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التفا�صيل �ص5

التفا�صيل �ص3

القيادة تعزي الرئي�س ال�سيني 
يف �سحايا الفي�سانات

الريا�س-وا�س
بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، برقية عزاء 
وموا�ساة، لفخامة الرئي�س �سي جني بينغ رئي�س جمهورية ال�سني ال�سعبية، يف 

�سحايا الفي�سانات التي اجتاحت مقاطعة خنان.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية 

عزاء وموا�ساة، لفخامته، يف �سحايا الفي�سانات.

طهران - البالد
بالبالد  ت�سر  التي  و�سيا�ساته  املللاليل  نظام  �سد  الإيرانية  ال�سعبية  الحتجاجات  ت�ساعدت 
لقمع املحتجني يف مناطق جنوب  الإيللراين  الثوري  واملنطقة، فيما حتركت قوات من احلر�س 
الأهلللواز،  يف  القمعي  النظام  �سد  يهتفون  وظلللللوا  يتوقفوا  مل  املتظاهرين  اأن  غللري  الللبللالد، 
ومع�سور، واخلفاجية، والفالحية، لليوم التا�سع على التوايل اأم�س )ال�سبت(، على الرغم من 
النتفا�سة،  لقمع  املحتجني  التي طالت  الوا�سعة  العتقالت  الكهربائي وحملة  التيار  انقطاع 
بينما  �سعبية،  احتجاجات  خوز�ستان  يف  مدن  عدة  و�سهدت  املعلن.  غري  التجوال  حظر  مع 
اعتقلت قوات احلر�س الثوري ع�سرات املتظاهرين يف مدن الأهواز واخلفاجية والفالحية 
واحلميدية ومع�سور ونقلتهم اإىل مواقع غري معروفة، وفقا مل�سادر حملية، مبينة اأن الكثري 
من املتظاهرين اأ�سيبوا ببنادق الوحدة اخلا�سة، غري اأنهم رف�سوا الذهاب اإىل امل�ست�سفى، 
الأمنية، بينما �سهدت مناطق مثل حي  القوات  التي تقوم بها  خوفًا من عمليات العتقال 
علوي وكمبلو ول�سكراأباد وكيان�سهر، مظاهرات حا�سدة، يف وقت متركز فيه الآلف من 
القوات اخلا�سة واحلر�س الثوري وقوات الأمن يف مناطق متفرقة من الأهواز وت�سدوا 

للمحتجني بالغاز امل�سيل للدموع والر�سا�س.
لإدانة  املتحدة  لالأمم  دعوتها  رجللوي،  مرمي  الإيرانية  املعار�سة  زعيمة  جددت  فيما 
عمليات الإعدام يف اإيران واتخاذ اإجراءات فورية لإنقاذ حياة ال�سجناء املحكوم عليهم 
بالإعدام، موؤكدة اأم�س، �سرورة اإحالة ق�سية النتهاكات اخلطرية واملنهجية حلقوق 
اإىل  يلجاأ  النظام يف طهران  اأن  اأو�سحت  كما  الأمن،  اإىل جمل�س  اإيران  الإن�سان يف 

7زيادة عمليات الإعدام لتطويق الحتجاجات وخلق جو من الإرهاب.

الريا�س ـ البالد
اأ�سفرت احلمالت امليدانية امل�سرتكة ملتابعة و�سبط خمالفي اأنظمة 
كافة،  اململكة  مناطق  يف  متت  التي  احلللدود،  واأمللن  والعمل  الإقامة 
1442هل   / 12  / 11 1442 و حتى   / 12  / 5 وذلك للفرتة من 
اإجمايل املخالفني الذين مت �سبطهم  عن حزمة من النتائج حيث بلغ 
كافة  اململكة  مناطق  يف  وامل�سرتكة  الأمللنلليللة  امليدانية  بللاحلللمللالت 
)14648( خمالًفا، منهم )4565( خمالًفا لنظام الإقامة، و )8957( 

خمالًفا لنظام اأمن احلدود، و )1126( خمالًفا لنظام العمل.

احلدود  عبور  حماولتهم  خالل  �سبطهم  مت  من  اإجمايل  بلغ  كما    
%( منهم مينيو اجلن�سية،  ا، )46  اإىل داخل اململكة )270( �سخ�سً
اأخرى، كما مت  %( جن�سيات  اإثيوبيو اجلن�سية، و)10   )% و)44 

ا ملحاولتهم عبور احلدود اإىل خارج اململكة. �سبط )127( �سخ�سً
الإقامة  اأنظمة  ومت �سبط )5( متورطني يف نقل واإيللواء خمالفي 
اإجللمللايل مللن يتم  والللعللمللل واأمللللن احلللللدود والللتلل�للسللرت عليهم. وبلللللغ 
اإخ�ساعهم حالًيا لإجراءات تنفيذ الأنظمة )60622( وافدًا خمالًفا، 

منهم )50999( رجاًل، و)9623( امراأة.

الريا�س- وا�س
مدد مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية عقد تنفيذ م�سروع "م�سام" 
ملدة  احلوثية  امليلي�سيات  زرعتها  التي  الألغام  من  اليمنية  الأرا�للسللي  لتطهري 
�سنة، وذلك مببلغ 125 مليونًا و981 األف ريال، مايعادل 33 مليونًا و595 
امل�سروع كوادر �سعودية وخربات عاملية من خالل  اأمريكي. وينفذ  األف دولر 
زرعتها  التي  و�سورها  اأ�سكالها  بجميع  الألغام  لإزالللة  تدريبها  مت  مينية  فرق 
الأرا�سي  تطهري  بهدف  اليمنية،  الأرا�للسللي  يف  ع�سوائية  بطرق  امليلي�سيات 
اليمنية من خماطر الألغام، من خالل الرتكيز على الت�سدي للتهديدات املبا�سرة 

حلياة الأبرياء جراء التعر�س لالأخطار الناجمة عن انت�سار تلك الألغام، كما اأن 
امل�سروع ينفذ اأن�سطة التدريب وبناء القدرات اليمنية يف جمال نزع الألغام.

عبدالله  الدكتور  املركز  على  العام  امل�سرف  امللكي  بالديوان  امل�ست�سار  وقال 
بن عبدالعزيز الربيعة اإن جتديد هذا العقد مع ال�سريك املنفذ ياأتي اإح�سا�سًا من 
اليمن، نظرًا  الأ�سقاء يف  امللقاة على عاتقه جتاه  الإن�سانية  بامل�سوؤولية  املركز 
الأرا�سي  تطهري  ا�ستكمال  بالغة يف  اأهمية  من  النوعي  امل�سروع  هذا  ملا ميثله 
اليمنية من الألغام التي قامت امليلي�سيات احلوثية ب�سناعتها وزراعتها بطريقة 

ع�سوائية غري م�سبوقة، وباأ�سكال ومتويهات خمتلفة.

126 مليونا لتمديد مشروع تطهير اليمن من األلغام15 ألف مخالف ألنظمة اإلقامة والعمل خالل أسبوع 
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الأخ�سر

ال�سندوق ال�سيادي ال�سعودي يحقق التنمية امل�ستدامة ويعزز ال�سراكة مع القطاع اخلا�س

التقنية تدير احلج
جدة ـ خالد بن مر�ساح 

 اإن جناح مو�سم احلج لهذا العام يعك�س قدرات اململكة واإمكاناتها الهائلة على مواجهة 
كورونا،   جائحة  ب�سبب  العامل  يعي�سها  التي  ال�ستثنائية  الظروف  وتخطي  التحديات 
كما اأن هذا النجاح يوؤكد  حر�س حكومة خادم احلرمني ال�سريفني على �سالمة احلجيج 
وتي�سري اأدائهم ملنا�سكهم يف اأجواء اإميانية مفعمة بالأمن والأمان، اإ�سافة اإىل ذلك فاإن 
اأداء �سيوف الرحمن ملنا�سكهم بكل �سهولة  اأمكانيات الدولة كافة �ساهمت يف  ت�سخري  

على  للحفاظ  الحللرتازيللة  والإجلللراءات  الرقمية  التقنيات  ا�ستخدام   عن  ف�سال  وي�سر 
�سالمة �سيوف الرحمن، وهو ما كان حمل اإ�سادة اإ�سالمية وعاملية م�ستحقة ،اإىل جانب 
الرقمية  التقنيات واحللول  اأحدث  التعاون بني  اجلهات احلكومية  وت�سخري  فاإن  ذلك 
لتطبيق نظام احلج الرقمي ل�سمان �سالمة �سيوف الرحمن و�سحتهم، وتقدمي جمموعة 

من الإجراءات التنظيمية والوقائية وفق ال�سوابط واملعايري ال�سحية العاملية.
بالتدابري  اللللتللزام  ومتابعة  وملراقبة  احلللجللاج  مل�ساعدة  ربللوتللات   توفري  مت  كما   

الحرتازية والوقائية، اإ�سافة اإىل تطبيق  خدمة اإ�سورة احلج الذكي  "ن�سك" بالتعاون 
اأن   كما  رقميًا،   احلللاج  �سحة  متابعة  من  للتمكني  والعمرة،  احلج  ووزارة  �سدايا  مع 
ومتابعة  حكيمة  لتوجيهات  ثمرة  هي  اإمنللا  اململكة  ت�سجلها  التي  املتتالية  النجاحات 
م�ستمرة من خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني – حفظهما الله – اللذين 
ا يف  يقفان خلف كل اإجناز ويتطلعان دوًما لتحقيق مزيد من الُرقّي والتطور، خ�سو�سً

خدمة احلرمني ال�سريفني وقا�سديهما.
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االحتجاجات تتمدد والماللي يقطعون الكهرباء

اتهامات متبادلة بالف�ساد

 الحوثي 

خشوع وطمأنينة وخدمات فاقت التصورات في وسط إجراءات احترازية بهدف السالمة 
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محليات
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المهرة تتسلم دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية

مركز الملك سلمان يمدد مشروع تطهير اليمن من األلغام  
الريا�س-حمافظات اليمن- وا�س

الإن�سانية  والأعـــمـــال  لــ�إغــاثــة  �سلمان  املــلــك  مــركــز  يــوا�ــســل 
والربنامج ال�سعودي لتنمية واإعمار اليمن

تقدمي خدماتهما الإغاثية والطبية والبيئية والإن�سانية وبرامج 
امل�سروعات  وتنفيذ  واملــحــتــاجــن  للنازحن  الــتــاأهــيــل  اإعــــادة 
واملبادرات التنموية يف خمتلف املحافظات يف اإطار دعم اململكة 

امل�ستمر ل�أ�سقاء اليمنين.
عقد  الإن�سانية  والأعــمــال  ل�إغاثة  �سلمان  امللك  مركز  مدد  وقد 
الألغام  من  اليمنية  الأرا�سي  لتطهري  "م�سام"  م�سروع  تنفيذ 
 125 مببلغ  وذلك  �سنة،  ملدة  احلوثية  امليلي�سيات  زرعتها  التي 
مليونًا و981 األف ريال  مايعادل 33 مليونًا و595 األف دولر 

اأمريكي.
امل�سروع كوادر �سعودية وخربات عاملية من خ�ل فرق  وينفذ 
مينية مت تدريبها لإزالة الألغام بجميع اأ�سكالها و�سورها التي 
زرعتها امليلي�سيات بطرق ع�سوائية يف الأرا�سي اليمنية، بهدف 
تطهري الأرا�سي اليمنية من خماطر الألغام، من خ�ل الرتكيز 
على الت�سدي للتهديدات املبا�سرة حلياة الأبرياء جراء التعر�ض 
ل�أخطار الناجمة عن انت�سار تلك الألغام، كما اأن امل�سروع ينفذ 

اأن�سطة التدريب وبناء القدرات اليمنية يف جمال نزع الألغام.
املركز  على  الــعــام  امل�سرف  امللكي  بــالــديــوان  امل�ست�سار  وقــال 
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اإن جتديد هذا العقد مع 
الإن�سانية  بامل�سوؤولية  املركز  من  اإح�سا�سًا  ياأتي  املنفذ  ال�سريك 
هذا  ملا ميثله  نظرًا  اليمن،  الأ�سقاء يف  عاتقه جتاه  على  امللقاة 
امل�سروع النوعي من اأهمية بالغة يف ا�ستكمال تطهري الأرا�سي 
ب�سناعتها  احلوثية  امليلي�سيات  قامت  التي  الألغام  من  اليمنية 
وزراعتها بطريقة ع�سوائية غري م�سبوقة، وباأ�سكال ومتويهات 

يف  وت�سببت  ــزل،  ــُع ال املــدنــيــن  ت�ستهدف  اأمــاكــن  يف  خمتلفة 
عديدة  ب�سرية  وخ�سائر  مزمنة  واإعــاقــات  م�ستدمية  اإ�سابات 
اأعمال  من  ذلك  وغري  ال�سن،  وكبار  والأطفال  الن�ساء  ا�ستهدفت 
اليوم  امل�سروع متّكن حتى  اأن  ل�أمن واحلياة، مو�سحًا  مهّددة 

من انتزاع 263،428 من األغام وقذائف متنوعة.
عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  الربيعة،  و�سكر 
الله، على  الأمــن، حفظهما  اآل �سعود و�سمو ويل عهده  العزيز 
اإن�سانية واإغاثية كبرية يف عدد من دول  ما يقدمانه من جهود 

العامل، ويف اليمن ال�سقيق على وجه اخل�سو�ض.

خدمات طبية واإغاثية
من جهة اأخرى وبدعم �سخي من املركز قدم م�سروع دعم التغذية 
ل�أطفال دون �سن اخلام�سة والأمهات احلوامل واملر�سعات، يف 
حمافظات عدن، وحلج، وتعز، واحلديدة، وح�سرموت، وحجة، 
خ�ل  م�ستفيدًا  لــــ12،084  والتغذوية  الطبية  خدماته  ــاأرب،  وم

الفرتة من 17 حتى 23 يونيو 2021م.
واإعـــادة  ال�سناعية  الأطــــراف  مركز  ت�سغيل  م�سروع  ووا�ــســل 
ملن  املتنوعة  الطبية  خدماته  تقدمي  �سيئون  مبحافظة  التاأهيل 
فقدوا اأطرافهم من اأبناء ال�سعب اليمني ال�سقيق؛ وذلك بدعم من 

املركز.
وقدم خ�ل �سهر يونيو 2021م، 1،267 خدمة وزعت على 853 
م�ستفيدًا، حيث مت ت�سنيع وتركيب وتاأهيل الأطراف ال�سناعية 
لـ 207 مر�سى، كما قدمت خدمات الع�ج الطبيعي  ا�ستفاد منها 

646 �سخ�سًا.
واملحتاجة  النازحة  والأ�سر  ل�أيتام  اأ�سحية   352 املركز  ووزع 
فــردًا،   2،112 منها  ا�ستفاد  ح�سرموت،  حمافظة  مديريات  يف 
يف  واملحتاجة  النازحة  والأ�سر  ل�أيتام  اأ�سحية   69 وزع،  كما 
وذلك  فــردًا،   414 منها  ا�ستفاد  املهرة،  مبحافظة  الغيظة  مديرية 

احتياجًا  الأكــر  للفئات  الأ�ساحي  حلوم  توزيع  م�سروع  �سمن 
يف اليمن.

منحة امل�شتقات النفطية
الدفعة  اأمــ�ــض،  املــهــرة،  حمافظة  اإىل  و�سلت  اآخــر  �سعيد  على 
اإىل  املقدمة  ال�سعودية  النفطية  امل�ستقات  منحة  من  اجلــديــدة 
مادة  من  مــرتي  طن   5500 بلغت  بكميات  اليمنية  اجلمهورية 
الديزل، لتغذية حمطات توليد الكهرباء يف حمافظة املهرة كافة، 
مرتي  طن  و1500  بحريًا،  م�سحونة  مرتي  طن   4000 ت�سمل 
يف  ال�سهري  ل�حتياج  تغطيًة  الــربي؛  النقل  طريق  عن  �ُسِحَنت 

املحافظة.
يا�سر،  علي  حممد  املهرة  حمافظ  ال�سحنات  ا�ستقبال  يف  وكــان 
يف  اليمن  واإعــمــار  لتنمية  ال�سعودي  الربنامج  مكتب  ومــديــر 
با�سليمان،  عبدالله  املهند�ض  واملــهــرة  ح�سرموت  حمافظتي 
وممثلي �سركة النفط اليمنية و�سركة الكهرباء والطاقة يف اليمن 

وم�سوؤولن من املحافظة.
كما با�سر الربنامج ال�سعودي لتنمية واإعمار اليمن اأعمال �سحب 
واإزاحة جتمعات مياه الأمطار التي هطلت خ�ل الأيام املا�سية 
مع  بالتعاون  ومعداته،  اآلياته  عرب  عدن،  املوؤقتة  العا�سمة  على 
�سندوق النظافة يف عدن، بهدف ت�سهيل تنق�ت اأهايل املحافظة 

ودرء املخاطر البيئية وال�سحّية.
وتعّد هذه امل�ساريع التنموية التي ينفذها الربنامج يف عدن �سمن 
املحافظات  خمتلف  يف  نفذها  تنموية  ومبادرة  م�سروعًا   198
اليمنية لتلبية احتياج الأ�سقاء اليمنين يف 7 قطاعات اأ�سا�سية 
والروة  والزراعة،  والنقل،  واملياه،  وال�سحة،  التعليم،  وهي: 

ال�سمكية، وبناء قدرات املوؤ�س�سات احلكومية.

األمراء والوزراء يهنئون القيادة بنجاح الحج

جدة - املناطق- وا�س
اأعـــرب عــدد مــن الأمـــراء والــــوزراء عــن تهانيهم خلــادم احلرمن 
ويل  و�سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  امللك  ال�سريفن 
الله، بنجاح مو�سم احلج يف ظل الظروف  عهده الأمن، حفظهما 

ال�ستثنائية جلائحة فريو�ض كورونا وحتوراته حول العامل.
فقد رفع م�ست�سار خادم احلرمن ال�سريفن اأمري منطقة مكة املكرمة 
الأمري خالد الفي�سل، التهنئة خلادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز اآل �سعود، يحفظه الله، مبنا�سبة جناح احلج . 
التي  ال�ستثنائية  الظروف  ظل  يف  احلج  جناح  اأن  �سموه  واأكــد 
�سيوف  على  الله  َمــَنّ  وقد  كورونا،  جائحة  جراء  العامل  ي�سهدها 
الرحمن باأداء ن�سكهم بكل ي�سر وطماأنينة مع تطبيق الحرتازات 
ال�سحية ملنع انت�سار العدوى وعدم ت�سجل اأية حالة واحلمد لله، 
ال�سريفن  احلرمن  خــادم  ومتابعة  باهتمام  ثم  الله  بف�سل  ياأتي 
وتوفري جميع اخلدمات وتنفيذ اخلطط اخلدمية والأمنية، لفتًا 
املوؤ�س�ض  عهد  منذ  حتقق  ملا  ي�ساف  النجاح  هــذا  اأن  اإىل  �سموه 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود، طيب الله ثراه، اإىل هذا العهد 

الزاهر امليمون.
وهناأ الأمري خالد الفي�سل، الأمري حممد بن �سلمان ويل العهد نائب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع مبنا�سبة جناح حج هذا العام. 
ظل  يف  جنــاح  مــن  حتقق  مــا  اأن  املكرمة  مكة  منطقة  اأمــري  واأكـــد 
العامل ب�سبب جائحة كورونا  التي ي�سهدها  الظروف ال�ستثنائية 
احلرمن  خلــادم  ال�سديدة  التوجيهات  بف�سل  ثم  الله  بف�سل  جاء 

ال�سريفن، اأمد الله يف عمره، ومتابعة واهتمام ويل العهد لتقدمي 
اأعلى م�ستويات اخلدمة واحلفاظ على �سيوف الرحمن من خماطر 

اجلائحة ليوؤدوا منا�سكهم بكل ُي�سر وطماأنينة.  
ونوه �سموه اإىل اأن ذلك ياأتي ا�ستمرارًا جلهود اململكة يف كل عام 
�سائً�  البقاع،  اأقد�ض  يف  وامل�ساريع  اخلدمات  مبنظومة  ل�إرتقاء 
جهود  يف  يبارك  واأن  ال�سريفن  احلرمن  خادم  يحفظ  اأن  املوىل 

�سمو ويل عهده الأمن.

�شالمة واأمن احلاج اأواًل
عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �سعود  بن  عبدالعزيز  الأمــري  ورفــع 
خلــادم  التهنئة  العليا  احلــج  جلنة  رئي�ض  الداخلية  وزيـــر 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن 
مو�سم  وجنــاح  املبارك  الأ�سحى  عيد  مبنا�سبة  الله،  حفظه 
والرعاية  ال�سديدة  للتوجيهات  تقديره  عــن  معربًا  احلــج، 
التي  �سيوف  خــدمــة  يف  العاملة  اجلــهــات  جلميع  الكرمية 
بف�سل  اأثــمــرت  والــتــي  اأوًل،  احلـــاج  واأمـــن  �س�مة  و�سعت 
ال�ستثنائية  الظروف  رغم  املو�سم  جناح  عن  وتوفيقه  الله 
الع�سيبة ب�سبب ا�ستمرار جائحة فريو�ض كورونا وحتوراته 

على م�ستوى العامل.
كما رفع �سموه التهنئة ل�أمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع، حفظه 
اجلهات  جلميع  دعــم  مــن  قدمه  مــا  على  �سموه  �ساكرًا  الــلــه، 

الكرمية  الرعاية  ظل  يف  الرحمن  �سيوف  خدمة  يف  العاملة 
من خادم احلرمن ال�سريفن، حفظه الله، والتي كان لها الأثر 
العام  هذا  حج  مو�سم  جناح  يف  وتوفيقه  الله  بف�سل  البالغ 
ا�ستمرار جائحة  الع�سيبة ب�سبب  الظروف ال�ستثنائية  رغم 
اأن  �سموه  واأكــد  م�ستوى  على  وحتوراته  كورونا  فايرو�ض 
مو�سم حج هذا العام ال�ستثنائي اأمنوذج لتطوير رحلة احلج 
لت�سري  املتطورة،  والأ�ساليب  احلديثة  التقنيات  با�ستخدام 
اخلطى ثابتة نحو حتقيق م�ستهدفات روؤية اململكة )2030(.

منظومة خدمات متكاملة
منطقة  اأمــري  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن  في�سل  الأمـــري  ورفــع 
التهنئة  باملنطقة،  والزيارة  احلج  جلنة  رئي�ض  املنورة  املدينة 
خلادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 
ول�سمو ويل عهده الأمن، يحفظهما الله ، مبنا�سبة جناح مو�سم 

احلج.
احلمد،  ولله  العام  لهذا  احلــج  مو�سم  جنــاح  اأن  �سموه:  وقــال 
الله  التي تتحقق �سنويًا بف�سل من  للنجاحات  ا�ستمرارًا  ياأتي 
خادم  من  امل�ستمرة  واملتابعة  التوجيهات  بف�سل  ثم  تعاىل، 
احلرمن ال�سريفن و�سمو ويل العهد، حفظهما الله، وحر�سهما 
البالغ على بذل كل ما من �ساأنه ت�سخري كافة الإمكانات، وتوفري 
اأحدث التقنيات ليتمكن �سيوف الرحمن من اأداء ُن�سكهم يف اأمن 

وطماأنينة من خ�ل منظومة متكاملة من اخلدمات.

توفري اأحدث التقنيات
كما رفع الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة ال�سرقية 
برقية تهنئة خلادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود مبنا�سبة جناح مو�سم حج هذا العام.
وبا�سم  با�سمي  الكرمي  ملقامكم  اأرفــع  اأن  "ي�سرفني  �سموه:  وقــال 
ملقامكم  والتهنئة  والعرفان  ال�سكر  اآيــات  اأ�سمى  املنطقة  اأهــايل 
للنجاحات  ا�ستمرارًا  ياأتي  الذي  الكرمي على جناح مو�سم احلج، 
بف�سل توجيهاتكم  ثم  تعاىل،  الله  بف�سل من  �سنويًا  تتحقق  التي 
ومتابعتكم امل�ستمرة". ورفع �سموه برقية مماثلة ل�أمري حممد بن 
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 

الدفاع، هناأه فيها بنجاح مو�سم احلج.

مو�شم ا�شتثنائي
ورفع الأمري الدكتور ح�سام بن �سعود بن عبدالعزيز اأمري منطقة 
والتربيكات  التهاين   ، املنطقة  اأهايل  عن  ونيابة  با�سمه   ، الباحة 
 ، اآل �سعود  امللك �سلمان بن عبدالعزيز  ال�سريفن  خلادم احلرمن 
رئي�ض  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  ول�أمري 
جمل�ض الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، مبنا�سبة جناح املو�سم 

ال�ستثنائي للحج .

اهتمام وتوجيهات القيادة
احلر�ض  وزيــر  عبدالعزيز  بــن  بندر  بــن  عبدالله  الأمـــري  ورفــع 

بن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفن  احلــرمــن  خلـــادم  التهنئة  الوطني 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  ول�أمري  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
حفظهما  الدفاع،  وزير  الــوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  العهد  ويل 
الله  ، بتوفيق  العام 1442هـ  الله، ملا حتقق من جناح حلج هذا 
اأيدها  الر�سيدة،  القيادة  وتوجيهات  اهتمام  بف�سل  ثم  وجل  عز 
متّكن  التي  اخلدمات  جميع  وتكامل  توفري  على  وحر�سها  الله، 
اأداء هذه ال�سعرية العظيمة بي�سر و�سهولة  �سيوف الرحمن من 

وراحة واطمئنان .
كما رفع كل من �سماحة مفتي عام اململكة رئي�ض هيئة كبار العلماء 
بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  والإفتاء  العلمية  للبحوث  العام  الرئي�ض 
عبدالله اآل ال�سيخ، ووزير ال�سوؤون الإ�س�مية والدعوة والإر�ساد 
والزيارة  والعمرة  باحلج  الــوزارة  لأعمال  العليا  اللجنة  رئي�ض 
والنائب  ال�سيخ،  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداللطيف  الدكتور  ال�سيخ 
العام ع�سو هيئة كبار العلماء ال�سيخ �سعود بن عبدالله املعجب، 
والرئي�ض العام ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ال�سيخ 
اأمــن  ورئي�ض  ال�سدي�ض،  عبدالعزيز  بــن  عبدالرحمن  الدكتور 
والعمرة  احلج  ووزير  الهويريني،  حممد  بن  عبدالعزيز  الدولة 
التهاين  اآيات  اأ�سمى  �سعيد  بن  �سعد  بن  ع�سام  الدكتور  املكلف، 
عبد  بــن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلــرمــن  خلــادم  والتربيكات 
العزيز ويل  اآل �سعود ول�أمري حممد بن �سلمان بن عبد  العزيز 
الله،  الدفاع، حفظهما  الــوزراء وزير  رئي�ض جمل�ض  نائب  العهد 

مبنا�سبة جناح احلج.

مسؤولون ومفتون وعلماء لـ)            (:

جهود المملكة في خدمة الحجيج مشهودة ومباركة 
البالد - مها العواودة 

يف  اململكة  بذلتها  التي  اجلهود  والعلماء  امل�سوؤولن  من  عدد  ثمن 
كــورونــا  فــريو�ــض  جائحة  تــداعــيــات  ظــل  يف  احلــج  مو�سم  تنظيم 
وحتوراته وما حققته من جناح  ومتيز بتوجيهات القيادة احلكيمة 
م�سيدين مبا حظي به �سيوف الرحمن من رعاية وعناية وخدمات 

يف اأجواء �سحية واآمنة.    
الأوقـــاف  وزارة  وكيل  املعمري  �سعيد  بــن  حممد  الــدكــتــور  واأكـــد 
م�سهودة  اململكة  جهود  اأن  عمان  �سلطنة  يف  الدينية  والــ�ــســوؤون 
ومباركة يف خدمة احلجيج ورعاية البقاع املقد�سة التي ت�ساف اإىل 

�سجل جناحاتها ور�سوخ جتربتها. 
�سعيها  عام  بعد  عامًا  اململكة  :"تثبت  لـ)الب�د(  ت�سريح  يف  وقــال 
التحول  جمــال  يف  �سيما  ل  والــتــطــويــر  التحديث  نحو  احلثيث 
الله  �سرفني  وقــد  احلــج،  خــدمــات  لت�سهيل  والتقانة  ــكــرتوين  الإل
�سبحانه برئا�سة بعثة احلج العمانية عام 1432هـ /2011م ومل�ست 
تخطيطية  مقدرات  من  اململكة  ت�سخه  ومــا  اجلهود  تلك  قــرب  عن 
فاقت  اأعدادهم  باأن  اإن علمنا  �سيما  ل  وتنفيذية يف خدمة احلجيج 

150 مليون حاج خ�ل ال�سنوات الع�سر املا�سية".
وعلى الرغم مما تلقيه جائحة كورونا على ب�د العامل من حتديات 
بالغة وعقبات اأ�سار اإىل اأن اململكة بف�سل الله عليها ثم عناية القيادة 

تنظيم  من  متكنت  الديني  الواجب  بهذا 
مو�سم احلج ـ بتفوق وجناح ومتيز .

ويرى اأن اأعظم جناح متثل يف النحياز 
الأنف�ض  على  واحلــفــاظ  العامة  لل�س�مة 
قررت  عندما  العاملي  الوباء  تاأثريات  من 
املــمــلــكــة اقــتــ�ــســار حـــج هـــذا الـــعـــام على 
املواطنن واملقيمن داخل اململكة فحققت 
اأداء  ا�ستمرار  يف  ال�سرع  مق�سود  بذلك 

ناحية  مــن  الأمـــة  م�ستوى  على  ال�سعرية 
الوباء  وجتنيبهم  النف�ض  حفظ  يف  احلجيج  م�سلحة  وتغليبها   ،
وتداعياته. وتابع:" اأعربت ال�سلطنة عن تاأييدها لهذا القرار الذي 
اتخذته اململكة يف ق�سر اأداء منا�سك احلج على املواطنن واملقيمن 
داخل اململكة باإجمايل 60،000 يف �سوء تداعيات جائحة فريو�ض 
كورونا )کوفيد -19( واجلميع ي�سهد وي�سيد باجلهود التي تبذلها 
اململكة يف خدمة حجاج بيت الله احلرام واملعتمرين وحر�سها على 

�س�متهم".

مثال يحتذى
يف  الدينية  وال�سوؤون  الأوقـــاف  وزارة  وكيل  اأ�ساد  جهته  من 

اأثمرت عن  اأبو الرب بجهود قيادة اململكة التي  فل�سطن ح�سام 
الظروف  من  الرغم  على  بنجاح  العام  لهذا  احلج  �سعرية  قيام 
ال�سحية والوبائية يف كافة اأنحاء العامل، موؤكدا لـ)الب�د( اأن ما 
قامت به اململكة وحر�سها الوا�سح على حماية النف�ض الب�سرية 

حمل تقدير ومثال يحتذى به عامليًا.
مو�سم  كللت  التي  الإن�سانية  مملكة  وجهود  بخطط  اأ�ساد  كما 
على  حر�سها  عاليًا  مــقــدرًا  الــعــامل،  اأبــهــر  ــذي  ال بالنجاح  احلــج 
احلجاج  و�ــســ�مــة  �سحة  اأجـــل  مــن  الإمــكــانــيــات  كــافــة  ت�سخري 

واملعتمرين والزوار.
عبد  بن  لقمان  الدكتور  ماليزيا  مفتي  ثمن  ال�سياق  ذات  ويف 
اإجناح  يف  الكبرية  اململكة  جهود  لـ)الب�د(  ت�سريحه  يف  الله 

مو�سم احلج بكل �س�م واأمان يف 
واملخاطر،  الــوبــاء  ا�ستمرار  ظــل 
اململكة  وحكمة  حنكة  اإىل  م�سريًا 
الــتــي فــر�ــســت نــظــامــًا ممــيــزًا يف 
فى  املــو�ــســم  لــهــذا  املنا�سك  اإدارة 
العامل  يف  اجلائحة  ا�ستمرار  ظل 
احلر�ض  هــذا  اأن  اإىل  لفتًا  اأجمع 
احلرمن  ب�د  على  م�ستغرب  غري 

ال�سريفن.

�شفحة خري م�شرقة
الإ�س�مي  املركز  رئي�ض  عرميط  خلدون  الدكتور  القا�سي  اأمــا 
والإجـــراءات  التدابري  اإن  فقال  لبنان  يف  والإعـــ�م  للدرا�سات 
اململكة  حكومة  اتخذتها   التي  والتو�سيات   ال�سحية  الوقائية 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  من  مبا�سرة  برعاية 
�سلمان خلدمة  الأمــري حممد بن  الأمــن  عبدالعزيز وويل عهده 
التي  املميزة  واخلدمات  ؛  العام  لهذا  احلــرام   الله  بيت  حجاج 
ب�  اثبتت  ؛  املقد�سة  امل�ساعر  كل  يف  الرحمن  ل�سيوف  قدمت 
�سرف  احلــجــاج  )خــدمــة  اململكة  رفعته  ــذي  ال ال�سعار  بــان  �سك 

والهيئات احلكومية  الــوزارات  كل  مار�سته  قول وفعل  لنا( هو 
واملوؤ�س�سات اخلا�سة والعامة والدفاع املدين وال�سرطة وحتى 
�سيوف  من  حاجة   �ساحب  كل  اأغاثت  التي  الع�سكرية  القوى 
احلرام  الله  بيت  حجاج  لينعم  الت�سهي�ت  كل  وقدمت  الرحمن 
بكل و�سائل الراحة وال�س�مة والأمان حيث الطرقات الوا�سعة 
الطرقات  وجــوانــب  احلديثة  والــقــطــارات  الــعــديــدة  والأنــفــاق 

امل�سجرة واخلدمات ال�سحية وال�سعافات ال�سريعة.
�سنوات  يف  وقيادتها  اململكة  حققتها  اإجنــازات  اأنها  اإىل  ولفت 
الرحمن  �سيوف  بخدمة  تعاىل  الله  اإىل  التقرب  هدفها  قليلة 
يـــوؤدون  وهــم  وللم�سلمن  للمملكة  احلــ�ــســاري  الـــدور  واإبــــراز 
عبادتهم يف تاأدية منا�سك احلج يف اإطار اللتزام بكل التو�سيات 
�سيوف  اإىل  الت�سلل  من  الكورونا  وباء  ملنع  والتباعد  ال�سحية 

الرحمن.                         
حــوادث  بــدون  العام  لهذا  احلــج  مو�سم  انتهاء  اأن  اأو�ــســح  كما 
مملكة  يف  اخلري  �سفحات  من  م�سرقة  �سفحة  هي  اإ�سابات  اأو 
التي يرعاها خادم  العروبة والإ�س�م  اخلري والإن�سانية مملكة 
احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز، ويتوىل تنفيذها 
ومتابعتها باقتدار وت�سميم ويل عهده الأمن، الأمري حممد بن 

�سلمان، اأعزه الله تعاىل.

خلدون عرميطلقمان بن عبداهلل ح�شام اأبو الرب حممد املعمري

االأمري عبدالعزيز بن �شعود بن نايفاالأمري ح�شام بن �شعوداالأمري خالد الفي�شل االأمري عبداهلل بن بندراالأمري في�شل بن �شلماناالأمري �شعود بن نايف



جدة - وا�س
لنقل احلجاج يف  الت�شغيلية  الأول، عملياتها  اأم�س  ال�شعودية،  بداأت اخلطوط 
للحج  املخ�ش�شة  الرحالت  اأوىل  كانت  ن�شكهم، حيث  اإمتام  بعد  العودة  مرحلة 
خالد  امللك  مطار  اإىل  متجهة  بجدة  ال��دويل  عبدالعزيز  امللك  مطار  من  انطالقًا 
احلج  رح��الت  بقية  وو�شلت  ح��اج��ًا،   )260( متنها  وعلى  بالريا�س  ال���دويل 
والبالغة )7( رحالت اإىل كل من الريا�س والدمام والهفوف قادمة من جدة يوم 

اجلمعة.
وي�شاف اإىل ذلك فقد مت ا�شتيعاب احلجاج على جدول �شبكة الرحالت الداخلية 
من خالل اإ�شافة اأكرث من )11.7( األف مقعد اعتبارًا من 12 وحتى 16 ذو احلجة 
لي�شبح  اأكرب،  ا�شتخدام طائرات ذات �شعة مقعدية  اإىل جانب  الرحالت  بزيادة 
احلج  رح��الت   )8( بني  موزعة  مقعد  األ��ف(   15( قرابة  املقعدية  ال�شعة  جمموع 
�شعة مقعدية  فيها طائرات ذات  ا�شتخدام  اإ�شافية و )49( رحلة  و )25( رحلة 
رحالتها  ت�شيري  كذلك  القادمة  الأي��ام  خ��الل  "ال�شعودية"  توا�شل  فيما  اأك��رب، 
املتتابعة داخليًا ودوليًا بكل ان�شيابية، حيث ت�شهد هذه الفرتة اإىل جانب تفويج 
�شيوف الرحمن بعد اأن اأمتوا حجهم بكل ي�شٍر وطماأنينة، اإجازة عيد الأ�شحى 

وا�شتمرار اإجازة ال�شيف.
ويتابع فريق تنفيذي ميدانيًا �شري العمليات الت�شغيلية يف مطار امللك عبدالعزيز 
اخلطة  وف��ق  ال��رح��الت  ت�شغيل  على  مبا�شر  ب�شكل  والإ���ش��راف  بجدة  ال��دويل 
املعتمدة، وقد حر�شت "ال�شعودية" على جتهيز كل املتطلبات الت�شغيلية وتوفري 
باملحطات  الرحالت  ملناولة  الأر�شية  واملعدات  والفنية  الب�شرية  الإمكانات  كل 
الداخلية من خالل فريق عمل متخ�ش�س من كل الإدارات الت�شغيلية باملوؤ�ش�شة 

لتقدمي باقة متنوعة من اخلدمات يف جميع مواقع اخلدمة وعلى منت الرحالت.
وتوؤدي "ال�شعودية" دورها كمختلف موؤ�ش�شات الدولة املتعددة املعنية بتوفري 
اأف�شل اخلدمات للحجاج ا�شتجابًة لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو 
ويل عهده الأمني ومتابعة �شمو م�شت�شار خادم احلرمني ال�شريفني اأمري منطقة 
جلنة  رئي�س  الداخلية  وزي��ر  و�شمو  املركزية،  احلج  جلنة  رئي�س  املكرمة  مكة 
وكافة  باملطارات  العالقة  ذات  اجلهات  مع  التن�شيق  عززت  حيث  العليا،  احلج 
القطاعات احلكومية املعنية بخدمة احلجاج ل�شمان �شال�شة احلركة الت�شغيلية.

محليات
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جناح مثايل  ملو�شم احلج ، وفق الإجراءات الحرتازية الدقيقة والتنظيم املحكم 
 ، املو�شم  لهذا  املحدد  العدد  األف حاج وهو  ل�شتني  العودة  ، وتتوا�شل رحالت 
ويعد اأكرب احل�شود الب�شرية يف العامل يف ظل حتديات جائحة كورونا، حيث 
اأجواء روحانية  اأدى �شيوف الرحمن منا�شكهم بكل ي�شر وطماأنينة ، وو�شط 
خال�شة ، وتوفر اأعلى م�شتويات الرعاية واخلدمات املتكاملة من كافة الوزارات 
والأجهزة املعنية ، لي�شجل مو�شم احلج جمددا اأحد اأهم العناوين امل�شيئة لق�شة 
النجاح ال�شامل واملت�شل الذي ت�شطره اململكة يف تعزيز حماية الأرواح باأعلى 
اأي  اأو  ، ولله احلمد، من فريو�س كورونا  معايري الوقاية، وخلو مو�شم احلج 

اأمرا�س وبائية اأخرى.
 لقد اأكد خادم احلرمني ال�شريفني على اعتزاز اململكة بهذا ال�شرف العظيم الذي 
ال�شريفني  احلرمني  بخدمة  العناية  يف  املباركة  البالد  هذه  به  تعاىل  الله  حبا 
وقا�شديهما على اأكمل وجه، وعلى توفيقه جل وعال لبالدنا يف اإدارة موا�شم 
هذه  ظل  يف   ، �شرر  كل  من  وحمايتها  النف�س  وحفظ  بنجاح  والعمرة  احلج 
اجلائحة وما فر�شته من قيود واآثار على العامل باأ�شره ، ولهذا جاءت النتائج 
املتميزة ملو�شم احلج وما �شهده من منظومة الربوتوكولت ال�شحية واخلطط 
التام من  املبا�شر واحلر�س  املعي�شية ، جم�شدة الهتمام  التنظيمية والرعاية 
القيادة الر�شيدة، حفظها الله ، لتوفري اأعلى درجات الراحة وال�شالمة للحجيج، 

وتفاين جميع القطاعات املعنية يف اأداء هذا الواجب وامل�شوؤولية.

نجاح باهر
كلمة

كوفيند  ناث  رام  الرئي�س  لفخامة  وموا�شاة،  عزاء  برقية  الله،  حفظه  وبعث، 
رئي�س جمهورية الهند، يف �شحايا النهيارات الأر�شية.

بلدكم  التي حدثت غرب  الأر�شية  النهيارات  بنباأ  املفدى:" علمنا  امللك  وقال 
اإذ  واإننا  ومفقودين،  وفيات  من  ذل��ك  عن  نتج  وم��ا  الغزيرة،  الأم��ط��ار  ج��راء 
ن�شارك فخامتكم اأمل هذا امل�شاب، لنبعث لفخامتكم ولأ�شر املتوفني ول�شعبكم 
ال�شديق باأحر التعازي و�شادق املوا�شاة، راجني عودة املفقودين �شاملني واأن 
الله، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س قي�س  ".وبعث، حفظه  اأي مكروه  ل تروا 
�شعيد رئي�س اجلمهورية التون�شية، مبنا�شبة ذكرى اإعالن اجلمهورية لبالده.
واأعرب امللك املفدى، عن اأ�شدق التهاين واأطيب التمنيات بال�شحة وال�شعادة 
التقدم  اط��راد  ال�شقيق  التون�شية  اجلمهورية  و�شعب  وحلكومة  لفخامته، 
والزدهار. وبعث خادم احلرمني ال�شريفني، برقية تهنئة لدولة الدكتور اآبي 

الفيدرالية الدميقراطية مبنا�شبة  اإثيوبيا  اأحمد علي رئي�س وزراء جمهورية 
املفدى  امللك  واأع��رب  اإثيوبيا.  جمهورية  يف  للوزراء  رئي�شًا  انتخابه  اإع��ادة 
ول�شعب  لدولته،  والنجاح  بالتوفيق  التمنيات  واأطيب  التهاين،  اأ�شدق  عن 

جمهورية اإثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية ال�شديق املزيد من التقدم والرقي.
كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء وموا�شاة، 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى حاكم اأم 

القيوين، يف وفاة ال�شيخة مرمي بنت علي بن را�شد املعال � رحمها الله �.
وقال �شمو ويل العهد:" تلقينا نباأ وفاة ال�شيخة مرمي بنت علي بن را�شد املعال 
� رحمها الله � حرم ال�شيخ �شلطان بن اأحمد املعال � رحمه الله � ونبعث ل�شموكم 
ولأ�شرة الفقيدة اأحر التعازي، واأ�شدق املوا�شاة، �شائلني املوىل العلي القدير 

يحفظكم  واأن  جناته،  ف�شيح  وي�شكنها  ومغفرته،  رحمته  بوا�شع  يتغمدها  اأن 
". وبعث، جفظه الله، برقية عزاء وموا�شاة،  من كل �شوء، اإنه �شميع جميب 
لفخامة الرئي�س �شي جني بينغ رئي�س جمهورية ال�شني ال�شعبية، يف �شحايا 
الفي�شانات التي اجتاحت مقاطعة خنان. وقال �شمو ويل العهد:" بلغني نباأ 
الفي�شانات التي اجتاحت مقاطعة خنان و�شط بلدكم، وما نتج عنها من وفيات 
اأحر  عن  ال�شديق  ول�شعبكم  املتوفني  ولأ�شر  لفخامتكم  واأع��رب  ومفقودين، 

التعازي، و�شادق املوا�شاة، راجيًا عودة املفقودين �شاملني ".
وبعث، حفظه الله،، برقية عزاء وموا�شاة، لفخامة الرئي�س رام ناث كوفيند 

رئي�س جمهورية الهند، يف �شحايا النهيارات الأر�شية.
وقال �شمو ويل العهد:" بلغني نباأ النهيارات الأر�شية التي حدثت غرب بلدكم 
جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، واأعرب لفخامتكم 

ولأ�شر املتوفني ول�شعبكم ال�شديق عن اأحر التعازي، و�شادق املوا�شاة، راجيًا 
عودة املفقودين �شاملني ". كما بعث، حفظه الله، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س 
اجلمهورية  اإعالن  ذكرى  مبنا�شبة  التون�شية  اجلمهورية  رئي�س  �شعيد  قي�س 
لبالده. وعرب �شمو ويل العهد، عن اأطيب التهاين واأ�شدق التمنيات مبوفور 
التون�شية  اجلمهورية  و�شعب  حلكومة  راجيًا  لفخامته،  وال�شعادة  ال�شحة 
تهنئة  برقية  العهد،  ويل  بعث  كما  والزده����ار.  التقدم  م��ن  امل��زي��د  ال�شقيق 
الفيدرالية  اإثيوبيا  جمهورية  وزراء  رئي�س  علي  اأحمد  اآب��ي  الدكتور  لدولة 

الدميقراطية مبنا�شبة اإعادة انتخابه رئي�شًا للوزراء يف جمهورية اإثيوبيا.
بالتوفيق  التمنيات  واأط��ي��ب  التهاين،  اأ���ش��دق  عن  العهد  ويل  �شمو  واأع���رب 
والنجاح لدولته، ول�شعب جمهورية اإثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية ال�شديق 

املزيد من التقدم والرقي.

                                                                           

القيادة تواسي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم والرئيسين 
الصيني والهندي في ضحايا الفيضانات واالنهيارات األرضية

هناأت الرئي�س التون�سي ورئي�س وزراء اإثيوبيا

الهيئة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان:

استقبال المعتمرين والمصلين بالحرم المكي اليوم 
جدة- البالد

الدكتور  احل��رام  امل�شجد  ل�شوؤون  العام  الرئي�س  وكيل  ��د  اأَكّ
احل���رام  امل�شجد  ج��اه��زي��ة  ع��ن  املحيميد  حم��م��د  ب��ن  �شعد 
ل�شتقبال املعتمرين وامل�شلني لعودة العمرة بدءًا من اليوم 

عرب احلجز من تطبيق اعتمرنا.
وقال اإنه وبناًء على توجيه الرئي�س العام ل�شوؤون امل�شجد 
بن  عبدالرحمن  الدكتور  ال�شيخ  النبوي  وامل�شجد  احل��رام 
عبدالعزيز ال�شدي�س، �شخرت الرئا�شة بكافة وكالتها كامل 
قواها الب�شرية والآلية ل�شتقبال املعتمرين وامل�شلني بكامل 

طاقتها ال�شتيعابية وفق الإجراءات الحرتازية.
واأ�شاف باأن جميع امل�شليات وامل�شارات حتقق فيها جميع 
الإج�����راءات الح���رتازي���ة ال��ت��ي ت�شمن ع��دم ال��ت��ق��ارب بني 
للعمرة  تاأديتهم  وخالل  واخل��روج،  الدخول  خالل  امل�شلني 
وال�شالة، واأن جميع املداخل زودت باأجهزة قيا�س درجات 
ب�شرية  ك��وادر  عليها  خ�ش�س  التي  الفرز  ونقاط  احل��رارة، 
الحرتازية  الإج��راءات  جميع  تطبيق  على  ومدربة  موؤهلة 

التي ت�شمن �شالمة زوار وقا�شدي امل�شجد احلرام.
واأ�شار اإىل اأن الرئا�شة عملت على تركيب وجتهيز م�شارات 
التباعد  حتقيق  ي�شمن  مبا  املعتمرين،  لأف��واج  خم�ش�شة 
اأب��واب  لتخ�شي�س  بالإ�شافة  الطائفني،  ب��ني  الجتماعي 

حمددة لكل فوج للدخول واخلروج ل�شمان منع حدوث اأي 
احل�شود،  حركة  ان�شيابية  ي�شمن  ومبا  تكد�س،  اأو  تزاحم 
التي من خاللها ت�شمن �شالمة املعتمرين وامل�شلني وقا�شدي 
راق��ي��ة ومم��ي��زة حتقق  امل�شجد احل����رام وت��ق��دمي خ��دم��ات 
ومتابعة  توجيهات  وفق  الله،  حفظهم  الأمر،  ولة  تطلعات 
من الرئي�س العام ل�شوؤون امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي 

ال�شيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�شدي�س.
من�شوبي  جميع  ���ش��الم��ة  م��ن  ال��ت��اأك��د  مت  اأن���ه  اإىل  ه   ون�����َوّ
اخلطط  جميع  لتد�شني  وال�شتعداد  الرئا�شة،  ومن�شوبات 

التابعة  ال���وك���الت  جل��م��ي��ع  وال���ربام���ج 
ل��ل��رئ��ا���ش��ة وال���ت���ي ت��ت��واف��ق م���ع جميع 
ولة  وتطلعات  الحرتازية  الإج���راءات 
اأرق���ى  ت��ق��دمي  ال��ل��ه، يف  الأم����ر، حفظهم 
وزوار   لقا�شدي  واأف�شلها  اخل��دم��ات 
جميع  اأن  مبينًا  ال�شريفني،  احل��رم��ني 
توجيهات  وف���ق  ت��ت��م  ال��رئ��ا���ش��ة  اأع���م���ال 
�شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم 
بن عبد العزيز اآل �شعود، ومتابعة �شمو 
بن  �شلمان  بن  حممد  الأم��ري  العهد  ويل 
وب��ك��وادر  ال��ل��ه،  حفظهما  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 

موؤهلة ومدربة، ووفق معايري دقيقة.
وامل�شجد  احل���رام  امل�شجد  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام  الرئي�س  وك��ان 
النبوي ال�شيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�شدي�س 
لها  التابعة  والإدارات  الرئا�شة  وكالت  كافة  اأم�س  وجه  قد 
للقيام بال�شتعدادات النهائية ل�شتقبال الزوار واملعتمرين.

منوهًا  اجلهود،  من  املزيد  بذل  على  ال�شدي�س  ال�شيخ  واأكد 
�شرورة اتباع الإجراءات الوقائية والحرتازية باحلرمني 
ال�شريفني؛ ا�شتكماًل للعمل املتميز والتنظيم املدرو�س الذي 

اأظهره جهاز الرئا�شة خالل مو�شم احلج.
ب��اله��ت��م��ام  ال��رئ��ا���ش��ة  من�شوبي  وح���ث 
يف  وال��زائ��ر  املكي،  احل��رم  يف  باملعتمر 
اأن  احلرمني ال�شريفني عامًة، منوًها اإىل 
تعمل  امل�شتحدثة  اخل��دم��ات  من  العديد 
املزيد  و�شتلقى  احلرام  امل�شجد  يف  الآن 

من التطوير.
واأ�شار اإىل اأهمية الإخال�س لله تعاىل وتقواه 
ومراقبته، واإظهار ال�شورة املُ�شرقة للمملكة، 
والعمل بروح الفريق الواحد مع كافة اجلهات 
امل��ع��ن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف احل���رم���ني ال�����ش��ري��ف��ني، 

للظهور مبو�شم ناجح يليق بعظم املكان.

الحجرف يؤكد دور مجلس التعاون 
في تعزيز األمن

الريا�س-البالد
اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  العام  الأم��ني  اأك��د 
اأن  احلجرف  مبارك  فالح  نايف  الدكتور  العربية 
املجل�س ا�شطلع بدور مهم يف حتقيق ال�شتقرار 
واحلفاظ على ال�شلم والأمن يف املنطقة والعامل، 
املا�شية  الأربعني  ال�شنوات  خالل  انخرط  حيث 
ب�شكل بناء مع املجتمع الدويل، واأوفى بالتزاماته 
يف مكافحة الإرهاب وتبني �شيا�شة طاقة م�شوؤولة 
كلٍّ  م�شالح  احل�شبان  يف  تاأخذ  للغاية  ومتوازنة 
من املنتجني وامل�شتهلكني، كما ا�شتجاب للنداءات 

الإن�شانية والإمنائية الالزمة.
اخلليج  ملتقى  يف  م�شاركته  خ���الل  واأو����ش���ح 
ل��الأب��ح��اث يف دورت����ه احل���ادي���ة ع�����ش��رة، ال��ذي 
وجامعة  لالأبحاث  اخلليج  مركز  بعد  عن  ينظمه 
كامربيدج، اأن دول املجل�س ت�شعى لتنفيذ خطط 
تنمية وطنية تركز على تنمية راأ�س املال الب�شري 
م�شتويات  وحت��ق��ي��ق  الق��ت�����ش��ادي  وال��ت��ن��وي��ع 
للُبنى  ال�����ش��ام��ل  وال��ت��ط��وي��ر  اجل��ي��دة  املعي�شة 
التحتية لدعم خطط التنمية، م�شريًا اإىل اأنه رغم 
اإل  املا�شية  الأربعني  ال�شنوات  خالل  التحديات 

اأن م�شرية املجل�س ظلت قوية ورا�شخة اأمامها.
وب����نّي اأن امل�����ش��ت��ق��ب��ل ي��ح��م��ل حت���دي���ات ج��دي��دة 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  اخلليج،  منطقه  ت��واج��ه  وحقيقية 
التحديات التي فر�شتها جائحة كورونا، وتتمثل 
لأمن  بالغة  اأهمية  ذا  ُيعد  الذي  املنطقة  اأمن  يف 
ت�شليط  اإىل  يحتاج  ال���ذي  الأم���ر  وه��و  ال��ع��امل، 

التزامه  التعاون يف  ال�شوء، وا�شتمرار جمل�س 
م�شريًا  الإقليمي وتعزيزه،  الأمن  على  باحلفاظ 
اإىل اأن عام 2020 غرّي جمرى احلياة، حيث اإن 
عامل ما بعد جائحة كورونا لن يكون العامل نف�شه 
يف ما قبلها، الأمر الذي يتطلب العمل اجلماعي 
مل���واج���ه���ة حت���دي���ات ج���دي���دة وغ����ري م�����ش��ب��وق��ة 
ا�شتك�شاف  على  وال��ع��م��ل  ال��ق��ادم��ة،  لل�شنوات 

الفر�س اجلديدة.
بحزم  ي��ق��ف  ال��ت��ع��اون  جمل�س  اأن  ع��ل��ى  و���ش��دد 
الأمم  وميثاق  ال��دويل  بالقانون  الل��ت��زام  لدعم 
املتحدة، ومن اأ�شد الداعني اإىل احرتام ال�شيادة 
الداخلية  ال�شوؤون  يف  التدخل  وع��دم  الوطنية 
ل��ل��دول الأخ����رى، وه��و الأم���ر امل��وؤ���ش��ف ال��ذي مل 
ا�شتقرار  لزعزعة  �شلوكها  يف  اإي���ران  به  تلتزم 
الإيراين  النووي  الربنامج  عن  ناهيك  املنطقة، 
ودعمها  الإي��ران��ي��ة،  البالي�شتية  وال�����ش��واري��خ 
للميلي�شيات، وهو ما يجب اأن تت�شمنه حمادثات 
فيينا التي يجب اأن ل تكون مق�شورة على اإعادة 
املتعلقة  امل�شرتكة  ال�شاملة  العمل  بخطة  العمل 

بالربنامج النووي الإيراين.
واأكد الأمني العام للمجل�س عزم دول املجل�س 
امل�����ش��رتك��ة ملواجهة  م��وا���ش��ل��ة اجل��ه��ود  ع��ل��ى 
ال��ت��ح��دي��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة وح��م��اي��ة امل�����ش��ال��ح 
يف  امل�شرتكة  اجل��ه��ود  وموا�شلة  الوطنية، 
لدول  اأف�شل  م�شتقبل  اأجل  من  اخلطط  تنفيذ 

املجل�س واملنطقة كافة.

قرار محكمة العدل األوروبية يمس حرية النساء المسلمات
جدة- وا�س

اأعربت الهيئة الدائمة امل�شتقلة حلقوق الإن�شان املنبثقة 
عن منظمة التعاون الإ�شالمي عن ا�شتيائها اإزاء القرار 
ب�شاأن  الأوروب��ي��ة  العدل  حمكمة  عن  ال�شادر  الأخ��ري 
الق�شيتني) C-18/804 و C-19/341( حيث جلاأت 
الأملانية  املحلية  القوانني  تف�شري  اإىل  فيهما  املحكمة 
ارتداء  حظر  يربر  ب�شكل  اخلا�شة  بال�شركات  املتعلقة 
عن  التعبري  اأو  بالدين  �شلة  ذات  مرئية  ع��الم��ة  اأي 
املعتقدات ال�شيا�شية اأو الفل�شفية، مبا يف ذلك احلجاب 
بذريعة  امل�شلمات(  الن�شاء  ترتديها  للراأ�س  )اأغطية 
اأرباب العمل اإىل تقدمي �شورة  �شرورة حماية حاجة 

حمايدة للعمالء اأو ملنع النزاعات الجتماعية.
ال��ع��دل  اأن حم��ك��م��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت���رى  ال�����ش��دد  ه���ذا  ويف 
اأغفلت  قد  املحلية  للقوانني  تف�شريها  يف  الأوروب��ي��ة 
ج��ان��ب ال�����ش��م��ان��ات ال�����واردة يف ال�����ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة 

ذات  الأخ��رى  العاملية  ال�شكوك  من  وغريها  للحقوق 
ال�شلة بحقوق الإن�شان، التي ت�شهم برّمتها يف حماية 
والثقافية  الجتماعية  واحلقوق  الأ�شا�شية  احلريات 
لالأفراد والأقليات ول �شيما الن�شاء، اإ�شافة اإىل جتاهل 
والثقافية  الجتماعية  واملميزات  اخل�شائ�س  القرار 
وامل�شاعر الدينية للعديد من الن�شاء امل�شلمات الالتي ل 
َيعُددَن احلجاب تعبريًا عن الرمزية الدينية فح�شب، بل 
اإليه كجزء ل يتجزاأ من هويتهن ال�شخ�شية،  وينظرن 

ف�شاًل عن حقهن الأ�شا�شي يف اختيار لبا�شهن.
مت  اللذان  والتف�شري  التعليل  هذين  اأن  الهيئة  واأف��ادت 
الإدلء بهما يف غري حملهما، و�شيوؤديان اإىل تاأثريات 
امل�شلمات  الن�شاء  بحرية  مَت�ّس  اأن  �شاأنها  من  متعاقبة 
يف املجاهرة بدينهن اأو معتقدهن ب�شكل غري متنا�شب، 
والتهمي�س  املتعدد اجلوانب،  التمييز  تفاقم  ف�شاًل عن 
الج��ت��م��اع��ي والق��ت�����ش��ادي، واإذك����اء ن���ريان ال��ع��داوة 

والعنف اجل�شدي �شد امل�شلمات ب�شبب مالب�شهن.
القانونية  ال�شابقة  ه��ذه  مثل  اأن  الهيئة  واأ���ش��اف��ت 
معززة   ، ال�شخ�شية  احلريات  تهدد  باخلطر  املحفوفة 
العمل  اأم���اك���ن  يف  وال��ن��ف�����ش��ي��ة  الطبيعية  احل���واج���ز 
التنافر  اإىل  املطاف  اآخ��ر  يف  �شيوؤدي  مما  وخارجها، 
حقوق  مت�ّس  التي  النتهاكات  من  واملزيد  الجتماعي 

الإن�شان.
اإع��ادة  على  الأوروب��ي��ة  ال��ع��دل  حمكمة  الهيئة  وحثت 
النظر يف تف�شريها الق�شائي ُبغية تعديلها مبا يتطابق 
مع ال�شكوك الدولية حلقوق الإن�شان، مما ي�شاعد على 
ت��وؤدي  اأن  �شاأنها  من  م��وؤذي��ة  ق�شائية  �شوابق  تفادي 
الن�شاء،  اإىل ت�شعيد التع�شب �شد امل�شلمني ول �شيما 
ف�شاًل عن اإ�شفاء ال�شرعية على فر�س تدابري ت�شريعية 
ممار�شة  يف  حقهن  على  تقييدية  متييزية  واإداري����ة 

دينهن يف جميع اأرجاء القارة الأوروبية.

خدمات متكاملة لضيوف الرحمن في مرحلة العودة 

الريا�س-وا�س
بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود، برقية عزاء وموا�شاة، ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين، 
يف وفاة ال�شيخة مرمي بنت علي بن را�شد املعال � رحمها الله �. وقال امللك املفدى:" علمنا بنباأ وفاة ال�شيخة مرمي بنت علي بن را�شد املعال � رحمها الله � حرم ال�شيخ �شلطان بن 
اأحمد املعال � رحمه الله � واإننا اإذ نبعث ل�شموكم ولأ�شرة الفقيدة بالغ التعازي، و�شادق املوا�شاة، لن�شاأل الله �شبحانه وتعاىل اأن يتغمدها بوا�شع رحمته ومغفرته، وي�شكنها 
ف�شيح جناته، واأن يحفظكم من كل �شوء، اإنا لله واإنا اإليه راجعون ". وبعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، برقية عزاء وموا�شاة، لفخامة 
الرئي�س �شي جني بينغ رئي�س جمهورية ال�شني ال�شعبية، يف �شحايا الفي�شانات التي اجتاحت مقاطعة خنان. وقال امللك املفدى:" علمنا بنباأ الفي�شانات التي اجتاحت 
مقاطعة خنان و�شط بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، واإننا اإذ ن�شارك فخامتكم اأمل هذا امل�شاب، لنبعث لفخامتكم ولأ�شر املتوفني ول�شعبكم ال�شديق باأحر 

التعازي و�شادق املوا�شاة، راجني عودة املفقودين �شاملني، واأن ل تروا اأي مكروه ".
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راحة ضيوف الرحمن
املا�سيني  العامني  خــال  واجــهــت  اململكة  ــاأن  ب اجلميع  يعلم  كما 

خيارات �سعبة اتخذت على �سوء ذلك قرارات موؤملة. نتيجة تف�سي 

"هو  احلكيمة  القيادة  اهتمام  حمــور  كــان  حيث  كــورونــا.  ــاء  وب

لأنظمة  خمالفًا  حتى  اأو  مقيما.  اأم  كان  الإن�سان"  �سعوديًا  �سحة 

القامة. و�سربت بذلك مثًا حيًا لحرتام حقوق الن�سان والتزمت 

ن�سًا وروحًا ومع  ال�سحية  الربوتوكولية  بالجراءات  ال�سعودية 

مقدم مو�سم احلج الذي يعترب اأحد اركان ال�سام اخلم�سة اتخذت 

قرارات ا�ستثنائية يف مو�سم حج العام املا�سي بالكتفاء بحجاج 

العاملية"  الــربوتــكــولت  "وفق  ومقيمني  �سعوديني  مــن  الــداخــل 

وحققت اأق�سى معايري النجاح.

وباء  من  جديدة  �سالت  ظهور  ومــع  الــعــام.  هــذا  حج  مو�سم  يف 

كورونا املتحور وا�ستمرار تف�سي الوباء اتخذت القيادة احلكيمة 

قرارا حكيما مماثا بالكتفاء بحجاج الداخل.وحتديد اعدادهم بـ 

60 األف حاج �سعودي ومقيم.

موؤ�سرات  وفق �سوابط وحوكمة �سحية معيارية والرتكاز على 

طبية توؤكد ا�ستمرار جائحة كورونا مبا يكفل اقامة ال�سعرية على 

نحو اآمن و�سحي. ل�سمان عدم تف�سي الفايرو�س يف ظل ا�ستمرار 

اجلائحة وظهور متحورات منه يف عدد من دول العامل.

حياة  حلفظ  عربي  ا�سامي  باجماع  ال�سعودي  القرار  حظي  وقد 

النا�س. وهو اأحد مقا�سد ال�سريعة ال�سامية كون اململكة اعتمدت 

قراراها على اجتماع اآراء العلماء ال�سرعيني. واخلرباء يف جمال 

الطب. ب�ساأن تف�سي فايرو�س كورونا و�سرورة الت�سدي لنت�ساره 

والتخفيف من اآثاره ال�سلبية وقد حقق مو�سم احلج جناحا كبريا .

ندوة عن  ال�سريفني  للحرمني  العامة  الرئا�سة  اأقامت  ال�سياق  ويف 

بعد حتت عنوان" جهود اململكة العربية يف خدمة حجاج بني الله 

احلرام وقا�سدي احلرمني ال�سريفني خال جائحة كورونا".

اأ�سحاب  من  عدد  مب�ساركة  احلجة  ذي  �سهر  من  الثالث  يف  وذلــك 

املعايل والف�سيلة. وتهدف هذه الندوة اإىل ابراز اجلهود الكبرية 

خدمة  يف  العامة  القطاعات  مبختلف  ممثلة  اململكة  تقدمها  التي 

حجاج بيت الله احلرام. خال اجلائحة.

ل�سوؤون  العام  الرئي�س  ال�سدي�س  الرحمن  عبد  الدكتور  واأو�سح 

املــ�ــســجــد احلــــرام واملــ�ــســجــد الــنــبــوي اأن الـــنـــدوة تــاأتــي لإبــــراز 

الوقائية  الجــراءات  واي�ساح  الرحمن  ل�سيوف  املقدمة  اخلدمات 

الله  بيت  حجاج  اداء  الله.  بــاإذن  تكفل  التي  املتبعة  والحــرتازيــة 

احلرام �سعائرهم بكل ي�سر و�سهولة واطمئنان. ويف اأجواء اآمنة 

العملية  الربامج  ور�سم  التوعية  يف  امل�ساركة  بــاب  من  و�سحية 

امل�ساحبة لتحقيق النجاح .

مقبول بن فرج اجلهني

إتاحة مواعيد الحصول
على اللقاح ألعمار 12 - 18

الريا�ض ـ البالد 

اأكدت ال�سحة توفر املواعيد حالًيا للفئة العمرية 

اململكة  مناطق  جميع  يف  عاًما   )18-12( من 

للح�سول على اجلرعة الأوىل من لقاح كورونا، 

وذلك موا�سلة جلهودها ملنع العدوى، وحمايًة 

نف�س  ويف  الفريو�س.  م�ساعفات  من  للمجتمع 

جــديــدة  اإحــ�ــســائــيــة  ال�سحة  اأعــلــنــت  الــ�ــســيــاق، 

مل�ستجدات كورونا يف اململكة خال ال24 �ساعة 

املا�سية ت�سمنت ت�سجيل )1256( حالة موؤكدة 

احلــالت  عــدد  بلغ  فيما  حالة  وتــعــايف)1155( 

حالة   )1385( منها  حالة   )10829( الن�سطة 

حرجة.

الإ�سابات  عدد  اإجمايل  اأن  الإح�سائية  وبينت 

عدد  وبــلــغ  حــالــة   )516949( بلغ  اململكة  يف 

حالت التعايف )497965( حالة، وفيما يخ�س 

الوفيات فقد مت ت�سجيل )14( حالة حيث و�سل 

 )8155( املــمــلــكــة  الــوفــيــات يف  عـــدد  اإجـــمـــايل 

اجلميع  ون�سحت  جميعًا«.  الله  »يرحمهم  حالة 

لا�ست�سارات   )937( مــركــز  مــع  بــالــتــوا�ــســل 

واحل�سول  ال�ساعة،  مدار  على  وال�ستف�سارات 

ومعرفة  واخلــدمــات  ال�سحية  املعلومات  على 

م�ستجدات فريو�س )كورونا(. من ناحية اأخرى 

اعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل )1256( حالة 

)كوفيد-19(،  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة جديدة 

الله،  رحمهم  وفــيــات  حـــالت   )14( وت�سجيل 

وت�سجيل )1155( حالة تعايف لي�سبح اإجمايل 

ولله  حالة   )497,965( املتعافية  احلالت  عدد 

ــّرح املــتــحــدث الإعــامــي  احلــمــد.  اإىل ذلـــك �ــسَ

ل�سرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، باأن 

�سبطت  املنطقة،  ب�سرطة  املخت�سة  اجلــهــات 

مبحافظة  الــقــرى  اإحــــدى  يف  ا  �سخ�سً  )80(

لاإجراءات  خمالف  جتّمع  يف  امل�سارحة،  اأحــد 

يف  ت�سهم  التي  الوقائية  والتدابري  الحرتازية 

)كوفيد  تف�سي ونقل فريو�س كورونا  احلد من 

النظامية،  الإجــــراءات  اتــخــاذ  وجــرى   ،)19  -

وتطبيق العقوبات املقّررة نظاًما بحق امل�سوؤول 

وكل من ح�سر التجّمع حمل املخالفة.

ضبط 14648
مخالفا ألنظمة اإلقامة 
والعمل خالل أسبوع

الريا�ض ـ البالد  

ملتابعة  امل�سرتكة  امليدانية  احلمات  اأ�سفرت 

اأنظمة الإقامة والعمل واأمن  و�سبط خمالفي 

كافة،  اململكة  مناطق  يف  متت  التي  احلــدود، 

وذلك للفرتة من 5 / 12 / 1442 و حتى 11 / 

12 / 1442هـ عن حزمة من النتائج حيث بلغ 

اإجمايل املخالفني الذين مت �سبطهم باحلمات 

امليدانية الأمنية وامل�سرتكة يف مناطق اململكة 

كافة )14648( خمالًفا، منهم )4565( خمالًفا 

اأمن  لنظام  )8957( خمالًفا  و  الإقامة،  لنظام 

احلدود، و )1126( خمالًفا لنظام العمل.  كما  

حماولتهم  خال  �سبطهم  مت  من  اإجمايل  بلغ 

 )270( املــمــلــكــة  داخــــل  اإىل  احلــــدود  عــبــور 

اجلن�سية،  ميــنــيــو  مــنــهــم   )%46( ــا،  �ــســخــ�ــسً

و)%10(  اجلــنــ�ــســيــة،  ــو  ــي ــوب ــي اإث و)%44( 

ا  جن�سيات اأخرى، كما مت �سبط )127( �سخ�سً

ملحاولتهم عبور احلدود اإىل خارج اململكة.

ـــواء  واإي نقل  يف  مــتــورطــني   )5( �سبط  ومت 

اأنظمة الإقامة والعمل واأمن احلدود  خمالفي 

والت�سرت عليهم.

ــغ اإجـــمـــايل مـــن يــتــم اإخــ�ــســاعــهــم حــالــًيــا  ــل وب

وافــدًا   )60622( الأنظمة  تنفيذ  لإجــــراءات 

و)9623(  رجـــًا،   )50999( منهم  خمــالــًفــا، 

امراأة.

لبعثاتهم  خمــالــًفــا   )44765( ــة  اإحــال ومتـــت 

�سفر،  وثــائــق  على  للح�سول  الدبلوما�سية 

حجوزات  ل�ستكمال  خمالًفا   )3614( واإحالة 

واأكــدت  خمالًفا.   )7852( وترحيل  �سفرهم، 

ي�سهل  مــن  كــل  يعاقب  اأنـــه  الــداخــلــيــة  وزارة 

اأو  للمملكة  احلدود  اأمن  نظام  خمالف  دخول 

نقله داخلها اأو يوفر له املاأوى اأو يقدم له اأي 

الأ�سكال،  مــن  �سكل  ــاأي  ب خدمة  اأو  م�ساعدة 

�سنة،   15 مــدة  ال�سجن  اإىل  ت�سل  بعقوبات 

اإىل مــلــيــون ريــــال،  ــيــة تــ�ــســل  وغـــرامـــة مــال

امل�ستخدم  وال�سكن  النقل  و�سيلة  وم�سادرة 

لاإيواء، والت�سهري به، كما تعد هذه اجلرمية 

للتوقيف،  املــوجــبــة  الــكــبــرية  اجلـــرائـــم  مــن 

اجلميع  حــاثــة  والأمـــانـــة،  بال�سرف  واملــخــلــة 

على الإباغ عن اأي حالت خمالفة على الرقم 

والــريــا�ــس،  املــكــرمــة  مكة  مبنطقتي   )911(

و)999( و)996( يف جميع مناطق اململكة.

»الغذاء والدواء« توضح المعدل المناسب للفرد يوميا

استشاريان لـ          : اإلكثار
من اللحوم يسبب األمالح والنقرس

جدة - يا�سر بن يو�سف   

بــاأل  ـــدواء  الــغــذاء وال  يف وقــت  ن�سحت هيئة 

تتجاوز احل�س�س اليومية للفرد من اللحوم من 

2-3 ح�س�س بحد اأق�سى 30 جراًما يف احل�سة 

الواحدة.

الأمــثــل  ال�ــســتــهــاك  يح�سب  اأن  يف�سل  وانـــه   

معدل  من   %20 اإىل   15 من  الربوتني  من  للفرد 

اليومي  الحــتــيــاج 

مــــــن الــــ�ــــســــعــــرات 

 2000" احلــراريــة 

حرارية"  ــعــرة  ــس �

ـــي تــــعــــادل مــن  ـــت ال

 400 اإىل   300

ـــعـــرة حــــراريــــة  �ـــس

مـــن الـــربوتـــني يف 

اليوم.

فـــــــــــقـــــــــــد حـــــــــــذر 

اأفــراد  ا�ست�ساريان 

املـــجـــتـــمـــع بـــعـــدم 

تناول  مــن  الإكــثــار 

اللحوم وامل�سويات 

اإذ   ، الأيـــــــام  هــــذه 

يـــوؤدي  قــد  ـــك  ذل اإن 

امـــاح  زيـــــادة  اإىل 

والتعر�س  اجل�سم 

�سمح  - ل  لاإ�سابة 

الإ�سابة  اإىل   - الله 

بالنقر�س.

يُعرف  النقر�س  مــر�ــس  اأن  الباد"،  لـ"  وقـــال 

الــذيــن  كـــثـــرًيا  يــ�ــســيــب  اإذ   ، املــرفــهــني  مبــر�ــس 

يفرطون يف تناول اللحوم بكرثة.

ــور �ــســيــاء حــ�ــســني ،  ــت ــدك يف الـــبـــدايـــة  حـــذر ال

احلا�سل على دكتوراه الروماتيزم من بريطانيا 

ــــــراط يف تــنــاول  ، مــر�ــســى الــنــقــر�ــس مـــن الإف

اللحوم وامل�سويات ب�سكل كبري ، مبيًنا اأن هناك 

والإفـــراط  النقر�س  مر�س  بــني  وثيقا  ارتباطا 

اأحد  النقر�س  داء  يعترب  اإذ   ، اللحوم  تناول  يف 

وي�سيب  الطبي  الــتــاريــخ  يف  الأمــرا�ــس  اأقـــدم 

اللحوم  اأكــل  يف  يفرطون  الذين  املرفهني  عــادة 

جمموعة  اإىل  نقر�س  كلمة  وت�سري   ، والتدخني 

ا�سطرابات تت�سف بخلل يف ا�ستقاب البورين 

جتمع  مــن  طبيعية  غــري  م�ستويات  اإىل  مــوؤديــًا 

حم�س الــبــول يف الـــدم ، وهــو مــر�ــس الــذكــور 

5 % من احلالت  الن�ساء  البالغني غالبًا وت�سكل 

فقط، وي�ساب الأ�سبع الكبري للقدم يف الهجمة 

الأوىل يف اأكرث من 50% من احلالت اإذ ي�ساب 

 ، الأ�سخا�س  من   %90 عند  املر�س  �سري  اأثــنــاء 

الليل وتخف �سدته يف  اأثناء  الأمل  وتزداد �سدة 

انتفاخ  امل�ساب  املف�سل  على  ويظهر  ال�سباح 

بدء  على  الاحقة  ال�سنوات  ويف   ، واحــمــرار 

اأمــاكــن مثل  عــدة  الآلم يف  قــد حتــدث  املــر�ــس 

اأ�سابع  وكذلك  الكعب  واملع�سم  واملرفق  الركبة 

اليدين والقدمني.

بفكرة  النقر�س  مر�سى  �سياء  الدكتور  ون�سح 

الرت�سيد ولي�س احلرمان ، مبعنى تر�سيد كمية 

تزيد  ل  بحيث   ، يوم  كل  يتناولها  التي  اللحوم 

 ، الدهون  من  اخلال�سة  اللحوم  من  جرام   100

وجبات  عــدة  على  الكمية  هــذه  تق�سيم  وميكن 

خال اليوم اأو وجبة واحدة مبا ينا�سب الفرد ، 

واحلر�س على ا�ستهاك كميات كبرية من املياه 

اليوم، حيث  2 لرت، على مدار  اإىل  1.5 لرت  من 

اأ�سيد  اليوريك  حم�س  اإذابــة  على  املياه  ت�ساعد 

ملحقات  تناول  وجتنب   ، البول  مع  وخروجه 

الأ�سحية متاًما مثل الكبدة، والقلب، والكاوي 

الكولي�سرتول  كميات كبرية من  ملا حتتويه من 

وحم�س اليوريك اأ�سيد ، واحلر�س على تناول 

مـــن اخلـــ�ـــســـروات والـــفـــواكـــه بجانب  الــعــديــد 

زيت  وا�ستخدام  واملك�سرات،  الكاملة  احلبوب 

الزيتون الغني بالأوميجا 3.

البولية  امل�سالك  ا�ست�ساري  يــقــول  جهته  مــن 

وزراعــــة الــكــلــى الــدكــتــور ر�ــســا مــتــبــويل ، اإن 

ترتفع  اإذ  املفا�سل،  التهاب  اأ�سكال  اأحد  النقر�س 

فيه ن�سبة حم�س اليوريك - حم�س البول - يف 

الدم، ما ي�سبب ال�سعور باآلم �سديدة يف املف�سل 

واحمرار،  تــورم،  اللتهاب  هذا  ي�ساحب  وقد   ،

اأن  مبيًنا   ، اجل�سم  حــرارة  درجــة  يف  وارتــفــاع 

املر�س يتطور يف الرجال البالغني الذين ترتاوح 

بعد  الن�ساء  وعند  عاًما،  و45   30 بني  اأعمارهم 

عام  ب�سكل  ولكن   ، واخلم�سني  اخلام�سة  �سن 

الذين  الأ�سخا�س  النقر�س مر�س �سائع يف  فاأن 

عن  النظر  بغ�س  عاًما   65 على  اأعمارهم  تزيد 

ـــادر احلــــدوث عــنــد الأطــفــال.  اجلــنــ�ــس، وهـــو ن

اأن هناك بع�س عوامل اخلطورة   ، قائًا  وتابع 

ال�سمنة  مثل  النقر�س  حــدوث  يف  ت�ساعد  التي 

تكون  التي  ال�سحية  احلــالت  بع�س   ، املفرطة 

فيها ن�سبة حم�س اليوريك مرتفعة، مثل ارتفاع 

�سغط  وارتفاع  الــدم،  يف  الكولي�سرتول  ن�سبة 

، وبع�س  القلب  ال�سكري، واأمرا�س  الدم، وداء 

تــزيــد مــن ارتــفــاع ن�سبة حم�س  الــتــي  الأدويــــة 

اليوريك، مثل الأدوية املدرة للبول ، الإكثار من 

تناول اللحوم احلمراء، واملحار، وبع�س اأنواع 

الأطعمة الغنية بالربوتني التي تزيد من ارتفاع 

 ، الغازية  امل�سروبات   ، اليوريك  حم�س  ن�سبة 

اجلفاف وعدم �سرب كمية كافية من ال�سوائل.

رضا متبولي

ضياء حسين
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األداء العالي للجهات الحكومية واألهلية يترجم العمل االحترافي

حج ناجح .. بتقنيات ذكية

ومتابعة  وملراقبة  احلــجــاج  مل�ساعدة  ربــوتــات   توفري  مت  كما   
تطبيق   اإىل  اإ�سافة  والوقائية،  الحــرازيــة  بالتدابري  اللتزام 
�سدايا ووزارة  مع  "ن�سك" بالتعاون  الذكي  اإ�سوار احلج  خدمة 

احلج والعمرة، للتمكني من متابعة �سحة احلاج رقميًا. 
ال�سحة  وزارة  بــذلــت  فقد  ال�سحية  بــاجلــهــود  يتعلق  وفيما   
للحفاظ على �سحة و�سالمة وراحة احلجيج يف  جهودا كبرية  
وطاقاتها  اإمكاناتها  جميع  �سخرت   حيث  كورونا،  جائحة  ظل 
الذي  العايل  الأداء  اأن  كما   ذلك،  حتقيق  نحو  واملادية  الب�سرية 
قدمته اجلهات احلكومية والأهلية امل�ساركة يف مو�سم حج هذا 
الذي  الكبري  والتطور  الدقيق  الحــرايف  العمل  يرجم   العام 
حتقق يف هذا العهد امليمون وفق روؤية اململكة 2030 الطموحة.

 كما اأن  النجاحات املتتالية التي ت�سجلها اململكة اإمنا هي ثمرة 
لتوجيهات حكيمة ومتابعة م�ستمرة من خادم احلرمني ال�سريفني 
و�سمو ويل عهده الأمني – حفظهما الله – اللذين يقفان خلف كل 

الُرقّي والتطور،  اإجناز ويتطلعان دوًما لتحقيق مزيد من 
ا يف خدمة احلرمني ال�سريفني وقا�سديهما. خ�سو�سً

 وهذا النجاح حلج هذا العام يوؤكد اأن  اململكة قادرة على 
وتعمل  كورونا  جائحة  ظل  يف  والعمرة  احلج  اإدارة 
من  وال�ستفادة  مو�سم  كل  يف  اخلطط  حتديث  على 
املكت�سبات. كما اأن الكوادر الب�سرية ال�سعودية كان لها 
الف�سل بعد الله يف اإدارة وتنظيم اأداء هذه ال�سعرية 
العظيمة، والرتقاء بخدمة �سيوف الرحمن، وتوفري 
كل الإمكانات املادية والب�سرية؛ التي ت�سهل للحجاج 
واملعتمرين اأداء �سعائرهم ب�سهولة وي�سر، من خالل 
ما  وهــو  ال�سابقة؛  املــوا�ــســم  تنظيم  يف  اخلـــرات 
اململكة  كانت  باأن  وتوفيقه  الله  بحمد  بثماره  اأتى 
احلج  موا�سم  وتنظيم  اإدارة  يف  متميًزا  منوذًجا 

بكفاءة عالية.

جدة ـ خالد بن مر�ضاح 
 اإن جناح مو�سم احلج لهذا العام يعك�ص قدرات اململكة واإمكاناتها الهائلة على مواجهة التحديات وتخطي الظروف ال�ستثنائية التي يعي�سها العامل ب�سبب جائحة كورونا،  كما اأن هذا النجاح يوؤكد  حر�ص حكومة خادم احلرمني 

ال�سريفني على �سالمة احلجيج وتي�سري اأدائهم ملنا�سكهم يف اأجواء اإميانية مفعمة بالأمن والأمان، اإ�سافة اإىل ذلك فاإن ت�سخري اإمكانيات الدولة كافة �ساهمت يف اأداء �سيوف الرحمن ملنا�سكهم بكل �سهولة وي�سر ف�سال عن ا�ستخدام  
التقنيات الرقمية والإجراءات الحرازية للحفاظ على �سالمة �سيوف الرحمن، وهو ما كان حمل اإ�سادة اإ�سالمية وعاملية م�ستحقة ،اإىل جانب ذلك فاإن التعاون بني  اجلهات احلكومية  وت�سخري اأحدث التقنيات واحللول الرقمية 

لتطبيق نظام احلج الرقمي ل�سمان �سالمة �سيوف الرحمن و�سحتهم، وتقدمي جمموعة من الإجراءات التنظيمية والوقائية وفق ال�سوابط واملعايري ال�سحية العاملية.
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الريا�س:

  58.6 %  لسندات األمر.. ومنطقة الرياض تتصدر

115.4 مليار ريال قيمة طلبات التنفيذ خالل 11 شهرا
الريا�س - البالد

ــات الــتــنــفــيــذ لــــــ�أوراق  ــب بــلــغــت قــيــمــة طــل
يف  التنفيذ  حماكم  با�سرتها  التي  التجارية 
اأنحاء اململكة نحو 115.4 مليار ريال لتنفيذ 
املا�سية.  �سهرا   11 خــ�ل  طلبا،   571251
 ، العدل  وزارة  عن  �سادرة  بيانات  وبح�سب 
"�سندات الأمر" على 58.6 % من  ا�ستحوذت 

هذه الق�سايا، وذلك بنحو 313619 ق�سية.
املرتبة  الريا�ض يف  منطقة  وجاءت حماكم 
 43.5 بنحو  الطلبات  قيمة  حيث  من  الأوىل 
ــال،  ري مليار   52.01 نحو  بلغت  حيث   ،  %
ثانيا  املكرمة  مكة  ومنطقة  طلبا،  ـــ121611  ل
لتنفيذ  ريــال  مليار   33.1 بنحو  تقدر  بقيمة 
املنطقة  حمــاكــم  وجــــاءت   ، طلبا   155311
مليار  بــــ22.06  الثالثة  املرتبة  يف  ال�سرقية 
ريال لتنفيذ 93643 طلبا، تلتها منطقة املدينة 
ـــ30326  ل ريــال،  مليار   2.06 بنحو  املــنــورة 
تقارب  بقيمة  الق�سيم  منطقة  ثم  تنفيذ،  طلب 

1.4 مليار ريال، لتنفيذ 18825 طلبا.
نحو  ع�سري  منطقة  طــلــبــات  قيمة  وبــلــغــت 

1.3 مليار ريال لعدد 26606 طلبات، تلتها منطقة 
 7215 لتنفيذ  ريــال  مليون   909.8 بقيمة  اجلــوف 
طلبا، وجازان بقيمة 686.7 مليون وعدد 20601 

وعدد  ريــال  مليون   641.4 تبوك  ومنطقة   ، طلب 
 428.2 بتح�سيل  حائل  ومنطقة  طلبا،   17786
جنران  ثم  تنفيذ،  طلب   10660 لنحو  ريال  مليون 

بـ 314.6 مليون لتنفيذ 7085 طلبا.

وقدمت خدمة املوثق التابعة لوزارة العدل خ�ل 
توثيقية،  عملية  األــف   22 من  اأكــر  املا�سي  يونيو 
بداية  منذ  التوثيق  عمليات  عدد  اإجمايل  بلغ  فيما 
توثيقية  عملية  األــف   200 من  اأكــر  اجلــاري  العام 

توثيق  بـــن  مـــا  اخلـــدمـــات  ــنــوعــت  وت  ،
والرهون  والإفــراغــات  الوكالت  وف�سخ 
املالية  الإقـــرارات  اإىل  اإ�سافة  العقارية، 
وتوثيق  العقارية  ال�سكوك  وت�سحيح 

عقود ال�سركات.
واأكدت الوزارة اأن خدمة املوثق تهدف 
واملوؤ�س�سات  الأفـــراد  على  الت�سهيل  اإىل 
وال�سركات ل��ستفادة من خدمات كتابات 
بجودة  مــكــان  واأي  وقــت  اأي  يف  الــعــدل 

عالية ووقت ق�سري.
وتقدم خدمة املوثق عديدا من اخلدمات 
اأو  الــوكــالت  اإ�ــســدار  ت�سمل  التوثيقية 
اإ�سافة  ال�سركات،  عقود  وتوثيق  ف�سخها 
وخدمة  العقارية  الإفــراغــات  توثيق  اإىل 
الرهون العقارية التي حتتوي على خدمة 
رهن العقار، فك رهن العقار، اإفراغ العقار 
وخدمة  ال�سكوك  وت�سحيح  رهنه،  مع 
خدمة  ت�سمل  الــتــي  املــالــيــة  الإقــــــرارات 
ب�سداد  ـــرار  الإق وخــدمــة  بالدين  ـــرار  الإق
التحقق  وخــدمــة  عنه  التنازل  اأو  الــديــن 
املوثقن  عــر  ــوكــالت  وال العقارية  ال�سكوك  مــن 
جميع  يف  املوجودين  العدل  وزارة  من  املرخ�سن 

اأنحاء اململكة.

اإن العامل يتحول ..

ضيف خفيف الظل 
امل�ساة  ج�سر  اأو  كوبري  ت�سييد  اأ�ساهد  واأنــا  كثريا  �سعدت 
الذي مت بناوؤه وتركيبه خ�ل �ساعات معدودات يف طريق 
امللك عبدالعزيز  بجدة. هذا يعني اأننا قادرون على ت�سريع 
حتى   .. قيا�سية  اأزمنة  يف  والأنفاق  والكباري  الطرق  بناء 
ل ي�سار املجتمع واقت�سادات املحال التجارية التي تقع يف 
نطاق هذه املن�ساآت وت�سطر اإىل الإقفال ل�سنوات اأو النتقال 
اإىل اأماكن اأخرى .. اإ�سافة اإىل تعر حركة �سري ال�سيارات  
�سوارعها  ومنافذ  طرق  يف   .. املرورية  التحوي�ت  نتيجة 

غري معبدة ومليئة باحلفر واملطبات. 
نــدرة   مــن  .. نعاين  فــرة     والــيــوم يف مدينة جــدة ومنذ 
واأخــرى  متاما  مقفل  بع�سها   .. البنزين  حمطات  تــواجــد 
وفق  التاأهيل  واإعادة  والتطوير  التحديث  لعمليات  تخ�سع 

متطلبات ال�س�مة واملعايري العاملية يف تقدمي اخلدمات. 
   وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه بقوة .. هل اإعادة تاأهيل تلك 
ال�سيارات  و�سحن  متوين  العتبار  يف  تاأخذ   .. املحطات 
.. والتي  اململكة  اأ�سواق  اإىل  القادمة   .. الكهربائية  بالطاقة 

�ستنت�سر يف ال�سوارع يف زمن قيا�سي.
   هناك  40  طرازا من ال�سيارات الكهربائية �ستغزو اأ�سواق 
من  العديد  وهناك   .. القادمة  �سنوات  اخلم�ض  خ�ل  العامل 
الدول واملدن يف العامل �ستفر�ض حظرا علي ال�سيارات التي 

تعمل بالوقود التقليدي وذلك بحلول عام  2030.  
املجتمعات  على  نف�سها  �ستفر�ض  الكهربائية  ال�سيارات     
وذلك لوفوراتها القت�سادية يف متطلبات ال�سيانة وال�سحن 
الكهربائي امل�ستمد من الطاقة ال�سم�سية والرياح واملتواجدة 
يف املنازل ويف كل مكان تقف فيه ال�سيارات  .. اإىل جانب 

اأدائها املريح الناجت عن هدوء اأجهزة ت�سغيلها. 
الوقت  يف  الكهربائية  ال�سيارات  تواجهها  م�سكلة  اأكــر     
دقيقة   الث�ثن  من  يقرب  زمن  اإىل  حاجتها  هو   .. احلايل 

ل�سحنها بالإ�سافة اإيل اإرتفاع اأ�سعار بطارياتها. 
الكهربائية ومتطلباتها يجب  ال�سيارات     كل ما ذكرت عن 
الوقود  نعيد حتديث وتاأهيل حمطات  الآن ونحن  مراعاته 
وذلك بتوفري من�سات لل�سحن الكهربائي لل�سيارات ومراكز 
اإ�س�ح و�سيانة �سريعة .. ومهند�سون موؤهلون لهذا النوع 
اأماكن للراحة وتناول القهوة  من ال�سيارات. بالإ�سافة اإىل 
من�سات  عر  الأعمال  واأداء  اخلفيفة  والوجبات  وال�ساي 

الإنرنت اأثناء التوقف ل�سحن البطاريات. 
وباخت�سار �سديد .. نحن على م�سارف تغيري جذري ملفهوم 
مواقف ال�سيارات والطرقات ومعاملها ولوحاتها واإع�ناتها 
اخت�سا�سي  ونوعية  ال�سحن  وحمطات  املــرور  واإ�ــســارات 

الإ�س�حات الكهربائية ال�سريعة لل�سيارات. 
يومي  دخل  م�سدر  �سيكون  الكهربائية  ال�سيارات  �سحن     
الكهرباء  بيع  نتيجة  وذلــك   .. به  باأ�ض  ل  والأفــراد  ل�أ�سرة 
للقاطنن يف احلي اأو اجلريان .. اأو من انقطعت بهم �سبل 
ال�سحن فجاأة .. ومن ثم بيع الفائ�ض من الطاقة اىل �سركات 
يف  الخت�سا�ض  جهات  من  يتطلب  الأمــر  وهــذا  الكهرباء. 
الت�سريعات  واإ�ــســدار  و�سع   .. الكهرباء  و�سركات  الدولة 
 .. الطرفن  بن  الع�قة  وحتكم  البيع  عمليات  تنظم  األتي 
وال�س�مة  الأمــن  نظم  و�سع  اأي�سا  بل   .. فح�سب  ذلك  لي�ض 
وال�سكل  البيئة  على  للحفاظ  واملقايي�ض  واملــوا�ــســفــات 

اجلمايل للمباين ومواقف ال�سيارات وال�سوارع الخ.  
ب�سرعة  اإلينا  قادم  .. �سيف ح�ساري  الكهربائية  ال�سيارات 

الرق .. هل نحن م�ستعدون لإ�ستقباله؟

زين اأمن 

الصندوق السيادي السعودي ركيزة التنمية المستدامة  

 االستثمار في مستقبل المملكة والعالم

جدة - البالد
قوة  تعزيز  العامة   ال�س�ستثمارات  �سندوق  يوا�سل 
ومنو القت�ساد الوطني والتنمية امل�ستدامة ، ومكانته 
 ، العامل  يف  الأكــر  ال�سيادية  ال�سناديق  خارطة  على 
ورفع قدراته النوعية يف اقتنا�ض الفر�ض ال�ستثمارية 
ا�سراتيجيته  م�ستهدفات  تنفيذ  ثــم  ومــن   ، الــواعــدة 
اعتمدها  اأن  �سبق  والتي   )  2025  -  2021( اخلم�سية 
جمل�ض الإدارة برئا�سة �سمو الأمري حممد بن �سلمان بن 
عبدالعزيز، لتكون مرتكزًا رئي�سيًا يف حتقيق طموحات 
احلياة،  جــودة  ورفــع  القت�سادي،  النمو  نحو  الوطن 
وحتقيق مفهوم التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة يف خمتلف 
القطاعات التقليدية واحلديثة ، وتاأكيده ، حفظه الله ، 
على "ال�ستثمار يف م�ستقبل اململكة والعامل ، واأن يكون 

وطننا الرائد للح�سارة الإن�سانية اجلديدة.
ال�ستثمارات  �سندوق  ا�سراتيجية  اإطـــ�ق  خــ�ل 
العامة، اأ�سار �سمو ويل العهد ، اإىل العديد من الأهداف 
هذا  خــ�ل  اإجنــازهــا  على  ال�سندوق  يعمل  التي  املهمة 

العام وال�سنوات القليلة القادمة ، من اأهمها: 
- �سخ 150 مليار ريال �سنويًا على الأقل يف القت�ساد 

املحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.
الناتـج  يف  له  التابعة  �سركاته  خ�ل  من  امل�ساهمة   -
املحلي الإجمايل غري النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال 

ب�سكل تراكمي.
يتجاوز  اأن   ،  2025 بنهاية  ال�سندوق  ي�ستهدف   -

حجـم الأ�سول 4 تريليونات ريال.
مبا�سر وغري  ب�سكل  مليون وظيفة  ا�ستحداث 1.8   -

مبا�سر.
ا�ستثمارية  اإجنـــازات  حتقيق  ال�سندوق  ا�ستطاع   -

اإىل  للو�سول  خ�لها  من  متكن  �سخمة،  واقت�سادية 
مكانة  يف  وو�سعه  مهمة،  ا�سراتيجية  م�ستهدفات 
بارزة على خارطة العامل بو�سفه �سندوقًا �سياديًا رائدًا 
اأموال كبرية يف  واإدارة روؤو�ض  ا�ستثمار  وقــادرًا على 

اأ�سواق متعددة.

قطاعات و�شراكات
احليوية  القطاعات  ال�سندوق  ا�سراتيجية  ت�سمل   
التالية:  املرافق اخلدمية والطاقة املتجددة، ال�سناعات 
واخلدمات  النقل   ، ال�سطناعي  الــذكــاء   ، الع�سكرية 
اخلــدمــات   ، الــغــذائــي  الأمـــن  ،الــتــعــديــن،  اللوج�ستية 
ال�سحية،  الرعاية  العقاري،  القطاع  املركبات،   ، املالية 
الرفيه وال�سياحة ، الت�سالت ، وغريها من القطاعات 
)وطن  امل�سيئ  وعنوانها  اململكة  روؤيــة  يف  امل�ستهدفة 

طموح وجمتمع حيوي واقت�ساد مزدهر(.
دعم  اإىل  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  وي�سعى    
اإيجاد الفر�ض ال�ستثمارية للقطاع اخلا�ض كم�ستثمر 
ومورد، بهدف الإ�سهام يف رفع ن�سبة املحتوى املحلي 
القت�سادية من خ�ل تطوير  التنمية  ، والإ�سهام يف 
امل�ساريع  اإجنـــاز  يف  مهمة  ا�سراتيجية  �ــســراكــات 
خمتلف  ويف  امل�ستقبل  ومدن  التحتية  للبنى  الكرى 

القطاعات.
 ويف �سياق هذه احلقائق املاثلة على اأر�ض الواقع 
  ، ال�سندوق  ل�سراتيجية  الطموحة  الأهــداف  وبنك 
نذكر هنا تاأكيد حمافظ �سندوق ال�ستثمارات العامة 
ال�سندوق  بــاأن   ، الرميان  عثمان  بن  يا�سر  الأ�ستاذ 
ال�سعودي  القت�ساد  منو  تعزيز  يف  اأ�سا�سي  حمــرك 
قطاعات  اإطــ�ق  با�ستمرار  الدخل،  م�سادر  وتنويع 

وبناء  املتقدمة،  واملعارف  التقنيات  وتوطن  جديدة، 
�سعيًا  وذلــك  ال�سراتيجية،  القت�سادية  ال�سراكات 
اقت�ساد  لتنويع  اململكة  روؤيـــة  م�ستهدفات  لتحقيق 
اململكة وتعميق اأثر ودور اململكة يف امل�سهد الإقليمي 
والعاملي ، ويعمل ال�سندوق بخطى ثابتة ليكون اأحد 
ي�ستهدف  حيث  العامل،  يف  ال�سيادية  ال�سناديق  اأكر 
اأن تتجاوز اأ�سوله 7.5 تريليون ريال  يف عام 2030.   

فر�س ذهبية
خططه  جناحات  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  اأكد 
ال�ستك�سافية للفر�ض ال�ستثمارية الواعدة يف العامل 
الأ�سعار وتقييمات  ، م�ستفيدًا من تراجع  واقتنا�سها 
ال�سركات  بــذلــك  منقذا   ، عــدة  قــطــاعــات  يف  الأ�ــســهــم 
قيمة  رفع  الوقت  ذات  وفى   ، اجلائحة  من  املت�سررة 
 ، التدريجي  القت�سادي  التعايف  مع  خا�سة  اأ�سهمها 
لتتحول ا�ستثماراته اإىل فر�ض ذهبية لتعزيز اأ�سوله 
اأكد  وبذلك   ، ال�سعودي  ل�قت�ساد  متزايدة  ومكا�سب 
ومقاربته   ، ال�ستثمارية  �سيا�سته  �سواب  ال�سندوق 

الب�سرية خ�ل اأزمة اجلائحة.
اأي�سا من الفر�ض القوية لل�سندوق: رفع ملكيته يف 
ال�سوق الأمريكية من 12.8 مليار دولر بنهاية الربع 
الربع  بنهاية  دولر  مليار   15.4 اإىل   2020 الــرابــع 
الأول من العام اجلاري. وطبقا لإف�ساح الربع الأول 
حزمة  ال�سندوق  ا�سرى   ،2021 اجلــاري  العام  من 
كبرية من الأ�سهم يف 3 �سركات جديدة، ت�سمنت 7.5 
اكويزي�سن"،  هيلث  " كمبوت  �سركة  يف  �سهم  مليون 
و2.9 مليون �سهم يف �سركة "كوباجن"، و2.5 مليون 

�سهم يف "ملتي ب�ن".

إنجازات ومستهدفات الصندوق

شهادة دولية 

150 مليارًا سنويًا فى السوق المحلية

1.2 تريليون فى الناتج الوطني اإلجمالي

4 تريليونات  حجـم األصول بنهاية 2025 

 ضخ استثمارات في 13 قطاعًا حيويًا 

زيادة المحتوى المحلي بالشركات التابعة

1.8 مليون وظيفة مستهدفة حتى 2025 

1
2
3

4
5
6

 يف ظل الواقع  ال�سعب على دول العامل جراء تداعيات واآثار 
اجلائحة ، ا�سطرت العديد من كريات ال�سناديق ال�سيادية يف 
العامل اإىل ال�ستدارة حمليا ، وتراجعت بو�س�تها على خارطة 
املتاحة  بالفر�ض  اهتمامها  تقل�ض  مع   ، العاملية  ال�ستثمارات 
يف الأ�سواق الدولية ، فيما جنح �سندوق ال�ستثمارات العامة 
تعك�ض  عالية  وبقدرة   ، وعامليا  حمليا  متوازين  م�سارين  يف 
فر�ض  اقتنا�ض  على  وحر�سه   ، التنموي  دوره  وعمق  ثقة 

ال�ستثمارات اخلارجية املربحة.
  ويف هذا ال�سياق تاأتي �سهادة "املنتدى الدويل لل�سناديق 
الأزمــة  منذ  مرة  لأول  اإنــه  قال  الــذي  تقريره  ال�سيادية" يف 
يف  متواجدة  ال�سيادية  ال�سناديق  تكون   2008 فى  املالية 
مواجهة حتديات اجلائحة العاملية ، وفى �سدارة ا�ستجابات 
وال�سيا�سية  املــالــيــة  الــنــاحــيــة  مــن  للجائحة  احلــكــومــات 
والجتماعية ، وفيما ان�سغال العديد من ال�سناديق بتوجيه 
مواجهة  على  حمليًا  احلكومات  مل�ساعدة  للداخل  تركيزها 
توجه  ذات  اأخـــرى  �سناديق  هــنــاك  كــانــت  اجلــائــحــة،  اآثـــار 
مزدوج بن املحلية والعاملية ك�سندوق ال�ستثمارات العامة 
يف اململكة العربية ال�سعودية، الذي ا�ستطاع اأن يوازن بن 
فى  العاملية  الأ�سهم  تقييمات  هبوط  من  م�ستفيدًا  امل�سارين 
وتعزيز  الوظائف  خلق  دعــم  مع  بالتزامن  اجلائحة  ذروة 

القت�ساد ال�سعودي واملجتمع حمليًا.

شراكة مثمرة مع القطاع الخاص 
واقتناص الفرص العالمية

أسعار النفط تحافظ على ارتفاعها
عوا�سم - وكالت

 حافظت اأ�سعار النفط  على ارتفاعها لليوم اخلام�ض بعد تراجع طفيف ، 
واأنهى خام برنت اجلمعة مرتفعا 31 �سنتا اأو ما يعادل 0.4% اإىل 74.10 
، فيما �سعد خام غرب تك�سا�ض  اأن قفز 2.2% اخلمي�ض  دولر للرميل بعد 

الو�سيط  اإىل 72.07 دولر.
 و�سهد النفط اخلام ارتفاعًا هذا العام، حيث �سمح طرح اللقاحات باإعادة 
قــرارات  متا�سك  ا�ستمرار  مع   ، الطلب  معدلت  وارتفاع  القت�سادات  فتح 
قررت  حيث   ، العاملية  ال�سوق  حتركات  بل�ض" ومواكبتها  "اأوبك  جمموعة 
املجموعة موؤخرا زيادة ح�س�ض اإنتاج اأع�سائها من النفط 400 األف برميل 
التعايف  اأغ�سط�ض يف ظل  القادم  ال�سهر  اأ�سا�ض �سهري بدءا من  يوميا على 
واأداء  ال�سوق  تطورات  تقييم  على  املجموعة  وتعمل   ، العاملي  القت�سادي 

الدول امل�ساركة يف دي�سمر القادم.
وبح�سب التفاق مت تعديل م�ستوى الأ�سا�ض لإنتاج اململكة ورو�سيا اإىل 
11.5 مليون برميل يوميا لكل منهما بداية من مايو 2022 من 11 مليونا 
وتعديل  يوميا،  برميل  مليون   3.5 اإىل  الإمــارات  ح�سة  ترتفع  كما  �سابقا 

ح�س�ض كل من العراق والكويت.
للغاية  جيد  التفاق  اأن  الطاقة  وزيــر  �سلمان  بن  عبدالعزيز  الأمــري  واأكــد 
املزيد  اإعـــادة  و�سيتم  الأطـــراف  كــل  بــن  واحلـــوار  التفاهم  بف�سل  وحــدث 
التقييم  من  ملزيد  مفتوح  الباب  واأن  تدريجيا  ال�سوق  اإىل  الراميل  من 

واملراجعات لل�سوق.
بل�ض" قد  لـ"اأوبك" و"اأوبك  الــوزاري  ل�جتماع  اخلتامي  البيان  وكــان   
القت�سادي  التعاون  تراجع خمزونات منظمة  الطلب مع  اإىل حت�سن  اأ�سار 
دولر   100 اإىل  النفط  اأ�سعار  ت�سل  اأن  باركليز  بنك  توقع  فيما   ، والتنمية 
ن�سبيا  املرنة  غري  ال�ستجابة  �سوء  على  املقبلة،  الأ�سهر  خــ�ل  للرميل 

ملعرو�ض الدول غري الأع�ساء يف حتالف اأوبك+".
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طهران - البالد

�سد  الإيرانية  ال�سعبية  الحتجاجات  متــددت 

بالبالد  ت�سر  الــتــي  و�سيا�ساته  املـــاليل  نــظــام 

ـــوات مــن احلــر�ــس  واملــنــطــقــة، فيما حتــركــت ق

مناطق  يف  املحتجني  لقمع  الإيـــراين  الــثــوري 

يتوقفوا  مل  املتظاهرين  اأن  غري  البالد،  جنوب 

وظلوا يهتفون �سد النظام القمعي يف الأهواز، 

لليوم  ومــعــ�ــســور، واخلــفــاجــيــة، والــفــالحــيــة، 

التا�سع على التوايل اأم�س )ال�سبت(، على الرغم 

من انقطاع التيار الكهربائي وحملة العتقالت 

الوا�سعة التي طالت املحتجني لقمع الإنتفا�سة، 

مع حظر التجوال غري املعلن.

احتجاجات  خوز�ستان  يف  مدن  عدة  و�سهدت 

الثوري  احلر�س  قوات  اعتقلت  بينما  �سعبية، 

عـــ�ـــســـرات املـــتـــظـــاهـــريـــن يف مـــــدن الأهـــــــواز 

ومع�سور  واحلميدية  والفالحية  واخلفاجية 

اإىل مواقع غري معروفة، وفقا مل�سادر  ونقلتهم 

اأن الــكــثــري مـــن املــتــظــاهــريــن  حمــلــيــة، مــبــيــنــة 

اأنهم  غري  اخلا�سة،  الــوحــدة  ببنادق  اأ�سيبوا 

من  خــوفــًا  امل�ست�سفى،  اإىل  ــذهــاب  ال رفــ�ــســوا 

عمليات العتقال التي تقوم بها القوات الأمنية، 

وكمبلو  علوي  حي  مثل  مناطق  �سهدت  بينما 

يف  حا�سدة،  مظاهرات  وكيان�سهر،  ول�سكراأباد 

اخلا�سة  الــقــوات  من  الآلف  فيه  متركز  وقــت 

واحلــر�ــس الــثــوري وقـــوات الأمـــن يف مناطق 

متفرقة من الأهواز وت�سدوا للمحتجني بالغاز 

امل�سيل للدموع والر�سا�س.

مناطق  يف  الكهرباء  املــاليل  حكومة  وقطعت 

وا�سعة من مدينة الأهــواز، خا�سة يف املناطق 

التي يتظاهر فيها ال�سعب، واأوقفت اإمداد �سبكة 

الإنـــرنـــت عــر املــحــمــول يف مــديــنــة الأهــــواز 

واملدن الأخرى، كما عّطلت الإنرنت املنزيل.

مرمي  الإيرانية  املعار�سة  زعيمة  جــددت  فيما 

لإدانــة عمليات  املتحدة  لــالأمم  رجــوي، دعوتها 

ـــران واتــخــاذ اإجــــراءات فورية  الإعــــدام يف اإي

ال�سجناء املحكوم عليهم بالإعدام،  لإنقاذ حياة 

موؤكدة اأم�س، �سرورة اإحالة ق�سية النتهاكات 

اخلطرية واملنهجية حلقوق الإن�سان يف اإيران 

اإىل جمل�س الأمن، كما اأو�سحت اأن النظام يف 

طهران يلجاأ اإىل زيادة عمليات الإعدام لتطويق 

الحتجاجات وخلق جو من الإرهاب.

من جهة ثانية، توا�سل اإيران التمدد والتغلغل 

و�سائل  عر  وذلــك  ال�سورية،  الأرا�ــســي  داخــل 

وطرق متعددة تقوم بها امليلي�سيات التابعة لها 

من خمتلف اجلن�سيات، وعر اأذرعها املنت�سرة 

ـــــادت مــ�ــســادر املــر�ــســد  ــا، حــيــث اأف ــوري ــس يف �

امليلي�سيات  اأن  ــان  ــ�ــس الإن حلــقــوق  الــ�ــســوري 

اإىل جتنيد  القيادة  باأوامر من  الإيرانية عمدت 

اأ�سخا�س من اأبناء امليادين والبوكمال ومناطق 

مناطق  اإىل  واأر�سلتهم  الــزور،  ديــر  يف  اأخــرى 

انتزاع  بغية  الرقة،  حمافظة  يف  النظام  نفوذ 

و�ــســراء عــقــارات مــن اأرا�ـــس ومــنــازل وحمــال 

جتــاريــة هــنــاك. ومتــكــن املــجــنــدون منذ مطلع 

عقارا   78 و�ــســراء  انــتــزاع  من  اجلــاري  ال�سهر 

الأقــل بني حمــال ومنازل واأرا�ـــس، وذلك  على 

خا�سعة  وقــرى  وبلدات  وحميطها  معدان  يف 

اأ�ــســحــاب  مــن  ــة، وطــلــبــوا  ــرق ال بــريــف  للنظام 

املكاتب العقارية اإطالعهم على اأي عرو�س بيع 

تتم يف املنطقة.

وداخل الأرا�سي ال�سورية، لقي القيادي البارز 

�سيد  الإيــــراين  الــثــوري  احلــر�ــس  �سفوف  يف 

الفائتة،  ال�ساعات  خــالل  حتفه  قر�سي،  اأحمد 

الإنــ�ــســان،  حلــقــوق  الــ�ــســوري  للمر�سد  طبقا 

قيادات  اأبــرز  اأحد  يعتر  القر�سي  اأن  بني  الذي 

ميلي�سيا لواء فاطميون، وهو اإيراين اجلن�سية، 

متواجد يف �سوريا منذ عام 2013، وقد �سارك 

يف العديد من العمليات الع�سكرية برفقة قا�سم 

�سليماين القائد ال�سابق لفيلق القد�س، مو�سحا 

مــازالــت  الإيــــراين  الــقــيــادي  مقتل  ظـــروف  اأن 

جمهولة حتى اللحظة، ول يعرف ما اإذا كان قد 

ريف  على  الأخــرية  الإ�سرائيلية  بال�سربة  ُقتل 

حم�س اأو بظروف اأخرى.

االحتجاجات اإليرانية تتمدد.. والنظام يقطع الكهرباء
اعتقاالت إلخافة الشارع وقمع االنتفاضات

بغداد - البالد

 اعتقلت اجلهات الأمنية العراقية منفذي تفجري مدينة 

الأقــل  على  �سخ�سًا   30 بحياة  اأودى  الــذي  ال�سدر، 

مالحقة  ظــل  يف  �سخ�سا،   60 عــن  يزيد  مــا  واإ�ــســابــة 

النظام العراقي للملي�سيات الإجرامية التابعة لإيران 

بغداد  الأمن وال�ستقرار يف  دابرها، وحتقيق  وقطع 

واملدن واملحافظات العراقية.

الكاظمي يف  العراقي م�سطفى  الــوزراء  وقال رئي�س 

تغريدة على "توير"، اأم�س )ال�سبت(، اإنه مت القب�س 

اجلناة  اأن  موؤكدا  ال�سدر،  مدينة  تفجري  منفذي  على 

�سيعر�سون اأمام القانون واأمام ال�سعب، و�سيكونون 

اأثيم". باٍغ  معتٍد  لكل  "عرًة 
وتــعــهــد الــكــاظــمــي خـــالل لــقــائــه مــع عــائــالت �سحايا 

مبالحقة  اأمــ�ــس،  �سابق  وقــت  يف  الإرهــابــي  التفجري 

العراقية،  الأنــبــاء  لوكالة  وفقا  وحماكمتهم،  اجلناة 

ولي�س  العدالة  عن  تبحث  احلكومة  اأن  على  م�سددا 

املواطن  كرامة  على  احلفاظ  على  وتعمل  النتقام، 

من  هــو  ال�سيا�سي  الو�سع  اأن  اإىل  ولفت  الــعــراقــي. 

تعمل  الدولة  اأن  اإىل  م�سريًا  احلالية،  الفو�سى  اأنتج 

الف�ساد  وتابع"  عملها.  يعيق  مــا  كــل  مواجهة  على 

البلد  اأو�سلت  من  هي  الإدارة  و�سوء  واملح�سوبية 

التابعني  لف�ساد  اإ�ــســارة  يف  الآن"،  عليه  هــو  مــا  اإىل 

للملي�سيات الإيرانية ومنفذي اأجندتها اخلبيثة، مبينا 

اأنه وّجه وزارة ال�سحة بتقدمي كل �سبل الدعم من اأجل 

ال�سدر وم�ساعدة  �سفاء م�سابي تفجري مدينة  �سرعة 

من يحتاج العالج يف اخلارج.

وك�سفت خلية الإعالم الأمني العراقية اأن التفجري كان 

فيما  نا�سفًا،  حزامًا  يرتدي  انتحاري  اإرهابي  ب�سبب 

التي  باجلرمية  �سالح،  برهم  العراقي،  الرئي�س  ندد 

ي�ستهدف  من  هناك  اأن  اإىل  م�سريا  بالب�سعة  و�سفها 

ل  واأنــهــم  الــعــيــد،  ع�سية  الــ�ــســدر  مدينة  يف  املــدنــيــني 

اأن يهناأ ولو حلظة بالأمن والفرح،  يرت�سون لل�سعب 

احللبو�سي،  حمــمــد  الـــرملـــان  رئــيــ�ــس  طــالــب  بينما 

اخلروقات  هذه  متر  "لن  وقال  املق�سرين.  مبحا�سبة 

دون م�ساءلة حقيقية".

الإن�سان يف  العليا حلقوق  املفو�سية  اأدانت  بدورها، 

العراق ب�سدة، التفجري الإرهابي، بينما قال التحالف 

بتقدمي  ملتزما  �سيبقى  اإنه  اأم�س،  داع�س  الدويل �سد 

العراقية  القوات  جهود  ومتكني  وامل�ساعدة  امل�سورة 

من اأجل حتقيق هزمية التنظيمات الإرهابية، خا�سة 

داع�س املدعوم من اإيران. واأ�ساف التحالف اأن الدعم 

"زيادة  على  �ساعد  العراقية  القوات  اإىل  قدمه  الــذي 

توا�سل  حيث  القتالية،  القوة  على  للحفاظ  قدرتها 

القيام بعمليات م�ستقلة ناجحة".

عدن - البالد

ملي�سيا احلــوثــي  اأجــنــحــة  بــني  اأ�ـــســـده  الــ�ــســراع  بــلــغ 

بني  املتبادلة  العلنية  التــهــامــات  وعـــادت  الإرهــابــيــة، 

اأمــــوال  ونــهــب  هــائــل  فــ�ــســاد  حـــول  امللي�سيا  قـــيـــادات 

الأ�سواأ  هي  اإن�سانية  ماأ�ساة  يعي�سون  الذين  اليمنيني، 

يف العامل، بح�سب تقارير اأممية، اإذ اتهم قيادي حوثي 

قيمتهما  بلغت  فيلتني  ب�سراء  امليلي�سيات  قيادات  اأحد 

6.200 ماليني دولر.

ال�سامعي،  �سلطان  النقالبيني  جمل�س  ع�سو  وقـــال 

ا�سرى  حوثيًا  قياديا  اإن  "توير"،  على  تغريدة  يف 

هذا  اأن  اإىل  م�سريا  دولر،  ماليني  بـــ6  فيلتني  موؤخرا 

القيادي "كان حايف القدمني"، قبل اجتياح �سنعاء يف 

اخليايل  املبلغ  م�سدر  عن  مت�سائاًل   ،2014 �سبتمر 

للف�ساد  منه  اإ�ــســارة  الــعــقــاريــن، يف  بــه  ا�ــســره  الـــذي 

ال�سامعي  وك�سف  ال�سعب.  اأمــــوال  ونــهــب  احلــوثــي 

ل�سراء  العامة  الأمـــوال  امليلي�سيا  قيادات  ت�سخري  عن 

الـــــولءات والــنــا�ــســطــني ملــهــاجــمــة وقــمــع املــعــار�ــســني 

التي  احلملة  نعري  "ل  واأ�ساف  وف�سادهم،  ملمار�ساتهم 

�سدنا  ريال  مليون   23 مببلغ  اجلدد  الل�سو�س  مولها 

فيما  ال�سجون"،  �ستكون  نهايتهم  لأن  ال�سعب  مال  من 

التهديدات  على  املقالح  حممد  احلوثي  القيادي  علق 

التي يتعر�س لها ال�سامعي، من قيادات حوثية اأخرى، 

معترا اأن هذه الأ�ساليب الرهيبية تعك�س ف�ساد راأ�س 

القوم  كبار  يخرج  "عندما  املــقــالــح:  وقــال  اجلــمــاعــة، 

للدفاع عن فا�سد يكون الراأ�س هو الفا�سد ل اجل�سد".

بالتخوين  التــهــامــات  ت�ساعد  اأن  مــراقــبــون  ويـــرى 

احلوثية  امليلي�سيات  ونا�سطي  قيادات  بني  والعمالة 

حقيقي  انعكا�س  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 

الــتــي تقود  الأجــنــحــة  بــني  الــ�ــســراعــات اخلفية  حلــدة 

امليلي�سيات.

من جهتها، اأعلنت القوات امل�سركة يف ال�ساحل الغربي 

ارتكبتها  ــة  الأممــي للهدنة  خــرقــًا   85 ر�ــســد  اليمني، 

ميلي�سيات احلوثي يف مناطق متفرقة جنوب احلديدة 

الــقــوات  اإعـــالم  نقل  بينما  املا�سية،  ال�ساعات  خــالل 

اخلــروقــات  اإن  قــولــه،  ع�سكري  م�سدر  عــن  امل�سركة 

�سملت اأعماًل عدائية قامت بها امليلي�سيات �سد املدنيني 

متثلت بق�سف وا�ستهداف منازلهم ومزارعهم مبختلف 

اأن  ــاف  واأ�ــس واملــتــو�ــســطــة.  الثقيلة  الأ�ــســلــحــة  اأنــــواع 

اخلروقات تركزت على املناطق اجلبلية وحي اجلروبة 

يف مــديــريــة الــتــحــيــتــا، ومــديــنــة حــيــ�ــس والــدريــهــمــي 

واملناطق ال�سكنية �سرق مدينة احلديدة.

فيما اأعلن املر�سد الأورومتو�سطي اأن اليمن ل يحتمل 

املزيد من الأزمات يف ظل ا�ستمرار اأ�سواأ اأزمة اإن�سانية 

ــف �سخ�س يف  األ  100 اأكــر مــن  اإن  ــال  الــعــامل. وق يف 

ال�سنوات  خالل  الإن�سانية  الأزمة  ب�سبب  توفوا  اليمن 

من 2015 وحتى العام اجلاري.

 2300 األف �سخ�س بينهم   100 اأن اأكر من  ولفت اإىل 

اإىل  بحاجة  مليونًا   20 ونحو  حياتهم،  فــقــدوا  طفل 

امل�ساعدات الإن�سانية، و5 ماليني �سخ�س منهم يواجه 

خطر املجاعة، بعد اأن بات 8 من كل 10 اأ�سخا�س حتت 

ع�سر  كــل  ميــوت  مينيا  طفال  اأن  مو�سحا  الفقر،  خــط 

بات  فيما  منها،  الوقاية  ميكن  اأمــرا�ــس  ب�سبب  دقائق 

مليونا طفل خارج املدر�سة مع ا�ستمرار ال�سراع امل�سلح 

الذي ت�سبب بنزوح 4 ماليني ميني من منازلهم.

عنا�سر  مقتل عدد من  اليمني  اأعلن اجلي�س  وميدانيا، 

اإيران، خالل حماولت  ميلي�سيا احلوثي املدعومة من 

حمافظة  اأطــــراف  يف  للجي�س  مــواقــع  بــاجتــاه  ت�سلل 

ماأرب.

التي  امليلي�سيا  من  جماميع  اجلي�س  قوات  وا�ستهدفت 

مــراد،  وجبل  امل�سرييف  جبهات  يف  الت�سلل  حــاولــت 

بعد  الــفــرار  على  اأجــرتــهــا  اأنــهــا  اإىل  م�سرية  ورحــبــة، 

�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفها، فيما ق�سفت مدفعية 

اجلي�س تعزيزات للميلي�سيا يف مواقع متفرقة بجبهات 

�سرواح، وكبدتها خ�سائر يف الأرواح والعتاد.

العراق.. اعتقال منفذي التفجير اإلرهابي بـ"الصدر"

اتهامات فساد جديدة بين أجنحة الحوثي

الكاظمي: المجرمون سيكونون عبرة لكل معتدٍ

أطفال اليمن يموتون بسبب انتهاكات المليشيا

محادثات أمريكية - روسية 
جديدة لخفض التوتر

وا�صنطن - البالد

خالل  الثانية  للمرة  ورو�سيا،  املتحدة  الوليات  جتري 

�سهرين، حمادثات رفيعة امل�ستوى خالل الأ�سبوع املقبل، 

لتحقيق ال�ستقرار وخف�س التوتر بني البلدين، وفقا ملا 

احلوار  اأن  موؤكدة  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  بينته 

على  الّتفاق  مّت  الذي  ال�سراتيجي«  »ال�ستقرار  حول 

اإطالقه خالل قمة يف 16 يونيو بني الرئي�سني الأمريكي 

جو بايدن والرو�سي فالدميري بوتني يف جنيف، �سُيعَقد 

يف املدينة نف�سها يوم الأربعاء املقبل.

هذا  خالل  من  ت�سعى  اإنها  الأمريكية  اخلارجية  وقالت 

احلوار اإىل اإر�ساء اأ�س�س لإجراءات م�ستقبلية للحد من 

الوفد الأمريكي  اأن  اإىل  الت�سلح وخف�س املخاطر، لفتة 

اإىل  �سريمان  ويندي  اخلارجّية  وزيــر  نائبة  �ستراأ�سه 

جانب بوين جينكين�س التي مّت اأخريًا تثبيتها يف من�سب 

الأ�سلحة.  على  الرقابة  ل�سوؤون  اخلارجّية  وزيــر  نائبة 

بني  عــّدة  جبهات  على  توّترات  و�سط  الجتماع  وياأتي 

باّتخاذ  مو�سكو  املتحدة  الــوليــات  وتــوّعــدت  البلدين. 

اإذا مل ت�سع حّدًا ملوجة الهجمات الإلكرونّية  اإجراءات 

التي ُي�سّن عدد كبري منها انطالقًا من الأرا�سي الرو�سّية 

بح�سب ما توؤّكد ال�سلطات الأمريكّية.

لكثري  الأخــرية  الفرة  يف  املتحدة  الوليات  وتعر�ست 

من هجمات »برامج الفدية« عر اخراق �سبكات كيانات 

فدية  بدفع  مطالبتها  لحقا  تتم  ثم  بياناتها،  وت�سفري 

فك  مبفتاح  مدها  مقابل  البيتكوين  عملة  بوا�سطة  غالبا 

الت�سفري. وعلى رغم من اأن مو�سكو تنفي اأي م�سوؤولية 

يبذلها  التي  باجلهود  بوتني  رحــب  الهجمات،  عــن  لها 

بايدن جلعل العالقات بني البلدين اأكر قابلية للتنبوؤ بها. 

و�سدد الرئي�سني الأمريكي والرو�سي خالل اإعالنهما عن 

اإطالق احلوار، على اأنه حتى يف ذروة احلرب الباردة، 

جتّنبًا  بع�سهما  مع  تتحادثان  مو�سكو ووا�سنطن  كانت 

الرئي�سني  �سابق  وقت  يف  ثنائية  قمة  وجمعت  لالأ�سواأ. 

اتفقا  املا�سي يف جنيف،  يونيو   16 بايدن وبوتني يف 

�سفريي  عودة  ومنها  املو�سوعات  من  عدد  على  خاللها 

البلدين، كما و�سف بوتني حينها خالل موؤمتر �سحايف 

املحادثات بالبناءة للغاية.



جدة ـ  خالد بن مر�ضاح    

البحر  مياه  ومالم�سة  املر�سوفة  امل��م��رات  تعد 

من  جدة  بجنوب  ال�سيف  �ساطئ  لرمال  الأحمر 

هذه  اإىل  البحر  ع��رو���س  زوار  ج��ذب��ت  ع��وام��ل 

املنطقة املمتدة بطول 3000 مرت، حيث تزورها 

املهتمني  ل�سيما  ال��ع��ام،  م���دار  ع��ل��ى  ال��ع��ائ��الت 

الأم��واج  كركوب  البحرية  الريا�سات  مبمار�سة 

واخل���ي���ل وامل�����س��ي ع��ل��ى امل���م���رات امل��ط��ل��ة على 

ال�ساحل مبا�سرة.

وحتتل امل�سطحات اخل�سراء على �ساطئ ال�سيف 

ومتنح  امل��ك��ان  ج��م��ال  ت��زي��د  مرتامية  م�ساحات 

املنطقة جميع  توفر  اإذ  املتعة،  الزوار مزيدًا من 

تتواجد  اإذ  م�سطاف،  لكل  ال�سرورية  اخلدمات 

اآلف  ل�سبعة  تت�سع  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ارات  م��واق��ف 

مركبة يف اآن واحد، كما توفر دورات مياه ذكية، 

مقاب�س  ال���س��رتاح��ة  مقاعد  ب��ج��وار  وو���س��ع��ت 

ل�سحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

البي�ساء،  ال���رم���ال  ع��ل��ى  ال���س��رتخ��اء  ومل��ح��ب��ي 

ُخ�س�ست مظالت حتجب اأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة 

ويتيح  املخ�س�سة.  الأم��اك��ن  يف  اجللو�س  عند 

امتطاء  لل�سياح بتجربة  الفر�سة  ال�سيف  �ساطئ 

التذكارية،  ال�سور  اأروع  والتقاط  اخليل  ظهور 

فر�سة  لهم  اأتيحت  والغو�س  ال�سباحة  ولع�ساق 

عالية  وبتجهيزات  اأم��ان  بكل  هوايتهم  ممار�سة 

امل�ستوى لتجنب الأخطار التي قد حتدث ب�سكل 

امل��اأك��ولت  لبيع  م��واق��ع  خ�س�ست  كما  ط���ارئ، 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سريعة،  والوجبات  البحرية 

الآي�سكرمي  تقدم  التي  املتنقلة  الطعام  عربات 

واملثلجات واأنواع الأطعمة ال�سهية.

وكانت الهيئة ال�سعودية لل�سياحة قد اأعلنت جدة 

�سيف  برنامج  �سملها  �سياحية  وجهة   11 �سمن 

"�سيفنا  �سعار  حتت  اأطلقته  ال��ذي  ال�سعودية، 

على جوك"، وي�ستمر حتى نهاية �سبتمرب املقبل، 

�سياحية  باقة   500 من  اأكرث  توفري  على  ويعمل 

الأم��اك��ن  واك��ت�����س��اف  بال�سفر  املهتمني  تنا�سب 

اجلديدة يف اململكة العربية ال�سعودية.

 "2021 ال�سعودية  "�سيف  عن  املزيد  وملعرفة 

توفر من�سات "روح ال�سعودية" زخمًا وافرًا من 

العناية  مبركز  الت�سال  ميكن  كما  املعلومات، 

بال�سياح على الرقم )930(.

جدة - يا�سر ين يو�سف    

وال��زراع��ة  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  با�سرت 

للرفق باحليوان يف خميم  بالغا  ملخالفات 

�سياحي خا�س بالطائف، مطالبة بامل�سارعة 

ورد  ملا  تنفيذا  وذل��ك   املخالفات،  مبعاجلة 

يف ن��ظ��ام ال��رف��ق ب��احل��ي��وان ل���دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.

البيئة  وزارة  ف���رع  ع���ام  م��دي��ر  واو����س���ح 

املكرمة  م��ك��ة  مبنطقة  وال���زراع���ة  وامل���ي���اه 

ال��غ��ام��دي،  ال��ل��ه  ب��ن ج���ار  امل��ه��ن��د���س �سعيد 

وموؤ�س�ساتها   اململكة  اهتمام  ظ��ل  يف  ان��ه 

لوحظ  لال�سف  اأن��ه  اإل  باحليوان،  بالرفق 

اأن هناك بع�س الأطفال واملراهقني يوؤذون 

احليوانات ، ويتجلى هذا امل�سهد يف مو�سم 

من  كثري  ينطلق  حيث  وال�سيف  الأع��ي��اد 

احليوانات  ح��دائ��ق  اإىل  ب��رح��الت  الأه���ايل 

واملزارع  الطبيعية  واملحميات  واملتنزهات 

حيث تتواجد احليوانات.

موؤكدا اأن الوزارة تعمل على ت�سجيع ودعم 

العمل التطوعي يف جمال الرفق باحليوان، 

مثمنًا  وداعيًا اجلهات احلكومية وال�سركات 

والأفراد اإىل دعم العمل التطوعي يف جمال 

ال��رف��ق ب��احل��ي��وان، وم�����س��ددا على الأه��ايل 

والتعامل  الت�سرف  كيفية  الن�سء   تعليم 

مع احليوانات مبختلف اأنواعها، وتعليمهم 

ال�سلوك ال�سحيح وال�سوي مع احليوانات 

واأه���م���ي���ة ت��رب��ي��ة ال��ط��ف��ل ع��ل��ى اله��ت��م��ام 

ينجذب  حيث  عليها،  والعطف  باحليوانات 

ب�سكل  احل��ي��وان��ات  اإىل  الأط���ف���ال  م��ع��ظ��م 

وتعاملهم  فعلهم  رّد  ي�سكل  وق���د  ف��ط��ري، 

م���ع احل���ي���وان���ات ع��ن�����س��رًا م��ه��م��ًا يف ب��ن��اء 

الوالدين  دور  ياأتي  هنا  من  �سخ�سيتهم، 

عن  النظر  بغ�س  احليوان  اإي��ذاء  عن  لنهيه 

احليوانات  على  فالعطف  �سكله،  اأو  حجمه 

؛ يغرز لديه حمبة الآخرين والعتناء مبن 

حوله.

الرمال والممرات تجذب
السياح في شاطئ »سيف جدة«

البيئة تباشر مخالفات الرفق بالحيوان في مخيم سياحي 

لؤلؤة البحر األحمر 
شواطئ رملية خالبة

10 آالف هدية لسكان 
الدرعية خالل أيام العيد 

تبوك  ـ البالد   

مت���ت���از حم��اف��ظ��ة ���س��ب��اء مب��وق��ع��ه��ا 

اجل��غ��رايف ال���ذي ي��ط��ل ع��ل��ى �ساحل 

البحر الأحمر ذي ال�سواطئ اخلالبة 

واملتنوعة والغنية بال�سعب املرجانية 

وال�سواطئ الرملية ك�ساطئ ال�سجدة 

واملويلح ، وال�سواطئ اجلنوبية منها 

، وما يتبعها من القرى ال�سرقية التي 

ال�ساهقة  وجبالها  باأوديتها  تتميز 

ل��وؤل��وؤة   " ب���  تو�سف  اأ�سحت  حتى   ،

طبيعتها  جل��م��ال   " الأح���م���ر  ال��ب��ح��ر 

الربية والبحرية والتاريخية.

تربو  التي  البحرية  واجهتها  وتاأتي 

األ��ف   190 ع��ل��ى م�����س��اح��ة ت��ف��وق ال���� 

اأوج��ه اجلذب  اأه��م  اأح��د   ، مرت مربع 

ال�����س��ي��اح��ي ف��ي��ه��ا ، ح��ي��ث ت��ت��ج��اوز 

ت�سم  ب��ح��ري��ة  ك���واج���ه���ة  م�����س��م��اه��ا 

هند�سي  اإب�����داع  اإىل  ع��ام��ا  م��ت��ن��زه��ًا 

ي�سم بني جنباته العديد من املن�ساآت 

الفعاليات  حتت�سن  التي  وامل���زارات 

النوعية يف حمافظة �سباء على مدار 

وترفيهي  �سياحي  وك��م��زار   ، ال��ع��ام 

ي��ج��اوره   ، للمحافظة  واق��ت�����س��ادي 

هدير البحر باأمواجه الهادئة. وت�سم 

�سباء مر�سى لقوارب النزهة وال�سيد 

ال���ذي يحتوي  ال��ت��ج��اري  امل��ي��ن��اء  يف 

على  ومم�سى  خ�سراء  �ساحات  على 

امل�سائية  اإطاللته  وت��ت��وج  ام��ت��داده، 

ب��اإ���س��اءات دي��ك��وري��ة ، اإ���س��اف��ة اإىل 

يفد  التي   ، الغو�س  بريا�سة  �سهرتها 

اإليها الغوا�سون من خمتلف املناطق 

ك�ساطئ  بكر  �سواطئ  من  ت�سمه  ملا 

واملعر�س  والبي�سة  والغال  العيانة 

ريرة والليانة، و�سلمة. وَحر واأبو�سِ

الريا�ض ـ البالد    

فعالياتها  الدرعية"  "بوابة  اختتمت 

لالأ�سحى املبارك التي اأطلقتها ملجتمع 

ال��درع��ي��ة مب��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د الأ���س��ح��ى 

املبارك حتت �سعار " ا�سحى الدرعية 

"، واأقامت الهيئة عدًدا من الفعاليات 
املتنوعة، لن�سر الفرحة والبهجة بني 

العيد،  اأي��ام  خالل  والأطفال  الأه��ايل 

خم�سة  وتفعيل  تزيني  خاللها  ج��رى 

حدائق بالدرعية، وتوزيع اثني ع�سر 

ال�سكان،  ع��ل��ى  وح��ل��وى  ه��دي��ة  األ���ف 

خم�س�سة  اأكيا�س  توزيع  اإىل  اإ�سافة 

اللحوم واأخرى لإعادة تدوير  حلفظ 

وح��ف��ظ ج��ل��ود و���س��وف الأ���س��اح��ي؛ 

اإىل  وو�سوًل  العامة  لل�سحة  تعزيًزا 

بيئة نظيفٍة وم�ستدامة تليق بجوهرة 

فعالياتها  الهيئة  ود���س��ن��ت  اململكة. 

امل��ب��ارك  الأ���س��ح��ى  ع��ي��د  ق���دوم  قبيل 

لأول  املوا�سي  ل�سوق  باإن�سائها  وذلك 

بلدية  مع  بال�سراكة  بالدرعية،  م��رة 

حمافظة الدرعية، رافقه اإن�ساء خيمة 

وال�سكان  الأه���ايل  تقي  لال�سرتاحة 

فيها  وت�سّيفهم  الأج������واء،  ح����رارة 

اأث��ن��اء  ب��ال��ق��ه��وة واحل���ل���وي���ات، يف 

الأولية  الإ�سعافات  حلقائب  توزيعها 

والأكيا�س  الأ�ساحي،  لذبح  املرافقة 

واجللود  اللحوم  حلفظ  املخ�س�سة 

والأ����س���واف واإع����ادة ال��ت��دوي��ر على 

م�سلخ  من  بالقرب  العزيز  جمتمعها 

الدرعية، و�سوًل اإىل توزيعها للهدايا 

اأقيمت  جوامع  �ستة  يف  واحللويات 

يف  املبارك  الأ�سحى  عيد  �سالة  فيها 

الدرعية"  "بوابة  و�سرّيت  الدرعية. 

واأح��ي��اء  ط���رق  ج��اب��ت  ف���رح  حافلتي 

ج���وه���رة امل��م��ل��ك��ة، ن��ا���س��رًة ال��ف��رح��ة 

وال��ب��ه��ج��ة ل��الأط��ف��ال والأه�����ايل على 

م���دار ي��وم��ني يف اأ���س��ح��ى ال��درع��ي��ة، 

وبهجتها  �سرورها  غمر  مظاهٍر  يف 

الأه����ايل وال�����س��ك��ان، واأ���س��ف��ت على 

ذلك  راف��ق  املعهود،  جمالها  الدرعية 

يف  ح��دائ��ق  خم�سة  وت��زي��ني  جتهيز 

لالحتفاء  والأب���ط���ال؛  امل��ل��وك  اأر����س 

بعيد الأ�سحى املبارك، ا�ستملت على 

وحديقة  ال��ع��ود،  ظهرة  يف  حديقتني 

ب��ح��ي اخل��ال��دي��ة، وح��دي��ق��ة يف حي 

العا�سمة، واأخرى يف حي الفي�سلية.
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الريا�ض ـ البالد   

بن  عبدالله  بن  ب��در  الأم��ري  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 

هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الثقافة  وزير  فرحان 

الرتاث رئي�س اللجنة الوطنية للرتبية والعلوم 

املهمة  الرتاث  مبواقع  غنية  اململكة  اإن  والثقافة 

على خارطة احل�سارات الإن�سانية، واأن اجلهود 

يف  ولت�سجيلها  عليها،  العامل  لتعريف  تتكامل 

جميع ال�سجالت الوطنية والدولية، كونها ثروة 

يف  م��وؤك��دا   ، للمملكة  ثقافيًا  وعمقًا  ح�سارية 

الوقت نف�سه  جناح اململكة يف ت�سجيل "منطقة 

حمى الثقافية" بنجران يف قائمة الرتاث العاملي 

والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم  ملنظمة 

)اليون�سكو( بو�سفه موقعًا ثقافيًا ذا قيمة عاملية 

ا�ستثنائية للرتاث الإن�ساين.

بنجران،  الثقافية"  حمى  "منطقة  وبت�سجيل 

اأم�س  خالل اجتماعات الدورة الرابعة والأربعني 

للجنة الرتاث العاملي املنعقدة يف مدينة فوزهو 

ال�سعبية، تكون اململكة قد  يف جمهورية ال�سني 

يف  �سعودي  موقع  �ساد�س  ت�سجيل  يف  جنحت 

هذه القائمة العاملية الرفيعة، اإىل جانب املواقع 

احِلجر  موقع  وه��ي:  �سابقًا  امل�سجلة  اخلم�سة 

1429ه���/  امل��درج يف قائمة ال��رتاث العاملي عام 

التاريخية  بالدرعية  الطريف  حي  ثم  2008م، 

التاريخية عام  2010م، ثم جدة  1431ه���/  عام 

ال�سخرية  الفنون  فمواقع  2014م،  1435ه���/ 

2015م،  يوليو  1436ه����/  ع��ام  حائل  مبنطقة 

يونيو  ه�/   1439 �سوال  الأح�ساء يف  ثم واحة 

ت�سجيل  اأن  الثقافة  وزي��ر  �سمو  واأك��د  2018م. 

ياأتي  جن���ران  مبنطقة  الثقافية  حمى  منطقة 

الوطني  ال����رتاث  ب��ه  يحظى  مل��ا  طبيعية  ث��م��رة 

م��ن دع��م واه��ت��م��ام كبريين م��ن خ���ادم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان 

جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن 

م�سريًا  الله-،  -حفظهما  الدفاع  وزي��ر  ال��وزراء 

قائمة  يف  امل�سجلة  ال�سعودية  امل��واق��ع  اأن  اإىل 

الرتاث العاملي باليون�سكو، اإىل جانب العنا�سر 

الثمانية امل�سجلة يف قائمة الرتاث الثقايف غري 

اأن  الذي ميكن  املحدود  املدى غري  توؤكد  املادي، 

الإن�ساين  ال���رتاث  خدمة  يف  اململكة  ب��ه  ُت�سهم 

التاريخي  عمقها  من  انطالقًا  امل�سرتك،  العاملي 

الغني، وحتت مظلة روؤية ال�سعودية 2030 التي 

اأكدت اأهمية العتزاز بالهوية الوطنية التي يعد 

الرتاث الوطني بكل قوالبه املادية وغري املادية 

واحدًا من مكوناتها الرئي�سية.

الثقافية"  حمى  "منطقة  ت�سجيل  عملية  وجاءت 

بذلها وفد  التي  الكبرية  نتيجة اجلهود  بنجران 

ال�سمو  �ساحبة  برئا�سة  اليون�سكو  لدى  اململكة 

الأمرية هيفاء بنت عبدالعزيز اآل مقرن املندوب 

الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم املتحدة للرتبية 

من  وف��ري��ق  "اليون�سكو"  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��وم 

وزارة الثقافة، وهيئة الرتاث، واللجنة الوطنية 

للرتبية والثقافة والعلوم.

ِحمى  يف  الثقايف  ال�سخري  الفن  منطقة  وتقع 

550 لوحة  557 كم مربعًا، وت�سم  على م�ساحة 

النقو�س  من  الآلف  مئات  حت��وي  �سخري  فن 

اأك��رب  م��ن  وت��ع��د واح���دة  ال�سخرية.  وال��ر���س��وم 

عند  وتقع  العامل،  يف  ال�سخري  الفن  جممعات 

وط��رق  القدمية  ال��ق��واف��ل  ط��رق  يف  مهمة  نقطة 

�سبه  الأج��زاء اجلنوبية من  تعرب  التي  التجارة 

اإح��دى  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  ويعتقد  العربية،  اجل��زي��رة 

العربية  اجلزيرة  �سبه  يف  الرئي�سية  الأ���س��واق 

ِحمى  بئر  يف  املوجودة  الآب��ار  ومتثل  القدمية، 

ال�سمال،  طريق  على  امل��اء  اإم���دادات  نقطة  اآخ��ر 

طريق  ع��ل��ى  ال�����س��ح��اري  ع��ب��ور  ب��ع��د  والأوىل 

الآلف  ع�سرات  ِحمى  موقع  وي�سم  اجل��ن��وب. 

ن�سو�س  بعدة  املكتوبة  ال�سخرية  النقو�س  من 

الثمودي، والنبطي،  قدمية، ت�سم نقو�سًا بالقلم 

واليونانية،  وال�سريانية  اجلنوبي،  وامل�سند 

)من  املبكرة  العربية  النقو�س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

الإ�سالم( والتي تعد بدايات اخلط  فرتة ما قبل 

العربي احلديث.

المملكة غنية بمواقع التراث المهمة على خارطة الحضارات
تسجيل »منطقة حمى الثقافية« ضمن اليونيكسو.. ووزير الثقافة:
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الطائف- البالد
ال�سيفي  ال�سباق  الأحـــد  الــيــوم  ينطلق 
ال�سيف  �سباقات  �سمن  للهجن  ال�ساد�س 
لفئات  اأيـــام   7 مــدى  على  ــك  وذل للهجن، 
واجلـــذاع  واللقايا  واحلــقــائــق  املــفــاريــد 

والثنايا بواقع 205 اأ�سواط.
واأعــــلــــن الــــنــــادي تــفــا�ــســيــل اجلـــوائـــز 
لها  املبكرة  وال�ستعدادات   ، والأ�سواط 

، كما خ�س�س روابط اإلكرتونية ت�سهياًل 
فيما  الــتــ�ــســجــيــل،  عــمــلــيــات  لــلــمــاّلك يف 
حددت جلان املراقبه واملتابعه امل�ستمرة.
الطائف  نــادي  مدير  اأو�سح  جانبه،  من 
ال�سباقات  اأن  الــغــامــدي   حممد  للهجن 
مالك  لــدى  كبري  اهــتــمــام  لها  ال�سيفية 
الهجن يف اإطار ال�ستعداد ملهرجان ويل 

العهد يف ن�سخته الثالثه.

اليوم.. انطالق السباق الصيفي السادس للهجن بالطائف

)يف زحام ال�شم�س .!(

 منتخبنا للشباب ينشرُ 
أْغصَانناالعربية اْلخضراء!  )٢(

د.عدنان املهنا

القارة  من  قطرٌة  ال�ساب..  الأخ�سُر  واملنتخب   *
الكربى والعامل

َهديله  ولكن  الأبــطــال،  بحر  اأ�ــســرار  من  وقــطــرٌة 
بالبحر و)ببطولة العرب( جاء هديرًا فلم يفاجئنا 
وحــالوة  وطــالوة  وح�سن  واأداء  نهج  وال�سبُب 
وطالع  وبخت  �سابة  متمايزة  وقــدرات  مبهارات 
كان  لالعبني  ذهني  عقلي  حركي  ـــاآزر  وت جميل 
الأخ�سر يف  به جماهري  ا�ْستظلت  �سجر  مبجمله 
امل�ساء! بيد اأن تطور تكتيك املحمدي على اأهميته 
يف  الأوىل  املنظومة  جتاوز  م�ستوى  اإىل  و�سل 
التناف�س على التاأهل، واإن كان ان�سجام الالعبني 
الدفاعية  �سيادته  فــر�ــس  على  قــــادًرا  ت�سكيلًيا 
والهجومية جتاه �سباب العرب؛ اإذ حملت احلركة 
اأح�سائها جماليات  الكروية يف  الفنية  الت�سكيلية 
جتّلت  والــو�ــســط  الظهري  يف  تهديفية  واأنــغــام 
على  حتى  الرقابة  واإحــكــام  الأقـــدر  تهمي�س  يف 
م�ستواه الفكري الكروي، فنهج احلما�س وراأ�س 
يف  غنائم  على  يعتمد  اأ�سلوًبا  الوهمي  احلربة 
وم�ساعده  باملحمدي  حدا  ما  وهو  اجلمال  غاية 
يف اأن يعلنها اإىل اختيار الت�سليم بالأمر البطويل 
الك�سف  اأن  لقاء ظًنا منه  اأول  الواثق منذ  الواقع 
عن معامل الت�سكيل اجلديد والتكتيك املنبثق عنه 
على  تطل  نافذة  ت�سكل  اأن  ميكن  اخلطط  ومنط 
اأو  )طــوًعــا  وال�ستثمار  احل�سم  �سلبيات  بع�س 
والبناء  املتقاطر  الَتّطور  اإ�سكالية  �سمن  كرًها( 

الفني واحلالة هكذا..؟
مدربا  املحمدي  �سالح  )ت�سكُيل  يفاُجئنا  فلم   *
م�ساعدا  املالكي  م�ساعد  وخالد  الطفيل  وماجد 
)مدربًا  املهيدب  و حممد م�سعد م�ساعدا وعبدالله 
للياقة(  واأحمد البحريي )مدربًا للحرا�س( وزامل 
)مديرًا  احل�سينان  فنيًا(  وعلي  )حملاًل  التميمي 

للمنتخب(.. 
الآ�سيوية  العربية  اإجنازاتنا  ي�سرح  و..مبزيج 
حو على �سجة بطولة كاأ�س العرب  العاملية، فن�سْ

لل�سباب بحاٍد جديد؟
كاأ�س  اأبطال  عام 19٨7م(هــم  و)نا�سئونا  خا�سًة 
العامل للنا�سئني با�سكتلندا. مل يفاُجئنا مطر ملعب 
ال�سباب  اأبطالنا  فن�سر   ، بالقاهرة  الدفاع اجلوي 
وبراعمنا  باأوراقنا  وخرجنا  اخل�سراء  اأغ�ساننا 
�سوى  نُن�ست  فلم  ثمارنا؟  فتن�سُج  جذورنا  منــُدّ 
ورفاق  املحمدي  من  اجلديدة  البطولة  لأهازيج 
املنتخب  كابنت  اجلوير(  )م�سعب  ال�ساب  القائد 
الفن  لغرهدة  ون�سلطن  ونتذوق  فرن�سُخ  ورفاقه 
ال�سعودي بطل �سباب العرب يف م�سرنا العزيزة 
بائتالف فني مهاري �ساب ولذة النفعال البطويل 

امل�سروع ؟!

في الجولة الثانية من منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

األخضر األولمبي يواجه ألمانيا لتصحيح المسار

جدة – هالل �شلمان
يخو�س منتخبنا الأوملبي اليوم الأحد ثاين مبارياته 
 ،2020 طوكيو  باأوملبياد  الــقــدم  كــرة  مناف�سات  يف 
يوكوهاما  ملعب  على  الأملـــاين  نظريه  يواجه  حيث 
ال�سعودية  بتوقيت  ظهرا   2:30 ال�ساعة  عند  الدويل 

�سمن املجموعة الرابعة.
وي�سعى الأخ�سر الأوملبي من خالل هذه املواجهة اإىل 
اأمام  امل�ستحقة  غري  اخل�سارة  بعد  م�ساره  ت�سحيح 
منتخب �ساحل العاج يف املباراة الأوىل، ومن املتوقع 

بع�س  الــ�ــســهــري  �سعد  الــوطــنــي  املــــدرب  يــجــري  اأن 
التعديالت على الت�سكيلة التي بداأ بها اللقاء املا�سي.

)املــاكــيــنــات(  منتخب  اأمــــام  �سهلة  تــكــون  لــن  املــهــمــة 
بعد  بالتعوي�س  رغبته  ظــل  يف  خ�سو�سا  الأملــانــيــة 
اخل�سارة القا�سية التي تعر�س لها يف مباراته الأوىل 

اأمام نظريه الربازيلي بنتيجة )2-4(.
وقـــد اأكــــدت الــفــحــو�ــســات الــطــبــيــة الأخـــــرية �سالمة 
بعد  واأمين يحيى  العمري  الإله  عبد  الأخ�سر  جنمي 
تغيريهما  على  املــدرب  اأجــرب  ع�سلي  ل�سد  تعر�سهما 

يف اللقاء الفتتاحي، و�سيكون الثنائي حتت ت�سرف 
ال�سهري.

فرا�س  املــهــاجــم  الحـــرتازيـــة  الإجـــــراءات  و�ستحرم 
يف  زمــالئــه  ببقية  لاللتحاق  )امل�ستدعى  الــربيــكــان 
املنتخب بعد اإ�سابة زميله تركي العمار(، من امل�ساركة 
يف اللقاء رغم و�سوله اإىل طوكيو وان�سمامه للبعثة، 
حيث و�سل متاأخرا ب�سبب الربوتوكولت ال�سحية، 

ومل ي�سارك يف التدريبات الأخرية.
وزير  الفي�سل  تركي  بن  العزيز  عبد  الأمــري  وكــان 

بعد  الأوملــبــي  لالأخ�سر  دعمه  عن  عرب  قد  الريا�سة 
خ�سارة املباراة الفتتاحية حيث غرد قائال: "خريها 
ميلكون  جنــومــنــا  الأوملـــبـــي.  ملنتخبنا  غــريهــا  يف 
القدرة للعودة من جديد، وحتقيق تطلعاتنا جميعا. 
القادم اأف�سل باإذن الله". ويف ذات املجموعة، يلتقي 
ال�ساعة  متام  يف  العاج  و�ساحل  الربازيل  منتخبا 
يلتقي  كما  ال�سعودية،  بتوقيت  �سباحا   11.30
املنتخب امل�سري ال�سقيق نظريه الأرجنتيني �سمن 

املجموعة الثالثة.

السامبا البرازيلي يصطدم بأفيال ساحل العاج

في أولمبياد طوكيو 2020

حسين علي رضا يتأهل لربع نهائي "فردي التجديف" 

جدة- البالد
بعزمية ل تلني، اقتن�س ح�سني علي ر�سا لعب منتخبنا 
النهائي  ربع  للدور  التاأهل  بطاقة  للتجديف   ال�سعودي 
املركز  اأن حل يف  بعد  »فــردي رجــال«،  التجديف  مل�سابقة 
جرت  التي  التاأهيلية  اجلولة  من  الإعــادة  بجولة  الثاين 
طوكيو  »اأوملبياد  الأوملبية  الألــعــاب  دورة  �سمن  اأم�س، 

.»2020

وبذل ح�سني علي ر�سا جمهودًا كبريًا يف اجلزء الأخري 
من ال�سباق، وجنح يف التقدم على مناف�سه لعب منتخب 
فانواتو الذي كان يحتل يف املركز الثاين قبل اأن ينتزعه 

ح�سني ر�سا وينجح يف خطف بطاقة التاأهل.
م�سافة  ر�ــســا  علي  ح�سني  فيه  قطع  الـــذي  الــزمــن  وبــلــغ 
ال�سباق ٨:06:7٨ دقيقة وبفارق ثوان قليلة عن املت�سدر 

لعب منتخب زميبابوي.

رئيس القادسية أحمد غدران :

حريصون على بقاء جميع نجوم الفريق والمستقبل يبشر بالخير
الدمام- حمودالزهراين 

غــدران  اأحــمــد  القاد�سية،  ــادي  ن رئي�س  اأبـــدى 
الفريق  خو�س  ي�سبق  الــذي  للعمل  ارتياحه 
الأوىل   الدرجة  دوري  مناف�سات  غمار  الأول 
واأعرب عن ر�ساه عن التحركات التي قام بها 
الفني  اجلهاز  مع  بالت�ساور  الإدارة  جمل�س 
للتفاوؤل،  تدعو  اأنــهــا  واأكـــد  الفنية،  واللجنة 
وقال: ف�سلنا خالل هذه املرحلة العمل ب�سمت 
من اأجل الإعداد الأمثل للفريق، وكانت البداية 
حممد  الكبري  التون�سي  املــدرب  مع  بالتعاقد 
عدد  انتداب  وكذلك  املعاون،  وجهازه  دحمان 
�سيعلن  التي  والأجنبية  املحلية  الأ�سماء  من 
الــقــادمــة،  القريبة  الــفــرتة  خــالل  تــبــاعــًا  عنها 
الفني  اجلهاز  بتناغم  �سعادته  غــدران  واأبــدى 
واللجنة الفنية؛ الأمر الذي �سي�سب يف �سالح 

الفريق.
حري�سة  النادي  اإدارة  اأن  على  غــدران  و�سدد 
متام احلر�س على بقاء جنوم الفريق البارزين 
املكان  اإىل  العودة من جديد  بغية  واملوؤثرين؛ 
ــاك مــتــغــريات  ــكــن هــن الــطــبــيــعــي لــلــنــادي، ول
طبيعية تاأتي عادة بعد هبوط اأي فريق، وعلى 
دوري  يف  البقاء  الالعبني  بع�س  رغبة  راأ�سها 
لبقاء  جاهدين  �سن�سعى  وبالتايل  املحرتفني، 

الكيانات  ولكن  فريقنا،  لعبي 
اأو  بغياب  تتاأثر  لــن  الكبرية 
تاأكيد  الــنــجــوم، وبــكــل  رحــيــل 
نــتــمــنــى لــكــل مـــن تــربــطــنــا به 
اأينما  التوفيق  تعاقدية  عالقة 
ولــكــن  اأراد،  وحــيــثــمــا  كــــان 
م�سلحة النادي �سن�سعها فوق 

كل اعتبار.
وطــمــاأن رئــيــ�ــس الــنــادي اجلــمــاهــري وحمبي 
يب�سر  النادي  م�ستقبل  باأن  القد�ساوي  الكيان 
ل  معني  القاد�سية  اإن  غــدران:  وقــال  باخلري، 
ين�سب من النجوم، ولدينا الآن قرابة ثمانية 
لعبني �ساعدين من �سباب النادي ويعتربون 

القدم  كــرة  م�ستقبل  جنــوم  مــن 
ال�سعودية، وم�ستعدين خلو�س 
اإ�سافة  الــدوري بكل قوة   غمار 
مت  ــذيــن  ال الــنــجــوم  بع�س  اإىل 
بعد  الفريق  لتمثيل  ا�ستقطابهم 

الت�ساور مع اجلهاز الفني".
الإعـــداد  مرحلة  يخ�س  وفيما 
الــتــي بــــداأت، �ــســدد غــــدران عــلــى اأهــمــيــة هــذه 
يعملون  اأنــهــم  اإىل  واأ�ــســار  حتــديــدًا،  املرحلة 
املــدرج  �سفاه  على  الب�سمة  لر�سم  نــهــار  ليل 
وحمبي  ع�ساق  مطالًبا  الــعــزيــز،  القد�ساوي 
هذه  يف  والــهــدوء  وامل�ساندة  بالدعم  الــنــادي 

املرحلة حتديدًا.



رياضة
11 11الأحد 15 ذو احلجة 1442هـ املوافق 25 يوليو 2021م ال�سنة 91 العدد 23397

القائمة تضم صالح ومبابي 

وفيديرر وليبرون جيمس
 نجوم عالميون يغيبون 
عن العرس األولمبي

جدة - البالد
غابت العديد من الأ�سماء الكبرية يف �ستى مناحي 
الريا�سة العاملية ولن ي�ساركوت يف اأوملبياد طوكيو 
املقامة من 23 يوليو احلايل اإىل 8 اأغ�سط�س املقبل، 
انتهاك  ب�سبب  الإيقاف  بني  ترتاوح  متفرقة  لأ�سباب 
الف�سل  اأو  الإ�سابة  اأو  املن�سطات،  مكافحة  لوائح 
العر�س  للم�ساركة يف  اختيارهم  اأو عدم  التاأهل،  يف 
�سالح  حممد  امل�سري  الأ�سماء  تلك  واأبــرز  الأوملبي، 
ليربون  الأمريكي  ال�سلة  وجنــم  مبابي  والفرن�سي 
جيم�س وزميله �ستيفن كوري، وجنما التن�س روجيه 

فيديرر ورافايل نادال، وغريهم.

امل�صابون
ال�سوي�سري  التن�س  اأ�ــســطــورة  اأن  مــوؤكــد،  �سبه  بــات 
روجيه فيديرر �سيعتزل و�سجله خال من ميدالية ذهبية 
الـ"ماي�سرتو"  اأعلن  اإذ  الفردي؛  مناف�سات  يف  اأوملبية 
ان�سحابه بعد اأن تعّر�س لنتكا�سة يف عملية تعافيه من 
اجلراحة التي اأجراها يف ركبته العام الفائت، و�سادف 

يوم ميالده الـ 40 موعد حفل اخلتام.
البطل  تيلور  كري�ستيان  الأمريكي  اأي�سا  و�سيغيب 
الثالثية  الــوثــبــة  يف  و2016   2012 يف  الأوملــبــي 

ب�سبب اإ�سابة يف وتر اأخيل.

املوقوفون
بعد اأن �سّجلت زمن 10.72 ثانية يف اأبريل الفائت، 
الــذي  ال�ــســم  وكــاأنــهــا  ريت�سارد�سون  �ــســاكــاري  بــدت 
لدى  �سباق 100 مرت  اإىل  الأمريكية  الأجمــاد  �سيعيد 
املاريجوانا  تناولها  ثُبت  اأن  بعد  ولكن  ال�سيدات، 
خالل التجارب الأمريكية يف يونيو املا�سي، عوقبت 

من قبل احتاد بالدها يف األعاب القوى.
يانغ  �ــســون  لل�سيني  ال�سباحة  حــو�ــس  و�سيفتقد 
املتوج بثالث ذهبيات اأوملبية، بعدما اأن اأوقفته حمكمة 
اأ�سهر،  و3  اأعـــوام   4 ملــدة  )كــا�ــس(  الريا�سية  التحكيم 
لقيامه بتدمري عينة فح�س املن�سطات الذي خ�سع له يف 
�سبتمرب 2018، و�سيكون موؤهال للمناف�سة يف باري�س 

2024 لكن �سيكون يف حينها يف �سن الـ 32.

العقوبة اأقل ق�ساوة على الأمريكي كري�ستيان كوملان 
يف   2019 العامل  بطل  تغّيب  لكن  �سهرا،   18 املوقوف 
�سباق 100 مرت عن فحو�س املن�سطات 3 مرات �سيحرم 

ابن الـ25 عاما من اإ�سافة لقب اأوملبي اإىل �سجله.

الغائبون
ويليامز  و�سريينا  جيم�س  ليربون  الأمريكيني  بني 
م�سرتكتان؛  نقطتان  نــــادال  رافــايــيــل  ــبــاين  ــس والإ�
يــعــودوا  ومل  ريــا�ــســتــهــم  يف  اأ�ــســاطــري  فجميعهم 
الأمريكي  ال�سلة  ال�سن. فنجم دوري كرة  �سغارا يف 
الذي  عاما،   36 البالغ  جيم�س  ليربون  للمحرتفني 
غاب عن جزء من املو�سم ب�سبب الإ�سابة، لن يبحث 
بــالــتــايل عــن لــقــب اأوملــبــي ثــالــث بــعــد عــامــي 2008 
بكني  بذهبية  املتوج  عاما(   35( نــادال  اأمــا  و2012. 
ج�سده"  اإىل  "ال�ستماع  يريد  اأنــه  فاأو�سح   ،2008
من اأجل تطويل م�سريته. اأما بالن�سبة ل�سريينا )39 
عدم  املنظمني  لقرار  كــان   ،2012 لندن  بطلة  عاما( 
ال�سماح بح�سور اأقارب الريا�سيني اىل الألعاب تاأثري 

كبري؛ اإذ اأو�سحت اأنها ل تريد النف�سال عن ابنتها.
الفريق  عــن   "NBA" مــن  اآخـــر  جنــم  و�سيغيب 
عاما(   33( كوري  �ستيفن  تيم" هو  "درمي  الأمريكي 
. اأما اليوناين ياني�س اأنتيتوكومنبو اأف�سل لعب يف 
املو�سمني املا�سيني وبطل الدوري، وال�سربي نيكول 
يوكيت�س الأف�سل يف املو�سم احلايل فلن يتواجدا يف 

طوكيو بعد ف�سل اليونان و�سربيا يف التاأهل.

معار�صة الأندية
كاأ�س  نهائيات  تخلله  طــويــل  كـــروي  مو�سم  بعد 
التحاق  على  الأنــديــة  معار�سة  وحتــديــدا  اأوروبــــا، 
املو�سم  انــطــالق  قبل  الوطنية  باملنتخبات  لعبيها 
والفرن�سي  �سالح  حممد  امل�سري  �سيكون  اجلديد، 
كرة  مناف�سات  عن  الغائبني  اأبــرز  من  مبابي  كيليان 

القدم يف اليابان.

غري املتاأهلني
ي�سارك  مل  املاراثون:  يف  القرن  مبارزة  حتدث  لن 

الأوملبية  التاأهيلية  التجارب  يف  بيكيلي  كينيني�سا 
الكيني  مـــع  يــتــنــافــ�ــس  لـــن  الإثـــيـــوبـــيـــة، وبــالــتــايل 
من  غلته  يزيد  فلن  فرح  مو  اأمــا  كيبت�سوغي.  اإليود 
اآلف   5 بذهبيتي  فاز  الــذي  الربيطاين  امليداليات. 
و10 اآلف مرت يف 2012 و2016، اأخفق يف ت�سجيل 

الزمن املطلوب للتاأهل اإىل �سباق 10 اآلف مرت.
كما يبدو اأن ال�سنوات خانت ال�سباح الأمريكي راين 
لوكتي الذي مل يتاأهل ل�سباق 200 مرت متنّوع، بعدما 

فاز بـ 6 األقاب اأوملبية خالل 4 ن�سخ من الألعاب.
�سيمينيا  كا�سرت  اأفريقية  للجنوب  بالن�سبة  اأمــا 
ل�سباق  التاأهلية  التجارب  خلو�س  ا�سطرت  التي 
5 اآلف مرت، فقد ف�سلت يف م�سعاها. العداءة التي 
يف  ذكــوريــة  هورمونات  من  طبيعيا  فائ�سا  متلك 
الــدويل  الحتـــاد  لــقــرار  المتثال  ترف�س  ج�سمها، 
بــفــر�ــس عـــالج خلــفــ�ــس م�ستوى  الــقــوى  لألـــعـــاب 
يف  امل�ساركة  اأجـــل  مــن  الت�ستو�ستريون  هــرمــون 
اآخر  ذهبية  خالله  ح�سدت  الــذي  مرت   800 �سباق 

ن�سختني من الألعاب.

السورية هند أصغر العبة باألولمبياد.. 

خسرت وكسبت تعاطف العالم

جدة - البالد
اأ�ــســغــر ريا�سية  الــ�ــســوريــة هــنــد ظــاظــا،  وّدعــــت 
الطاولة  كرة  م�سابقة  طوكيو،  اأوملبياد  يف  م�ساركة 

بخ�سارتها اأمام النم�ساوية جيا ليو 4-0.
جيا  واملخ�سرمة  عاًما(   12( ظاظا  مباراة  دامــت 
و11-9   11-4 لتنتهي  دقيقة   24 عامًا   39 البالغة 

و3-11 و5-11 يف الدور التمهيدي من امل�سابقة.
املولودة يف  املغمورة،  ال�سورية  الطفلة  وحتّولت 

التي  البالد  يف  ريا�سية  اأ�سهر  اإىل   ،2009 يناير   1
فازت  عندما  �سنوات،   10 منذ  قائمة  حــرب  مّزقتها 
اإىل  التاأهل  بطاقة  بذلك  اآ�سيا، خاطفة  ببطولة غرب 

الأوملبياد.
قالت بعد خ�سارتها ملوقع اللجنة الأوملبية الدولية: 
مل  ذاته.  بحد  اإجنــاًزا  كان  طوكيو  اأوملبياد  "بلوغ 
ُيطلب مني حتقيق الفوز وتعّلمت من اخل�سارة. اآمل 

اأن يكون يل دور يف الأوملبياد املقبل".

تابعت: "حققت �سيًئا باعتقادي. فتاة بعمر الـ 12 
تواجه لعبة بعمر الـ 39 وحترز 9 اأو 10 نقاط، فهذا 

اإجناز".
اأ�سافت الالعبة التي حملت العلم ال�سوري يف حفل 
وخو�س  الفوز  حتقيق  اأردت  "بالتاأكيد،  الفتتاح: 

اأكرث من مباراة، لكن اآمل ذلك يف الأوملبياد املقبل".
وعن ا�ستعداداتها يف بالد مزقتها احلرب واأ�سفرت 
"الظروف  األف �سخ�س، قالت ظاظا:  عن وفاة 500 

يف �سوريا كانت �سعبة جًدا، متنيت اأر�سية اأف�سل. 
مل منلك طاولت مماثلة ول حت�سريات. من اجليد 
اأن نلعب ونتخطى تلك العقبات. يجب اأن نثبت اأننا 

قادرون على حتقيق �سيء يف خ�سم احلرب".
يف  جمعان  اأدهــم  املــدرب  اكت�سفها  قا�سيون  ابنة 
الوقت  تق�سي  اأن  حتــب  هند  كــانــت   .2014 الــعــام 
الأول  وملهمها  �سقيقها  مع  وخ�سو�سًا  عائلتها،  مع 

عبيدة الذي �سبق واأحرز بطولة �سوريا للنا�سئني.

الغدير اخلالد

ماذا عن لجنة الحكام ..؟!
حامت عطرجي

جتد  املا�سي،  املو�سم  مباريات  م�ساهدة  عند 
هنالك جدل كبري يف بع�س املباريات بل اأغلبها 
ــاريــات، حــيــث تــ�ــســررت اأغــلــب  ــب عــلــى حــكــام امل
بعدم  القاتلة  التحكيمية  الأخــطــاء  من  الأنــديــة 
هدف  الغاء  اأو  �سحيحة  جــزاء  ركلة  احت�ساب 
�سحيح اأو طرد غري م�ستحق اأو احت�ساب هدف 
التحكيمية  الأخــطــاء  من  وغريها  �سحيح  غري 
التي تعودنا على م�ساهدتها يف اأغلب املباريات، 
والأخطاء �سواء من حكام ال�ساحة اأو حكم غرفة 
الفار، وحمزن حقيقة مانراه من بع�س احلكام 
اإدارة املباريات، وارتكابهم  بعدم مقدرتهم على 
ل  احلــالت  بع�س  اأن  والغريب  بدائية،  اأخطاء 
ويقوم  الفار،  لتقنية  فيها  املــبــاراة  حكم  يرجع 
باتخاذ القرار اخلطاأ، فلماذا وجدت تلك التقنية، 

وملاذا مل ُي�ستفد منها؟  
الآن  ثقيل على جلنة احلكام، ونحن  اإن احلمل 
مل  ولكن  املقبل،  للمو�سم  ال�ستعداد  مرحلة  يف 
ن�ساهد اأي حترك من قبل اللجنة كاأنها يف �سبات 
مكثفة  تــدريــبــات  هنالك  تكون  اأن  فيجب  تــام، 
لال�ستعداد  احلكام  جلميع  تثقيفية  وح�س�س 
درا�سة  وكذلك  املقبل،  للمو�سم  واملوفق  اجليد 
احلــــالت اجلــدلــيــة يف املــو�ــســم املــا�ــســي لعدم 
يجب  حيث  القاتلة؛  الأخــطــاء  تلك  مثل  تكرار 
على اللجنة اإعداد احلكام اإعدادًا جيدًا ليكونوا 
الأخطاء  عن  والبعد  جاهزية.  واأكــمــل  اأمت  يف 
 . الـــدوري  جمالية  تفقد  التي  القاتلة  البدائية 
فالبد من تطوير احلكم ال�سعودي جيدًا، فنحن 
متقدمة  مــراكــز  ويف  عــربــي  دوري  اأقــــوى  يف 
تللك  املحلي  التحكيم  يواكب  اأن  ويجب  عامليًا. 

املكانة لدورينا.
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9 طرق لخفض ضغط الدم دون »دواء«
البالد - وكاالت

ال�سحية  التغذية  على  القائم  ال�سحي  احلــيــاة  اأ�ــســلــوب  اتــبــاع  يعترب 
ملواجهة  ال�سرتخاء  وتقنيات  احلركية  الأن�سطة  ممار�سة  على  واملواظبة 

التوتر النف�سي؛ الأ�سلوب الأمثل يف حماربة ارتفاع �سغط الدم.
وقالت طبيبة القلب من املخترب العلمي لوبائيات الأمرا�ض غري املعدية 

اإن  اليوم"،  لـ"رو�سيا  وفقا  بويارينوفا،  ماريا  الرو�سي  اأملا�سوف  ملعهد 
الــوزن  تخفي�ض  عرب  وذلــك  دواء،  بــدون  حلها  ميكن  الــدم  �سغط  م�ساكل 
بتقليل حمتوى ال�سعرات احلرارية يف الطعام، وكذلك احلفاظ على توازن 

ا". املاء يف اجل�سم. وتقليل تناول امللح "ل اأكرث من 5 غرامات يوميًّ
و�سددت على اأهمية التخلي عن تناول املنتجات املخللة وال�سمك املدخن 

وال�سجق، داعية اإىل ا�ستبعاد الع�سائر واحللويات والزبادي واخلثارة من 
عن  ف�سال  ال�سكر،  من  عالية  ن�سبة  على  احتوائها  ب�سبب  الغذائي،  النظام 
تخفيف تناول الكافيني، وممار�سة التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجات 
النوم  مع  الــدم،  �سغط  ارتفاع  ملر�سى  مفيدة  ال�سريع  وامل�سي  وال�سباحة 

ال�سحي "8 �ساعات على الأقل"، حاّثة على �سبط م�ستوى التوتر.

14 جائزة عالمية للمملكة
 في 3 مسابقات دولية

جورج وسوف يبدع في حفله 
األول بالمملكة

جدة - يا�سر بن يو�سف
ــوطــن  عـــايـــد طــــالب املــمــلــكــة ال
بـــ 14 جــائــزة عــاملــيــة يف اإجنـــاز 
بها  ــازوا  ف جديد،  وعاملي  وطني 
للريا�سيات  الدويل  الأوملبياد  يف 
والأوملـــبـــيـــاد الـــــدويل لــالأحــيــاء 
ـــاد الـــــدويل لــلــفــيــزيــاء  ـــي والأوملـــب
هذا  ُبعد  عن  اأقيمت  التي   2021
الأ�سبوع، حيث اأدى اأبناء الوطن 
املناف�سات  هــذه  يف  الخــتــبــارات 
املبارك  الأ�سحى  عيد  مع  تزامنًا 
الوطن دول  به  يفاخر  اإجنــاز  يف 

العامل.
وبـــهـــذه الإجنــــــــازات الــعــاملــيــة 
ارتـــفـــع ر�ــســيــد املــمــلــكــة وطـــالب 

امل�سابقات  موهبة من اجلوائز يف 
بينها  من  جائزة   449 اإىل  الدولية 
�ــســهــادة  و13  ــيــة  مــيــدال  36(  49
 .2021 اجلـــــاري  الـــعـــام  ــر(  ــدي ــق ت
يف  رائـــدًا  اإجنـــازًا  اململكة  وحققت 
الأوملـــبـــيـــاد الـــــدويل لــلــريــا�ــســيــات 
يف  مـــركـــزًا   21 وتــقــدمــت   ،2021
الرتتيب العام بعد اأن احتلت املركز 

مــقــارنــة  دول،   107 بـــني  مـــن   38
يف  دول   105 بــني  مــن   59 باملركز 
م�سابقة العام املا�سي، وح�سدت 6 
جوائز بزيادة بلغت 200 %، مقارنة 
م�سابقة  يف  برونزيتني  مبيداليتني 
2020 متقدمة على دول عريقة يف 

امل�سابقة.
ــعــودي  ــ�ــس وحــ�ــســد املــنــتــخــب ال

و3  ف�سية  مــيــدالــيــة  لــلــريــا�ــســيــات 
بــرونــزيــات و�ــســهــادتــي تــقــديــر يف 
الــدويل  الأوملبياد  من   62 الن�سخة 
 619 بــني  مــن   ،2021 للريا�سيات 
لرتفع  دول،   107 ميــثــلــون  طــالــبــًا 
امل�سابقة  هذه  يف  ر�سيدها  اململكة 
اإىل 58 جائزة من بينها 8 ف�سيات 

و34 برونزية و16 �سهادة تقدير.

جدة - خالد بن مر�ساح
اأطــــرب الــفــنــان جــــورج و�ــســوف جــمــهــوره 
اجلماهريي  احلفل  عرب  الأول،  اأم�ض  م�ساء 
الأول له يف اململكة، والذي اأحياه يف مدينة 
حتت  جدة"،  "�سيف  حــفــالت  �سمن  جـــدة 
وقابلت  للرتفيه.  العامة  الهيئة  من  رعاية 
بينما  بالت�سفيق،  املف�سل  فنانها  اجلماهري 
احلفل  اأن  موؤكدا  احل�سور،  و�سوف  �سكر 
اململكة  يف  لــه  بالن�سبة  الأخـــري  يكون  لــن 
املقبلة،  الفرتات  بل �ستتكرر احلفالت يف 
مبديا �سعادته الكبرية باحلفل اجلماهري 
اجلميع  مهنئا  ال�سعودية،  يف  له  الأول 
مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك. وتفاعل 
الــتــي قدمها  اجلــمــهــور مــع الأغــنــيــات 
خلفه،  كلماتها  مــرددا  و�سوف  جــورج 
فــيــمــا �ـــســـارك اإىل جــانــب جــــورج يف 
احلفل الفنانان ال�سعوديان ال�ساعدان 
وقدما  و�سمرين،  الدواليبي  اإبراهيم 
ــارة  جمــمــوعــة مـــن الأغـــــــاين املــخــت
و�ــســاركــهــمــا يف جـــورج الــغــنــاء يف 
لوحة فنية بديعة تدعم توجه هيئة 
جانب  اإىل  الـــوقـــوف  يف  الــرتفــيــه 

املواهب ال�سابة.
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توفر فحص ما قبل الزواج 
بالقطاع الخاص

الريا�ض - البالد
الزواج متوفرة ومتاحة  اأن خدمة فح�ض ما قبل  ال�سحة  اأكدت وزارة 
بدون  الفح�ض  اإجراء  مُيكن  ال�سحي اخلا�ض، حيث  القطاع  من�ساآت  يف 
من  اأنه  وبينت  و�سهولة.  ب�سرعة  النتائج  على  واحل�سول  م�سبق  موعد 
خالل هذه اخلدمة ُتر�َسل بيانات �سهادة الزواج اإىل اأنظمة وزارة العدل 
اخلا�ض  القطاع  يف  الآخــر  للطرف  الفح�ض  اإجــراء  واإتاحة   ، اإلكرتونًيا 
وزارة  من  معتمدة  اإلكرتونية  �سهادة  اإ�سدار  اإىل  اإ�سافًة  احلكومي،  اأو 
ال�سحة. ُيذكر اأن الفح�ض الطبي قبل الزواج هو اإجراء الفح�ض للمقبلني 
الوراثية،  الدم  اأمرا�ض  ل�سفة بع�ض  الإ�سابة  الزواج ملعرفة وجود  على 
وبع�ض الأمرا�ض املعدية، بغر�ض اإعطاء امل�سورة الطبية حول احتمالية 
امل�ستقبل  الأبناء يف  اأو  الــزواج  الآخــر يف  للطرف  الأمرا�ض  تلك  انتقال 
التخطيط  على  مل�ساعدتهما  اخلطيبني  اأمام  والبدائل  اخليارات  واإعطاء 
لأ�سرة �سليمة �سحيًا. ولفتت ال�سحة اإىل اأنه ملعرفة مراكز الفح�ض الطبي 
على  الطــالع  مُيكن  اخلا�ض،  ال�سحي  القطاع  من�ساآت  يف  ــزواج  ال قبل 
https://www.moh.gov.sa/eServices/ التايل:  الرابط 

Pages/Pre-marital-examination.aspx

ارتفاع الحرارة.. والرياض 
تقارب الـ47 مئوية

جدة - البالد
املقبلة،  الأيـــام  خــالل  كبري  ب�سكل  احلـــرارة  درجــات  ترتفع  اأن  يتوقع 
حيث يزداد تاأثر الأجزاء الو�سطى وال�سرقية من اململكة، اعتباًرا من غٍد 
)الثنني(، بكتلة هوائية حارة وجافة، تنعك�ض على الأر�ض برفع درجات 
احلرارة ب�سكل كبري ولفت. وطبقا ملوقع "طق�ض العرب"، ُيتوقع اأن توؤثر 
الكتلة الهوائية احلارة ب�سكل مبا�سر على العا�سمة الريا�ض، اعتباًرا من 
درجة  الـــ47  حول  الثنني  يوم  العظمى  تكون  اأن  ُيتوقع  حيث  الثنني؛ 
مئوية اأو اأقل بقليل، فيما تتاأثر الأجزاء الداخلية من املنطقة ال�سرقية من 
اململكة مثل الأح�ساء، بارتفاع احلرارة، بحيث تتجاوز حاجز الـ47 درجة 

مئوية يف بع�ض املناطق.

»غوغل« تضيف مزايا 
جديدة لـ»البحث«

البالد - وكاالت
مبحرك  تتعلق  جديدة  مزايا  اإ�سافة  الأمريكية  "غوغل"  �سركة  اأعلنت 
البحث اخلا�ض بها، مو�سحة اأن حمرك البحث �سوف يعر�ض مزيًدا من 

املعلومات حول �سبب العثور على نتائج البحث التي تظهر مل�ستخدميه.
مبقدورهم  �سيكون  البحث  حمرك  م�ستخدمي  اأن  اإىل  ال�سركة  ولفتت 
النقر للح�سول على تفا�سيل اأكرب حول مدى تطابق النتائج مع الكلمات 
امل�ستخدمة يف عملية البحث، وذلك للحكم ب�سكل اأف�سل عن مدى مالءمة 
املعلومات ملو�سوع البحث. وتعمل "غوغل" على تغيريات تتيح اأكرب قدر 

ممكن من الت�ساق يف نتائج البحث التي يعر�سها املحرك.

5 فوائد صحية للثوم

»فيسبوك« 
تطلق منصة لأللعاب 

السحابية

جدة - البالد
منها  فوائد �سحية،  الثوم يحتوي على خم�ض  اأن  تغذية  ك�سف خرباء 
يف  ا�ستخدامه  جانب  اإىل  الكولي�سرتول  وخف�ض  املناعة  جهاز  تقوية 

التذوق والتوابل، كما اأنه يحتوي على العديد من العنا�سر الغذائية.   
من  كبرية  كمية  على  احــتــوائــه  يف  تتمثل  الــثــوم،  فــوائــد  اأن  وبينوا 
وال�سيلينيوم،   ،C فيتامني  منها  الغذائية  والعنا�سر  الفيتامينات 
اأنه يحتوي على 14 �سعرة حرارية، و0.57غ  كما  واملنغنيز، واحلديد، 
اأنه  اإىل  الكربوهيدرات، م�سريين  الربوتني، وحوايل 3 غرامات من  من 
اأنــواع  ببع�ض  الإ�سابة  خطر  ويقلل  املناعة،  جهاز  تقوية  على  ُي�ساعد 
الريا�سة  مبمار�سة  لل�سخ�ض  وي�سمح  القلب،  �سحة  ويح�ّسن  ال�سرطان، 
الأوعية  يريح  مركب  وهو  النيرتيك،  اأك�سيد  ُيطلق  لأنــه  اأطــول  لفرتات 
اأثناء  املركب  هذا  اإطــالق  يتم  ما  وغالبًا  الــدم،  �سغط  ويخف�ض  الدموية 

اجلري لتزويد الع�سالت العاملة باملزيد من الأك�سجني.

البالد - وكاالت
جــديــدة  مــنــ�ــســة  "في�سبوك"  ــركــة  �ــس اأطــلــقــت 
خم�س�سة لالألعاب ال�سحابية على هواتف "اآيفون" 

ونظام ت�سغيل "اآي اأو اإ�ض".
"اأمازون"  �سركتي  قبل  من  احلل  هذا  واعتمدت 
و"مايكرو�سوفت" للتعامل مع تعديل �سركة "اآبل" 
تنزيل  من  ال�سركات  تلك  منعت  والتي  لإر�ساداتها 
"اآب  ــكــرتوين  الإل املتجر  على  لــالألــعــاب  خدماتها 
في�سبوك  الألعاب يف  رئي�ض  نائبة  وقالت  �ستور". 
اخلــيــار  هــو  كـــان  احلـــل  هـــذا  اإن  ــارمــا:  �ــس فيفيك 
الوحيد لتقدمي خدمات الألعاب مل�ستخدمي هواتف 

"اآيباد". "اآيفون" وحوا�سيب 

فرحة 
أطفال

ارت�سمت الفرحة على وجوه االأطفال منذ اليوم االأول لعيد االأ�سحى املبارك، حتى اآخر يوم من االإجازة الر�سمية، 
�سعيدين مبا توفر لهم من برامج عامة وخا�سة، و�سط اإجراءات احرتازية وقائية، التزم بها اجلميع يف مدن اململكة، 

ويبدو اأطفال يتلقون هدية من اأحد ال�سباب خالل فعالية باملدينة املنورة.       )ت�سوير: حممد قا�سم(
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