية  �لهياكل  بناء  �إذ مت  �ملختلفة، 

�لعامة لها.
وتوؤكد �ملوؤ�سر�ت ما حققته �لروؤية من �إجناز�ت يف خمتلف �ملجالت، 
ع  فعلى �ل�سعيد �لقت�سادي مت توفري بيئة تدعم �إمكانات �لأعمال وُتو�سِّ
�أ�سول �سندوق  �إىل زيادة  �أدى  �لقاعدة �لقت�سادية يف �ململكة، مما 
عام 2020م  ريال يف  تريليون   1.5 نحو  لتبلغ  �لعامة  �ل�ستثمار�ت 
بح�سب �لأرقام �ملعلنة، ومت تطوير �لتقنيات �ملالية، وحتفيز بيئة ريادة 

�لأعمال؛ مما �ساهم يف جعل �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية "تد�ول" �إحدى 
�أكرب 10 �أ�سو�ق مالية حول �لعامل، كما تطور �لقت�ساد �لرقمي حتى 
جمال  يف  �لع�سرين  جمموعة  م�ستوى  على  �لأوىل  �ململكة  �أ�سبحت 
�إ�سهامه  �لتناف�سية �لرقمية، ومتَّ تن�سيط قطاع �ل�سياحة، ورفع ن�سبة 
يف �لناجت �ملحلي، وتطوير وجهات �سياحية متنوعة يف �ململكة، بهدف 
ل  توليد فر�ض عمل جديدة لل�سباب يف هذ� �ملجال �لو�عد �لذي �سجَّ
قطاع  بن�سبة 14٪، مما جعل  �ملا�سية منوً�  �خلم�ض  �ل�سنو�ت  خالل 

�ل�سياحة يف �ل�سعودية �لأ�سرع منوً� على م�ستوى �لعامل.
��ستد�متها  على  و�حل��ر���ض  �لبيئة  على  �حل��ف��اظ  �ل��روؤي��ة  تن�َض  ومل 
�لقت�ساد،  لتطوير  �ل���دوؤوب  و�سعيها  جهودها  خ�سم  يف  وحمايتها 
ومتَّ خالل �لفرة �ملا�سية �إن�ساء �سبع حمميات طبيعية حلفظ �لأنو�ع 

�لنباتية و�حليو�نية يف �ململكة.
وعلى �ل�سعيد �لجتماعي ُبذلت جهوٌد كثرية لتح�سن م�ستوى جودة 
�حلياة، وتطورت �خلدمات �ل�سحية و�لتعليمية، كما تطورت �خلدمات 

�لإ�سكانية، وز�دت ن�سبة متلك �ملو�طنن للم�ساكن، ومت توفري �ل�س�كن 
�ملالئ�م للم�س�مولن بخدم�ات �ل�سم�ان �لجتماع�ي وم�ن ف�ي حكمه�م، 
غي��ر  �لقط��اع  م��ع  بال�س��ر�كة  �لنتف��اع، وذل��ك  �أو  �لتمل��ك  نظ�ام  وف�ق 

�لربح��ي �لذي منا وتطور ب�سكل غري م�سبوق يف خمتلف �ملناطق. 
ومن �أبرز منجز�ت �لروؤية تعزيز ثقافة �لنز�هة و�ل�سفافية �سو�ء على 
�لأرقام  وت�سري  �لفردي،  �مل�ستوى  على  �أو حتى  �حلكومي  �مل�ستوى 

�لعامة  �خلزينة  ��سردته  ما  جمموع  �أن  �إىل  �لر�سمية  و�لإح�ساء�ت 
للدولة من ت�سويات مكافحة �لف�ساد بلغ 247 مليار ريال خالل �لأعو�م 

�لثالثة �ملا�سية فقط. 
روؤي��ة  من  �لثانية  �ملرحلة  �نطلقت  2021م  �لعام  ه��ذ�  بد�ية  وم��ع 
�ململكة 2030، و�سوف ت�ستمر حتى عام 2025م، ومن �ملخطط 
�لإجن���از�ت  ل��زي��ادة  �لعمل  دف��ع عجلة  يتم  �أن  �ملرحلة  ه��ذه  له يف 
وحتديثها  �لروؤية  بر�مج  تطوير  يتم  ف�سوف  وبالقطع  �ملتحققة، 
يف  ي�ستجد  وم��ا  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �مل�ستجد�ت  بح�سب 

�لروؤية  بر�مج  بع�ض  هيكلة  �إع��ادة  �سيتم  �إذ  �لعامل من جمريات، 
تعزيز  ي�ستمر  ف�سوف  وبالقطع  جديدة،  بر�مج  و�إن�ساء  �حلالية، 
�لنمو �لقت�سادي، وت�سهيل بيئة �لأعمال يف �ململكة، �إ�سافة �إىل 
زيادة تعزيز دور �لأفر�د و�لقطاع �خلا�ض يف حتقيق �لروؤية، من 
خالل �لتو�سع يف توظيف �لقدر�ت و��ستثمار �لإمكانات �ملتاحة 

لتحقيق �ملزيد من �لنجاح و�لتقدم.
�أكادميي وكاتب ر�أي

@GhassanOsailan
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الرأي

د. غسان بن محمد عسيالن

�ل��ب��ل��د�ن  م��ن  �لعظمى  �لغالبية  ح���ددت 
18 عاًما كحد �أدنى ل�سن �لزو�ج؛ لكن 
ه��ذ� ل يبدد �مل��ع��دلت �مل��ت��ز�ي��دة ل��زو�ج 
عادة  �لعامل؛  �أنحاء  جميع  يف  �لأطفال 
مي��ي��ل �ل��ك��ث��ري م��ن��ا �إىل �لع��ت��ق��اد ب���اأن 
ه���ذه �مل��م��ار���س��ة �مل���وؤمل���ة م���وج���ودة فقط 
�لتي  �لغربية  غ��ري  �لنامية  �ل��ب��ل��د�ن  يف 
يديرها دكتاتوريون!! وهذ� تخيل بعيد 
�لو�قع؛ قد تو�جه  �أر���ض  �لبعد عن  كل 

�أفريقيا وجنوب �آ�سيا تهمة تو�جد �أعلى معدلت زو�ج لالأطفال بها؛ �إل 
من  �حل�سانة  عن  �لبعد  كل  بعيدة  �لغربية  �لثقافة  �أن  تو�سيح  يجب  �أن��ه 

تاأثري زو�ج �لأطفال �أي�سًا.
من �ملهم معاجلة �لظروف �لتي تطورت يف ظلها هذه �لديناميكية؛ فاحلرب 
�لأهلية و�ل�سر�عات �لع�سكرية �مل�ستمرة يف �ل�سومال على �سبيل �ملثال؛ 
�ساهمت يف �رتفاع حالت زو�ج �لفتيات يف �سن مبكرة؛ فغالًبا ما ي�سعر 
يوفرون  و�لذين  �سنًا  �أك��رب  لرجال  بناتهم  تزويج  يف�سلون  باأنهم  �لآب��اء 
بنظرهم �حلماية من �لعنف �لد�ئر بدًل من �إر�سال �لفتيات �إىل �ملدر�سة؛ 
�مل�سكلة  تلك  تفاقم  �إىل  �أدى  ب��دوره  و�ل��ذي  �لقا�سي  �لنيجر  مناخ  �أي�سًا 
حتى تقع م�سوؤولية �إطعام �لفتاة و�إ�سكانها على عاتق �سخ�ض �آخر بدًل 
من �لأب؛ وكذلك يف �أفغان�ستان و�لتي غالًبا ما تكافح �لعائالت فيها من 

�أجل توفري تكاليف �لتعليم ب�سبب كره �لن�ساء �ملتجذر بعمق يف �لثقافة.
ل توؤثر هذه �ملمار�سة �سلًبا على تعليم �ملر�أة �أو �سكل م�ستقبلها فح�سب؛ 
ا على �سحة �ملر�أة فاحلمل �ملبكر هو �أحد �لأ�سباب �لرئي�سية  بل توؤثر �أي�سً

���س��ن 15-19 يف  �ل��ف��ت��ي��ات يف  ل��وف��اة 
جميع �أنحاء �لعامل؛ وذلك لأن �لإجناب 
�مل��ب��ك��ر ج���ًد� يف �حل��ي��اة مي��ث��ل خماطر 
ول  �ملر�هقة؛  �لفتاة  ج�سم  على  كبرية 
�سيما يف �لبلد�ن �لنامية �لتي ل تتمتع 
باأحدث رعاية �سحية؛ لذلك تو�جه تلك 
�ل��ولدة  ب�سبب  �مل��وت  خماطر  �لفتيات 
وكذلك  باحلمل؛  �ملرتبطة  و�مل�ساعفات 
�خلطر �ملتز�يد لالإ�سابة بفريو�ض نق�ض 
�ملناعة �لب�سرية لأنهم كثرًي� ما يتزوجون من رجال �أكرب �سًنا لديهم خربة 
زوجية �أكرب؛ وهذ� بدوره ميكن �أن يوؤدي �إىل �إ�سابة �لأطفال بفريو�ض 
نق�ض �ملناعة �لب�سرية �ملوروث؛ ففي �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء �لكربى؛ 
تكون �لفتيات �للو�تي تر�وح �أعمارهن بن 15 و 19 عاًما �أكرث عر�سة 
مقارنة  م��ر�ت   6-2 مبقد�ر  �لب�سرية  �ملناعة  نق�ض  بفريو�ض  لالإ�سابة 

بنظر�ئهن من �لرجال.
�لأط��ف��ال  زو�ج  مكافحة  يف  �لربحية  غ��ري  �ملنظمات  م��ن  �لعديد  تعمل    
و�ح��دة  تزوجت  ن�ساء  ث��الث  كل  فبن  �أ���س��ر�ره؛  على  �ل�سوء  وت�سليط 
منهم قبل بلوغها �خلام�سة ع�سرة عام؛ ووفقًا لالإح�سائيات فقد تزوجت 

�سبعمائة مليون �مر�أة حول �لعامل قبل بلوغهن �سن �لثامنة ع�سرة.

Nevenabbas88@gmail.com
@NevenAbbass

ملاذ� تتحدث عن كل ما يخ�سك، بحجة �نك تعرف �ملتحدث 
�ليه جيدً�، �أو بد�فع �رحتت له نف�سيًا؟

ملاذ� تعطي �لنا�ض مفاتيح �أذيتك بنف�سك؟
ملاذ� تذكر نقاط �سعفك و�أماكن وجعك؟

�إن  قريب،  طعن  �أو  �سديق  خيانة  تندب  ذل��ك  بعد  تاأتي  ثم 
ون�سعى  جميعنا،  نعرفه  �أم��ر  وم��ه��ار�ت  وذوق  ف��ن  �ل��ك��الم 
فن  هو  �ل�سكوت  �أن  �إل  و�إتقانه  لتعلمه  �ل��دو�م  وعلى  د�ئمًا 
م��ن ن��وع �آخ���ر، يحفظك م��ن ك��ل �أذي���ة، وم��ن ك��ل ���س��وء، فن 
�ل�سكوت ل يعني �ل�سمت فح�سب، بل يعني ما بعد �ل�سمت 
�إخ��ر�ج  يف  بارعة  ��ستفز�ز  �أد�ة  فال�سمت  �سيكون،  م��اذ� 

�أمان حتفظك من  �أد�ة  �لنا�ض عنك، و�ل�سمت  ما يف قلوب 
تتقن  �أد�ة جتعلك  لالآخرين، و�ل�سمت  نقاط �سعفك  ك�سف 
�لأزم��ات  حلل  �سالح  و�ل�سمت  حولك،  هم  ملن  �ل�ستماع 
�ملجادلة  ترّفع عن  �ل�سمت  �لعنف و�لقوة  بعيدً� عن  باللن، 
و�لنقا�ض، وعن �لتفاهات و�لنز�عات، وعن تف�سري�ت �لكالم 
فال�سكوت فن عميق �سعب �لتمر�ض و�ملمار�سة، فهو �أقوى 
�لتاأثري  و�أعمق يف  �لر�سالة،  تو�سيل  �أ�سدق يف  بالتعبري، 
ذ�ك  من  و�أق��وى  و�أ�سدق  �أ�سعب  �ل�سامت  �مل�سرح  لذلك، 
�مل��ل��يء ب��ال��ك��الم، و�ل��ف��ن �ل�����س��ام��ت �أرق����ى و�أع��م��ق م��ن ذ�ك 
�ملح�سو بالكلمات. �ل�سمت يطلق �لعنان للجميع �أن يك�سف 

�ل�سياء دون دللت  يفكر ويف�سر  نف�سه، كيف  لنف�سه عن 
�ل�سمت  �لتف�سري،  حرية  له  يتيح  �سامت  م�سهد  �سوى  لها 
تقرير نف�سي يعرب لك عنك، لذلك فلتنُج بنف�سك من منعطفات 
�حلياة، تكلم قلياًل، و��سمت كثريً�، �عِط معلومات �سطحية 
عنك، ل تتعمق يف �حلو�ر و�لنقا�ض مع �أي �سخ�ض ل تثق 
به، و�إن وثقت به، ل تك�سف كل �أور�قك له، و�إن كنت حتتاج 
�إىل �لكالم تكلم ملخت�ض يحفظ �سرك ويعطيك ر�أيًا حمايدً� 
باأنه  ياأتي يوم يذكرك  �أن  عنك، وينجيك ويطورك من دون 
فعل لك �سيئًا من هذ� �نتبه. �ل�سكوت فن ل يفهمه �سوى من 

يتقن �لتعامل مع نف�سه.

نيفين عباس

شهد فواز السهلي 

عبد الناصر بن علي الكرت
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مواجهة تحديات كفاءة الطاقة وترشيد االستهالك
الريا�س- البالد

ناق�ست جلنة االقت�ساد والطاقة مبجل�س 
الــ�ــســورى يف اجــتــمــاعــهــا، عــر االتــ�ــســال 
رئي�س  املجل�س  ع�سو  برئا�سة  املــرئــي، 
التقرير  اآل فا�سل،  اللجنة الدكتور في�سل 
الطاقة  لكفاءة  ال�سعودي  للمركز  ال�سنوي 
بح�سور  1442هـــ،   /  1441 املــايل  للعام 

عدد من م�سوؤويل املركز.
وبـــحـــث االجـــتـــمـــاع اإجنـــــــازات املــركــز 
ــة خــــال عــام  ــطــاق ــاءة ال ــف ــك ــعــودي ل ــ�ــس ال
واحللول  التحديات  اإىل  اإ�سافة  التقرير، 
الطاقة  ا�ستهاك  تر�سيد  �ساأنها  من  التي 
يف املن�ساآت احلكومية واخلا�سة واملباين 

ال�سكنية.
يف  ورد  مــا  اأبـــرز  االجــتــمــاع  بحث  كما 
لدرا�سته  اللجنة  اإىل  املحال  االأداء  تقرير 
متهيدا  ب�ساأنه  وتو�سياتها  راأيها  واإعــداد 
بهدف  للمناق�سة،  املجل�س  اأمــام  للعر�س 
باملركز  االداء  م�ستوى  رفع  يف  امل�ساهمة 

وتطوير جودة العمل.
حوكمة  اللجنة  اأع�ساء  ا�ستعر�س  فيما 
اأعــمــال املــركــز وا�ــســراتــيــجــيــتــه ومتــيــزه 
املــوؤ�ــســ�ــســي وبــيــئــة الــعــمــل والــ�ــســراكــات 
واالتفاقيات مع االأجهزة احلكومية ومتكني 
الــ�ــســركــات مـــن املــ�ــســاهــمــة االجــتــمــاعــيــة، 
وتر�سيد  الطاقة  بكفاءة  اهتمامها  وتعزيز 
اال�ستهاك، وما اأجنزه املركز من مبادرات 
بــدرا�ــســات  املتعلقة  املــراحــل  جميع  على 

اجلدوى، الت�سميم، التنفيذ.
املركز  اأجنــزه  ما  على  االجتماع  واطلع 
كفاءة  لرفع  امل�ستهدفة  القطاعات  حيال 

الكهرباء،  توليد  ال�سناعة،  مثل  الطاقة؛ 
املياه  وحتلية  الكهرباء  وتــوزيــع  ونــقــل 
ـــزدوج عـــاوة على احلــد من  واالنــتــاج امل
ا�ستخدامها  كفاءة  ورفع  الطاقة  ا�ستهاك 
بالركيز  اجلــديــدة  التنمية  م�ساريع  يف 
ــة؛ الــ�ــســكــل  ــس ــ� ــي ــى ثــــاث جمـــــاالت رئ عــل
وتريد  العام،  النقل  وو�سائل  احل�سري 

املناطق.

اأهمية  اإىل  النظر  اللجنة  اأع�ساء  ولفت 
توعوية  وبرامج  حمات  تنفيذ  موا�سلة 
مــتــنــوعــة عـــن اأهــمــيــة تــر�ــســيــد ا�ــســتــهــاك 
الطاقة، مع بناء موؤ�سرات قيا�س، والدور 
املمكن القيام به من قبل اجلهات احلكومية 
االأخــــــرى يف تــطــويــر بـــرامـــج اتــ�ــســالــيــة 
تر�سيد  وقــيــم  مــبــادئ  تت�سمن  للمجتمع 
خمتلف  يف  ثقافته  ولــغــر�ــس  اال�ــســتــهــاك 

فئات املجتمع الن�سء والكبار.
اجتماعهم  خــال  اللجنة  اأع�ساء  واأكـــد 
املركز  تبني  اأهمية  على  املركز  مب�سوؤويل 
لاأدوات التقنية �سواء حلماية البيانات اأو 
للتحول الرقمي يف اأعمال املركز، وتطوير 
والتمويل  اال�ــســتــثــمــار  لت�سجيع  اآلــيــات 
يف  املحلي  واملحتوى  االأعــمــال  وتطوير 

جماالت كفاءة الطاقة.

السوق المالية:

سوق المشتقات يوفر فرصا لالستثمار

تنظيم إعانة البحث عن عمل 
يرفع كفاءة الخدمات 

الريا�س- البالد
ــل هــيــئــة الــ�ــســوق  ــي اأكــــد وك
ــة لــلــ�ــســركــات املــدرجــة  ــي ــال امل
واملـــنـــتـــجـــات اال�ــســتــثــمــاريــة 
الهيئة  اأن  غنام  بــن  الله  عبد 
عـــمـــلـــت عـــلـــى فـــتـــح املـــجـــال 
املالية  امل�ستقات  �سوق  اأمــام 
ــكــة وتـــوجـــت هــذه  املــمــل يف 
يف  ــك  وذل باإطاقها،  اجلــهــود 

لا�ستثمار  املتنوعة  الفر�س  تــوفــر  اإطـــار 
يعـد  اإذ  الــ�ــســعــوديــة،  ــيــة  املــال ــ�ــســوق  ال يف 
واالآلــيــات  اال�ستثمارية  املنتجـات  تنويـع 
لروؤو�س  جاذبًا  املاليـة  ال�سـوق  فـي  املتاحـة 
اإىل  واأ�ــســار  واالأجــنــبــيــة،  املحلية  االأمــــوال 
توفيــر  عــلــى  بــا�ــســتــمــرار  تعمل  الهيئة  اأن 
منتجات  لطـرح  املحفــزة  التنظيميــة  البيئــة 
عمــل  اآليــات  وتطبيــق  جديــدة  ا�سـتثمارية 
العامليـة،  املمار�سـات  الأف�سل  وفًقا  ال�ســوق 
ال�سوق  ن�سج  م�ستوى  مـع  يتنا�سب  ومبــا 
املـــالـــيـــة ويــلــبــي االحـــتـــيـــاجـــات املــخــتــلــفـــــة 

للمتعامليـن فـي ال�سـوق.
ال�سوق  لهيئة  ال�سنوي  التقرير  واأو�ــســح 

املــــايل 2020  لــلــعــام  املــالــيــة 
اأن الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام 
�سوق  اإطــــاق  �سهد  املــا�ــســي 
اململكة،  يف  املالية  امل�ستقات 
ــا مـــــن اأهــــداف  وذلــــك انــطــاًق
الهيئة االإ�سراتيجية لتطوير 
ولتحقيق  ــة،  ــي ــال امل الــ�ــســوق 
اأهـــــــــــداف بـــرنـــامـــج تــطــويــر 
مـع  ومتا�سًيا  املــايل،  القطاع 
روؤية اململكة 2030، و�سـعًيا منهـا اإلـى اإيجـاد 

بيئـة جاذبـة لا�ستثمار.
املاليـة  امل�سـتقات  �سـوق  انطاقة  ومتثلـت 
ملوؤ�سـر  امل�سـتقبلية  العقـود  ــداول  تـــ ببـدء 
املاليـة  للم�سـتقات  منتـج  كــاأول   )30 تي  )اإم 
ال�سـعودية،  املاليـة  ال�سـوق  فـي  تداولـه  يتـم 
مـن  الــعــمـــــاء  ــداول جلميـع  الــتـــ اأتــيـــــح  كــمــا 
اأن  علـى  ـــراد  واالأف وال�سـركات  املوؤ�س�سـات 
العميـل،  مــاءمــة  بقيـا�س  الو�سـيط  يقـوم 
اأغ�ســط�س  فــي  ال�ســوق  اإطاق  بدايــة  ومنــذ 
تــداول  تــم  العــام،  نهايــة  حتــى  2020م 
اأربعة اأنــواع مــن العقــود امل�ســتقبلية بقيمــة 

تداوالت بلغــت 2.28 مليــون ريــال.

جدة- يا�سر بن يو�سف
الب�سرية  املـــوارد  تنمية  �سندوق  اأو�ــســح 
عمل  عــن  البحث  اإعــانــة  تنظيم  اأن  )هـــدف( 
الذي وافق عليه جمل�س الوزراء اأم�س االأول 
التاأهيل  خــدمــات  كــفــاءة  رفــع  يف  �سي�سهم 
للباحثني  ال�سندوق  من  املقدمة  والتدريب 
جاهزيتهم  ــــادة  وزي عــمــل  عــن  والــبــاحــثــات 

لدخول �سوق العمل.
وبني ال�سندوق اأن التنظيم اجلديد يهدف 
وحتفيزهم  عــمــل  عــن  الــبــاحــثــني  دعـــم  اإىل 
كفاءة اخلدمات  العمل، ورفع  لدخول �سوق 
لهم،  املقدمة  والــتــدريــب  التاأهيل  وبــرامــج 
وتعظيم ا�ستفادتهم من اخلدمات، كما ي�ساند 
التنظيم اجلديد امل�ستفيدين منه يف رحلتهم 
للبحث عن عمل ويعزز جاهزيتهم ومتكينهم 

من فر�س العمل.
عن  البحث  اإعــانــة  تنظيم  اأن  اإىل  واأ�ــســار 
عمل، �سي�ساهم يف تقليل اعتماد امل�ستفيدين 

لتحديث  النظاميني  غــر  االأ�سخا�س  على 
�سرية  على  االطــاع  اأو  اإلكرونًيا  بياناتهم 
امل�ستفيدة  غر  للفئات  كن  يمُ كما  بياناتهم، 
من  اال�ــســتــفــادة  للتنظيم،  املـــايل  الــدعــم  مــن 
يقدمها  التي  والتوظيف  التدريب  خدمات 

ال�سندوق.
هذا  يحل  ـــوزراء؛  ال جمل�س  لقرار  ووفــًقــا 
عن  الــبــحــث  ــة  اإعــان تنظيم  حمــل  التنظيم، 
رقم  الــــوزراء  جمل�س  بــقــرار  الــ�ــســادر  عمل 
)353( وتاريخ 25 /12 /1432هـ، وتنظيم 
على  احل�سول  ل�سعوبة  املــايل  املخ�س�س 
رقم  الــــوزراء  جمل�س  بــقــرار  الــ�ــســادر  عمل 

)44( وتاريخ 29 /01 /1435هـ.
االإعانة  �سرف  يف  ال�سندوق  و�سي�ستمر 
برناجمي  من  احلاليني  للم�ستفيدين  املالية 
املــايل  واملخ�س�س  عمل  عــن  البحث  اإعــانــة 
انتهاء  حتى  عمل،  على  احل�سول  ل�سعوبة 

املدة املحددة، وفق �سيا�سات الرناجمني.

مثمنًا قرار مجلس الوزراء.. مدير رابطة المصارف العراقية:

فتح فرع لمصرف عراقي في المملكة خطوة اقتصادية كبيرة
البالد - مها العواودة 

امل�سارف  لرابطة  التنفيذي  املدير  اأ�ساد 
م�سطاف  طــارق  علي  العراقية  اخلا�سة 
على  ال�سعودي  الــوزراء  جمل�س  مبوافقة 
تــرخــيــ�ــس فــتــح فـــرع لــلــمــ�ــســرف االأهــلــي 
اأن  لـ)الباد(  موؤكدا  اململكة  يف  العراقي 
لتمتني  ومهمة  كــبــرة  خــطــوة  يثل  ــك  ذل
الــعــاقــات االقــتــ�ــســاديــة والــتــجــاريــة بني 

البلدين ال�سقيقني.
االقت�سادي  الــتــعــاون  اأن  اإىل  واأ�ــســار 
ــد  تــــطــــورا مـــثـــمـــرا بـــعـــد تــ�ــســكــيــل  ــه ــس ــ� ي

الــعــراقــي  التن�سيقي  -  املجل�س 
الـــ�ـــســـعـــودي والـــــذي 

اإىل  يـــــــحـــــــتـــــــاج 
وجــــــــود عـــاقـــات 

مـــ�ـــســـرفـــيـــة بــني 
ت�سهل  الــبــلــديــن 

ــجــارة  ــت حـــركـــة ال
وتزيد  واال�ستثمار 

من فر�س 

ال�سركات  وتــخــدم  الطرفني  بــني  االأعــمــال 
العراقية وال�سعودية على حد �سواء.

تــاأتــي  الــكــريــة  ــة  ــق ــواف امل اأن  وراأى 
ــــراق وانــفــتــاحــه  ــــع لـــتـــعـــزز مـــوقـــف ال
عــلــى الــــدول الــعــربــيــة ومــطــابــقــة عمل 
املــركــزي  والــبــنــك  املتقدمة  املــ�ــســارف 
ومكافحة  االمــتــثــال  ملعاير  الــعــراقــي 
والتي  االإرهــاب  االأمــوال ومتويل  غ�سل 
املركزي  البنك  عليها  ي�سدد 
ــعــودي الأعــطــاء  ــ�ــس ال

الرخي�س.

للم�سرف  يكون  ان  وا�ساف:"نطمح 
االهلي العراقي دورًا يف دعم املوؤ�س�سات 
وتعزيز  واخلا�سة  احلكومية  العراقية 
االأعمال  جمتمع  مع  العاقات  وتر�سيخ 
منفذ  افتتاح  بعد  خ�سو�سا  ال�سعودي 
ــذي  عــرعــر احلــــدودي بــني الــبــلــديــن، وال
يحتاج اإىل عاقات م�سرفية عالية لزيادة 
يكون  اأن  ونتطلع   الــتــجــاريــة  احلــركــة 
حتــويــات  ت�سهيل  يف  دور  للم�سرف 
وتقدمي  العراقيني  واملعتمرين  احلجاج 

اخلدمات لهم داخل اململكة".

مليار ريال أرباح 
الميزانية حققت نجاحا ملموسا في تنويع االقتصادالسعودية للكهرباء جدة- يا�سر بن يو�سف

اأعلنت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء نتائجها املالية للربع االأول من 
2021م، حيث �سجلت اإيرادات ت�سغيلية بـمبلغ 13.35 مليار ريال  
الت�سغيلي2.3  والربح  ريــال،  مليار   2.9 الربح  اإجمايل  بلغ  فيما 
مليار ريال، اأما �سايف الربح  فبلغ1.7 مليار ريال، وبلغ اإجمايل 

حقوق امللكية 249.7 مليار ريال  يف نهاية الربع االأول 2021 .
كــاأول  2021م  االأول  الربع  عن  لل�سركة  املالية  النتائج  وتاأتي 
نتائج ربعية لها بعد الغاء الر�سم احلكومي  املقر عليها يف مطلع 
عام 2018م وتنظيم اإيراداتها وفق منوذج قاعدة االأ�سول املنظمة 
ملجموعة  تطبيقا  وذلــك   ،2021 املــايل  الــعــام  بــدايــة  مــن  اعــتــبــارًا 
االإ�ساحات الهيكلية والتنظيمية واملالية ال�ساملة املقرة يف قطاع 
نوفمر  �سهر  يف  ال�سادر  الكرمي  امللكي  لاأمر  اإنــفــاذًا  الكهرباء، 
2020م، حيث ا�ستهدفت اال�ساحات رفع م�ستوى اخلدمة املقدمة 
قطاع  يف  لا�ستثمار  وجــاذبــة  حمفزة  بيئة  واإيــجــاد  للم�ستهلك، 
متطلبات  مع  وتتواكب  االقت�سادية،  التنمية  يف  تمُ�سهم  الكهرباء، 

روؤية "اململكة 2030” .
الهيكلية  االإ�ـــســـاحـــات  تطبيق  �ــســمــن  اأنــــه  الــ�ــســركــة  وبــيــنــت 
2021م،  االأول  الــربــع  مــن  بـــدءًا  ال�ساملة،  واملالية  والتنظيمية 
االأ�سول  قاعدة  منــوذج  وتطبيق  احلكومي  الر�سم  الغاء  انعك�س 
لل�سركة وتعزيز  املايل  الو�سع  اإعادة هيكلة  املنظمة جوهريًا على 
قدرتها على ا�ستيفاء م�ستحقاتها والوفاء بالتزاماتها املالية مبا يف 

ذلك ال�سداد النقدي ملدفوعات الوقود وم�سريات الطاقة. 
منهجية  هو  املنَظمةمُ  االأ�ــســول  قاعدة  منــوذج  اأن  اأو�سحت  كما 
امل�ستوى  وحتــدد  العاملية،  املعاير  مع  تتما�سى  باملنظم  خا�سة 
املنا�سب لاإيرادات )االيراد املطلوب( الذي يغطي تكاليف ال�سركة 
اأوجــه  يف  امل�ستثمر  املــال  راأ�ــس  على  عــادل  عائد  ويحقق  الكفوؤة 
من تلك املنهجية  الن�ساط التي تنظمها هيئة املياه والكهرباء، وتت�سَ
ا�ستمرار دعم احلكومة لل�سركة من خال ح�ساب املوازنة بتغطية 
اأي فرق بني االإيراد املطلوب املحدد من املنظم واالإيرادات الفعلية 

لل�سركة.

البالد – مها العواودة- يا�سر بن يو�سف
ثمن عدد من اخلراء االقت�ساديني ورجال االأعمال 
العام احلايل  من  االأول  للربع  العامة  امليزانية  نتائج 
ــــرادات غر  االإي ارتــفــاع يف  مــن  م�سيدين مبــا حتقق 
اإىل  يوؤ�سر  مما  العجز  م�ستوى  وانخفا�س  النفطية 

تعايف الن�ساط االقت�سادي.
اأكد  �سبك�سي  ح�سني  الدكتور  االقت�سادي  اخلبر 
وارتفاع  اجلــاري  العام  من  االأول  الربع  ميزانية  اأن 
اأف�سل  اأداء  النفطية فيها يعني وجود  االإيرادات غر 
غر  املالية  املــوارد  جمــاالت  وفتح  االقت�ساد  لتنويع 
ــًا  اأهــداف حققت  وبــذلــك  لــلــدولــة  بالن�سبة  التقليدية 
مع  توافقها  مايوؤكد  ممكنة،  غر  ال�سابق  يف  كانت 
امليزانية  انخفا�س عجز  �سبب  ، مرجعًا  روؤية 2030 
االأداء  اإىل  املا�سي  الــعــام  مــن  الــفــرة  بــذات  مقارنة 
الت�سريعات  قبل  من  وتاأثرًا  فعالية  واالأكرث  االأف�سل 
من  والتقليل  للمراقبة  املالية  وزارة  مــن  الــ�ــســادرة 
الهدر وحت�سني قدرات ال�سرف بحيث يكون ال�سرف 

لل�سرورة الق�سوى.
علي  االقــتــ�ــســادي  امل�ست�سار  اأو�ــســح  جــانــبــه  مــن 
احلازمي اأن اأرقام ميزانية الربع االأول توؤكد وب�سكل 
يف  وخا�سة   2030 اململكة  روؤيــة  مع  توافقها  كبر 
اأن  اإىل  يهدف  الــذي  املــايل  الــتــوازن  برنامج  جانب 
للنفقات بحلول عام 2023  تكون االإيرادات م�ساوية 

وهو واحد من م�ستهدفات روؤية 2030 الطموحة.
ـــوتـــرة من  ويــــرى اأن الــ�ــســر بــهــذه االأرقــــــام وال
بحلول  باململكة  �ــســيــدفــع  الــعــجــز  انــخــفــا�ــس  حــيــث 
كبر،  ب�سكل  املــايل  التوازن  برنامج  لتحقيق   2023

م�سيفًا":" العجز املقرر لهذا العام 145 مليار ريال، 
وبهذه الوترة لن ن�سل لهذا الرقم بل �سنحقق اأرقامًا 
جيدة تدور حول 100 مليار من ناحية العجز، وكما 
هو معلوم اأن النفقات لهذا العام مقرر لها 990 مليار 
حت�سن  متوقعًا  مليارا   846 لها  مقرر  وااليــــرادات 
اإىل  ذلــك  وعــزا  كبر  ب�سكل  العام  بنهاية  االإيـــرادات 

حت�سن اأ�سعار النفط والتعايف االقت�سادي اجليد".
واأكد يف الوقت ذاته اأن كفاءة االإنفاق تعمل ب�سكل 
جيد لهذا جاء العجز منخف�سا مقارنة بالربع الرابع 
اململكة  اأن  توؤكد  جيدة  موؤ�سرات  وهــي   ،2020 من 
تخفي�س  بناحية  يتعلق  فيما  جــيــد  ب�سكل  ت�سر 
النفطية لعبت  اأن االإيــرادات غر  اإىل  العجز، م�سرًا 
دورا كبرا ب�سبب ارتفاع �سريبة القيمة امل�سافة من 
االقت�سادي  النمو  ما�سيحفز  اأن  ويــرى   %15 اإىل   5
واالأرقام اجليدة هو زيادة االنفاق اال�ستهاكي الذي 
تاأتي بطريقة غر مبا�سرة  التي  االإيــرادات  يزيد من 
عن طريق �سريبة القيمة امل�سافة، الفتًا اإىل اأن حتفيز 
على  احلفاظ  اإىل  يحتاج  اال�ستهاكي  االإنفاق  زيــادة 
الت�سغيلي  واالنفاق  مايل  الراأ�س  واالنفاق  الوظائف 

االنــفــاق  على  مبا�سر  غــر  ب�سكل  �سينعك�س  وذلـــك 
يف  الكبرة  املكونات  مــن  واحــد  وهــو  اال�ستهاكي 

النمو االقت�سادي الأية دولة.

تعايف الن�ساط االقت�سادي
ولفت رجل االأعمال وع�سو الغرفة التجارية بالريا�س 
اجلهود  اإىل  النظر  �سويدان،  بن  عبدالرحمن  بن  خالد 
ــة حــيــث مــيــزانــيــة الــعــام  ــدول الــكــبــرة الــتــي قــامــت بــهــا ال
باململكة  الن�ساط االقت�سادي  الافت يف  التعايف  اجلاري 
العامل،  دول  جميع  واجهت  التي  الكبرة  التحديات  رغم 
حيث ك�سبت اململكة الرهان يف ظل اأزمة عاملية ت�سببت يف 
هزة اقت�سادية عنيفة على �سعيد وا�سع، وك�سفت االأرقام 
االأعمال  لقطاع  الثقة  عــودة  عن  امليزانية  اأعلنتها  التي 
وامل�ستهلكني والركيز على جذب اال�ستثمارات املختلفة، 
نتيجة االجراءات احلكيمة التي اتخذتها القيادة الر�سيدة 
يف ذروة االأزمة، حيث كان هدفها االأ�سا�سي احلفاظ على 
عديدة  مبادرات  تقدمي  عر  واملقيمني،  املواطنني  �سامة 

للتخفيف من االآثار املرتبة على جائحة كورونا.
يعتزم  الــعــامــة  اال�ــســتــثــمــارات  �ــســنــدوق  اأن  ــاف  وا�ــس

العام  يف  ال�سعودي  االقت�ساد  يف  املليارات  مئات  �سخ 
التالية، مما �سيمكن من بروز قطاعات  املقبل وال�سنوات 
ــرادات  اإي وتوفر  العمل  فر�س  من  املزيد  وخلق  جديدة 
املزيد  تعطي  التطمينات  هذه  اأن  م�سًرا  للدولة،  اإ�سافية 
على  ال�سندوق  قدرة  وتك�سف  االقت�سادي،  التحفيز  من 
اأنه  العلم  مع  ريــال،  مليار  بـــ141  املقدر  العجز  تعوي�س 

تراجع ب�سكل الفت نزواًل من 298 مليار ريال.
حجاج  خلدمات  الطائفني  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأما 
اأكر  اإن  فقال  الــراكــان  عبدالعزيز  بن  �سر  ال�سيخ  الداخل 
الدولة  اإ�ــســرار  هي   ،2021 موازنة  حتملها  التي  الب�سائر 
العام  يف  ريــال  مليار   298 من  امليزانية  عجز  خف�س  على 
اجلاري، اإىل 141 مليار ريال خال العام املقبل، مما يعني 
مــا يثل  وهــو  العجز،  تــراجــعــًا يف  مــلــيــارًا   157 هــنــاك  اأن 
التي  االقت�سادية  العوا�سف  ظل  يف  كبًرا،  مالًيا  اإجنـــاًزا 
تواجه العامل، وتراجع اأ�سعار النفط، وارتفاع تكلفة فاتورة 
امليزانية العامة التي ت�سل يف العام اجلديد اإىل 151 مليار 
اإىل 186 مليار ريال،  التي �ست�سل  التعليم  ريال، وميزانية 
ريــال،  مليار   175 البالغة  االجتماعية  والتنمية  وال�سحة 
م�سدًدا على االإجراءات ال�سارمة التي تتعامل بها الدولة، يف 
وت�سريع  القطاعات  خمتلف  تعزيز  بهدف  املالية،  اجلوانب 

معدالت التنمية ال�ساملة والنمو االقت�سادي.
للتح�سن  اأ�سباب   7 على  �سددت  املالية  وزارة  اأن  واأكــد 
للمملكة  االإجــمــايل  املحلي  الناجت  منو  مبعدالت  املتوقع 
يف 2021، حيث ت�سر التقديرات االأولية اإىل منو الناجت 
 ،2021 يف   %3.2 بن�سبة  احلقيقي  االإجــمــايل  املحلي 
وا�ستمرار منوه على املدى املتو�سط يف �سوء التطورات 

املالية واالقت�سادية املحلية والعاملية.

�سرت الراكانح�سن �سبك�سي علي احلازميخالد بن �سويدان
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البالد - ها�صم اآل ها�صم 
الدبلوما�سيني  الــدول عرب  كل  الإيــراين  الإرهــاب  ي�سرب 
القتل  عمليات  وتنفيذ  للتج�س�س  املــايل  يزرعهم  الذين 
املتهم  اأ�سدي  علي  الدبلوما�سي  فعل  مثلما  والتفجريات، 
بالتخطيط ملحاولة تفجري جتّمع ملعار�سني اإيرانّيني قرب 
طائلة  حتت  اأوقعه  ما   ،2018 العام  �سيف  يف  باري�س 
القانون، اإذ �سدرت بحقه عقوبة ال�سجن 20 عامًا مبوجب 
قانون الإرهاب البلجيكي، وانتهت اأم�س )الأربعاء( جل�سة 
متابعة حماكمته، حيث اأكد حمامي الدفاع اأن موكله تخلى 
عن حقه يف ا�ستئناف احلكم ما يثبت احلكم النهائي بحقه.
وقال املحامي دميرتي دي بيكو: "اإن اأ�سدي مل يوقع على 
هذا  عن  تخلى  اأنــه  يعني  ما  ال�ستئناف،  طلب  ا�ستمارة 
اجلنائية  املحكمة  اأ�سدرته  الــذي  باحلكم  قانعا  احلق"، 
يف فرباير املا�سي، فيما مت�سك املتهمون الثاثة الآخرين 
جل�ستها  يف  املحكمة  وحــددت  ال�ستئناف.  اأمــام  بطعنهم 
حماكمة  لإعـــادة  نوفمرب  و12   11 يومي  ام�س  �سباح 
املعتقان  البلجيكيان  الــزوجــان  وهــم  الآخــريــن،  الثاثة 
عامًا(،   40( �سعدوين  واأمــري  عامًا(   36( نعامي  ن�سيمه 

اإىل جانب مهرداد عارفاين )57 عامًا(.
ق�سية  على  الأ�سواء  ت�سليط  ال�ستئناف  جل�سات  وتعيد 
اأجل  من  اأعوانه  انتداب  يف  الإيــراين  الدبلوما�سي  دور 
تنفيذ خمطط اإرهابي، وبالتايل يرى مراقبون اأن ل فائدة 

بالن�سبة اإليه من التظلم اأمام حمكمة ال�ستئناف.
وانطلقت حماكمة الدبلوما�سي العام املا�سي اأمام املحكمة 
 20 بال�سجن  عليه  حكمت  والتي  اأنتورب،  يف  اجلنائية 
اإيرانّيني  ملعار�سني  لتفجري جتّمع  التخطيط  بتهمة  عاما، 
بني  دبلوما�سّية  توّترات  اأثــارت  ق�سّية  يف  باري�س،  قرب 
اأكتوبر  يف  اتهمت  باري�س  اأن  �سيما  ل  واإيـــران،  فرن�سا 
وراء  بالوقوف  الإيرانية  ال�ستخبارات  وزارة   2018

حماولة الهجوم تلك.

النتخابات  على  املــايل  نظام  يلتف  اآخـــر،  �سياق  ويف 
وفقًا  املقبل،  يونيو   18 يف  اإجــراوؤهــا  املزمع  الرئا�سية 
مهدي  الإيــرانــيــة  لــلــمــقــاومــة  الــوطــنــى  املجل�س  لع�سو 
اإبــراز  يتعمد  الإيــــراين  النظام  اأن  اأكــد  الــذي  عجبائي، 

مترير  اأجــل  مــن  خــربة  ـــل  والأق �سعبية  الأقـــل  املر�سحني 
كر�سي  تزلزل  مفاجاأة  اأي  حــدوث  دون  من  النتخابات 
اأوامــر  هناك  اإن  لـ"الباد"،  وقــال  خامنئي.   على  املر�سد 
املر�سحني  على  فقط  بالرتكيز  املحلية  الإعـــام  لو�سائل 

مقدمتهم  ويف  الثوري،  احلر�س  قبل  من  دفعهم  مت  الذين 
ح�سني دهقان، امل�سوؤول ال�سابق يف قوات حر�س املالني 
�سابق يف حكومة ح�سن روحاين، مو�سحا  دفاع  ووزير 
تاريخ  يف  الأوىل  تعد  املقبلة  الرئا�سية  النتخابات  اأن 

"اخللفية  ذو  املر�سحني  من  الكم  هــذا  ت�سهد  التي  اإيــران 
خدموا  اأو  الثوري  باحلر�س  خدموا  والذين  الع�سكرية" 
الإيراين يحاول  الإعام  اأن  اإىل  الإيراين، لفتا  باجلي�س 
قادرون  اأنهم  بالدعاء  ال�سخ�سيات  تلك  اإىل  الأنظار  لفت 
وامللفات  وال�سيا�سية  القــتــ�ــســاديــة  الأزمــــات  حــل  على 
ال�سنوات  مــدار  على  اإيــران  منها  تعاين  التي  اخلارجية، 
املا�سية وظهرت ب�سكل جلي عقب انت�سار جائحة فريو�س 
الإيــراين  ال�سعب  اهتمام  مــدى  وعــن  امل�ستجد.   كورونا 
بهذه النتخابات، اأكد عقبائي اأن هناك حالة من الامبالة، 
�سكلية  انتخابات  اأنــهــا  جــيــدًا  يــدركــون  املواطنني  لكون 
�سوف يتم فيها اختيار املر�سح الذي ينفذ تعليمات املر�سد، 
احلر�س  ي�ستخدم  مل  ما  اإذا  للت�سويت  مقاطعة  متوقعًا 
الت�سويت  على  املواطنني  لإجبار  الغا�سمة  قوته  الثوري 

والذهاب ل�سناديق القرتاع عنوة.
غري  التاعب  ب�سبب  اأنــه  اإىل  ـــراين  الإي املعار�س  ولفت 
يف  العادية  غري  والتقلبات  البنزين،  اأ�سعار  يف  امل�سبوق 
التفاق  من  املتحدة  الوليات  وخــروج  العمات،  اأ�سعار 
اأوروبـــا على احلفاظ  قــدرة  2015، وعــدم  عــام  النووي 
القوية  الإدارة  اإىل  والفــتــقــار  الــنــووي،  التــفــاق  على 
هذه  عــن  يعزفون  �ــســوف  املــواطــنــون  فـــاإن  واملتما�سكة، 
م�سبها  �ــســيء،  مــن  الأمـــر  مــن  تغري  لــن  التي  النتخابات 
الــذي  الــبــارود  اإيــــران بربميل  الــو�ــســع الجــتــمــاعــي يف 
من  الــنــا�ــس  غ�سب  اإىل  مــ�ــســرًيا  وقـــت،  اأي  يف  �سينفجر 
والبطالة  الأ�سعار  يف  املذهل  الرتفاع  جراء  النظام  هذا 
والت�سخم مما اأدى اإىل انت�سار حالة من الياأ�س، وبالتايل 
اأدى ذلك اإىل ا�سطرابات واحتجاجات ومظاهرات عديدة 
ب�سدة  خامنئي  :"يخ�سى  قائا  وتابع  الباد.  اأنحاء  يف 
يف  بالفعل  امل�سطربة  الظروف  على  ال�سيطرة  فقدان  من 
اأن احتجاجات ما بعد النتخابات الرئا�سية  الباد، حيث 

خال عام 2009 ل تزال يف ذاكرته".

ماأرب - البالد
اأن  ـــاين،  الإري معمر  اليمني  وال�سياحة  والثقافة  الإعـــام  وزيــر  قطع 
اإيــــران جزء  مــن  املــدعــومــة  الإرهــابــيــة  ممــار�ــســات ميلي�سيا احلــوثــي 
مناطق  يف  املواطنني  بحق  املتعمد  والتجويع  الإفــقــار  �سيا�سات  من 
النقدي  والحتياطي  اخلزينة  ينهبون  احلوثيني  اأن  مبينا  �سيطرتها، 
ي�ستخدمون  "احلوثيني  اأن  م�سيفا  اليمنيني،  مدخرات  وي�سادرون 

الأموال املنهوبة لاإ�سرار باأمن اليمن".
اإن زعيم  )�سباأ(،  الر�سمية  اليمنية  الأنباء  لوكالة  الإريــاين، وفقا  وقال 
الريالت  من  املايني  مئات  ب�سرف  ميلي�سياته  وجه  احلوثي  ميلي�سيا 

يف  املواطنني  من  املايني  بينما  �سعدة،  حمافظة  من  لأتباعه  ح�سريًا 
العا�سمة املختطفة وباقي املناطق اخلا�سعة ل�سيطرته يت�سورون فقرًا 
اإن�سانية يف العامل كما و�سفتها تقارير الأمم  اأكرب ماأ�ساة  وجوعًا، يف 
والحتياطي  العامة  اخلزينة  نهبت  امليلي�سيا  اأن  اإىل  م�سريا  املتحدة، 
�سيطرتها،  مناطق  يف  وال�سرائب  اجلمارك  من  والإيـــرادات  النقدي 
القطاع اخلا�س،  اأعــوام، وخنقت  �ستة  منذ  املوظفني  مرتبات  واأوقفت 
غري  واجلــبــايــات  الر�سوم  فر�س  عــرب  املواطنني  مــدخــرات  و�ــســادرت 
واملــعــانــاة  القــتــ�ــســادي  الــو�ــســع  لـــرتدي  اعــتــبــار  اأي  دون  القانونية، 
املليارات  وجهت  الإرهــابــيــة  احلوثي  "ميلي�سيا  وتــابــع:  الإن�سانية. 

التي نهبتها من خزينة الدولة والإيرادات وقوت ومدخرات املواطنني 
املتوا�سلة  حربها  وت�سعيد  احلربي"  "املجهود  ت�سميه  مــا  ل�سالح 
اإيران  �سيا�سات  وتنفيذ  الإرهابية،  اأن�سطتها  ومتويل  اليمنيني،  على 
التخريبية لاإ�سرار باأمن وا�ستقرار املنطقة وتهديد امل�سالح الدولية".

الأممــي  واملبعوثني  املتحدة  والأمم  ــدويل  ال املجتمع  الإريـــاين  ودعــا 
لليمن والحتاد الدويل لل�سحفيني لإدانة جرائم وانتهاكات  واخلا�س 
وتقدمي  ال�سحفيني  بحق  اإيــــران  مــن  املــدعــومــة  احلــوثــيــة  امليلي�سيا 

امل�سوؤولني عن تلك اجلرائم للمحا�سبة بو�سفهم جمرمي حرب.
الأمم  جــددت  مـــاأرب،  على  الع�سكرية  احلوثية  العملية  توا�سل  ومــع 
ميلي�سيات  ت�سعيد  على  املرتتبة  الإن�سانية  الآثار  من  التحذير  املتحدة 
يقارب  ما  اإن  الإن�سانية  لل�سوؤون  مكتبها  وقال  املدينة.  غرب  احلوثي 
اإىل  جمددًا  ينزحون  قد  النزوح  خميمات  يف  املقيمني  من  األف   400
املحافظات املجاورة، مع ا�ستمرار القتال، كما يتوقع اأن يوا�سل املزيد 
من املدنيني الفرار نحو ال�سواحي ال�سرقية ملدينة �سرواح واإىل مدينة 
باأن  الإن�سانية،  الأممي عن احلالة  ال�سهري  البيان  ماأرب، كما جاء يف 
مواقع النازحني باتت مكتظة بالفعل وقدرات ال�ستجابة فوق طاقتها، 
حمذرة من انتقال الأعمال القتالية نحو املدينة واملناطق املحيطة بها، اإذ 
اإن ذلك �سيوؤدي اإىل نزوح 385 األف �سخ�س اآخرين اإىل خارج املدينة 
ماأرب  حمافظة  اأن  الإن�سانية  ال�سوؤون  مكتب  واأكــد  ح�سرموت.  واإىل 
اأكرب عدد  نازح داخليًا، وهو  ما يقدر بنحو مليون �سخ�س  ت�ست�سيف 
125 موقعًا  اليمن، والبع�س منهم يعي�سون يف حوايل  للنازحني يف 

للنازحني.
رئي�س احلكومة  قبل احلوثيني، و�سف  من  الأخــرية  النتهاكات  وبعد 
اليمنية، معني عبدامللك، ما ُتقدم عليه امليلي�سيا يف ماأرب باأنه "انتحار"، 
موؤكدًا اأن ل اأمل لها فيها اأو يف غريها من حمافظات اليمن، موؤكدا اأن 
الدولة  ا�ستعادة  معركة  هي  بل  مــاأرب،  لي�ست  اليمني  ال�سعب  معركة 

وكامل مناطق اليمن.

»السيناريو الدامي« يقلق خامنئي قبل االنتخابات الرئاسية

الحوثي ينهب الخزينة لتجويع اليمنيين

ليبيا.. مباحثات أممية - أوروبية لمراقبة وقف النار
طرابل�س - البالد

ال�سيا�سي  احلــل  اجتــاه  يف  الدولية  اجلهود  مت�سي 
الدائم يف ليبيا بعد اتفاق جميع الأطــراف على وقف 
اأم�س  اأوروبـــي،  دبلوما�سي  اأكــد  حيث  الــنــار،  اإطــاق 
)الأربعاء(، اأن الأمم املتحدة تبحث مع دول اأوروبية 
يف  النار  اإطــاق  وقــف  مراقبة  يف  امل�ساركة  اإمكانية 

ليبيا.
املراقبني  لتزويد  م�ستعد  الأوروبــي  الحتاد  اإن  وقال 
ال�سطناعية،  الأقــمــار  و�ــســور  بــاخلــربات  ليبيا  يف 
مو�سحا اأن اأ�سطول "اإيريني" ي�سجل ا�ستمرار انتهاك 
حظر توريد ال�ساح اإىل ليبيا، مبينا اأنه  من املقرر اأن 
يبحث وزراء الدفاع الأوروبيون اليوم يف بروك�سل، 
ال�سواحل  خفر  تــدريــب  وا�ستئناف  املــرتــزقــة،  ملف 
�سيبحثون  الأوروبــيــني  "الوزراء  واأ�ــســاف  الليبي. 
"اإيريني"  عملية  بــني  التعاون  اأنــقــرة  تعطيل  كذلك 
تقوية  اإىل  اإ�سافة  املتو�سط،  يف  الناتو  واأ�ــســطــول 

اأن  اإىل  م�سريًا  الأوروبية"،  الع�سكري  التدخل  اآليات 
ملف اأفغان�ستان �سيكون على الطاولة كذلك.

الليبية جناء  وكانت وزيرة اخلارجية يف احلكومة 
املــنــقــو�ــس دعـــت يف مـــوؤمتـــر �ــســحــايف مــ�ــســرتك مع 
اإىل  اأنقرة  اأوغــلــو،  ت�ساو�س  مولود  الرتكي  نظريها 
ليبيا  حــول  برلني  خمــرجــات  لتنفيذ  خــطــوات  اتــخــاذ 
معًا  والتعاون  ال�سلة،  ذات  الأمــن  جمل�س  وقـــرارات 
الأجنبية واملرتزقة يف  القوات  كافة  اإنهاء تواجد  يف 
املجل�س  رئي�س  وح�س  �سيادتها.  على  حفاظا  الباد 
الأوروبي �سارل مي�سال، جميع املرتزقة والع�سكريني 

الأجانب على اخلروج �سريعًا من ليبيا.
اإليه  التو�سل  الذي مت  النار  اإطاق  اتفاق وقف  وكان 
الليبية  الأطـــراف  بني  املا�سي  العام  من  اأكتوبر  يف 
برعاية الأمم املتحدة ن�س على �سرورة ان�سحاب كافة 
2021، اإل  القوات الأجنبية واملرتزقة بحلول يناير 

اأن هذا التاريخ انق�سى دون التو�سل لأي حل.

يستخدمون األموال المنهوبة لإلضرار باألمن.. األرياني:

مصر ترفض المساس 
بأمنها المائي

القاهرة - البالد
اإذ  جددت م�سر رف�سها القاطع للم�سا�س باأمنها املائي، 
ق�سية  اأن  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  اأكد 
واأن  مل�سر،  بالن�سبة  وجودية  ق�سية  هي  النه�سة  �سد 
باده لن تقبل بالإ�سرار مب�ساحلها املائية اأو امل�سا�س 

مبقدرات �سعبها.
وقال خال ا�ستقباله املبعوث الأمريكي اخلا�س ملنطقة 
حري�سة  م�سر  اإن  فيلتمان،  جيفري  الأفريقي،  القرن 
املتحدة  ــوليــات  ال مــع  الثنائي  الــتــعــاون  تعزيز  على 
بني  املمتدة  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  عاقات  اإطــار  يف 
يف  ال�سراكة  لتلك  احليوي  والــدور  ال�سديقني  البلدين 
والقارة  الأو�ــســط  ال�سرق  مبنطقة  ال�ستقرار  حتقيق 

الأفريقية.
واأو�سح املتحدث الر�سمي با�سم رئا�سة م�سر اأن اللقاء 
�سهد التباحث حول عدد من امللفات الإقليمية يف منطقة 
القرن الفريقي، يف مقدمتها تطورات ملف �سد النه�سة، 
حيث اأكد فيلتمان اأن الإدارة الأمريكية جادة يف حل تلك 
الق�سية احل�سا�سة نظرًا ملا متثله من اهمية بالغة مل�سر 
عادلة  ت�سوية  اإىل  التو�سل  تتطلب  والتي  وللمنطقة 

و�ساملة.
املرن  النهج  اأن  امل�سري،  الرئي�س  اأو�ــســح  جانبه  من 
مل�سر يف التعامل مع هذه الق�سية على مدار ال�سنوات 
املا�سية يف خمتلف م�سارات التفاو�س، والذي طاملا قام 
على اأ�سا�س ال�سعي للتو�سل اإىل اتفاق عادل ومتوازن 
وال�سودان  م�سر  من  كل  م�سالح  يحقق  قانونًا  وملزم 
واإثيوبيا، ويراعي حقوق وم�سالح م�سر وامنها املائى 
ومينع اإيقاع ال�سرر بها، م�سريا اإىل اأن جميع اجلهود 
ايل  تتو�سل  مل  الــتــفــاو�ــس  عملية  خــال  بــذلــت  الــتــي 
لدى  ال�سيا�سية  الإرادة  غياب  نتيجة  املن�سود  التفاق 

الطرف الآخر.
اإىل  للتو�سل  ت�سعى  تـــزال  ل  م�سر  اأن  عــلــى  و�ــســدد 
وت�سغيل  ملــلء  قــانــونــًا  ومــلــزم  ومن�سف  عـــادل  اتــفــاق 
املفاو�سات  م�سار  خال  من  ذلك  يف  مبا  النه�سة،  �سد 
الرئي�س  من  مقدرة  بقيادة  الأفريقي  الحتــاد  برعاية 
على  مــ�ــســددًا  ت�سي�سيكيدي"،  "فيليك�س  الكونغويل 
مل�سر  بالن�سبة  وجــوديــة  ق�سية  هــي  الق�سية  تلك  اأن 
امل�سا�س  اأو  املائية  مب�ساحلها  بالإ�سرار  تقبل  لن  التى 
مبقدرات �سعبها، ومن ثم اأهمية حتمل املجتمع الدويل 
ــدور  ال وحــيــويــة  الأزمــــة  تلك  حلحلة  يف  م�سئولياته 

الأمريكي لا�سطاع بدور موؤثر يف هذا الطار.

حكم نهائي بالسجن على أسدي.. ومعارض إيراني لـ»            «:



"ترميم" 
تدرب المتعافين

من األمراض النفسية
الدمام- حمود الزهراين  

 توا�صل جمعية ترميم جهودها لتفعيل املبادرات 

الداعمة  بع�ض اجلهات  مع  بال�صراكة  االجتماعية 

اتفاقية  بال�صرقية  ترميم  وباالم�ض وقعت جمعية 

بالدمام  النف�صية  لل�صحة  اإرادة  جممع  مع  تعاون 

النف�صية  االأمرا�ض  من  املتعافني  وتاأهيل  لتدريب 

ع��ل��ى اأع���م���ال ال��رم��ي��م ودع��م��ه��م يف امل�����ص��ارك��ة 

املوارد  فرع وزارة  عام  مدير  برعاية  االجتماعية 

ال�صرقية  باملنطقة  االجتماعية  والتنمية  الب�صرية 

اجلمعية  عن  االتفاقية  ووق��ع  املقبل  عبدالرحمن 

ال�صحية  جممع  وع��ن  اخل��ال��دي  حمد  املهند�ض 

العام  امل�صرف  الزهراين  حممد  الدكتور  النف�صية 

للمجمع.  

ترميم  تت�صمن  االتفاقية  اأن  اخل��ال��دي  واأو���ص��ح 

على  املنطبقة  املجمع  ون���زالء  املتعافني  م��ن��ازل 

وتدريب  بتاأهيل  اجلمعية  وقيام  اخلدمة  �صروط 

كما  الرميم  اأعمال  على  املجمع  من  امل�صتفيدين 

امل�صاركة مع املتطوعني باملجمع ل�صيانة  تت�صمن 

ال�صكن املخ�ص�ض لنزالء املجمع وتبني املتطوعني 

املهرة بالتوظيف لدى �صركاء "ترميم" يف القطاع 

اجلمعية  ت��زوي��د  على  االت��ف��اق  مت  كما  اخل��ا���ض، 

اأع��م��ال  يف  ب��ال��ت��ط��وع  ال��راغ��ب��ني  ال��ن��زالء  بقائمة 

ال��رم��ي��م، ك��م��ا ت��ق��رر ت��وف��ر م�����ص��اح��ة ل��ت��دري��ب 

املتطوعني داخل املجمع.  

لتحقيق  ت�صعى  االتفاقية  اأن  اخل��ال��دي  واأ���ص��اف 

يكون  اأن  يف   2030 اململكة  روؤي���ة  م�صتهدفات 

للقطاع غر الربحي فعالية اأكرب يف قطاع اال�صكان 

ترميم  جمال  يف  متخ�ص�صة  اجلمعية  اأن  خا�صة 

وتاأهيل املنازل بال�صرقية واملجمع متخ�ص�ض يف 

اخلدمات ال�صحية النف�صية.   

متابعات
اخلمي�ض 24 رم�صان 1442ه� املوافق 6 مايو 2021م ال�صنة 90 العدد 823342

وزير الثقافة: نعمل على إدراج
"درب زبيدة" ضمن قائمة التراث العالمي

الريا�ض  ـ البالد 

 قال  وزير الثقافة  االأمر بدر بن عبدالله بن فرحان اإن وزارته ب�صدد التعاون مع االأ�صقاء يف العراق 

لت�صجيل "درب زبيدة" التاريخي الذي يربط بني الكوفة ومكة املكرمة؛ �صمن قائمة الراث العاملي 

يف "اليون�صكو".

واأو�صح الوزير اأن "درب زبيدة" الذي ميتد على طول 1400 كلم، ُيعد اأحد اأقدم الطرق التجارية يف 

اجلزيرة العربية، ومن طرق احلج املهمة يف ذلك الوقت، و�صكل �صريانًا اقت�صاديًا وحمطات للتبادل 

الثقايف، الفتًا اإىل اأن هيئة الراث �صتعمل على تفعيل الدرب التاريخي ثقافيًا وتراثيًا.

واأبان اأنه �صمي بهذا اال�صم ن�صبة اإىل زبيدة بنت جعفر زوجة اخلليفة العبا�صي هارون الر�صيد، وذلك 

نظرًا للأعمال الهامة التي اأمرت بها خلدمة هذا الدرب والعناية به، مبينًا اأنه ينطلق من الكوفة يف 

العراق اإىل مكة املكرمة ومير بخم�ض من مناطق اململكة.

"درب زبيدة" مبحافظة رفحاء يف منطقة احلدود ال�صمالية من اأ�صهر الطرق  ويعد 

�صكان  ي�صلكها  كان  والتي   ، ال�صعودية  العربية  اململكة  بها  تزخر  التي  التاريخية 

اجلزيرة العربية ومن حولها قبل االإ�صلم، وذلك نظر ما يحويه من معامل اأثرية 

ال تزال باقية حتى االآن، وقد حظي باهتمام والة االأمر منذ توحيد البلد على يد 

امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �صعود - رحمه الله - مروًرا باأجناله امللوك 

الربرة - رحمهم الله - حتى عهدنا امليمون عهد خادم احلرمني ال�صريفني امللك 

�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود - حفظه الله -، نظر ما ميثله من قيمة تاريخية 

كبرة بو�صفه طريًقا للحجاج والتجارة يف ع�صور االإ�صلم القدمية.

 يذكر اأن  اململكة العربية ال�صعودية تزخر  بعدد كبر من الدروب 

ومن  العربية  اجلزيرة  �صكان  ي�صلكها  كان  التي  التاريخية 

ظل  زبيدة"  "درب  اأن  بيد  وب��ع��ده،  االإ���ص��لم  قبل  حولها 

اأ�صهرها على االإطلق، نظر ما يحويه من معامل اأثرية 

الت�صجيل يف  ا�صتحق  االآن، مما  باقية حتى  تزال  ال 

قائمة الراث العاملي مبنظمة "اليون�صكو".

اأبها - مرعي ع�سريّي    

ال�صعودية   العربية  التطوعي يف اململكة  العمل   يتخذ  

امل�صتفيدين  �صالح  يف  كلها  ت�صب  خمتلفة   امن��اط��ا 

مبادرة  موؤخرا   ع�صر  امانة  اأطلقت  ذلك   مع  واإت�صاقا 

“امل�صاند البلدي” بال�صراكة مع برنامج املدن ال�صحية 
ن�صامى،  وفريق  ع�صر  منطقة  �صباب  وجمل�ض  بع�صر 

وحققت اأ�صداًء اإيجابية وجناحات ميدانية.

اأو�صح  علي ح�صن ع�صري م�صوؤول العمل   من جهته 

" ن�صامى ع�صر"  التطوعي باإمارة املنطقة اأن  مبادرة 

التطوعي  العمل  اآل��ي��ات  وتطوير  تعزيز  يف  اأ�صهمت  

الوعي االجتماعي  اإىل زيادة  اإ�صافة  يف منطقة ع�صر 

يف  حققت  امل��ب��ادرة   اأن   اإىل  الف��ت��ا  ال��ت��ط��وع،  باأهمية 

ت�صجيل  اأ�صهر-  �صتة  ا�صتمرت  -التي  االأوىل  مرحلتها 

�صاعاتهم  بلغت  ومتطوعة،  متطوع  األ��ف   11 من  اأك��ر 

التطوعية اأكر من مليوين �صاعة .

التقني"  "املتطوع  م�صروع  بتد�صني  املبادرة  و�صرعت 

الذي ا�صتهدف 413 اأ�صرة يف املنطقة و�صارك فيه 798 

متطوعًا عملوا على �صيانة منازل االأ�صر  امل�صتفيدة من 

انبثقت  التي  امل�صاريع   كما تنوعت   الرميم   م�صروع 

الب�صري"،  "الفرز  ب��ني  ع�صر  ن�صامى  م��ب��ادرة  م��ن 

و"امل�صاند البلدي"، و"الت�صنيع الطبي"، و" تر�صيد"، 

و"التوعية  �صحة"،  و"�صاعة  املتطوع"،  الرحال  و" 

ال�صحية املجتمعية"، و"الغ�صيل الكلوي" التي ركزت 

الكلوي  الغ�صيل  عمليات  تكاليف  دفع  على  مهامها  يف 

املقتدرة  غر  اجلاليات  من  لعدد  ال��لزم��ة  والعمليات 

واملت�صررة من اجلائحة.

كما حر�صت املبادرة يف م�صروعها الذي اأطلقته بعنوان 

 ، مزارعًا حمليًا   98 ا�صتهداف  " على  " خرات ع�صر 
�صمن   اأقيمت  فعالية  و�صط  منتجاتهم  بعر�ض  وقاموا 

ماليًا  ع��ائ��دًا  خللها  حققوا  ع�صر"  "�صيف  ب��رام��ج 

التدريبية  ال��ور���ض  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  وال��ت��ح��ق��وا  جم��زي��ًا 

فيها  روع��ي  نظامية  بطرق  جماالتهم  يف  والتثقيفية 

تطبيق االإجراءات االحرازية.

ومتيز م�صروع "ن�صامى احلي" - اأحد م�صاريع املبادرة 

الأكر  ينتمون  ومتطوعة،  متطوع   6500 مب�صاركة   -

تناف�صوا  املنطقة،  يف  اجتماعية  تنمية  جلنة   77 من 

االجت��اه��ات  م��ن  عينة  م��ّث��ل��ت  ف��ر���ص��ة،   12 تنفيذ  يف 

واالإن�صان  االأر�ض  للمنطقة يف جماالت  االإ�صراتيجية 

على  امل��ب��ادرة  يف  املتطوعون  عمل  حيث  واالقت�صاد، 

900 م�����ص��روع ت��ن��م��وي، ت��ن��وع��ت ب��ني اإح��ي��اء ال��ق��رى 

ال��راث��ي��ة، وف��ت��ح ال��ط��رق ال��ق��دمي��ة، وت��رم��ي��م امل�صاجد 

الرجال  من  العمرية  الفئات  واإنارتها، مب�صاركة جميع 

امل�صاركني  القدامى  جت��ارب  من  وا�صتفادوا  والن�صاء، 

على  وع��م��ل��وا  ال��ت��ط��وي��ري��ة  خططهم  ر���ص��م  يف  م��ع��ه��م 

ا�صتخدام اأدوات الطبيعة وتطويعها يف تاأهيل وترميم 

املناطق الراثية واإعادة احلياة لها من جديد.

الريا�ض  ـ البالد     

اخلرية  الن�صائية  م�صاعي  جمعية  قامت 

بتحديث بيانات وبطاقات امل�صتفيدين عرب 

نظام "منافذ ال�صعودية"، ل�صبط وت�صجيل 

ل��دى  العينية  امل�����ص��اع��دات  ���ص��رف  ح��رك��ة 

و�صرف  التجارية،  املحلت  عرب  اجلمعية 

بطاقات  واإ�صدار  العيد"  "ك�صوة  م�صاعدة 

جديدة الإح�صاء عدد اأفراد االأ�صرة واإ�صافة 

االأ�صر اجلديدة.

العيد"  "ك�صوة  ���ص��رف  ت��ف��ع��ي��ل  وج����رى 

الدفع  اأج��ه��زة  خ��لل  من  م�صتفيدًا،  ل���576 

بطاقات  عرب  ال�صعودية  ملنافذ  االلكروين 

حركة  النظام  بها  ير�صد  التي  "�صراء" 
وذل��ك  للم�صتفيدين،  امل�����ص��اع��دات  ���ص��رف 

انطلقا من تعزيز دور اجلمعية املجتمعي 

والعمل االإن�صاين وم�صوؤوليتها جتاه هذه 

ال�صريحة من املجتمع.

الن�صائية  "م�صاعي"  جمعية  اأن  ُي��ذك��ر 

اإح���دى ال��رواف��د يف اململكة  اخل��ري��ة ه��ي 

)االأمهات،  اأف��راده��ا  بجميع  باالأ�صرة  تهتم 

ال�صباب، االأطفال(، وت�صتهدف ذوي الدخل 

املحدود.

تبوك ــ البالد     

اأم�����ض،  االأ���ص��ري��ة  للتنمية  "اأعمال"  جمعية  اختتمت 

اأقيم  الذي  اليدوية،  للأعمال  التدريب احلريف  برنامج 

الذي  الربنامج  اأن  اجلمعية  واأف���ادت  اجلمعية.  مبقر 

االأن�صطة  م��ن  ع��دد  على  ا�صتمل  اأي���ام،   5 مل��دة  ا�صتمر 

التجميل  وف���ن  اجل������واالت،  ���ص��ي��ان��ة  يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

اجللدية،  وال�صناعة  اجلرافيك،  وت�صميم  الن�صائي، 

م�صغر  معر�ض  على  ا�صتمل  الربنامج  اأن  اإىل  م�صرة 

�صطر  حيث  منه،  امل�صتفيدة  النماذج  من  ع��دد  لعر�ض 

ت�صويق  يف  املتنوعة  اإب��داع��ات��ه��م  والفتيات  ال�صباب 

اأعمالهم احلرفية، منوهة اإىل اأن عدد امل�صتفيدين من هذا 

الربنامج جتاوز 2900 م�صتفيد وم�صتفيدة خلل العام 

بال�صراكة  تعمل  اجلمعية  اأن  يذكر  2020م.  املن�صرم 

التي  املنتجة  االأ�صر  دعم  على  العلقة  ذات  مع اجلهات 

ت�صويقية  فر�صًا  احلديثة  التوا�صل  و�صائل  لها  اأتاحت 

امل�صروعات  لتمويل  فر�ض  ت�صهيل  خ��لل  من  وا�صعة 

للعمل  الربحي  غر  القطاع  وحتفيز  ال�صغر،  متناهية 

على بناء قدرات هذه االأ�صر ومتويل مبادراتها.

جدة- يا�سر بن يو�سف     

خلل  النظامية  جدة  حمافظة  اأمانة  م�صالخ  ا�صتقبلت 

االأنعام  املا�صي نحو 41،203 روؤو�ض من  اأبريل  �صهر 

اأ�صفر ك�صف  جرى ذبحها يف ثلثة م�صالخ ثابتة، فيما 

الطب البيطري على املذبوحات عن اإعدام 122 ذبيحة 

تطبيق  و���ص��ط  وذل���ك  لل�صتهلك،  �صاحلة  غ��ر  كليًا 

اإج�����راءات اح���رازي���ة م�����ص��ددة ل��ل��وق��اي��ة م��ن ف��رو���ض 

كورونا واحلد من انت�صاره.

�صجعي  بن  رائ��د  ج��دة  باأمانة  امل�صالخ  مدير  واأو���ص��ح 

ج��دة  م�صلخ  ع��ل��ى  ت��وزع��ت  امل��ذب��وح��ات  اأن  امل��ط��ري 

حني  يف  ذب��ي��ح��ة،   11،959 ا�صتقبل  اإذ  ال��رئ��ي�����ص��ي، 

يف  امل��رك��زي  االأن��ع��ام  �صوق  مب�صلخ  املذبوحات  بلغت 

3546 ذبيحة  )اخلمرة( 25،698 ذبيحة، وجرى ذبح 

من  املذبوحات  اأن  املطري  وبني  ال�صبيل.  م�صلخ  يف 

ذبيحة،   36،264 بلغت  املا�صي  ال�صهر  خلل  االأغنام 

ومن االأبقار 3222 ، يف حني ا�صتقبلت امل�صالخ 1717 

البيطري  الطب  ك�صف  اأن  اإىل  م�صًرا  االإب��ل،  من  راأ�صًا 

122 ذبيحة كليًا غر  اإعدام  اأ�صفر عن  على املذبوحات 

�صاحلة لل�صتهلك، واإعدام جزئي من 4767 ذبيحة.

بتخ�صي�ض  الب�صرية  كوادرها  جندت  االأمانة  اأن  يذكر 

م�صرًفا   28 و  ج�����زاًرا   255 و  ب��ي��ط��ري��ني  اأط���ب���اء   10

م�صددة  متابعة  و�صط  الثلثة،  امل�صالخ  على  موزعني 

فرو�ض  من  للوقاية  االح��رازي��ة  االإر���ص��ادات  المتثال 

للتاأكد  ال��واردة  االأنعام  على  الرقابة  وت�صديد  كورونا، 

نظام  وتطبيق  املخالفات  ر�صد  بجانب  �صلمتها،  من 

الغرامات واجلزاءات بحق املخالفني.

798 متطوعا ومتطوعة  
يعيدون الوهج لقرى عسير

2900 كادر يتدربون 
ببرنامج الحرف اليدوية

مسالخ أمانة جدة تستقبل
41 ألف ذبيحة خالل شهر

خيرية مساعي توزع كسوة العيد لـ 576 مستفيدًا
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جدة – البالد
اأكــــد مــاجــد الــنــفــيــعــي، الــرئــيــ�ــس اجلــديــد 
وقال:  �سهلة.  لي�ست  امل�سوؤولية  اأن  للأهلي، 
االنتخابات،  ح�سم  يف  وفقنا  لله  "احلمد 
ونــتــمــنــى الــتــوفــيــق يف حتــقــيــق االأفــ�ــســل 

للنادي".
اأي  مــع  ــاق  ــف ات اأي  اأبــــرم  "مل  ـــاف:  واأ�ـــس
�سخ�سية �سواء االأمري من�سور بن م�سعل اأو 

غريه، ومن ال ميلك القوة يحتاج للتفاقات، 
تقدمت لرئا�سة النادي ب�سبب طلب جماهري 
الــذي  ال�سخ�سي،  امل�ستوى  على  ــي  االأهــل
حالًيا،   املــكــان  هــذا  يف  ـــون  اأك اأن  اأجـــرين 
الله، ونتمنى الدعم  وهي �سندي االأول بعد 
وامل�ساندة من جميع االأهلويني يف املرحلة 
ع�ساق  وطموحات  اآمــال  لتحقيق  القادمة؛ 

القلعة اخل�سراء".

النفيعي: جماهير األهلي سندي األول

منصة الكلمة

هالل يئن... وتأهل أعرج
حممد اجلليحي

هلل مرتنح مي�سي متكئًا على ع�ساه، يحاول جاهدا اأن ي�سري 
وي�سق عباب البطوالت و�سط �سمت اإداري يف م�ساعدته!! حتى 
القرارات الداعمة وامل�ساندة له تاأتي متاأخرة، وكاأن هذا الفريق 
ومب�ستويات  البطوالت،  من  واخلـــروج  اخل�سائر  على  تعّود 
املــدرب  على  غ�سبه  �سب  البع�س  العــبــوه.  يقدمها  خمجلة 
االأكيد  لكن  وهناك،  هنا  من  االأ�سباب  �ستت  والبع�س  )املوؤقت( 
للهلل من خروج  عما يحدث  االأوىل  امل�سوؤولة  االإدارة هي  اأن 
من كاأ�س امللك وخ�سارة كاأ�س ال�سوبر، وكاد اأن يخرج من دوري 
يخ�سر  قد  واالآن   2019 يف  بطلها  كان  من  وهو  اآ�سيا،  اأبطال 

الدوري.
املدرب منذ بداياته مع الفريق االأول، كانت املوؤ�سرات تدل على 
عدم منا�سبته الأ�سلوب وطريقة الهلل نهائيًا، حتى يف اختيار 
ا�سرتاتيجية  الوا�سح عدم وجود  كان من  االآ�سيوية  الت�سكيلة 
وا�سحة ومنهج ي�سري عليه الفريق، فاملدرب يفا�سل بني العب 
حمور )كويلر( وبني )مهاجم( فيتو؟؟ فلكل مركز مهام، فما هو 

منهج املدرب... هل هو هجومي اأم دفاعي؟!
ولــكــن اخلطط  ــابــات،  االإ�ــس بفعل  اأعــــذار  مــن  �ساقه  مــا  اأتــفــهــم 
املمنهجة تكون ثابتة وال تتغري بتغري االأ�سخا�س فاملفرت�س اأن 

يكون التفا�سل بني العبني من نف�س املركز.
الــوعــورة،  �سديدة  منحدرة  طــريــق  يف  �ــســار  الــهــلل  باملجمل 
كاأف�سل  جمموعته  عن  التاأهل  على  الــظــروف  بع�س  �ساعدته 
ال�سدارة  على  تعود  اأي هليل  يتخيلها  يكن  ثان، وبطريقة مل 

والتاأهل.
االأ�سبق رزفان،  باملدرب  ثقتها  اأن جددت  الهللية �سبق  االإدارة 
ومل تلبث اأن اأقالته بعد جولتني فقط، وبعدها حت�سر الرازيلي 

ميكايل، وبعد �سوء النتائج حت�سر الرتغايل موراي�س.
االأخطاء االإدارية موجودة والتاأخر والرتدد يف اتخاذ القرارات 

امل�سريية كان اأهم االأ�سباب لرتنح االأزرق واإىل ما و�سل اإليه. 
اإ�ساءات..

على اإدارة الهلل اأن حتفظ حقوق النادي مع االحتاد االآ�سيوي 
واالإيرانية  ال�سعودية  االأندية  مواجهات  اأن  معروف  هو  فكما 
التفكري  وجمــرد  حمايد،  بلد  يف  تكون  االإق�سائية  االأدوار  يف 
لقائمة  ي�ساف  وخطاأ  خ�سارة  يعتر  اخل�سم  الأر�ــس  نقلها  يف 
االأخطاء االإدارية، التي مل حتفظ حق الهلل ناهيك عما حتدث 
م�ساركة  اأن  عن  االآ�سيوي  باالحتاد  امل�سابقات  جلنة  ع�سو  به 
الهلل يف هذه الن�سخة كانت بجهود خا�سة! وهذا غري �سحيح 
املا�سية  الن�سخة  يف  قاهرة  بظروف  وخرج  �سارك  الهلل  الأن 
ولي�س مثل نادي الوحدة االإماراتي، الذي اعتذر وان�سحب قبل 
بداية البطولة ومل يتحدث اأحدًا عنه، اأو عن م�ساركته يف هذه 

الن�سخة احلالية اأو اأنها )ا�ستثنائية(.
�سور الهلل كما يعلم اجلميع منذ تاأ�سي�سه مل يجروؤ �سخ�س على 
تقزميه اأو حماولة النيل منه، والكل يقف مع الكيان �سواء من 
اإدارته اأو جماهريه اأو حمبيه واالأكيد اأن جمهور الهلل يعلم اأن 
)احلال املايل( ال يعجبه، حتى لو ت�سدر اأو ح�سل على بطولة. 

 @Mohammed158888

فيما تعقد اجتماعًا مهمًا مع رؤساء األندية اليوم

وزارة الرياضة تجذب المستثمرين بتأسيس شركات األندية
الريا�ض – البالد

ــوم بــهــا وزارة  ــق خـــطـــوات نــوعــيــة ومــتــ�ــســارعــة ت
من  املــزيــد  واإتـــاحـــة  امل�ستثمرين،  جلـــذب  الــريــا�ــســة 
حيث  الريا�سي،  القطاع  يف  اال�ستثمارية  الفر�س 
عدد  تاأ�سي�س  على  املوافقة  املا�سية  الفرتة  �سهدت 

من ال�سركات التابعة للأندية، وطرح عدد من 
املواقع التابعة لوزارة الريا�سة لل�ستثمار.
الريا�سة  وزارة  منحت  لذلك،  وحتقيًقا 

خلل الفرتة من اأغ�سط�س 2019 وحتى 
اأندية  من  نــادًيــا   13 لـ  املوافقة  االآن، 

دوري كاأ�س االأمري حممد بن �سلمان 
"�سركات  لــتــاأ�ــســيــ�ــس  لــلــمــحــرتفــني 

اأهـــــداف  �ــســمــن  ا�ستثمارية"، 
احلوكمة املنبثقة من مبادرة 

ـــة دعـــم  ـــجـــي ـــي ـــرتات ـــس ا�
االأندية يف الوزارة.

وحــــ�ــــســــلــــت 
اأنــــــــــــديــــــــــــة 

 ، ل لهل ا "

ـــي، الـــوحـــدة،  االحتـــــاد، الــفــيــ�ــســلــي، الــنــ�ــســر، االأهـــل
التعاون،  االتفاق،  الفتح،  اأبها،  ال�سباب،  القاد�سية، 
ال�سركات  اإن�ساء  يف  للبدء  املوافقة  على  والباطن"، 
وفق االإجراءات النظامية والقانونية، بهدف تاأ�سي�س 

هذه الكيانات.
ـــــــــــوزارة مـــــن هـــذه  وتـــــهـــــدف ال
منظومة  تاأ�سي�س  اإىل  اخلطوة 
لت�سجيع  جاذبة  ا�ستثمارية 
الـــــقـــــطـــــاع اخلــــا�ــــس 
لــــل�ــــســــتــــثــــمــــار يف 
الريا�سية،  االأندية 
ومتــــكــــيــــنــــهــــا مـــن 
ا�ستثمار  على  العمل 
منو  لتحفيز  مــواردهــا 
االقت�ساد الريا�سي يف 
املــمــلــكــة، وزيـــادة 
ـــــــــــوارد  م
ــــة  ــــدي االأن

ا. مالًيّ

اإن�ساء  على  املوافقة  قبل  الريا�سة  وزارة  وت�سرتط 
ا�ستثمار  جلــنــة  ت�سكيل  اال�ــســتــثــمــاريــة،  الــ�ــســركــات 
ال�سركة  اأغــرا�ــس  تو�سيح  اإىل  باالإ�سافة  بــالــنــادي، 
اخلا�سة  الوزارة  ولوائح  اأنظمة  وتطبيق  االأ�سا�سية، 
ـــوزارة  ال تــزويــد  بجانب  والــرعــايــة،  باال�ستثمارات 

بجميع العقود اال�ستثمارية القائمة للنادي.
اال�ستثمارية  ال�سركات  من  االأندية  ا�ستفادة  وتكمن 

يف:
وتطبيق  االأندية  دعم  ا�سرتاتيجية  معايري  -حتقيق 

احلوكمة.
مــوارد  من  تعزز  حمفزة  ا�ستثمارية  بيئة  -توفري 

النادي.
ــ�ــســركــة وفـــوائـــ�ـــس اأمــــوال  ــتــثــمــار اأمــــــوال ال -ا�ــس
ــــــــرادات تلك  ا�ــســتــثــمــارات الــــنــــادي، وحتــ�ــســيــل اإي

اال�ستثمارات.
والوقفية  اال�ستثمارية  ال�سناديق  يف  -امل�ساركة 

والعقارية، وغريها من ال�سناديق اال�ستثمارية.
العملية  يــحــوكــم  ــتــثــمــاري  ا�ــس كـــيـــان  ــيــ�ــس  -تــاأ�ــس

اال�ستثمارية ويدير املوارد.
-ت�سغيل جميع عقود اال�ستثمار والرعاية واالإعلن 

والتاأجري واال�ستئجار.

-متلك جميع احلقوق اال�ستثمارية اخلا�سة بالنادي 
وت�سغيلها  وت�سويقها  وم�ساريعه،  وبراجمه  والعبيه 

وبيعها، واإدارة جميع العلقات مع امل�ستثمرين.
مع  واال�ــســتــثــمــار  الــعــلقــة  بــرامــج  جــمــيــع  -اإدارة 
االإيـــرادات  وحت�سيل  الع�سوية،  وبرامج  اجلماهري 

و�سداد النفقات املرتبطة بها.
خارجها  اأو  اململكة  داخــل  تابعة  �سركات  -اإنــ�ــســاء 
م�ستثمرين  مــع  بامل�ساركة  اأو  بالكامل،  لها  مملوكة 

حمليني اأو دوليني.
لت�سغيل  الــعــامــة  االإدارة  طلبت  اأخــــرى،  جــهــة  مــن 
ممثلني  ح�سور  الريا�سة،  بوزارة  الريا�سية  املن�ساآت 
واالأندية  الدوري  ورابطة  ال�سعودي  القدم  احتاد  من 
�سرح  اأجــل  من  املعنية  واجلهات  امل�سغلة  وال�سركات 
بروتوكول عودة اجلماهري اإىل امللعب املقررة يف 17 
مايو اجلاري، وذلك خلل ور�سة عمل نظمتها الوزارة.

 2020 مــار�ــس  منذ  اجلماهري  مــن  املــلعــب  وتخلو 
الريا�سة  وزارة  لكن  كورونا،  جائحة  ظروف  ب�سبب 
ال�سماح  بقرار  املا�سي  مار�س   29 يف  الب�سرى  زفــت 
بعودة اجلماهري حل�سور املباريات بدءا من اجلولة الـ 
28 لدوري كاأ�س االأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني، 
مع االلتزام بكافة ال�سوابط واالإجراءات االحرتازية.

جدة- حممد بن نافع 
تعزيز  �سبيل  يف  جهودها  احلائلي  اأمنــار  اإدارة   وا�سلت 
�سفوف الفريق، واملحافظة على اال�ستقرار الفني الذي عا�سه 
النمور هذا املو�سم، وذلك من خلل جتديد عقد اللعب مهند 
كبرًيا يف  �سوًطا  االإدارة  كما قطعت  ال�سنقيطي حتى 2024. 
جتديد عقد اللعب �سعود عبداحلميد ملدة ترتاوح بني )4-3( 
�سنوات، ومبميزات اأف�سل من عقده ال�سابق، واأكدت م�سادر 
" اأن قرب اللعب من العب احتــادي دويل  " البلد  لـ  مطلعة 
بني  النظر  وجهات  من  الكثري  تقريب  يف  �ساهم  قد  �سابق، 
اللعب  اأن  امل�سادر  ذات  واأكــدت  واللعب.  جهة،  من  النادي 
اال�ستمرار  يف  رغبته  واأبــدى  املفاو�سات،  يف  جًدا  مرًنا  كان 
عقد  توقيع  باإعلن  يعجل  قد  ما  وهو  االحتــادي،  الكيان  مع 
احلرة،  اأ�سهر  ال�ستة  فرتة  دخوله  قبل  ر�سمًيا  اللعب  متديد 
ناد  الأي  التوقيع  له  �سهرين ون�سف، وتتيح  بعد  �ستبداأ  التي 
اإدارة  تريده  ماال  وهو  االحتــاد،  لنادي  الرجوع  دون  يرغبه 
عقد  جتديد  ملف  حل�سم  كبرية  وبجدية  �سعت  التي  احلائلي 
اأن وقع اللعب  الثانية مع العميد؛ حيث �سبق  اللعب للمرة 

عقده االحرتايف االأول مع االحتاد فراير 2019. 

الغواصات.. عقبة أمام نهائي إنجليزي في اليورباليج
جدة – البالد

اأمـــام  فــيــاريــال االإ�ــســبــاين عقبة  يــقــف 
ـــدوري  ال يف  حمتمل  اإجنــلــيــزي  نــهــائــي 
"يوروبا ليغ" بني مان�س�سرت  االأوروبــي 
الليلة  يحّل  عندما  واأر�ــســنــال،  يونايتد 
ملعب  يف  الــلــنــدين  الــنــادي  على  �سيًفا 
اآمًل  النهائي،  اإيــاب ن�سف  االإمــارات يف 

اأن يحافظ على تقدمه )2-1( ذهابا.
بع�سرة  ا  منقو�سً نف�سه  اأر�سنال  وجد 
العبني منذ الدقيقة 57 اإثر طرد اال�سباين 
مــتــاأخــًرا  كـــان  عــنــدمــا  �سيابيو�س  داين 
بهدفني دون رد، اإال اأن هدًفا غالًيا خارج 

الديار من العاجي نيكوال بيبي اأبقى على 
اآماله حية يف بلوغ النهائي.

يونايتد،  مان�س�سرت  االآخــر  القطب  اأما 
فو�سع قدًما يف النهائي باكت�ساحه روما 
ترافورد"  "اأولد  يف   )2-6( االإيــطــايل 

ذهاًبا، و�سيعمل على تاأكيد تاأهله الليلة.
ال�سفراء(  )الغوا�سة  مــدرب  ويــعــود 
اأوناي اإميري اإىل ملعب االإمارات، حيث 
اإقالته  قبل  اأ�سهر  فيه مو�سما و4  اأم�سى 

يف نوفمر 2019.
ا يف الدوري  ويعتر اإميري متخ�س�سً
اللقب 3 مرات  اأن حقق  االأوروبــي، بعد 

اإ�سبيلية  مــع   )2016-2014( متتالية 
االإ�سباين.

اأما بالن�سبة الأر�سنال، ف�ست�سكل عودة 
من  �سفائه  بــعــد  اأوبــامــيــانــغ  الــغــابــوين 
املاالريا دفعة معنوية بعد غيابه عن لقاء 

الذهاب.
يونايتد على باب النهائي

مرتاًحا  نف�سه  يونايتد  مان�س�سرت  يجد 
ن�سبًيا، بعد اأن بات قاب قو�سني من بلوغ 
عام  بلقبها  تــوج  التي  امل�سابقة  نهائي 

2017 بعد اكت�ساحه روما 6-2 ذهاًبا.
اأنف�سهم  احلمر"  "ال�سياطني  وجـــد 
تــاأخــروا )2- مــاأزق عندما  يف 
ال�سوط  يف  ملعبهم  على   )1
اإال  الــفــائــت،  االأ�ــســبــوع  االأول 
الــثــاين  يف  ـــا  خـــارًق اأداًء  اأن 
وفرناندي�س  كــافــاين  بــقــيــادة 
هدفني  منهما  كل  �سجل  الــذي 
ومتــــريــــرتــــني حـــا�ـــســـمـــتـــني، 
قلب  بوغبا،  بــول  والفرن�سي 
العا�سمة  فريق  على  الطاولة 
ــيــة الــــذي تــعــاقــد قبل  االإيــطــال
الرتغايل  املـــدرب  مــع  يومني 
جوزيه مورينيو خلفا ملواطنه 

باولو فون�سيكا.

دولي سابق ورغبة الالعب يعجالن 
بتمديد" سعود" لالتحاد

مصادر”            ”: 
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هدف األسطورة في الصين ال ينسى    المونديالي خليل جالل األكفأ    مارادونا أمهر من لمس الكرة

الزياني شيخ المدربين.. وبخيت أفضل مساعد

ــلــواء خــالــد الـــزيـــد... دافـــع عن  ال
ومنتخبنا  ال�سباب،  نــادي  األــوان 
اإدارة  جمل�س  وع�سو  الــوطــنــي، 

ــابــق، تــوىل  ــ�ــس كـــرة الـــقـــدم ال
يف  اإداريـــــة  منا�سب  عـــدة 

املنتخبات ال�سنية. الزيد 
ــا عـــلـــى "  ــف ــي يـــحـــل �ــس

البالد" عرب �سفحة 

 1 من 3... 

 اللواء خالد الزيد عضو اتحاد الكرة السابق لـ"             ":

البلطان مؤهل لقيادة اتحاد القدم.. 
والمهلل األخطر بعد ماجد

فريقك  واأمـــام  نــاٍد  رئي�س  كنت  1ـ   
ثالثة ا�ستحقاقات يف وقت واحد... 

اأيها �ستلعبه بفريقك الأ�سا�سي؟
ن�سف  ال�سعودي.  الــدوري  ح�سم  )لقاء 
نهائي دوري اأبطال اآ�سيا. بطولة ال�سوبر 

ال�سعودي الإ�سباين اأمام بر�سلونة(. 
- ن�سف نهائي دوري �أبطال �آ�سيا.

اختيار  جلنة  اأع�ساء  اأحــد  كنت  2ـ   
ريا�سية  ــرامــج  ب مــقــدم  اأفــ�ــســل 
�سعودي حمايد. من ترى اأنه 

ي�ستحق ذلك من هوؤلء...
 )عبدالرحمن احلميدي. 
ـــعـــجـــمـــة.  تـــــركـــــي ال

عبدالله املنيع(؟
ع����ب����د�ل����رح����م����ن   -
�حل���م���ي���دي وت���رك���ي 

�لعجمة. 
3ـ  كنت م�سوؤولاً   
بلد  ــا  يف  ريــا�ــســياً

اآ�سيوي... وخريت بني
الفوز  وخ�سارته.  املونديال  نهائي  )لعب   
العامل  بــكــاأ�ــس  الــفــوز  اآ�ــســيــا.  اأمم  بــكــاأ�ــس 

للنا�سئني(؟
- نهائي �ملونديال.

ــوطــنــي..  ال لــلــمــنــتــخــب  ا  ـــراً  4ـ كــنــت مـــدي
هـــوؤلء  لأحـــد  الــقــيــادة  اإ�ـــســـارة  و�ستمنح 

الالعبني... ملن �ستمنحها؟
عبدالغني.  ح�سني  الــقــحــطــاين.  )يــا�ــســر   

اأ�سامة هو�ساوي(.
- �أ�سامة هو�ساوي.

املنتخب...  عــن  مــ�ــســوؤولاً  كنت  لــو  5ـ   
الزياين.  )خليل  املدربني  بني  وخــريت 
نــا�ــســر اجلـــوهـــر. حمــمــد اخلــرا�ــســي( 
فمن  الــعــامل،  كاأ�س  يف  الأخ�سر  لقيادة 

�ستختار؟
- خليل �لزياين.

ــا لــالحتــاد الــعــربــي...   6ـ لــوكــنــت رئــيــ�ــساً
ا للجنة احلكام؛ فمن الأقرب  وحتتاج رئي�ساً

من هوؤلء...
جمال  بوج�سيم.  عــلــي  مــنــدي.  )جــا�ــســم   

الغندور(؟
- علي بو ج�سيم.

الريا�سية  الربامج  اأن  جدلاً  اتفقنا  لو  7ـ   
توؤجج التع�سب.. فَمْن ترى وجوب اإيقاف 

الربامج الثالثة الآتية...
الريا�سي.  احل�ساد  وليد.  مع  )الـــدوري   

كورة(.
- ال �أحبذ �إيقاف �لرب�مج.

ــدار بــالأمــاين.. فهل كنت   8ـ لو كانت الأق
تتمنى اأن تكون...

 )مي�سي. كر�ستيانو رونالدو. نيمار(
- مار�دونا، مع �حرت�مي للثالثة.

رئا�سة  على  انتخابات  هــنــاك  كــان  لــو  9ـ 
الفيفا بني...

فلمن  بــالتــيــنــي(  بـــالتـــر.  )هـــافـــيـــالج.   
�ست�سوت؟

- �ساأمنح �سوتي لبالتر.

1/3

لـو

أي 

من 
هؤالء 

هذا

 1ـ كان لدينا ثالث قنوات ريا�سية 
كنت  منها  ـــا  اأياً جميعها...  اأغلقت 

تتمنى ا�ستمرارها؟
) اأوربت. ART. اإم بي �سي برو(.

- اأوربت.
ال�سومة.  )عمر  الثالثي  واأمامك  ا  مدرباً كنت  2ـ   
�سيكون  منهم  ــا  اأياً قوميز(  حمدالله.  عبدالرزاق 

خيارك لتبداأ به املباراة؟

- عمر ال�سومة.
 3ـ طلب منك واأنت رئي�س للجنة املعلقني اختيار 
فار�س  ال�سوايل.  )ع�سام  الثالثة...  من  واحــد 
كاأ�س  نهائي  على  للتعليق  العتيبي(  فهد  عو�س. 
العامل الذي يجمع منتخبي الربازيل والأرجنتني 

ا منهم �ستختار؟ ... اأياً
- ع�سام ال�سوايل.

تاريخ  يف  م�ساعد  حكم  لأف�سل  جائزة  هناك  4ـ   

الثالثة ترى  ا من هوؤلء  اأياً ال�سعودي..  التحكيم 
اأنه ي�ستحقها...

ــفــي. حمــمــد �ــســعــد بــخــيــت. بــدر  ــطــري  )عــلــي ال
ال�سمراين(؟

- حممد �سعد بخيت.
وحتــتــاج  قــانــونــيــة  ريــا�ــســيــة  ق�سية  لــديــك  5ـ   
ا من هوؤلء ترى اأن  ال�ستنارة براأي قانوين... اأياً

راأيه �سيقودك لك�سب الق�سية؟

)حمـــمـــد الـــدويـــ�ـــس. د.عـــمـــر اخلــــــويل. خــالــد 
ال�سعالن(.

- خالد ال�سعالن.
ا  اأياً واحــد...  الديربيات يف وقت  تلعب هذه  6ـ   

منها �ست�ساهد؟
 )الأهلي والحتاد ـ الهالل والن�سر ـ ريال مدريد 

واأتليتكو مدريد(.

- الهالل والن�سر.

تاريخية  ت�سكيلة  اختيار  منك  1ـ طلب   
للمنتخب ال�سعودي...فمن �ستختار؟

-  حار�س ) حممد �لدعيع(.
�جل��و�د،   عبد  حممد  �لنعيمة،  �سالح  جميل،  �أحمد   ( دف��اع    -

عبد�لله �سالح(.
فوؤ�د  م�سعد،  خالد  �لعوير�ن،  �سعيد  �لهريفي،  فهد   ( و�سط   -

�أنور(.  
- هجوم ) يو�سف �لثنيان، ماجد عبد�لله، حمي�سن �جلمعان(.

قدم  اأنــه  تــرى  ريا�سية  �سخ�سية  1ـ   
ا لناديه يفوق غريه... دعماً

)الأمري خالد بن عبدالله. الأمري خالد 
بن �سلطان. الأمري خالد بن فهد(؟

- �الأمري خالد بن �سلطان.
  2ـ لعب �سعودي ترى اأنه انتهى قبل وقته...

)حممد ال�سحفي لعب الحتاد. عبدالعزيز الدو�سري 
لعب الهالل. معتز املو�سى لعب الأهلي(؟

- حممد �ل�سحفي العب �الحتاد.
 3ـ لعب ظلم مع املنتخب...

 )خالد قهوجي. حممد نور. �سعد احلارثي(؟
- خالد قهوجي.

يف  هنا  القارة  نهائي  �سيلعب  الوطني  منتخبنا  4ـ   
الــ�ــســعــوديــة... ويــحــتــاج لــدعــم جــمــاهــريي... فاأين 

يلعبها؟
بالريا�س.  فهد  امللك  ملعب  بجدة.  اجلوهرة  )ملعب 

ملعب الأمري حممد بن فهد بالدمام(
- ملعب �جلوهرة بجدة.

الشوالي أميز 
المعلقين.. 

وأختار بوجسيم

1ـ اأمامك هذه الأ�سماء 
الــثــالثــة... مــن تــرى 
لرئا�سة  الأف�سل  اأنــه 

احتاد القدم؟
 )هالل الطويرقي. خالد البلطان. 

�سعود ال�سويلم(.
- خالد �لبلطان.

الثالثة  الأهــداف  ِمْن هذه  َمْن  2ـ   
ماجد  )هـــدف  خميلتك  يــفــارق  ل 
يف  العويران  هــدف  ال�سني.  يف 
بلجيكا. هدف املولد يف اليابان(؟

- هدف ماجد عبد�لله يف �ل�سني.
 3ـ لديك نية لإن�ساء قناة ريا�سية، 
لها...  مدير  اختيار  يف  وترغب 
مــــْن ِمـــــْن هــــــوؤلء لـــن تـــــردد يف 

اختياره؟
الورثان.  د.�سالح  داوود.  )علي   

عادل ع�سام الدين(
- علي د�وود.

الــعــربــي تقدمي  قــرر الحتـــاد   4ـ 

تاريخ  يف  لعــب  لأف�سل  جــائــزة 
كرة القدم العربية... من �ستختار 

من هوؤلء الثالثة؟
 )مـــــاجـــــد عــــبــــدالــــلــــه. حمـــمـــود 

اخلطيب. رابح ماجر(.
- ماجد عبد�لله.

الــتــ�ــســويــت على  مــنــك  طــلــب  5ـ   
تاريخ  يف  لعــب  لأف�سل  جــائــزة 
ــــْن هـــوؤلء  كـــرة الــــقــــدم... مـــْن ِم

�ستعطيه �سوتك؟
)بيليه. مارادونا. كرويف(

- مار�دونا.

عبدالله  ماجد  اأن  اتفقنا  اإذا  6ـ   
فمن  �ــســعــودي...  مهاجم  اأف�سل 

تراه ي�ستحق اأن يكون بعده؟ 
)�سامي اجلابر. فهد املهلل. حمزة 

اإدري�س(.
- فهد �ملهلل.

احلكام...  للجنة  ا  رئي�ساً اأنــت  7ـ   
اأمامك هوؤلء...

 )عمر املهنا. خليل جالل. عبدالله 
منهم  �ستختار  فمن  الــنــا�ــســر... 
لقيادة نهائي كاأ�س خادم احلرمني 

ال�سريفني؟

- خليل جالل.
فـــــودة.  ـــد  )حمـــم املـــحـــلـــلـــون  8ـ 
ــال  عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــــزيـــــد. جــم

ال�سريف(
حتكيمية،  لقطة  على  < اختلفوا 

فمن �ستقتنع براأيه؟
-جمال �ل�سريف.

الثالث...  اللجان  هذه  اأمامك  9ـ   
ملن �ستقول: خذلتونا!!

احلكام.  جلنة  امل�سابقات.  )جلنة 
جلنة الحراف(؟

- جلنة �مل�سابقات.

حاوره- علي الغامدي 
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جدة - البالد
ـــارت املــمــلــكــة الـــلـــون الــبــنــفــ�ــســجــي لــونــا  اخـــت
الدولة  �سيوف  ا�ستقبال  مرا�سم  ل�سجاد  معتمدا 
و�ــســفــراء،  ووزراء  ـــاء،  ـــس روؤ� مــن  الــر�ــســمــيــن، 
وال�سجاد  وال�سديقة،  ال�سقيقة  الــدول  وممثلي 
اإذ  الر�سمية،  املنا�سبات  خمتلف  يف  امل�ستخدم 
بتعاون  املــرا�ــســم  �سجاد  تغيري  مــبــادرة  جـــاءت 

م�سرتك بن وزارة الثقافة واملرا�سم امللكية.
ح�سورًا  البنف�سجي  املرا�سم  �سجاد  ويت�سمن 
بارزًا لعن�سر ثقايف �سعودي يتمّثل يف فن حياكة 
ال�سجاد  اأطـــراف  ُيــزّيــن  الــذي  التقليدي  ال�سدو 
اجلديد، لُي�سفي ُبعدًا ثقافيًا اإ�سافيًا باعتباره من 
واملُ�سّجل  اململكة،  يف  الأ�سيلة  ال�سعبية  احِلرف 
ر�سميًا يف القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري 
البنف�سجي  اللون  فيما يعك�س  لليون�سكو،  املادي 

حالة النه�سة والنمو التي تعي�سها اململكة يف ظل 
روؤية ال�سعودية 2030، من حيث التجدد امل�ستمر، 
والهوية  الــتــاريــخ  بــجــذور  املتنامي  ــزاز  والعــت
التي  الثقافة  مبدلولت  والحتفاء  واحل�سارة، 

تتج�سد يف الأر�س والإن�سان والزمن، كما يعك�س 
لون �سحاري اململكة وِه�سابها يف ف�سل الربيع 
ونباتات  اخلــزامــى،  زهــرة  بلون  تتزّين  عندما 

اأخرى مثل العيهالن والريحان.

فالح ال�صغري 

يفتون فيما ال يعلمون 
تــرويــجــهــا  ــى  عــل الـــقـــدرة  •ميلكون 
والأحــوال،  الظروف  كل  يف  وت�سويقها  
وعلماء  واأطـــبـــاء  مفتن  اىل  يــتــحــولــون 
الوا�سع  جمالهم  ال�سائعات  �سيء،  كل  يف 
الــــذي يــتــحــركــون مــن خــاللــه، حــتــى يف 
ــان الـــكـــرمي يــفــتــون فــيــمــا ل  �ــســهــر رمــ�ــس
رجالها  هم  من  معروفة  الفتوى  يعلمون، 
اولــئــك  اأمــثــال  ــاأتــي  ي اأن  ومــ�ــســادرهــا ل 
اأن  لديهم  مانع  ل  الطريقة  بتلك  ويفتون 
وي�سندون  ال�سائعات  ن�سر  يف  ي�ساركوا 
�سيئا من  يقل  فــالن وعــالن وهــو مل  على 

ذلك.
ت�ساب  لن  الهند  ان  اأحدهم  ذكره  •ما 
ت�ستخدم  انها  ال�سبب   كورونا  بجائحة 
بكل  كررها  ح�سرته   ، التوابل  من  نوعا 
،املذيع  تلفزيون  برنامج  خــالل  مــن  ثقة 
والإ�ــســرار  التاأكيد  ليلقى  امل�سمى   اأعــاد 
اأمثال  م�ساهدة  عند   ، الآخــر  الطرف  من 
الزمن  خــارج  يعي�س  انــه  ت�سعر  �سعادته 
واحد  يوم  خالل  فرتة  بعد  لنه  واملنطق 
اأ�سيب باجلائحة اأكرث من مليون �سخ�س  
حتى  الوفيات  لعدد  الكبري  الرقم  بخالف 
قدرتها  لعدم   ال�سحية  املنظومة  انهارت 
على ا�ستيعاب الأعداد امل�سابة واملتوفية، 
ح�سرته  ح�سل  اأيـــن  مــن  معلوما   لي�س 
من  تلقاها  انه  او  العجيبة  املعلومة  تلك 
�سائعات هذا وذاك، اأعتربها وقتها ن�سرا 
احلديث  يف  قــدراتــه  من  م�ستفيدا  كبريا 

والفتوى يف كل �سيء.
مــعــروف   هــو  كــمــا  ــد  اجلــدي •الإعالم 
�ساهم يف انت�سار ال�سائعات والفتاوى من 
ي�ستثمرونه  وا�سع،  ب�سكل  هــوؤلء  اأمثال 
وواتــ�ــس  تــويــرت  مــن  والـــزيـــادة  بالن�سر 
وفــيــ�ــســبــوك وغـــريهـــم، مــ�ــســتــمــرون يف 

رم�سان وباقي اأيام و�سهور العام.
يف  يــ�ــســجــل  اجنـــــــازا  •يعتربونه 
وال�سائعات  بالفتاوى  احلافل  تاريخهم 
التى ل عالقة لها باحلقيقة . من املمكن  ان 
ترتفع الن�سبة خالل العيد ، ال�سباق بينهم 
�سديد   من ياأتي بواحدة اأقوى من الآخر 
، ي�سل عندهم الأمر اىل وفاة اإن�سان نقال 
عن فالن كما و�سله وعلم به ، مثلما ذكرته  
اذاعــــة مــعــروفــة قــبــل �ــســنــوات عــن وفــاة 
�سخ�سية كبرية خالل رحلة خارجية وهو 

ولله احلمد حي يرزق. 

يقظة:
اأ�سالك  املــبــاركــة  ـــام  يـــارب يف هــذه الأي
الراحة لكل من �ساقت عليه دنياه وذرفت 
التمني  اأنهكها  قلوبا  اأفرح  الله  يا  عيناه  
وب�سر اأ�سحابها بفرح ل يذكرهم بوجعهم 
 .. ب�سحبتهم  واأ�سعدنا  قلوبهم  وا�سعد 
يعز  ومــن  ووالديكم  لــوالــدي  اإغفر  اللهم 
عليكم  وادخلهم جنتك يااأرحم الراحمن.

falehalsoghair تويرت
hewar2010@gmail.com 

المملكة تختار اللون البنفسجي لـ»سجاد المراسم«

ضوابط لتعديل أجر 
المشترك بـ»التأمينات«

جدة - البالد
اأنه باإمكان �ساحب العمل  اأعلنت املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 

تعديل اأجر امل�سرتك خالل اأ�سهر ال�سنة.
وبينت عرب ح�سابها الر�سمي يف "تويرت"، اأن �ساحب العمل 
ي�ستطيع حتديث اأجر امل�سرتك دون �سن اخلم�سن عند حدوث 

اأي تغيري على اأجره امل�سجل خالل ال�سنة.
تكون  اأن  هــي:  ال�سوابط  اإن  العامة،  التاأمينات  وقالت 
متاح  التعديل  ال�سنة،  بداية  حتديثها  مت  قد  املن�ساأة  اأجــور 
التعديل  اإجــراء  الطلب، وميكن  تقدمي  فيه  يتم  الذي  لل�سهر 
ال�سهر  يف  واحــدة  ملــرة  منفردين  اأو  جمتمعن  للم�سرتكن 

كحد اأق�سى.

انتحال الهوية بـ»توكلنا 
واعتمرنا« يُعرّض للمساءلة

مشروبات تقضي 
على جفاف الفم

جدة - البالد
البيانات  الغري  م�ساركة  تعمد  مــن  العامة  النيابة  حــذرت 
الر�سمية  اجلهات  عن  ال�سادرة  التطبيقات  يف  ال�سخ�سية 
خدمات،  من  به  حتظى  ومــا  بالهوية،  للتعريف  املخ�س�سة 
�سفة  انتحال  على  والتواطوؤ  واعتمرنا"،  "توكلنا  كتطبيَقي 
الغري يف هذا ال�ساأن؛ لالنتفاع مبا تتيحه من خدمات، موؤكًدا 

اأن ذلك ُيعدُّ موجًبا للم�ساءلة اجلزائية.
وقالت عرب ح�سابها الر�سمي يف "تويرت": "انتحال �سخ�سية 
وهوية الغري عرب التطبيقات الر�سمية، ال�سادرة عن اجلهات 
اأو ا�ستخدام اأي من  املخت�سة، كتطبيَقي )توكلنا واعتمرنا(، 
ممار�سة  خالل  من  اأو  الغري،  با�سم  عربها  املتاحة  اخلدمات 
اأي �سلوك مادي ينطوي على مظاهر خارجية، توحي ب�سحة 
خالًفا  خدماته  وم�ستخدم  التطبيق  حائز  و�سخ�سية  هوية 
اجلزائية،  امل�ساءلة  طائلة  حتت  يقع  ذلك  ومرتكب  للحقيقة، 
وي�سمل ذلك كل من حر�س غريه، اأو �ساعده، اأو اتفق معه على 

ارتكاب اجلرمية".

جدة - البالد
ن�سح خرباء تغذية بتناول اأربعة اأنواع من امل�سروبات خالل 
ارتفاع درجة احلرارة هذه الأيام للق�ساء على جفاف الفم اأثناء 

ال�سيام، حيث يقل اإفراز اللعاب مما ي�سبب اإزعاجا للبع�س.
الع�سائر  تــنــاول  اإن  "الكون�سلتو"،  ملــوقــع  وفــقــا  ــوا  ــال وق
الطبيعية بن وجبتي الإفطار وال�سحور مثل املوز والفراولة 
كبرية  ب�سورة  اللعاب  اإفــراز  على  ي�ساعد  واجلوافة،  والعنب 
وتقليل جفاف الفم اأثناء ال�سيام، منوهن اإىل اأن العرق�سو�س 
له من فوائد يف تقليل جفاف الفم، لأنه يحتوي بن�سبة كبرية 
ال�سوائل  تــوازن  على  يحافظ  الــذي  البوتا�سيوم،  معدن  على 
باجل�سم، بالإ�سافة اإىل قدرته على �سبط �سغط الدم وتنظيم 
اأن  اإىل  ولفتوا  الــدمــويــة.  ـــدورة  ال وتن�سيط  القلب  �سربات 
حم�س اللبنيك املتواجد يف احلليب على احلفاظ على ترطيب 
الفم اأثناء ال�سيام، اإذا مت تناوله خالل وجبة ال�سحور، كما اأن 
�سرب 8 اأكواب من املاء بن وجبتي الإفطار وال�سحور، يعمل 
على ترطيب الفم وحماية اجل�سم من الإ�سابة باجلفاف خالل 

�ساعات ال�سيام.

الحلقات األخيرة لـ»ضد الكسر« تدخل المونتاجامرأة تنجب تسعة توائم اإلطاحة بمحتالين 
على كبار السن

البالد - وكاالت
اأكرب عدد  توائم، وهو  ت�سعة  امراأة من مايل  اأجنبت 
من  نــادرة  جمموعة  اإىل  لتن�سم  واحــدة،  دفعة  مواليد 

الن�ساء و�سعن ت�سعة توائم.
من  بحالة  عاما(   25( �سي�سيه  حليمة  حمل  وقوبل 
الذهول يف الدولة الواقعة بغرب اأفريقيا وجذب انتباه 
زعمائها، وعندما قال الأطباء يف مار�س اإنها بحاجة اإىل 
املغرب  اإىل  جــوا  ال�سلطات  نقلتها  متخ�س�سة،  رعاية 
ال�سحة يف  قالت وزيرة  فيما  حيث و�سعت مواليدها، 

مايل فانتا �سيبي: "املواليد اجلدد خم�س اإناث واأربعة 
ذكور والأم بخري".

وفقا  اأطفال،  �سبعة  �سي�سيه  تلد  اأن  املتوقع  من  وكان 
يف  اأجـــري  الـــذي  ال�سوتية  فــوق  بــاملــوجــات  للفح�س 
املــغــرب ومـــايل والـــذي مل ير�سد اثــنــن مــن الأجــنــة. 

وو�سعت كل مواليدها خالل عملية قي�سرية.
اإذ  الندرة،  غاية  يف  اأمر  مواليد  ت�سعة  اإجنــاب  ويعد 
بهذا  مولود  من  اأكرث  لو�سع  الطبية  امل�ساعفات  تعني 

ال�سكل اأن بع�س الأجنة ل تكمل فرتة احلمل.

مكة املكرمة - البالد
مقيمن  على  القب�س  الأمنية  اجلهات  األقت   
خمــالــفــن لــنــظــام الإقـــامـــة تــر�ــســدوا عــمــالء 

امل�سارف كبار ال�سن لالحتيال عليهم.
مكة  منطقة  ل�سرطة  الإعالمي  املتحدث  وقال 
يف  متثلت  امل�سبوطن  جــرائــم  اإن  املــكــرمــة، 
بعدد  ال�سن  كبار  امل�سارف من  لعمالء  الرت�سد 
من اأحياء حمافظة جدة اأثناء اإجرائهم عمليات 
الآيل،  ال�سرف  اأجــهــزة  مــن  النقدي  ال�سحب 
بطاقاتهم  ا�ستبدال  ثم  م�ساعدتهم ومن  وادعاء 
البيانات  باأخريات م�سابهة بعد احل�سول على 
�سحب  عمليات  اإجـــراء  ثــم  ومــن  لــهــا،  ال�سرية 
نقدية و�سرائية من خاللها، حيث بلغت الأموال 
وجــرى  ريـــال،  األـــف   49 عليها  ا�ستوليا  الــتــي 
اإيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية 
العامة.  النيابة  فــرع  اإىل  واإحالتهما  الأولــيــة، 
اأيــ�ــســا من  الأمــنــيــة متكنت  اأن اجلــهــات  واأكـــد 
كيابل كهربائية من  �سرقا  القب�س على مقيمن 
مبحافظة  خمتلفة  مبواقع  الإن�ساء  حتت  مباٍن 
ُقدرت  حيث  نظامية،  غري  بطرق  وبيعها  جدة 
امل�سروقات مببلغ )60،000( ريال. وقد جرى 
اإيقافهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية 

الأولية، واأحيال اإىل فرع النيابة العامة.

القاهرة - البالد
بعد انتهاء ت�سويرها منذ يومن، دخلت احللقات 
نيللى  الك�سر" للنجمة  "�سد  م�سل�سل  من  الأخرية 

كرمي مراحل املونتاج.
عن  اأحــداثــا  امل�سل�سل،  من   22 احللقة  و�سهدت 

وهى  كــرمي  نيللى  بظهور  بــاك  الفال�س  طريق 
فى  تعمل  كانت  حيث  م�سوارها،  بداية  فى 

مكتبة، وك�سفت اأن �ساحب املكتبة يتاجر 
فى العملة.

بن  خــالف  ح�سل  احللقة  وخــالل 
ب�سبب  املــكــتــبــة  و�ــســاحــب  نيللى 
واتهمها  اليومي  الإيــراد  فى  عجز 
اأنها تعلم باأمر  بال�سرقة، وك�سفت 

جتــــارة الـــــــدولرات املـــوجـــودة 
فــى املــخــزن وهـــددتـــه وطــردهــا 
ذهبت  وبعدها  املكتبة،  �ساحب 

)�سلمى( وطلبت  نيللى كرمي 
فى  مــعــه  تــعــمــل  اأن  مــنــه 

العملة  جتارة 
وبــالــفــعــل 

ــــــق  واف

القب�س  مت  وبعدها  معه،  رحلتها  ــداأت  وب الأخــري 
عليه  القب�س  وقبل  ال�سجن  ودخوله  �سالح  على 
�سنطة  واأعــطــاهــا  �سلمى  ملــنــزل  ح�سر  ب�ساعات 
وبعدها  خــروجــه،  حتى  بها  لتحتفظ  الــــدولرات 

قامت �سلمى ب�سرقة الأموال.
الك�سر"  "�سد  مــ�ــســلــ�ــســل 
كــرمي،  نيللي  بــطــولــة  مــن 
ــــــــــــراج،  وحمــــــــمــــــــد ف
ولـــقـــاء اخلــمــيــ�ــســى، 
ومـــــ�ـــــســـــطـــــفـــــى 
دروي�س، وه�سام 
اإ�ــــســــمــــاعــــيــــل، 
وتـــــــارا عـــمـــاد، 
و�ــــســــيــــنــــتــــيــــا 
خليفة، وحمزة 
الــــعــــيــــلــــي، 
واإخـــــــــــــراج 

اأحمد خالد.
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وا�صل مركز امللك �صلمان لالإغاثة واالأعمال االإن�صانية، اأعماله االإن�صانية بتوزيع ك�صوة عيد الفطر املبارك 
ال�صوريني  الالجئني  اأبناء  من  طفال   6.548 امل�صروع  من  ا�صتفاد  اإذ  لبنان،  جمهورية  يف  االأيتام  لالأطفال 

والفل�صطينيني واملجتمع امل�صيف يف مدن بريوت، وعكار، والبقاع، وطرابل�س، وزحلة. )وا�س(
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