القيادة تعزي الرئي�س ال�صيني
يف �ضحايا الفي�ضانات
الريا�ض-وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية عزاء
وموا�ساة ،لفخامة الرئي�س �شي جني بينغ رئي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية ،يف
�ضحايا الفي�ضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية
عزاء وموا�ساة ،لفخامته ،يف �ضحايا الفي�ضانات.
التفا�صيل �ص3

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

� 12صفحة  /رياالن

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

التقنية تدير احلج

خشوع وطمأنينة وخدمات فاقت التصورات في وسط إجراءات احترازية بهدف السالمة

ال�صندوق ال�سيادي ال�سعودي يحقق التنمية امل�ستدامة ويعزز ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص

حمليات

جدة ـ خالد بن مر�ضاح

�إن جناح مو�سم احلج لهذا العام يعك�س قدرات اململكة و�إمكاناتها الهائلة على مواجهة
التحديات وتخطي الظروف اال�ستثنائية التي يعي�شها العامل ب�سبب جائحة كورونا،
كما �أن هذا النجاح ي�ؤكد حر�ص حكومة خادم احلرمني ال�شريفني على �سالمة احلجيج
وتي�سري �أدائهم ملنا�سكهم يف �أجواء �إميانية مفعمة بالأمن والأمان� ،إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن
ت�سخري �أمكانيات الدولة كافة �ساهمت يف �أداء �ضيوف الرحمن ملنا�سكهم بكل �سهولة

وي�سر ف�ضال عن ا�ستخدام التقنيات الرقمية والإج���راءات االح�ترازي��ة للحفاظ على
�سالمة �ضيوف الرحمن ،وهو ما كان حمل �إ�شادة �إ�سالمية وعاملية م�ستحقة �،إىل جانب
ذلك ف�إن التعاون بني اجلهات احلكومية وت�سخري �أحدث التقنيات واحللول الرقمية
لتطبيق نظام احلج الرقمي ل�ضمان �سالمة �ضيوف الرحمن و�صحتهم ،وتقدمي جمموعة
من الإجراءات التنظيمية والوقائية وفق ال�ضوابط واملعايري ال�صحية العاملية.
كما مت توفري رب��وت��ات مل�ساعدة احل��ج��اج وملراقبة ومتابعة االل��ت��زام بالتدابري

االحرتازية والوقائية� ،إ�ضافة �إىل تطبيق خدمة �إ�سورة احلج الذكي "ن�سك" بالتعاون
مع �سدايا ووزارة احلج والعمرة ،للتمكني من متابعة �صحة احل��اج رقمي ًا ،كما �أن
النجاحات املتتالية التي ت�سجلها اململكة �إمن��ا هي ثمرة لتوجيهات حكيمة ومتابعة
م�ستمرة من خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني – حفظهما الله – اللذين
خ�صو�صا يف
قي والتطور،
ً
يقفان خلف كل �إجناز ويتطلعان دومًا لتحقيق مزيد من ال ُر ّ
خدمة احلرمني ال�شريفني وقا�صديهما.
التفا�صيل �ص5
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منطقة جذب �سياحي
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 15ألف مخالف ألنظمة اإلقامة والعمل خالل أسبوع
الريا�ض ـ البالد

�أ�سفرت احلمالت امليدانية امل�شرتكة ملتابعة و�ضبط خمالفي �أنظمة
الإقامة والعمل و�أم��ن احل��دود ،التي متت يف مناطق اململكة كافة،
وذلك للفرتة من  1442 / 12 / 5و حتى 1442 / 12 / 11هـ
عن حزمة من النتائج حيث بلغ �إجمايل املخالفني الذين مت �ضبطهم
ب��احل��م�لات امليدانية الأم��ن��ي��ة وامل�شرتكة يف مناطق اململكة كافة
( )14648خمال ًفا ،منهم ( )4565خمال ًفا لنظام الإقامة ،و ()8957
خمال ًفا لنظام �أمن احلدود ،و ( )1126خمال ًفا لنظام العمل.

الحوثي

كما بلغ �إجمايل من مت �ضبطهم خالل حماولتهم عبور احلدود
�شخ�صا )% 46( ،منهم مينيو اجلن�سية،
�إىل داخل اململكة ()270
ً
و(� )% 44إثيوبيو اجلن�سية ،و( )% 10جن�سيات �أخرى ،كما مت
�شخ�صا ملحاولتهم عبور احلدود �إىل خارج اململكة.
�ضبط ()127
ً
ومت �ضبط ( )5متورطني يف نقل و�إي��واء خمالفي �أنظمة الإقامة
وال��ع��م��ل و�أم����ن احل����دود وال��ت�����س�تر عليهم .وب��ل��غ �إج��م��ايل م��ن يتم
�إخ�ضاعهم حال ًيا لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( )60622وافد ًا خمال ًفا،
التفا�صيل �ص4
منهم ( )50999رج ًال ،و( )9623امر�أة.
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الأخ�ضر
ي�سعى للتعوي�ض
�أمام �أملانيا

 126مليونا لتمديد مشروع تطهير اليمن من األلغام
الريا�ض -وا�س

مدد مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية عقد تنفيذ م�شروع "م�سام"
لتطهري الأرا���ض��ي اليمنية من الألغام التي زرعتها امليلي�شيات احلوثية ملدة
�سنة ،وذلك مببلغ  125مليون ًا و� 981ألف ريال ،مايعادل  33مليون ًا و595
�ألف دوالر �أمريكي .وينفذ امل�شروع كوادر �سعودية وخربات عاملية من خالل
فرق مينية مت تدريبها لإزال��ة الألغام بجميع �أ�شكالها و�صورها التي زرعتها
امليلي�شيات بطرق ع�شوائية يف الأرا���ض��ي اليمنية ،بهدف تطهري الأرا�ضي
اليمنية من خماطر الألغام ،من خالل الرتكيز على الت�صدي للتهديدات املبا�شرة

حلياة الأبرياء جراء التعر�ض للأخطار الناجمة عن انت�شار تلك الألغام ،كما �أن
امل�شروع ينفذ �أن�شطة التدريب وبناء القدرات اليمنية يف جمال نزع الألغام.
وقال امل�ست�شار بالديوان امللكي امل�شرف العام على املركز الدكتور عبدالله
بن عبدالعزيز الربيعة �إن جتديد هذا العقد مع ال�شريك املنفذ ي�أتي �إح�سا�س ًا من
املركز بامل�س�ؤولية الإن�سانية امللقاة على عاتقه جتاه الأ�شقاء يف اليمن ،نظر ًا
ملا ميثله هذا امل�شروع النوعي من �أهمية بالغة يف ا�ستكمال تطهري الأرا�ضي
اليمنية من الألغام التي قامت امليلي�شيات احلوثية ب�صناعتها وزراعتها بطريقة
التفا�صيل �ص2
ع�شوائية غري م�سبوقة ،وب�أ�شكال ومتويهات خمتلفة.

االحتجاجات تتمدد والماللي يقطعون الكهرباء
طهران  -البالد

اتهامات متبادلة بالف�ساد

ت�صاعدت االحتجاجات ال�شعبية الإيرانية �ضد نظام امل�لايل و�سيا�ساته التي ت�ضر بالبالد
واملنطقة ،فيما حتركت قوات من احلر�س الثوري الإي��راين لقمع املحتجني يف مناطق جنوب
ال��ب�لاد ،غ�ير �أن املتظاهرين مل يتوقفوا وظ��ل��وا يهتفون �ضد النظام القمعي يف الأه���واز،
ومع�شور ،واخلفاجية ،والفالحية ،لليوم التا�سع على التوايل �أم�س (ال�سبت) ،على الرغم من
انقطاع التيار الكهربائي وحملة االعتقاالت الوا�سعة التي طالت املحتجني لقمع االنتفا�ضة،
مع حظر التجوال غري املعلن .و�شهدت عدة مدن يف خوز�ستان احتجاجات �شعبية ،بينما
اعتقلت قوات احلر�س الثوري ع�شرات املتظاهرين يف مدن الأهواز واخلفاجية والفالحية
واحلميدية ومع�شور ونقلتهم �إىل مواقع غري معروفة ،وفقا مل�صادر حملية ،مبينة �أن الكثري
من املتظاهرين �أ�صيبوا ببنادق الوحدة اخلا�صة ،غري �أنهم رف�ضوا الذهاب �إىل امل�ست�شفى،
خوف ًا من عمليات االعتقال التي تقوم بها القوات الأمنية ،بينما �شهدت مناطق مثل حي
علوي وكمبلو ول�سكر�أباد وكيان�شهر ،مظاهرات حا�شدة ،يف وقت متركز فيه الآالف من
القوات اخلا�صة واحلر�س الثوري وقوات الأمن يف مناطق متفرقة من الأهواز وت�صدوا
للمحتجني بالغاز امل�سيل للدموع والر�صا�ص.
فيما جددت زعيمة املعار�ضة الإيرانية مرمي رج��وي ،دعوتها للأمم املتحدة لإدانة
عمليات الإعدام يف �إيران واتخاذ �إجراءات فورية لإنقاذ حياة ال�سجناء املحكوم عليهم
بالإعدام ،م�ؤكدة �أم�س� ،ضرورة �إحالة ق�ضية االنتهاكات اخلطرية واملنهجية حلقوق
الإن�سان يف �إيران �إىل جمل�س الأمن ،كما �أو�ضحت �أن النظام يف طهران يلج�أ �إىل
زيادة عمليات الإعدام لتطويق االحتجاجات وخلق جو من الإرهاب.
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األمراء والوزراء يهنئون القيادة بنجاح الحج

الأمري خالد الفي�صل

جدة  -املناطق -وا�س
�أع���رب ع��دد م��ن الأم���راء وال����وزراء ع��ن تهانيهم خل��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل
عهده الأمني ،حفظهما الله ،بنجاح مو�سم احلج يف ظل الظروف
اال�ستثنائية جلائحة فريو�س كورونا وحتوراته حول العامل.
فقد رفع م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة
الأمري خالد الفي�صل ،التهنئة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،يحفظه الله ،مبنا�سبة جناح احلج .
و�أك��د �سموه �أن جناح احلج يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي
ي�شهدها العامل جراء جائحة كورونا ،وقد م ََّ��ن الله على �ضيوف
الرحمن ب�أداء ن�سكهم بكل ي�سر وطم�أنينة مع تطبيق االحرتازات
ال�صحية ملنع انت�شار العدوى وعدم ت�سجل �أية حالة واحلمد لله،
ي�أتي بف�ضل الله ثم باهتمام ومتابعة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
وتوفري جميع اخلدمات وتنفيذ اخلطط اخلدمية والأمنية ،الفت ًا
�سموه �إىل �أن ه��ذا النجاح ي�ضاف ملا حتقق منذ عهد امل�ؤ�س�س
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود ،طيب الله ثراه� ،إىل هذا العهد
الزاهر امليمون.
وهن�أ الأمري خالد الفي�صل ،الأمري حممد بن �سلمان ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع مبنا�سبة جناح حج هذا العام.
و�أك���د �أم�ير منطقة مكة املكرمة �أن م��ا حتقق م��ن جن��اح يف ظل
الظروف اال�ستثنائية التي ي�شهدها العامل ب�سبب جائحة كورونا
جاء بف�ضل الله ثم بف�ضل التوجيهات ال�سديدة خل��ادم احلرمني

الأمري ح�سام بن �سعود

الأمري �سعود بن نايف

ال�شريفني� ،أمد الله يف عمره ،ومتابعة واهتمام ويل العهد لتقدمي
�أعلى م�ستويات اخلدمة واحلفاظ على �ضيوف الرحمن من خماطر
اجلائحة لي�ؤدوا منا�سكهم بكل يُ�سر وطم�أنينة.
ونوه �سموه �إىل �أن ذلك ي�أتي ا�ستمرار ًا جلهود اململكة يف كل عام
للإرتقاء مبنظومة اخلدمات وامل�شاريع يف �أقد�س البقاع� ،سائ ًال
املوىل �أن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني و�أن يبارك يف جهود
�سمو ويل عهده الأمني.

�سالمة و�أمن احلاج �أو ًال
ورف��ع الأم�ير عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزي���ر الداخلية رئي�س جلنة احل��ج العليا التهنئة خل��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
حفظه الله ،مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك وجن��اح مو�سم
احل��ج ،معرب ًا ع��ن تقديره للتوجيهات ال�سديدة والرعاية
الكرمية جلميع اجل��ه��ات العاملة يف خ��دم��ة �ضيوف التي
و�ضعت �سالمة و�أم���ن احل���اج �أو ًال ،وال��ت��ي �أث��م��رت بف�ضل
الله وتوفيقه عن جناح املو�سم رغم الظروف اال�ستثنائية
الع�صيبة ب�سبب ا�ستمرار جائحة فريو�س كورونا وحتوراته
على م�ستوى العامل.
كما رفع �سموه التهنئة للأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،حفظه
ال��ل��ه� ،شاكر ًا �سموه على م��ا قدمه م��ن دع��م جلميع اجلهات

مسؤولون ومفتون وعلماء لـ(

الأمري في�صل بن �سلمان

العاملة يف خدمة �ضيوف الرحمن يف ظل الرعاية الكرمية
من خادم احلرمني ال�شريفني ،حفظه الله ،والتي كان لها الأثر
البالغ بف�ضل الله وتوفيقه يف جناح مو�سم حج هذا العام
رغم الظروف اال�ستثنائية الع�صيبة ب�سبب ا�ستمرار جائحة
فايرو�س كورونا وحتوراته على م�ستوى و�أك��د �سموه �أن
مو�سم حج هذا العام اال�ستثنائي �أمنوذج لتطوير رحلة احلج
با�ستخدام التقنيات احلديثة والأ�ساليب املتطورة ،لت�سري
اخلطى ثابتة نحو حتقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة (.)2030

منظومة خدمات متكاملة
ورف��ع الأم�ي�ر في�صل ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز �أم�ير منطقة
املدينة املنورة رئي�س جلنة احلج والزيارة باملنطقة ،التهنئة
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
ول�سمو ويل عهده الأمني ،يحفظهما الله  ،مبنا�سبة جناح مو�سم
احلج.
وق��ال �سموه� :أن جن��اح مو�سم احل��ج لهذا العام ولله احلمد،
ي�أتي ا�ستمرار ًا للنجاحات التي تتحقق �سنوي ًا بف�ضل من الله
تعاىل ،ثم بف�ضل التوجيهات واملتابعة امل�ستمرة من خادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل العهد ،حفظهما الله ،وحر�صهما
البالغ على بذل كل ما من �ش�أنه ت�سخري كافة الإمكانات ،وتوفري
�أحدث التقنيات ليتمكن �ضيوف الرحمن من �أداء ُن�سكهم يف �أمن
وطم�أنينة من خالل منظومة متكاملة من اخلدمات.

الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف

توفري �أحدث التقنيات
كما رفع الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�شرقية
برقية تهنئة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود مبنا�سبة جناح مو�سم حج هذا العام.
وق��ال �سموه" :ي�شرفني �أن �أرف��ع ملقامكم الكرمي با�سمي وبا�سم
�أه��ايل املنطقة �أ�سمى �آي��ات ال�شكر والعرفان والتهنئة ملقامكم
الكرمي على جناح مو�سم احلج ،الذي ي�أتي ا�ستمرار ًا للنجاحات
التي تتحقق �سنوي ًا بف�ضل من الله تعاىل ،ثم بف�ضل توجيهاتكم
ومتابعتكم امل�ستمرة" .ورفع �سموه برقية مماثلة للأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع ،هن�أه فيها بنجاح مو�سم احلج.

مو�سم ا�ستثنائي
ورفع الأمري الدكتور ح�سام بن �سعود بن عبدالعزيز �أمري منطقة
الباحة  ،با�سمه ونيابة عن �أهايل املنطقة  ،التهاين والتربيكات
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،
وللأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،حفظهما الله ،مبنا�سبة جناح املو�سم
اال�ستثنائي للحج .

اهتمام وتوجيهات القيادة
ورف��ع الأم�ي�ر عبدالله ب��ن بندر ب��ن عبدالعزيز وزي��ر احلر�س

الأمري عبداهلل بن بندر

الوطني التهنئة خل���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود وللأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ،حفظهما
الله ،ملا حتقق من جناح حلج هذا العام 1442هـ  ،بتوفيق الله
عز وجل ثم بف�ضل اهتمام وتوجيهات القيادة الر�شيدة� ،أيدها
الله ،وحر�صها على توفري وتكامل جميع اخلدمات التي مت ّكن
�ضيوف الرحمن من �أداء هذه ال�شعرية العظيمة بي�سر و�سهولة
وراحة واطمئنان .
كما رفع كل من �سماحة مفتي عام اململكة رئي�س هيئة كبار العلماء
الرئي�س العام للبحوث العلمية والإفتاء ال�شيخ عبدالعزيز بن
عبدالله �آل ال�شيخ ،ووزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد
رئي�س اللجنة العليا لأعمال ال��وزارة باحلج والعمرة والزيارة
ال�شيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ ،والنائب
العام ع�ضو هيئة كبار العلماء ال�شيخ �سعود بن عبدالله املعجب،
والرئي�س العام ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ال�شيخ
الدكتور عبدالرحمن ب��ن عبدالعزيز ال�سدي�س ،ورئي�س �أم��ن
الدولة عبدالعزيز بن حممد الهويريني ،ووزير احلج والعمرة
املكلف ،الدكتور ع�صام بن �سعد بن �سعيد �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات خل��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبد
العزيز �آل �سعود وللأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ،حفظهما الله،
مبنا�سبة جناح احلج.

):

جهود المملكة في خدمة الحجيج مشهودة ومباركة
البالد  -مها العواودة
ثمن عدد من امل�س�ؤولني والعلماء اجلهود التي بذلتها اململكة يف
تنظيم مو�سم احل��ج يف ظ��ل ت��داع��ي��ات جائحة ف�يرو���س ك��ورون��ا
وحتوراته وما حققته من جناح ومتيز بتوجيهات القيادة احلكيمة
م�شيدين مبا حظي به �ضيوف الرحمن من رعاية وعناية وخدمات
يف �أجواء �صحية و�آمنة.
و�أك���د ال��دك��ت��ور حممد ب��ن �سعيد املعمري وكيل وزارة الأوق���اف
وال�����ش���ؤون الدينية يف �سلطنة عمان �أن جهود اململكة م�شهودة
ومباركة يف خدمة احلجيج ورعاية البقاع املقد�سة التي ت�ضاف �إىل
�سجل جناحاتها ور�سوخ جتربتها.
وق��ال يف ت�صريح لـ(البالد) ":تثبت اململكة عام ًا بعد عام �سعيها
احلثيث نحو التحديث وال��ت��ط��وي��ر ال �سيما يف جم��ال التحول
الإل��ك�تروين والتقانة لت�سهيل خ��دم��ات احل��ج ،وق��د �شرفني الله
�سبحانه برئا�سة بعثة احلج العمانية عام ١٤٣٢هـ ٢٠١١/م ومل�ست
عن ق��رب تلك اجلهود وم��ا ت�ضخه اململكة من مقدرات تخطيطية
وتنفيذية يف خدمة احلجيج ال �سيما �إن علمنا ب�أن �أعدادهم فاقت
 ١٥٠مليون حاج خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية".
وعلى الرغم مما تلقيه جائحة كورونا على بالد العامل من حتديات
بالغة وعقبات �أ�شار �إىل �أن اململكة بف�ضل الله عليها ثم عناية القيادة

بهذا الواجب الديني متكنت من تنظيم
مو�سم احلج ـ بتفوق وجناح ومتيز .
ويرى �أن �أعظم جناح متثل يف االنحياز
لل�سالمة العامة واحل��ف��اظ على الأنف�س
من ت�أثريات الوباء العاملي عندما قررت
امل��م��ل��ك��ة اق��ت�����ص��ار ح���ج ه���ذا ال���ع���ام على
املواطنني واملقيمني داخل اململكة فحققت
حممد املعمري
بذلك مق�صود ال�شرع يف ا�ستمرار �أداء
ال�شعرية على م�ستوى الأم���ة م��ن ناحية
 ،وتغليبها م�صلحة احلجيج يف حفظ النف�س وجتنيبهم الوباء
وتداعياته .وتابع� ":أعربت ال�سلطنة عن ت�أييدها لهذا القرار الذي
اتخذته اململكة يف ق�صر �أداء منا�سك احلج على املواطنني واملقيمني
داخل اململكة ب�إجمايل  60,000يف �ضوء تداعيات جائحة فريو�س
كورونا (کوفید  )19-واجلميع ي�شهد وي�شيد باجلهود التي تبذلها
اململكة يف خدمة حجاج بيت الله احلرام واملعتمرين وحر�صها على
�سالمتهم".

مثال يحتذى
من جهته �أ�شاد وكيل وزارة الأوق���اف وال�ش�ؤون الدينية يف

لقمان بن عبداهلل

ح�سام �أبو الرب

فل�سطني ح�سام �أبو الرب بجهود قيادة اململكة التي �أثمرت عن
قيام �شعرية احلج لهذا العام بنجاح على الرغم من الظروف
ال�صحية والوبائية يف كافة �أنحاء العامل ،م�ؤكدا لـ(البالد) �أن ما
قامت به اململكة وحر�صها الوا�ضح على حماية النف�س الب�شرية
حمل تقدير ومثال يحتذى به عاملي ًا.
كما �أ�شاد بخطط وجهود مملكة الإن�سانية التي كللت مو�سم
احل��ج بالنجاح ال��ذي �أب��ه��ر ال��ع��امل ،م��ق��در ًا عالي ًا حر�صها على
ت�سخري ك��اف��ة الإم��ك��ان��ي��ات م��ن �أج���ل �صحة و���س�لام��ة احلجاج
واملعتمرين والزوار.
ويف ذات ال�سياق ثمن مفتي ماليزيا الدكتور لقمان بن عبد
الله يف ت�صريحه لـ(البالد) جهود اململكة الكبرية يف �إجناح

خلدون عرميط

مو�سم احلج بكل �سالم و�أمان يف
ظ��ل ا�ستمرار ال��وب��اء واملخاطر،
م�شري ًا �إىل حنكة وحكمة اململكة
ال��ت��ي ف��ر���ض��ت ن��ظ��ام�� ًا مم��ي��ز ًا يف
�إدارة املنا�سك ل��ه��ذا امل��و���س��م فى
ظل ا�ستمرار اجلائحة يف العامل
�أجمع الفت ًا �إىل �أن ه��ذا احلر�ص
غري م�ستغرب على بالد احلرمني
ال�شريفني.

�صفحة خري م�شرقة
�أم��ا القا�ضي الدكتور خلدون عرميط رئي�س املركز الإ�سالمي
للدرا�سات والإع�ل�ام يف لبنان فقال �إن التدابري والإج���راءات
الوقائية ال�صحية والتو�صيات التي اتخذتها حكومة اململكة
برعاية مبا�شرة من خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز وويل عهده الأم�ين الأم�ير حممد بن �سلمان خلدمة
حجاج بيت الله احل��رام لهذا العام ؛ واخلدمات املميزة التي
قدمت ل�ضيوف الرحمن يف كل امل�شاعر املقد�سة ؛ اثبتت بال
�شك ب��ان ال�شعار ال��ذي رفعته اململكة (خ��دم��ة احل��ج��اج �شرف

لنا) هو قول وفعل مار�سته كل ال��وزارات والهيئات احلكومية
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة والدفاع املدين وال�شرطة وحتى
القوى الع�سكرية التي �أغاثت كل �صاحب حاجة من �ضيوف
الرحمن وقدمت كل الت�سهيالت لينعم حجاج بيت الله احلرام
بكل و�سائل الراحة وال�سالمة والأمان حيث الطرقات الوا�سعة
والأن��ف��اق ال��ع��دي��دة وال��ق��ط��ارات احلديثة وج��وان��ب الطرقات
امل�شجرة واخلدمات ال�صحية واال�سعافات ال�سريعة.
ولفت �إىل �أنها �إجن��ازات حققتها اململكة وقيادتها يف �سنوات
قليلة هدفها التقرب �إىل الله تعاىل بخدمة �ضيوف الرحمن
و�إب����راز ال���دور احل�����ض��اري للمملكة وللم�سلمني وه��م ي����ؤدون
عبادتهم يف ت�أدية منا�سك احلج يف �إطار االلتزام بكل التو�صيات
ال�صحية والتباعد ملنع وباء الكورونا من الت�سلل �إىل �ضيوف
الرحمن.
كما �أو���ض��ح �أن انتهاء مو�سم احل��ج لهذا العام ب��دون ح��وادث
�أو �إ�صابات هي �صفحة م�شرقة من �صفحات اخلري يف مملكة
اخلري والإن�سانية مملكة العروبة والإ�سالم التي يرعاها خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،ويتوىل تنفيذها
ومتابعتها باقتدار وت�صميم ويل عهده الأمني ،الأمري حممد بن
�سلمان� ،أعزه الله تعاىل.

المهرة تتسلم دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية

مركز الملك سلمان يمدد مشروع تطهير اليمن من األلغام

الريا�ض-حمافظات اليمن -وا�س

ي��وا���ص��ل م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان ل�ل�إغ��اث��ة والأع���م���ال الإن�سانية
والربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن
تقدمي خدماتهما الإغاثية والطبية والبيئية والإن�سانية وبرامج
�إع����ادة ال��ت���أه��ي��ل للنازحني وامل��ح��ت��اج�ين وتنفيذ امل�شروعات
واملبادرات التنموية يف خمتلف املحافظات يف �إطار دعم اململكة
امل�ستمر للأ�شقاء اليمنيني.
وقد مدد مركز امللك �سلمان للإغاثة والأع��م��ال الإن�سانية عقد
تنفيذ م�شروع "م�سام" لتطهري الأرا�ضي اليمنية من الألغام
التي زرعتها امليلي�شيات احلوثية ملدة �سنة ،وذلك مببلغ 125
مليون ًا و� 981ألف ريال مايعادل  33مليون ًا و� 595ألف دوالر
�أمريكي.
وينفذ امل�شروع كوادر �سعودية وخربات عاملية من خالل فرق
مينية مت تدريبها لإزالة الألغام بجميع �أ�شكالها و�صورها التي
زرعتها امليلي�شيات بطرق ع�شوائية يف الأرا�ضي اليمنية ،بهدف
تطهري الأرا�ضي اليمنية من خماطر الألغام ،من خالل الرتكيز
على الت�صدي للتهديدات املبا�شرة حلياة الأبرياء جراء التعر�ض
للأخطار الناجمة عن انت�شار تلك الألغام ،كما �أن امل�شروع ينفذ
�أن�شطة التدريب وبناء القدرات اليمنية يف جمال نزع الألغام.
وق��ال امل�ست�شار ب��ال��دي��وان امللكي امل�شرف ال��ع��ام على املركز
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة �إن جتديد هذا العقد مع
ال�شريك املنفذ ي�أتي �إح�سا�س ًا من املركز بامل�س�ؤولية الإن�سانية
امللقاة على عاتقه جتاه الأ�شقاء يف اليمن ،نظر ًا ملا ميثله هذا
امل�شروع النوعي من �أهمية بالغة يف ا�ستكمال تطهري الأرا�ضي
اليمنية من الألغام التي قامت امليلي�شيات احلوثية ب�صناعتها
وزراعتها بطريقة ع�شوائية غري م�سبوقة ،وب�أ�شكال ومتويهات

�ضمن م�شروع توزيع حلوم الأ�ضاحي للفئات الأك�ثر احتياج ًا
يف اليمن.

منحة امل�شتقات النفطية

خمتلفة يف �أم��اك��ن ت�ستهدف امل��دن��ي�ين ال��عُ��زل ،وت�سببت يف
�إ�صابات م�ستدمية و�إع��اق��ات مزمنة وخ�سائر ب�شرية عديدة
ا�ستهدفت الن�ساء والأطفال وكبار ال�سن ،وغري ذلك من �أعمال
مهدّدة للأمن واحلياة ،مو�ضح ًا �أن امل�شروع مت ّكن حتى اليوم
من انتزاع  263،428من �ألغام وقذائف متنوعة.
و�شكر الربيعة ،خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده الأم�ين ،حفظهما الله ،على
ما يقدمانه من جهود �إن�سانية و�إغاثية كبرية يف عدد من دول
العامل ،ويف اليمن ال�شقيق على وجه اخل�صو�ص.

خدمات طبية و�إغاثية
من جهة �أخرى وبدعم �سخي من املركز قدم م�شروع دعم التغذية
للأطفال دون �سن اخلام�سة والأمهات احلوامل واملر�ضعات ،يف
حمافظات عدن ،وحلج ،وتعز ،واحلديدة ،وح�ضرموت ،وحجة،
وم���أرب ،خدماته الطبية والتغذوية ل���ـ 12,084م�ستفيد ًا خالل
الفرتة من  17حتى  23يونيو 2021م.
ووا���ص��ل م�شروع ت�شغيل مركز الأط����راف ال�صناعية و�إع���ادة
الت�أهيل مبحافظة �سيئون تقدمي خدماته الطبية املتنوعة ملن
فقدوا �أطرافهم من �أبناء ال�شعب اليمني ال�شقيق؛ وذلك بدعم من

املركز.
وقدم خالل �شهر يونيو 2021م 1,267 ،خدمة وزعت على 853
م�ستفيد ًا ،حيث مت ت�صنيع وتركيب وت�أهيل الأطراف ال�صناعية
لـ  207مر�ضى ،كما قدمت خدمات العالج الطبيعي ا�ستفاد منها
� 646شخ�ص ًا.
ووزع املركز � 352أ�ضحية للأيتام والأ�سر النازحة واملحتاجة
يف مديريات حمافظة ح�ضرموت ،ا�ستفاد منها  2,112ف��رد ًا،
كما وزع� 69 ,أ�ضحية للأيتام والأ�سر النازحة واملحتاجة يف
مديرية الغيظة مبحافظة املهرة ،ا�ستفاد منها  414ف��رد ًا ،وذلك

على �صعيد �آخ��ر و�صلت �إىل حمافظة امل��ه��رة� ،أم�����س ،الدفعة
اجل��دي��دة من منحة امل�شتقات النفطية ال�سعودية املقدمة �إىل
اجلمهورية اليمنية بكميات بلغت  5500طن م�تري من مادة
الديزل ،لتغذية حمطات توليد الكهرباء يف حمافظة املهرة كافة،
ت�شمل  4000طن مرتي م�شحونة بحري ًا ،و 1500طن مرتي
ُ�شحِ َنت عن طريق النقل ال�بري؛ تغطي ًة لالحتياج ال�شهري يف
املحافظة.
وك��ان يف ا�ستقبال ال�شحنات حمافظ املهرة حممد علي يا�سر،
وم��دي��ر مكتب الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إع��م��ار اليمن يف
حمافظتي ح�ضرموت وامل��ه��رة املهند�س عبدالله با�سليمان،
وممثلي �شركة النفط اليمنية و�شركة الكهرباء والطاقة يف اليمن
وم�س�ؤولني من املحافظة.
كما با�شر الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن �أعمال �سحب
و�إزاحة جتمعات مياه الأمطار التي هطلت خالل الأيام املا�ضية
على العا�صمة امل�ؤقتة عدن ،عرب �آلياته ومعداته ،بالتعاون مع
�صندوق النظافة يف عدن ،بهدف ت�سهيل تنقالت �أهايل املحافظة
ودرء املخاطر البيئية وال�صحيّة.
وتع ّد هذه امل�شاريع التنموية التي ينفذها الربنامج يف عدن �ضمن
 198م�شروع ًا ومبادرة تنموية نفذها يف خمتلف املحافظات
اليمنية لتلبية احتياج الأ�شقاء اليمنيني يف  7قطاعات �أ�سا�سية
وهي :التعليم ،وال�صحة ،واملياه ،والنقل ،والزراعة ،والرثوة
ال�سمكية ،وبناء قدرات امل�ؤ�س�سات احلكومية.
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هن�أت الرئي�س التون�سي ورئي�س وزراء �إثيوبيا

القيادة تواسي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم والرئيسين
الصيني والهندي في ضحايا الفيضانات واالنهيارات األرضية
الريا�ض-وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية عزاء وموا�ساة ،ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم القيوين،
يف وفاة ال�شيخة مرمي بنت علي بن را�شد املعال ـ رحمها الله ـ .وقال امللك املفدى ":علمنا بنب�أ وفاة ال�شيخة مرمي بنت علي بن را�شد املعال ـ رحمها الله ـ حرم ال�شيخ �سلطان بن
�أحمد املعال ـ رحمه الله ـ و�إننا �إذ نبعث ل�سموكم ولأ�سرة الفقيدة بالغ التعازي ،و�صادق املوا�ساة ،لن�س�أل الله �سبحانه وتعاىل �أن يتغمدها بوا�سع رحمته ومغفرته ،وي�سكنها
ف�سيح جناته ،و�أن يحفظكم من كل �سوء� ،إنا لله و�إنا �إليه راجعون " .وبعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية عزاء وموا�ساة ،لفخامة
الرئي�س �شي جني بينغ رئي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية ،يف �ضحايا الفي�ضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان .وقال امللك املفدى ":علمنا بنب�أ الفي�ضانات التي اجتاحت
مقاطعة خنان و�سط بلدكم ،وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين ،و�إننا �إذ ن�شارك فخامتكم �أمل هذا امل�صاب ،لنبعث لفخامتكم ولأ�سر املتوفني ول�شعبكم ال�صديق ب�أحر
التعازي و�صادق املوا�ساة ،راجني عودة املفقودين �ساملني ،و�أن ال تروا �أي مكروه ".

وبعث ،حفظه الله ،برقية عزاء وموا�ساة ،لفخامة الرئي�س رام ناث كوفيند
رئي�س جمهورية الهند ،يف �ضحايا االنهيارات الأر�ضية.
وقال امللك املفدى ":علمنا بنب�أ االنهيارات الأر�ضية التي حدثت غرب بلدكم
ج��راء الأم�ط��ار الغزيرة ،وم��ا نتج عن ذل��ك من وفيات ومفقودين ،و�إننا �إذ
ن�شارك فخامتكم �أمل هذا امل�صاب ،لنبعث لفخامتكم ولأ�سر املتوفني ول�شعبكم
ال�صديق ب�أحر التعازي و�صادق املوا�ساة ،راجني عودة املفقودين �ساملني و�أن
ال تروا �أي مكروه ".وبعث ،حفظه الله ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س قي�س
�سعيد رئي�س اجلمهورية التون�سية ،مبنا�سبة ذكرى �إعالن اجلمهورية لبالده.
و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب اجلمهورية التون�سية ال�شقيق اط��راد التقدم
واالزدهار .وبعث خادم احلرمني ال�شريفني ،برقية تهنئة لدولة الدكتور �آبي

�أحمد علي رئي�س وزراء جمهورية �إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية مبنا�سبة
ً
رئي�سا للوزراء يف جمهورية �إثيوبيا .و�أع��رب امللك املفدى
�إع��ادة انتخابه
عن �أ�صدق التهاين ،و�أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته ،ول�شعب
جمهورية �إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية ال�صديق املزيد من التقدم والرقي.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية عزاء وموا�ساة،
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم
القيوين ،يف وفاة ال�شيخة مرمي بنت علي بن را�شد املعال ـ رحمها الله ـ.
وقال �سمو ويل العهد ":تلقينا نب�أ وفاة ال�شيخة مرمي بنت علي بن را�شد املعال
ـ رحمها الله ـ حرم ال�شيخ �سلطان بن �أحمد املعال ـ رحمه الله ـ ونبعث ل�سموكم
ولأ�سرة الفقيدة �أحر التعازي ،و�أ�صدق املوا�ساة� ،سائلني املوىل العلي القدير

�أن يتغمدها بوا�سع رحمته ومغفرته ،وي�سكنها ف�سيح جناته ،و�أن يحفظكم
من كل �سوء� ،إنه �سميع جميب " .وبعث ،جفظه الله ،برقية عزاء وموا�ساة،
لفخامة الرئي�س �شي جني بينغ رئي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية ،يف �ضحايا
الفي�ضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان .وقال �سمو ويل العهد ":بلغني نب�أ
الفي�ضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان و�سط بلدكم ،وما نتج عنها من وفيات
ومفقودين ،و�أع��رب لفخامتكم ولأ�سر املتوفني ول�شعبكم ال�صديق عن �أحر
التعازي ،و�صادق املوا�ساةً ،
راجيا عودة املفقودين �ساملني ".
وبعث ،حفظه الله ،،برقية عزاء وموا�ساة ،لفخامة الرئي�س رام ناث كوفيند
رئي�س جمهورية الهند ،يف �ضحايا االنهيارات الأر�ضية.
وقال �سمو ويل العهد ":بلغني نب�أ االنهيارات الأر�ضية التي حدثت غرب بلدكم
جراء الأمطار الغزيرة ،وما نتج عنها من وفيات ومفقودين ،و�أعرب لفخامتكم

ولأ�سر املتوفني ول�شعبكم ال�صديق عن �أحر التعازي ،و�صادق املوا�ساةً ،
راجيا
عودة املفقودين �ساملني " .كما بعث ،حفظه الله ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س
قي�س �سعيد رئي�س اجلمهورية التون�سية مبنا�سبة ذكرى �إعالن اجلمهورية
لبالده .وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور
ً
راجيا حلكومة و�شعب اجلمهورية التون�سية
ال�صحة وال�سعادة لفخامته،
ال�شقيق امل��زي��د م��ن التقدم واالزده� ��ار .كما بعث ويل العهد ،برقية تهنئة
لدولة الدكتور �آب��ي �أحمد علي رئي�س وزراء جمهورية �إثيوبيا الفيدرالية
الدميقراطية مبنا�سبة �إعادة انتخابه ً
رئي�سا للوزراء يف جمهورية �إثيوبيا.
و�أع��رب �سمو ويل العهد عن �أ��ص��دق التهاين ،و�أط�ي��ب التمنيات بالتوفيق
والنجاح لدولته ،ول�شعب جمهورية �إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية ال�صديق
املزيد من التقدم والرقي.

استقبال المعتمرين والمصلين بالحرم المكي اليوم
جدة -البالد

�أ َّك��د وكيل الرئي�س العام ل�ش�ؤون امل�سجد احل��رام الدكتور
�سعد ب��ن حم�م��د املحيميد ع��ن ج��اه��زي��ة امل�سجد احل��رام
ال�ستقبال املعتمرين وامل�صلني لعودة العمرة بدء ًا من اليوم
عرب احلجز من تطبيق اعتمرنا.
وقال �إنه وبنا ًء على توجيه الرئي�س العام ل�ش�ؤون امل�سجد
احل��رام وامل�سجد النبوي ال�شيخ الدكتور عبدالرحمن بن
عبدالعزيز ال�سدي�س� ،سخرت الرئا�سة بكافة وكاالتها كامل
قواها الب�شرية والآلية ال�ستقبال املعتمرين وامل�صلني بكامل
طاقتها اال�ستيعابية وفق الإجراءات االحرتازية.
و�أ�ضاف ب�أن جميع امل�صليات وامل�سارات حتقق فيها جميع
الإج � ��راءات االح�ت�رازي��ة ال�ت��ي ت�ضمن ع��دم ال�ت�ق��ارب بني
امل�صلني خالل الدخول واخل��روج ،وخالل ت�أديتهم للعمرة
وال�صالة ،و�أن جميع املداخل زودت ب�أجهزة قيا�س درجات
احل��رارة ،ونقاط الفرز التي خ�ص�ص عليها ك��وادر ب�شرية
م�ؤهلة ومدربة على تطبيق جميع الإج��راءات االحرتازية
التي ت�ضمن �سالمة زوار وقا�صدي امل�سجد احلرام.
و�أ�شار �إىل �أن الرئا�سة عملت على تركيب وجتهيز م�سارات
خم�ص�صة لأف��واج املعتمرين ،مبا ي�ضمن حتقيق التباعد
االجتماعي ب�ين الطائفني ،بالإ�ضافة لتخ�صي�ص �أب��واب

حمددة لكل فوج للدخول واخلروج ل�ضمان منع حدوث �أي
تزاحم �أو تكد�س ،ومبا ي�ضمن ان�سيابية حركة احل�شود،
التي من خاللها ت�ضمن �سالمة املعتمرين وامل�صلني وقا�صدي
امل�سجد احل ��رام وت �ق��دمي خ��دم��ات راق �ي��ة ومم �ي��زة حتقق
تطلعات والة الأمر ،حفظهم الله ،وفق توجيهات ومتابعة
من الرئي�س العام ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي
ال�شيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س.
ون � � َّ�وه �إىل �أن ��ه مت ال �ت ��أك��د م��ن ��س�لام��ة جميع من�سوبي
ومن�سوبات الرئا�سة ،واال�ستعداد لتد�شني جميع اخلطط
وال�ب�رام ��ج جل�م�ي��ع ال ��وك ��االت التابعة
ل �ل��رئ��ا� �س��ة وال��ت��ي ت �ت��واف��ق م��ع جميع
الإج��راءات االحرتازية وتطلعات والة
الأم� ��ر ،حفظهم ال �ل��ه ،يف ت�ق��دمي �أرق��ى
اخل��دم��ات و�أف�ضلها لقا�صدي وزوار
احل��رم�ين ال�شريفني ،مبين ًا �أن جميع
�أع �م��ال ال��رئ��ا��س��ة ت�ت��م وف��ق توجيهات
خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز �آل �سعود ،ومتابعة �سمو
ويل العهد الأم�ير حممد بن �سلمان بن
ع�ب��دال�ع��زي��ز ،حفظهما ال �ل��ه ،وب �ك��وادر

الحجرف يؤكد دور مجلس التعاون
في تعزيز األمن
الريا�ض-البالد

�أك��د الأم�ين العام ملجل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية الدكتور نايف فالح مبارك احلجرف �أن
املجل�س ا�ضطلع بدور مهم يف حتقيق اال�ستقرار
واحلفاظ على ال�سلم والأمن يف املنطقة والعامل،
حيث انخرط خالل ال�سنوات الأربعني املا�ضية
ب�شكل بناء مع املجتمع الدويل ،و�أوفى بالتزاماته
يف مكافحة الإرهاب وتبني �سيا�سة طاقة م�س�ؤولة
ومتوازنة للغاية ت�أخذ يف احل�سبان م�صالح ك ٍّل
من املنتجني وامل�ستهلكني ،كما ا�ستجاب للنداءات
الإن�سانية والإمنائية الالزمة.
و�أو� �ض��ح خ�ل�ال م�شاركته يف ملتقى اخلليج
ل�ل�أب �ح��اث يف دورت� ��ه احل��ادي��ة ع �� �ش��رة ،ال��ذي
ينظمه عن بعد مركز اخلليج للأبحاث وجامعة
كامربيدج� ،أن دول املجل�س ت�سعى لتنفيذ خطط
تنمية وطنية تركز على تنمية ر�أ�س املال الب�شري
وال �ت �ن��وي��ع االق �ت �� �ص��ادي وحت�ق�ي��ق م�ستويات
املعي�شة اجل �ي��دة وال �ت �ط��وي��ر ال���ش��ام��ل للبُنى
التحتية لدعم خطط التنمية ،م�شري ًا �إىل �أنه رغم
التحديات خالل ال�سنوات الأربعني املا�ضية �إال
�أن م�سرية املجل�س ظلت قوية ورا�سخة �أمامها.
وب �ّي�نّ �أن امل���س�ت�ق�ب��ل ي�ح�م��ل حت��دي��ات ج��دي��دة
وحقيقية ت��واج��ه منطقه اخلليج� ،إ��ض��اف��ة �إىل
التحديات التي فر�ضتها جائحة كورونا ،وتتمثل
يف �أمن املنطقة الذي يُعد ذا �أهمية بالغة لأمن
ال �ع��امل ،وه��و الأم ��ر ال��ذي يحتاج �إىل ت�سليط

ال�ضوء ،وا�ستمرار جمل�س التعاون يف التزامه
باحلفاظ على الأمن الإقليمي وتعزيزه ،م�شري ًا
�إىل �أن عام  2020غيرّ جمرى احلياة ،حيث �إن
عامل ما بعد جائحة كورونا لن يكون العامل نف�سه
يف ما قبلها ،الأمر الذي يتطلب العمل اجلماعي
مل��واج �ه��ة حت ��دي ��ات ج ��دي ��دة وغ �ي�ر م���س�ب��وق��ة
لل�سنوات ال �ق��ادم��ة ،وال�ع�م��ل على ا�ستك�شاف
الفر�ص اجلديدة.
و� �ش��دد ع�ل��ى �أن جمل�س ال �ت �ع��اون ي�ق��ف بحزم
لدعم االل�ت��زام بالقانون ال��دويل وميثاق الأمم
املتحدة ،ومن �أ�شد الداعني �إىل احرتام ال�سيادة
الوطنية وع��دم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
ل�ل��دول الأخ ��رى ،وه��و الأم��ر امل��ؤ��س��ف ال��ذي مل
تلتزم به �إي��ران يف �سلوكها لزعزعة ا�ستقرار
املنطقة ،ناهيك عن الربنامج النووي الإيراين
وال���ص��واري��خ البالي�ستية الإي��ران �ي��ة ،ودعمها
للميلي�شيات ،وهو ما يجب �أن تت�ضمنه حمادثات
فيينا التي يجب �أن ال تكون مق�صورة على �إعادة
العمل بخطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة املتعلقة
بالربنامج النووي الإيراين.
و�أكد الأمني العام للمجل�س عزم دول املجل�س
ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة اجل �ه��ود امل���ش�ترك��ة ملواجهة
ال �ت �ح��دي��ات الإق �ل �ي �م �ي��ة وح �م��اي��ة امل���ص��ال��ح
الوطنية ،وموا�صلة اجل�ه��ود امل�شرتكة يف
تنفيذ اخلطط من �أجل م�ستقبل �أف�ضل لدول
املجل�س واملنطقة كافة.

م�ؤهلة ومدربة ،ووفق معايري دقيقة.
وك��ان الرئي�س ال�ع��ام ل���ش��ؤون امل�سجد احل ��رام وامل�سجد
النبوي ال�شيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س
قد وجه �أم�س كافة وكاالت الرئا�سة والإدارات التابعة لها
للقيام باال�ستعدادات النهائية ال�ستقبال الزوار واملعتمرين.
و�أكد ال�شيخ ال�سدي�س على بذل املزيد من اجلهود ،منوهاً
�ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية واالحرتازية باحلرمني
اً
ا�ستكمال للعمل املتميز والتنظيم املدرو�س الذي
ال�شريفني؛
�أظهره جهاز الرئا�سة خالل مو�سم احلج.
وح ��ث من�سوبي ال��رئ��ا� �س��ة ب��االه�ت�م��ام
باملعتمر يف احل��رم املكي ،وال��زائ��ر يف
احلرمني ال�شريفني عام ًة ،منوهً ا �إىل �أن
العديد من اخل��دم��ات امل�ستحدثة تعمل
الآن يف امل�سجد احلرام و�ستلقى املزيد
من التطوير.
و�أ�شار �إىل �أهمية الإخال�ص لله تعاىل وتقواه
ومراقبته ،و�إظهار ال�صورة املُ�شرقة للمملكة،
والعمل بروح الفريق الواحد مع كافة اجلهات
امل�ع�ن�ي��ة ال�ع��ام�ل��ة يف احل��رم�ي�ن ال���ش��ري�ف�ين،
للظهور مبو�سم ناجح يليق بعظم املكان.

كلمة

نجاح باهر

جناح مثايل ملو�سم احلج  ،وفق الإجراءات االحرتازية الدقيقة والتنظيم املحكم
 ،وتتوا�صل رحالت العودة ل�ستني �ألف حاج وهو العدد املحدد لهذا املو�سم ،
ويعد �أكرب احل�شود الب�شرية يف العامل يف ظل حتديات جائحة كورونا ،حيث
�أدى �ضيوف الرحمن منا�سكهم بكل ي�سر وطم�أنينة  ،وو�سط �أجواء روحانية
خال�صة  ،وتوفر �أعلى م�ستويات الرعاية واخلدمات املتكاملة من كافة الوزارات
والأجهزة املعنية  ،لي�سجل مو�سم احلج جمددا �أحد �أهم العناوين امل�ضيئة لق�صة
النجاح ال�شامل واملت�صل الذي ت�سطره اململكة يف تعزيز حماية الأرواح ب�أعلى
معايري الوقاية ،وخلو مو�سم احلج  ،ولله احلمد ،من فريو�س كورونا �أو �أي
�أمرا�ض وبائية �أخرى.
لقد �أكد خادم احلرمني ال�شريفني على اعتزاز اململكة بهذا ال�شرف العظيم الذي
حبا الله تعاىل به هذه البالد املباركة يف العناية بخدمة احلرمني ال�شريفني
وقا�صديهما على �أكمل وجه ،وعلى توفيقه جل وعال لبالدنا يف �إدارة موا�سم
احلج والعمرة بنجاح وحفظ النف�س وحمايتها من كل �ضرر  ،يف ظل هذه
اجلائحة وما فر�ضته من قيود و�آثار على العامل ب�أ�سره  ،ولهذا جاءت النتائج
املتميزة ملو�سم احلج وما �شهده من منظومة الربوتوكوالت ال�صحية واخلطط
التنظيمية والرعاية املعي�شية  ،جم�سدة االهتمام املبا�شر واحلر�ص التام من
القيادة الر�شيدة ،حفظها الله  ،لتوفري �أعلى درجات الراحة وال�سالمة للحجيج،
وتفاين جميع القطاعات املعنية يف �أداء هذا الواجب وامل�س�ؤولية.

الهيئة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان:

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

�أعربت الهيئة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان املنبثقة
عن منظمة التعاون الإ�سالمي عن ا�ستيائها �إزاء القرار
الأخ�ير ال�صادر عن حمكمة العدل الأوروب �ي��ة ب�ش�أن
الق�ضيتني(  18/804-Cو  )19/341-Cحيث جل�أت
املحكمة فيهما �إىل تف�سري القوانني املحلية الأملانية
املتعلقة بال�شركات اخلا�صة ب�شكل يربر حظر ارتداء
�أي ع�لام��ة مرئية ذات �صلة بالدين �أو التعبري عن
املعتقدات ال�سيا�سية �أو الفل�سفية ،مبا يف ذلك احلجاب
(�أغطية للر�أ�س ترتديها الن�ساء امل�سلمات) بذريعة
�ضرورة حماية حاجة �أرباب العمل �إىل تقدمي �صورة
حمايدة للعمالء �أو ملنع النزاعات االجتماعية.
ويف ه ��ذا ال �� �ص��دد ت ��رى ال�ه�ي�ئ��ة �أن حم�ك�م��ة ال �ع��دل
الأوروب �ي��ة يف تف�سريها للقوانني املحلية قد �أغفلت
ج��ان��ب ال���ض�م��ان��ات ال � ��واردة يف ال���ش��رع�ي��ة ال��دول�ي��ة

للحقوق وغريها من ال�صكوك العاملية الأخ��رى ذات
ال�صلة بحقوق الإن�سان ،التي ت�سهم برمّتها يف حماية
احلريات الأ�سا�سية واحلقوق االجتماعية والثقافية
للأفراد والأقليات وال �سيما الن�ساء� ،إ�ضافة �إىل جتاهل
القرار اخل�صائ�ص واملميزات االجتماعية والثقافية
وامل�شاعر الدينية للعديد من الن�ساء امل�سلمات الالتي ال
يَع ُددنَ احلجاب تعبري ًا عن الرمزية الدينية فح�سب ،بل
وينظرن �إليه كجزء ال يتجز�أ من هويتهن ال�شخ�صية،
ف�ض ًال عن حقهن الأ�سا�سي يف اختيار لبا�سهن.
و�أف��ادت الهيئة �أن هذين التعليل والتف�سري اللذان مت
الإدالء بهما يف غري حملهما ،و�سي�ؤديان �إىل ت�أثريات
متعاقبة من �ش�أنها �أن تمَ ّ�س بحرية الن�ساء امل�سلمات
يف املجاهرة بدينهن �أو معتقدهن ب�شكل غري متنا�سب،
ف�ض ًال عن تفاقم التمييز املتعدد اجلوانب ،والتهمي�ش
االج�ت�م��اع��ي واالق �ت �� �ص��ادي ،و�إذك� ��اء ن�ي�ران ال �ع��داوة

والعنف اجل�سدي �ضد امل�سلمات ب�سبب مالب�سهن.
و�أ� �ض��اف��ت الهيئة �أن مثل ه��ذه ال�سابقة القانونية
املحفوفة باخلطر تهدد احلريات ال�شخ�صية  ،معززة
احل��واج��ز الطبيعية وال�ن�ف���س�ي��ة يف �أم��اك��ن العمل
وخارجها ،مما �سي�ؤدي يف �آخ��ر املطاف �إىل التنافر
مت�س حقوق
االجتماعي واملزيد من االنتهاكات التي ّ
الإن�سان.
وحثت الهيئة حمكمة ال�ع��دل الأوروب �ي��ة على �إع��ادة
النظر يف تف�سريها الق�ضائي بُغية تعديلها مبا يتطابق
مع ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ،مما ي�ساعد على
تفادي �سوابق ق�ضائية م��ؤذي��ة من �ش�أنها �أن ت��ؤدي
�إىل ت�صعيد التع�صب �ضد امل�سلمني وال �سيما الن�ساء،
ف�ض ًال عن �إ�ضفاء ال�شرعية على فر�ض تدابري ت�شريعية
و�إداري� ��ة متييزية تقييدية على حقهن يف ممار�سة
دينهن يف جميع �أرجاء القارة الأوروبية.

خدمات متكاملة لضيوف الرحمن في مرحلة العودة
جدة  -وا�س

بد�أت اخلطوط ال�سعودية� ،أم�س الأول ،عملياتها الت�شغيلية لنقل احلجاج يف
مرحلة العودة بعد �إمتام ن�سكهم ،حيث كانت �أوىل الرحالت املخ�ص�صة للحج
انطالق ًا من مطار امللك عبدالعزيز ال��دويل بجدة متجهة �إىل مطار امللك خالد
ال��دويل بالريا�ض وعلى متنها ( )260ح��اج� ًا ،وو�صلت بقية رح�لات احلج
والبالغة ( )7رحالت �إىل كل من الريا�ض والدمام والهفوف قادمة من جدة يوم
اجلمعة.
وي�ضاف �إىل ذلك فقد مت ا�ستيعاب احلجاج على جدول �شبكة الرحالت الداخلية
من خالل �إ�ضافة �أكرث من (� )11.7ألف مقعد اعتبار ًا من  12وحتى  16ذو احلجة
بزيادة الرحالت �إىل جانب ا�ستخدام طائرات ذات �سعة مقعدية �أكرب ،لي�صبح
جمموع ال�سعة املقعدية قرابة (� 15أل��ف) مقعد موزعة بني ( )8رح�لات احلج
و ( )25رحلة �إ�ضافية و ( )49رحلة ا�ستخدام فيها طائرات ذات �سعة مقعدية
�أك�بر ،فيما توا�صل "ال�سعودية" خ�لال الأي��ام القادمة كذلك ت�سيري رحالتها
املتتابعة داخلي ًا ودولي ًا بكل ان�سيابية ،حيث ت�شهد هذه الفرتة �إىل جانب تفويج
ي�سر وطم�أنينة� ،إجازة عيد الأ�ضحى
�ضيوف الرحمن بعد �أن �أمتوا حجهم بكل ٍ
وا�ستمرار �إجازة ال�صيف.
ويتابع فريق تنفيذي ميداني ًا �سري العمليات الت�شغيلية يف مطار امللك عبدالعزيز
ال��دويل بجدة والإ� �ش��راف ب�شكل مبا�شر على ت�شغيل ال��رح�لات وف��ق اخلطة
املعتمدة ،وقد حر�صت "ال�سعودية" على جتهيز كل املتطلبات الت�شغيلية وتوفري
كل الإمكانات الب�شرية والفنية واملعدات الأر�ضية ملناولة الرحالت باملحطات
الداخلية من خالل فريق عمل متخ�ص�ص من كل الإدارات الت�شغيلية بامل�ؤ�س�سة

لتقدمي باقة متنوعة من اخلدمات يف جميع مواقع اخلدمة وعلى منت الرحالت.
وت�ؤدي "ال�سعودية" دورها كمختلف م�ؤ�س�سات الدولة املتعددة املعنية بتوفري
�أف�ضل اخلدمات للحجاج ا�ستجاب ًة لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو
ويل عهده الأمني ومتابعة �سمو م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة
مكة املكرمة رئي�س جلنة احلج املركزية ،و�سمو وزي��ر الداخلية رئي�س جلنة
احلج العليا ،حيث عززت التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة باملطارات وكافة
القطاعات احلكومية املعنية بخدمة احلجاج ل�ضمان �سال�سة احلركة الت�شغيلية.
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مقبول بن فرج اجلهني

راحة ضيوف الرحمن

كما يعلم اجلميع ب���أن اململكة واج��ه��ت خ�لال العامني املا�ضيني
خيارات �صعبة اتخذت على �ضوء ذلك قرارات م�ؤملة .نتيجة تف�شي
وب��اء ك��ورون��ا .حيث ك��ان حم��ور اهتمام القيادة احلكيمة "هو
�صحة الإن�سان" �سعودي ًا كان �أم مقيما� .أو حتى خمالف ًا لأنظمة
االقامة .و�ضربت بذلك مث ًال حي ًا الحرتام حقوق االن�سان والتزمت
ال�سعودية باالجراءات الربوتوكولية ال�صحية ن�ص ًا وروح ًا ومع
مقدم مو�سم احلج الذي يعترب �أحد اركان اال�سالم اخلم�سة اتخذت
قرارات ا�ستثنائية يف مو�سم حج العام املا�ضي باالكتفاء بحجاج
ال��داخ��ل م��ن �سعوديني ومقيمني "وفق ال�بروت��ك��والت العاملية"
وحققت �أق�صى معايري النجاح.
يف مو�سم حج ه��ذا ال��ع��ام .وم��ع ظهور �سالالت جديدة من وباء
كورونا املتحور وا�ستمرار تف�شي الوباء اتخذت القيادة احلكيمة
قرارا حكيما مماثال باالكتفاء بحجاج الداخل.وحتديد اعدادهم بـ
� 60ألف حاج �سعودي ومقيم.
وفق �ضوابط وحوكمة �صحية معيارية واالرتكاز على م�ؤ�شرات
طبية ت�ؤكد ا�ستمرار جائحة كورونا مبا يكفل اقامة ال�شعرية على
نحو �آمن و�صحي .ل�ضمان عدم تف�شي الفايرو�س يف ظل ا�ستمرار
اجلائحة وظهور متحورات منه يف عدد من دول العامل.
وقد حظي القرار ال�سعودي باجماع ا�سالمي عربي حلفظ حياة
النا�س .وهو �أحد مقا�صد ال�شريعة اال�سالمية كون اململكة اعتمدت
قراراها على اجتماع �آراء العلماء ال�شرعيني .واخلرباء يف جمال
الطب .ب�ش�أن تف�شي فايرو�س كورونا و�ضرورة الت�صدي النت�شاره
والتخفيف من �آثاره ال�سلبية وقد حقق مو�سم احلج جناحا كبريا .
ويف ال�سياق �أقامت الرئا�سة العامة للحرمني ال�شريفني ندوة عن
بعد حتت عنوان" جهود اململكة العربية يف خدمة حجاج بني الله
احلرام وقا�صدي احلرمني ال�شريفني خالل جائحة كورونا".
وذل��ك يف الثالث من �شهر ذي احلجة مب�شاركة عدد من �أ�صحاب
املعايل والف�ضيلة .وتهدف هذه الندوة �إىل ابراز اجلهود الكبرية
التي تقدمها اململكة ممثلة مبختلف القطاعات العامة يف خدمة
حجاج بيت الله احلرام .خالل اجلائحة.
و�أو�ضح الدكتور عبد الرحمن ال�سدي�س الرئي�س العام ل�ش�ؤون
امل�����س��ج��د احل����رام وامل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي �أن ال���ن���دوة ت���أت��ي لإب����راز
اخلدمات املقدمة ل�ضيوف الرحمن واي�ضاح االج��راءات الوقائية
واالح�ترازي��ة املتبعة التي تكفل ب���إذن الله .اداء حجاج بيت الله
احلرام �شعائرهم بكل ي�سر و�سهولة واطمئنان .ويف �أجواء �آمنة
و�صحية من ب��اب امل�شاركة يف التوعية ور�سم الربامج العملية
امل�صاحبة لتحقيق النجاح .

إتاحة مواعيد الحصول
على اللقاح ألعمار 18 - 12

الريا�ض ـ البالد

�أكدت ال�صحة توفر املواعيد حاليًا للفئة العمرية
من ( )18-12عامًا يف جميع مناطق اململكة
للح�صول على اجلرعة الأوىل من لقاح كورونا،
وذلك موا�صلة جلهودها ملنع العدوى ،وحماي ًة
للمجتمع من م�ضاعفات الفريو�س .ويف نف�س
ال�����س��ي��اق� ,أع��ل��ن��ت ال�صحة �إح�����ص��ائ��ي��ة ج��دي��دة
مل�ستجدات كورونا يف اململكة خالل ال� 24ساعة
املا�ضية ت�ضمنت ت�سجيل ( )1256حالة م�ؤكدة
وت��ع��ايف( )1155حالة فيما بلغ ع��دد احل��االت
الن�شطة ( )10829حالة منها ( )1385حالة
حرجة.
وبينت الإح�صائية �أن �إجمايل عدد الإ�صابات
يف اململكة بلغ ( )516949ح��ال��ة وب��ل��غ عدد
حاالت التعايف ( )497965حالة ,وفيما يخ�ص
الوفيات فقد مت ت�سجيل ( )14حالة حيث و�صل
�إج���م���ايل ع���دد ال��وف��ي��ات يف امل��م��ل��ك��ة ()8155
حالة «يرحمهم الله جميع ًا» .ون�صحت اجلميع
ب��ال��ت��وا���ص��ل م��ع م��رك��ز ( )937لال�ست�شارات
واال�ستف�سارات على مدار ال�ساعة ،واحل�صول
على املعلومات ال�صحية واخل��دم��ات ومعرفة
م�ستجدات فريو�س (كورونا) .من ناحية �أخرى
اعلنت وزارة ال�صحة عن ت�سجيل ( )1256حالة
�إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا (كوفيد،)19-
وت�سجيل ( )14ح���االت وف��ي��ات رحمهم الله،
وت�سجيل ( )1155حالة تعايف لي�صبح �إجمايل
عدد احلاالت املتعافية ( )497,965حالة ولله
���ص�� ّرح امل��ت��ح��دث الإع�لام��ي
احل��م��د� .إىل ذل���ك َ
ل�شرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي ،ب�أن
اجل��ه��ات املخت�صة ب�شرطة املنطقة� ،ضبطت
�شخ�صا يف �إح����دى ال��ق��رى مبحافظة
()80
ً
�أح��د امل�سارحة ،يف جت ّمع خمالف للإجراءات
االحرتازية والتدابري الوقائية التي ت�سهم يف
احلد من تف�شي ونقل فريو�س كورونا (كوفيد
  ،)19وج��رى ات��خ��اذ الإج����راءات النظامية،وتطبيق العقوبات املق ّررة نظامًا بحق امل�س�ؤول
وكل من ح�ضر التج ّمع حمل املخالفة.

«الغذاء والدواء» توضح المعدل المناسب للفرد يوميا

 :اإلكثار
استشاريان لـ
من اللحوم يسبب األمالح والنقرس
جدة  -يا�سر بن يو�سف

يف وق��ت ن�صحت هيئة ال��غ��ذاء وال���دواء ب���أال
تتجاوز احل�ص�ص اليومية للفرد من اللحوم من
 3-2ح�ص�ص بحد �أق�صى  30جرامًا يف احل�صة
الواحدة.
وان���ه يف�ضل �أن يح�سب اال���س��ت��ه�لاك الأم��ث��ل
للفرد من الربوتني من � 15إىل  %20من معدل
االح��ت��ي��اج اليومي
م������ن ال���������س����ع����رات
احل��راري��ة "2000
���س��ع��رة حرارية"
ال���ت���ي ت����ع����ادل م��ن
� 300إىل 400
����س���ع���رة ح����راري����ة
م���ن ال�ب�روت�ي�ن يف
اليوم.
ضياء حسين
ف�����������ق�����������د ح�����������ذر
ا�ست�شاريان �أف��راد
امل���ج���ت���م���ع ب���ع���دم
الإك��ث��ار م��ن تناول
اللحوم وامل�شويات
ه����ذه الأي�������ام � ،إذ
�إن ذل���ك ق��د ي����ؤدي
�إىل زي�����ادة ام�ل�اح
اجل�سم والتعر�ض
للإ�صابة  -ال �سمح
رضا متبولي
الله � -إىل الإ�صابة
بالنقر�س.
وق���اال لـ" البالد"� ،أن م��ر���ض النقر�س يعُرف
���ث�ي�را ال��ذي��ن
مب��ر���ض امل��رف��ه�ين � ،إذ ي�����ص��ي��ب ك ً
يفرطون يف تناول اللحوم بكرثة.
يف ال���ب���داي���ة ح���ذر ال��دك��ت��ور ���ض��ي��اء ح�����س�ين ،
احلا�صل على دكتوراه الروماتيزم من بريطانيا
 ،م��ر���ض��ى ال��ن��ق��ر���س م���ن الإف������راط يف ت��ن��اول
اللحوم وامل�شويات ب�شكل كبري  ،مبي ًنا �أن هناك
ارتباطا وثيقا ب�ين مر�ض النقر�س والإف���راط
يف تناول اللحوم � ،إذ يعترب داء النقر�س �أحد
�أق���دم الأم��را���ض يف ال��ت��اري��خ الطبي وي�صيب
ع��ادة املرفهني الذين يفرطون يف �أك��ل اللحوم
والتدخني  ،وت�شري كلمة نقر�س �إىل جمموعة
ا�ضطرابات تت�صف بخلل يف ا�ستقالب البورين

م���ؤدي�� ًا �إىل م�ستويات غ�ير طبيعية م��ن جتمع
حم�ض ال��ب��ول يف ال���دم  ،وه��و م��ر���ض ال��ذك��ور
البالغني غالب ًا وت�شكل الن�ساء  % 5من احلاالت
فقط ،وي�صاب الأ�صبع الكبري للقدم يف الهجمة
الأوىل يف �أكرث من  %50من احلاالت �إذ ي�صاب
�أث��ن��اء �سري املر�ض عند  %90من الأ�شخا�ص ،

وتزداد �شدة الأمل �أثناء الليل وتخف �شدته يف
ال�صباح ويظهر على املف�صل امل�صاب انتفاخ
واح��م��رار  ،ويف ال�سنوات الالحقة على بدء
امل��ر���ض ق��د حت��دث الآالم يف ع��دة �أم��اك��ن مثل
الركبة واملرفق واملع�صم الكعب وكذلك �أ�صابع
اليدين والقدمني.

ون�صح الدكتور �ضياء مر�ضى النقر�س بفكرة
الرت�شيد ولي�س احلرمان  ،مبعنى تر�شيد كمية
اللحوم التي يتناولها كل يوم  ،بحيث ال تزيد
 100جرام من اللحوم اخلال�صة من الدهون ،
وميكن تق�سيم ه��ذه الكمية على ع��دة وجبات
خالل اليوم �أو وجبة واحدة مبا ينا�سب الفرد ،
واحلر�ص على ا�ستهالك كميات كبرية من املياه
من  1.5لرت �إىل  2لرت ،على مدار اليوم ،حيث
ت�ساعد املياه على �إذاب��ة حم�ض اليوريك �أ�سيد
وخروجه مع البول  ،وجتنب تناول ملحقات
الأ�ضحية متامًا مثل الكبدة ،والقلب ،والكالوي
ملا حتتويه من كميات كبرية من الكولي�سرتول
وحم�ض اليوريك �أ�سيد  ،واحلر�ص على تناول
ال��ع��دي��د م���ن اخل�������ض���روات وال���ف���واك���ه بجانب
احلبوب الكاملة واملك�سرات ،وا�ستخدام زيت
الزيتون الغني بالأوميجا .3
م��ن جهته ي��ق��ول ا�ست�شاري امل�سالك البولية
وزراع����ة ال��ك��ل��ى ال��دك��ت��ور ر���ض��ا م��ت��ب��ويل � ،إن
النقر�س �أحد �أ�شكال التهاب املفا�صل� ،إذ ترتفع
فيه ن�سبة حم�ض اليوريك  -حم�ض البول  -يف
الدم ،ما ي�سبب ال�شعور ب�آالم �شديدة يف املف�صل
 ،وقد ي�صاحب هذا االلتهاب ت��ورم ،واحمرار،
وارت��ف��اع يف درج��ة ح��رارة اجل�سم  ،مبي ًنا �أن
املر�ض يتطور يف الرجال البالغني الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  30و 45عامًا ،وعند الن�ساء بعد
�سن اخلام�سة واخلم�سني  ،ولكن ب�شكل عام
ف�أن النقر�س مر�ض �شائع يف الأ�شخا�ص الذين
تزيد �أعمارهم على  65عامًا بغ�ض النظر عن
اجل��ن�����س ،وه���و ن���ادر احل����دوث ع��ن��د الأط��ف��ال.
وتابع قائ ًال � ،أن هناك بع�ض عوامل اخلطورة
التي ت�ساعد يف ح��دوث النقر�س مثل ال�سمنة
املفرطة  ،بع�ض احل��االت ال�صحية التي تكون
فيها ن�سبة حم�ض اليوريك مرتفعة ،مثل ارتفاع
ن�سبة الكولي�سرتول يف ال��دم ،وارتفاع �ضغط
الدم ،وداء ال�سكري ،و�أمرا�ض القلب  ،وبع�ض
الأدوي����ة ال��ت��ي ت��زي��د م��ن ارت��ف��اع ن�سبة حم�ض
اليوريك ،مثل الأدوية املدرة للبول  ،الإكثار من
تناول اللحوم احلمراء ،واملحار ،وبع�ض �أنواع
الأطعمة الغنية بالربوتني التي تزيد من ارتفاع
ن�سبة حم�ض اليوريك  ،امل�شروبات الغازية ،
اجلفاف وعدم �شرب كمية كافية من ال�سوائل.

ضبط 14648

مخالفا ألنظمة اإلقامة
والعمل خالل أسبوع
الريا�ض ـ البالد

�أ�سفرت احلمالت امليدانية امل�شرتكة ملتابعة
و�ضبط خمالفي �أنظمة الإقامة والعمل و�أمن
احل��دود ،التي متت يف مناطق اململكة كافة،
وذلك للفرتة من  1442 / 12 / 5و حتى / 11
1442 / 12هـ عن حزمة من النتائج حيث بلغ
�إجمايل املخالفني الذين مت �ضبطهم باحلمالت
امليدانية الأمنية وامل�شرتكة يف مناطق اململكة
كافة ( )14648خمال ًفا ،منهم ( )4565خمال ًفا
لنظام الإقامة ،و ( )8957خمال ًفا لنظام �أمن
احلدود ،و ( )1126خمال ًفا لنظام العمل .كما
بلغ �إجمايل من مت �ضبطهم خالل حماولتهم
ع��ب��ور احل����دود �إىل داخ����ل امل��م��ل��ك��ة ()270
�����ص��ا )%46( ،م��ن��ه��م مي��ن��ي��و اجلن�سية،
���ش��خ ً
و(� )%44إث��ي��وب��ي��و اجل��ن�����س��ي��ة ،و()%10
�شخ�صا
جن�سيات �أخرى ،كما مت �ضبط ()127
ً
ملحاولتهم عبور احلدود �إىل خارج اململكة.
ومت �ضبط ( )5م��ت��ورط�ين يف نقل و�إي���واء
خمالفي �أنظمة الإقامة والعمل و�أمن احلدود
والت�سرت عليهم.
وب��ل��غ �إج���م���ايل م���ن ي��ت��م �إخ�����ض��اع��ه��م ح��ال��يً��ا
لإج����راءات تنفيذ الأنظمة ( )60622واف��د ًا
خم��ال�� ًف��ا ،منهم ( )50999رج ً
�ل�ا ،و()9623
امر�أة.
ومت���ت �إح��ال��ة ( )44765خم��ال�� ًف��ا لبعثاتهم
الدبلوما�سية للح�صول على وث��ائ��ق �سفر،
و�إحالة ( )3614خمال ًفا ال�ستكمال حجوزات
�سفرهم ،وترحيل ( )7852خمال ًفا .و�أك��دت
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة �أن���ه يعاقب ك��ل م��ن ي�سهل
دخول خمالف نظام �أمن احلدود للمملكة �أو
نقله داخلها �أو يوفر له امل�أوى �أو يقدم له �أي
م�ساعدة �أو خدمة ب���أي �شكل م��ن الأ�شكال،
بعقوبات ت�صل �إىل ال�سجن م��دة � 15سنة،
وغ���رام���ة م��ال��ي��ة ت�����ص��ل �إىل م��ل��ي��ون ري����ال،
وم�صادرة و�سيلة النقل وال�سكن امل�ستخدم
للإيواء ،والت�شهري به ،كما تعد هذه اجلرمية
م��ن اجل���رائ���م ال��ك��ب�يرة امل��وج��ب��ة للتوقيف،
وامل��خ��ل��ة بال�شرف والأم���ان���ة ،ح��اث��ة اجلميع
على الإبالغ عن �أي حاالت خمالفة على الرقم
( )911مبنطقتي مكة امل��ك��رم��ة وال��ري��ا���ض،
و( )999و( )996يف جميع مناطق اململكة.
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حج ناجح  ..بتقنيات ذكية
جدة ـ خالد بن مر�ضاح

�إن جناح مو�سم احلج لهذا العام يعك�س قدرات اململكة و�إمكاناتها الهائلة على مواجهة التحديات وتخطي الظروف اال�ستثنائية التي يعي�شها العامل ب�سبب جائحة كورونا ،كما �أن هذا النجاح ي�ؤكد حر�ص حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني على �سالمة احلجيج وتي�سري �أدائهم ملنا�سكهم يف �أجواء �إميانية مفعمة بالأمن والأمان� ،إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ت�سخري �إمكانيات الدولة كافة �ساهمت يف �أداء �ضيوف الرحمن ملنا�سكهم بكل �سهولة وي�سر ف�ضال عن ا�ستخدام
التقنيات الرقمية والإجراءات االحرتازية للحفاظ على �سالمة �ضيوف الرحمن ،وهو ما كان حمل �إ�شادة �إ�سالمية وعاملية م�ستحقة �،إىل جانب ذلك ف�إن التعاون بني اجلهات احلكومية وت�سخري �أحدث التقنيات واحللول الرقمية
لتطبيق نظام احلج الرقمي ل�ضمان �سالمة �ضيوف الرحمن و�صحتهم ،وتقدمي جمموعة من الإجراءات التنظيمية والوقائية وفق ال�ضوابط واملعايري ال�صحية العاملية.

كما مت توفري رب��وت��ات مل�ساعدة احل��ج��اج وملراقبة ومتابعة
االلتزام بالتدابري االح�ترازي��ة والوقائية� ،إ�ضافة �إىل تطبيق
خدمة �إ�سوار احلج الذكي "ن�سك" بالتعاون مع �سدايا ووزارة
احلج والعمرة ،للتمكني من متابعة �صحة احلاج رقمي ًا.
وفيما يتعلق ب��اجل��ه��ود ال�صحية فقد ب��ذل��ت وزارة ال�صحة
جهودا كبرية للحفاظ على �صحة و�سالمة وراحة احلجيج يف
ظل جائحة كورونا ،حيث �سخرت جميع �إمكاناتها وطاقاتها
الب�شرية واملادية نحو حتقيق ذلك ،كما �أن الأداء العايل الذي
قدمته اجلهات احلكومية والأهلية امل�شاركة يف مو�سم حج هذا
العام يرتجم العمل االح�ترايف الدقيق والتطور الكبري الذي
حتقق يف هذا العهد امليمون وفق ر�ؤية اململكة  2030الطموحة.
كما �أن النجاحات املتتالية التي ت�سجلها اململكة �إمنا هي ثمرة
لتوجيهات حكيمة ومتابعة م�ستمرة من خادم احلرمني ال�شريفني
و�سمو ويل عهده الأمني – حفظهما الله – اللذين يقفان خلف كل

قي والتطور،
�إجناز ويتطلعان دومًا لتحقيق مزيد من ال ُر ّ
خ�صو�صا يف خدمة احلرمني ال�شريفني وقا�صديهما.
ً
وهذا النجاح حلج هذا العام ي�ؤكد �أن اململكة قادرة على
�إدارة احلج والعمرة يف ظل جائحة كورونا وتعمل
على حتديث اخلطط يف كل مو�سم واال�ستفادة من
املكت�سبات .كما �أن الكوادر الب�شرية ال�سعودية كان لها
الف�ضل بعد الله يف �إدارة وتنظيم �أداء هذه ال�شعرية
العظيمة ،واالرتقاء بخدمة �ضيوف الرحمن ،وتوفري
كل الإمكانات املادية والب�شرية؛ التي ت�سهل للحجاج
واملعتمرين �أداء �شعائرهم ب�سهولة وي�سر ،من خالل
اخل�ب�رات يف تنظيم امل��وا���س��م ال�سابقة؛ وه��و ما
�أتى بثماره بحمد الله وتوفيقه ب�أن كانت اململكة
منوذجا متمي ًزا يف �إدارة وتنظيم موا�سم احلج
ً
بكفاءة عالية.

اقتصاد
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فجر الصحافة السعودية

�إن العامل يتحول ..

زين �أمني

الصندوق السيادي السعودي ركيزة التنمية المستدامة

االستثمار في مستقبل المملكة والعالم

ضيف خفيف الظل
�سعدت كثريا و�أن��ا �أ�شاهد ت�شييد كوبري �أو ج�سر امل�شاة
الذي مت بنا�ؤه وتركيبه خالل �ساعات معدودات يف طريق
امللك عبدالعزيز بجدة .هذا يعني �أننا قادرون على ت�سريع
بناء الطرق والكباري والأنفاق يف �أزمنة قيا�سية  ..حتى
ال ي�ضار املجتمع واقت�صادات املحال التجارية التي تقع يف
نطاق هذه املن�ش�آت وت�ضطر �إىل الإقفال ل�سنوات �أو االنتقال
�إىل �أماكن �أخرى � ..إ�ضافة �إىل تعرث حركة �سري ال�سيارات
نتيجة التحويالت املرورية  ..يف طرق ومنافذ �شوارعها
غري معبدة ومليئة باحلفر واملطبات.
وال��ي��وم يف مدينة ج��دة ومنذ ف�ترة  ..نعاين م��ن ن��درة
ت��واج��د حمطات البنزين  ..بع�ضها مقفل متاما و�أخ��رى
تخ�ضع لعمليات التحديث والتطوير و�إعادة الت�أهيل وفق
متطلبات ال�سالمة واملعايري العاملية يف تقدمي اخلدمات.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه بقوة  ..هل �إعادة ت�أهيل تلك
املحطات  ..ت�أخذ يف االعتبار متوين و�شحن ال�سيارات
بالطاقة الكهربائية  ..القادمة �إىل �أ�سواق اململكة  ..والتي
�ستنت�شر يف ال�شوارع يف زمن قيا�سي.
هناك  40طرازا من ال�سيارات الكهربائية �ستغزو �أ�سواق
العامل خالل اخلم�س �سنوات القادمة  ..وهناك العديد من
الدول واملدن يف العامل �ستفر�ض حظرا علي ال�سيارات التي
تعمل بالوقود التقليدي وذلك بحلول عام .2030
ال�سيارات الكهربائية �ستفر�ض نف�سها على املجتمعات
وذلك لوفوراتها االقت�صادية يف متطلبات ال�صيانة وال�شحن
الكهربائي امل�ستمد من الطاقة ال�شم�سية والرياح واملتواجدة
يف املنازل ويف كل مكان تقف فيه ال�سيارات � ..إىل جانب
�أدائها املريح الناجت عن هدوء �أجهزة ت�شغيلها.
�أك�بر م�شكلة تواجهها ال�سيارات الكهربائية يف الوقت
احلايل  ..هو حاجتها �إىل زمن يقرتب من الثالثني دقيقة
ل�شحنها بالإ�ضافة �إيل �إرتفاع �أ�سعار بطارياتها.
كل ما ذكرت عن ال�سيارات الكهربائية ومتطلباتها يجب
مراعاته الآن ونحن نعيد حتديث وت�أهيل حمطات الوقود
وذلك بتوفري من�صات لل�شحن الكهربائي لل�سيارات ومراكز
�إ�صالح و�صيانة �سريعة  ..ومهند�سون م�ؤهلون لهذا النوع
من ال�سيارات .بالإ�ضافة �إىل �أماكن للراحة وتناول القهوة
وال�شاي والوجبات اخلفيفة و�أداء الأعمال عرب من�صات
الإنرتنت �أثناء التوقف ل�شحن البطاريات.
وباخت�صار �شديد  ..نحن على م�شارف تغيري جذري ملفهوم
مواقف ال�سيارات والطرقات ومعاملها ولوحاتها و�إعالناتها
و�إ���ش��ارات امل��رور وحمطات ال�شحن ونوعية اخت�صا�صي
الإ�صالحات الكهربائية ال�سريعة لل�سيارات.
�شحن ال�سيارات الكهربائية �سيكون م�صدر دخل يومي
للأ�سرة والأف��راد ال ب�أ�س به  ..وذل��ك نتيجة بيع الكهرباء
للقاطنني يف احلي �أو اجلريان � ..أو من انقطعت بهم �سبل
ال�شحن فج�أة  ..ومن ثم بيع الفائ�ض من الطاقة اىل �شركات
الكهرباء .وه��ذا الأم��ر يتطلب من جهات االخت�صا�ص يف
الدولة و�شركات الكهرباء  ..و�ضع و�إ���ص��دار الت�شريعات
�ألتي تنظم عمليات البيع وحتكم العالقة بني الطرفني ..
لي�س ذلك فح�سب  ..بل �أي�ضا و�ضع نظم الأم��ن وال�سالمة
وامل��وا���ص��ف��ات واملقايي�س للحفاظ على البيئة وال�شكل
اجلمايل للمباين ومواقف ال�سيارات وال�شوارع الخ.
ال�سيارات الكهربائية � ..ضيف ح�ضاري قادم �إلينا ب�سرعة
الربق  ..هل نحن م�ستعدون لإ�ستقباله؟

شراكة مثمرة مع القطاع الخاص
واقتناص الفرص العالمية

إنجازات ومستهدفات الصندوق
 150 1ملياراً سنوي ًا فى السوق المحلية
 1.2 2تريليون فى الناتج الوطني اإلجمالي
 4 3تريليونات حجـم األصول بنهاية 2025
جدة  -البالد

يوا�صل �صندوق اال�س�ستثمارات العامة تعزيز قوة
ومنو االقت�صاد الوطني والتنمية امل�ستدامة  ،ومكانته
على خارطة ال�صناديق ال�سيادية الأك�بر يف العامل ،
ورفع قدراته النوعية يف اقتنا�ص الفر�ص اال�ستثمارية
ال��واع��دة  ،وم��ن ث��م تنفيذ م�ستهدفات ا�سرتاتيجيته
اخلم�سية ( ) 2025 - 2021والتي �سبق �أن اعتمدها
جمل�س الإدارة برئا�سة �سمو الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ،لتكون مرتكز ًا رئي�سي ًا يف حتقيق طموحات
الوطن نحو النمو االقت�صادي ،ورف��ع ج��ودة احلياة،
وحتقيق مفهوم التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف خمتلف
القطاعات التقليدية واحلديثة  ،وت�أكيده  ،حفظه الله ،
على "اال�ستثمار يف م�ستقبل اململكة والعامل  ،و�أن يكون
وطننا الرائد للح�ضارة الإن�سانية اجلديدة.
خ�لال �إط�ل�اق ا�سرتاتيجية �صندوق اال�ستثمارات
العامة� ،أ�شار �سمو ويل العهد � ،إىل العديد من الأهداف
املهمة التي يعمل ال�صندوق على �إجن��ازه��ا خ�لال هذا
العام وال�سنوات القليلة القادمة  ،من �أهمها:
 �ضخ  150مليار ريال �سنوي ًا على الأقل يف االقت�صاداملحلي على نحو متزايد حتى عام .2025
 امل�ساهمة من خالل �شركاته التابعة له يف الناتـجاملحلي الإجمايل غري النفطي بقيمة  1.2تريليون ريال
ب�شكل تراكمي.
 ي�ستهدف ال�صندوق بنهاية � ، 2025أن يتجاوزحجـم الأ�صول  4تريليونات ريال.
 ا�ستحداث  1.8مليون وظيفة ب�شكل مبا�شر وغريمبا�شر.
 -ا�ستطاع ال�صندوق حتقيق �إجن���ازات ا�ستثمارية

واقت�صادية �ضخمة ،متكن من خاللها للو�صول �إىل
م�ستهدفات ا�سرتاتيجية مهمة ،وو�ضعه يف مكانة
بارزة على خارطة العامل بو�صفه �صندوق ًا �سيادي ًا رائد ًا
وق��ادر ًا على ا�ستثمار و�إدارة ر�ؤو�س �أموال كبرية يف
�أ�سواق متعددة.

قطاعات و�شراكات
ت�شمل ا�سرتاتيجية ال�صندوق القطاعات احليوية
التالية :املرافق اخلدمية والطاقة املتجددة ،ال�صناعات
الع�سكرية  ،ال��ذك��اء اال�صطناعي  ،النقل واخلدمات
اللوج�ستية ،ال��ت��ع��دي��ن ،الأم���ن ال��غ��ذائ��ي  ،اخل��دم��ات
املالية  ،املركبات ،القطاع العقاري ،الرعاية ال�صحية،
الرتفيه وال�سياحة  ،االت�صاالت  ،وغريها من القطاعات
امل�ستهدفة يف ر�ؤي��ة اململكة وعنوانها امل�ضيئ (وطن
طموح وجمتمع حيوي واقت�صاد مزدهر).
وي�سعى �صندوق اال�ستثمارات العامة �إىل دعم
�إيجاد الفر�ص اال�ستثمارية للقطاع اخلا�ص كم�ستثمر
ومورد ،بهدف الإ�سهام يف رفع ن�سبة املحتوى املحلي
 ،والإ�سهام يف التنمية االقت�صادية من خالل تطوير
���ش��راك��ات ا�سرتاتيجية مهمة يف �إجن���از امل�شاريع
الكربى للبنى التحتية ومدن امل�ستقبل ويف خمتلف
القطاعات.
ويف �سياق هذه احلقائق املاثلة على �أر�ض الواقع
وبنك الأه��داف الطموحة ال�سرتاتيجية ال�صندوق ،
نذكر هنا ت�أكيد حمافظ �صندوق اال�ستثمارات العامة
الأ�ستاذ يا�سر بن عثمان الرميان  ،ب���أن ال�صندوق
حم��رك �أ�سا�سي يف تعزيز منو االقت�صاد ال�سعودي
وتنويع م�صادر الدخل ،با�ستمرار �إط�لاق قطاعات

جديدة ،وتوطني التقنيات واملعارف املتقدمة ،وبناء
ال�شراكات االقت�صادية اال�سرتاتيجية ،وذل��ك �سعي ًا
لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤي���ة اململكة لتنويع اقت�صاد
اململكة وتعميق �أثر ودور اململكة يف امل�شهد الإقليمي
والعاملي  ،ويعمل ال�صندوق بخطى ثابتة ليكون �أحد
�أكرب ال�صناديق ال�سيادية يف العامل ،حيث ي�ستهدف
�أن تتجاوز �أ�صوله  7.5تريليون ريال يف عام .2030

فر�ص ذهبية
�أكد �صندوق اال�ستثمارات العامة جناحات خططه
اال�ستك�شافية للفر�ص اال�ستثمارية الواعدة يف العامل
واقتنا�صها  ،م�ستفيد ًا من تراجع الأ�سعار وتقييمات
الأ���س��ه��م يف ق��ط��اع��ات ع��دة  ،منقذا ب��ذل��ك ال�شركات
املت�ضررة من اجلائحة  ،وفى ذات الوقت رفع قيمة
�أ�سهمها خا�صة مع التعايف االقت�صادي التدريجي ،
لتتحول ا�ستثماراته �إىل فر�ص ذهبية لتعزيز �أ�صوله
ومكا�سب متزايدة لالقت�صاد ال�سعودي  ،وبذلك �أكد
ال�صندوق �صواب �سيا�سته اال�ستثمارية  ،ومقاربته
الب�صرية خالل �أزمة اجلائحة.
�أي�ضا من الفر�ص القوية لل�صندوق :رفع ملكيته يف
ال�سوق الأمريكية من  12.8مليار دوالر بنهاية الربع
ال��راب��ع � 2020إىل  15.4مليار دوالر بنهاية الربع
الأول من العام اجلاري .وطبقا لإف�صاح الربع الأول
من العام اجل��اري  ،2021ا�شرتى ال�صندوق حزمة
كبرية من الأ�سهم يف � 3شركات جديدة ،ت�ضمنت 7.5
مليون �سهم يف �شركة " كمبوت هيلث اكويزي�شن"،
و 2.9مليون �سهم يف �شركة "كوباجن" ،و 2.5مليون
�سهم يف "ملتي بالن".

 % 58.6لسندات األمر ..ومنطقة الرياض تتصدر

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

ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذ ل���ل���أوراق
التجارية التي با�شرتها حماكم التنفيذ يف
�أنحاء اململكة نحو  115.4مليار ريال لتنفيذ
 571251طلبا ،خ�لال � 11شهرا املا�ضية.
وبح�سب بيانات �صادرة عن وزارة العدل ،
ا�ستحوذت "�سندات الأمر" على  % 58.6من
هذه الق�ضايا ،وذلك بنحو  313619ق�ضية.
وجاءت حماكم منطقة الريا�ض يف املرتبة
الأوىل من حيث قيمة الطلبات بنحو 43.5
 ، %حيث بلغت نحو  52.01مليار ري��ال،
ل��ـ 121611طلبا ،ومنطقة مكة املكرمة ثانيا
بقيمة تقدر بنحو  33.1مليار ري��ال لتنفيذ
 155311طلبا  ،وج����اءت حم��اك��م املنطقة
ال�شرقية يف املرتبة الثالثة ب���ـ 22.06مليار
ريال لتنفيذ  93643طلبا ،تلتها منطقة املدينة
امل��ن��ورة بنحو  2.06مليار ري��ال ،ل��ـ30326
طلب تنفيذ ،ثم منطقة الق�صيم بقيمة تقارب
 1.4مليار ريال ،لتنفيذ  18825طلبا.
وب��ل��غ��ت قيمة ط��ل��ب��ات منطقة ع�سري نحو
 1.3مليار ريال لعدد  26606طلبات ،تلتها منطقة
اجل��وف بقيمة  909.8مليون ري��ال لتنفيذ 7215
طلبا ،وجازان بقيمة  686.7مليون وعدد 20601

طلب  ،ومنطقة تبوك  641.4مليون ري��ال وعدد
 17786طلبا ،ومنطقة حائل بتح�صيل 428.2
مليون ريال لنحو  10660طلب تنفيذ ،ثم جنران
بـ  314.6مليون لتنفيذ  7085طلبا.

وقدمت خدمة املوثق التابعة لوزارة العدل خالل
يونيو املا�ضي �أك�ثر من � 22أل��ف عملية توثيقية،
فيما بلغ �إجمايل عدد عمليات التوثيق منذ بداية
العام اجل��اري �أك�ثر من � 200أل��ف عملية توثيقية

 ،وت��ن��وع��ت اخل���دم���ات م���ا ب�ي�ن توثيق
وف�سخ الوكاالت والإف��راغ��ات والرهون
العقارية� ،إ�ضافة �إىل الإق���رارات املالية
وت�صحيح ال�صكوك العقارية وتوثيق
عقود ال�شركات.
و�أكدت الوزارة �أن خدمة املوثق تهدف
�إىل الت�سهيل على الأف���راد وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات لال�ستفادة من خدمات كتابات
ال��ع��دل يف �أي وق��ت و�أي م��ك��ان بجودة
عالية ووقت ق�صري.
وتقدم خدمة املوثق عديدا من اخلدمات
التوثيقية ت�شمل �إ���ص��دار ال��وك��االت �أو
ف�سخها وتوثيق عقود ال�شركات� ،إ�ضافة
�إىل توثيق الإف��راغ��ات العقارية وخدمة
الرهون العقارية التي حتتوي على خدمة
رهن العقار ،فك رهن العقار� ،إفراغ العقار
مع رهنه ،وت�صحيح ال�صكوك وخدمة
الإق������رارات امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت�شمل خدمة
الإق���رار بالدين وخ��دم��ة الإق���رار ب�سداد
ال��دي��ن �أو التنازل عنه وخ��دم��ة التحقق
م��ن ال�صكوك العقارية وال��وك��االت ع�بر املوثقني
املرخ�صني من وزارة العدل املوجودين يف جميع
�أنحاء اململكة.
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ضخ استثمارات في  13قطاع ًا حيوي ًا

 5زيادة المحتوى المحلي بالشركات التابعة
 1.8 6مليون وظيفة مستهدفة حتى 2025

شهادة دولية
يف ظل الواقع ال�صعب على دول العامل جراء تداعيات و�آثار
اجلائحة  ،ا�ضطرت العديد من كربيات ال�صناديق ال�سيادية يف
العامل �إىل اال�ستدارة حمليا  ،وتراجعت بو�صالتها على خارطة
اال�ستثمارات العاملية  ،مع تقل�ص اهتمامها بالفر�ص املتاحة
يف الأ�سواق الدولية  ،فيما جنح �صندوق اال�ستثمارات العامة
يف م�سارين متوازيني حمليا وعامليا  ،وبقدرة عالية تعك�س
ثقة وعمق دوره التنموي  ،وحر�صه على اقتنا�ص فر�ص
اال�ستثمارات اخلارجية املربحة.
ويف هذا ال�سياق ت�أتي �شهادة "املنتدى الدويل لل�صناديق
ال�سيادية" يف تقريره ال��ذي قال �إن��ه لأول مرة منذ الأزم��ة
املالية فى  2008تكون ال�صناديق ال�سيادية متواجدة يف
مواجهة حتديات اجلائحة العاملية  ،وفى �صدارة ا�ستجابات
احل��ك��وم��ات للجائحة م��ن ال��ن��اح��ي��ة امل��ال��ي��ة وال�سيا�سية
واالجتماعية  ،وفيما ان�شغال العديد من ال�صناديق بتوجيه
تركيزها للداخل مل�ساعدة احلكومات حملي ًا على مواجهة
�آث���ار اجل��ائ��ح��ة ،ك��ان��ت ه��ن��اك �صناديق �أخ���رى ذات توجه
مزدوج بني املحلية والعاملية ك�صندوق اال�ستثمارات العامة
يف اململكة العربية ال�سعودية ،الذي ا�ستطاع �أن يوازن بني
امل�سارين م�ستفيد ًا من هبوط تقييمات الأ�سهم العاملية فى
ذروة اجلائحة بالتزامن مع دع��م خلق الوظائف وتعزيز
االقت�صاد ال�سعودي واملجتمع حملي ًا.

أسعار النفط تحافظ على ارتفاعها
عوا�صم  -وكاالت
حافظت �أ�سعار النفط على ارتفاعها لليوم اخلام�س بعد تراجع طفيف ،
و�أنهى خام برنت اجلمعة مرتفعا � 31سنتا �أو ما يعادل � %0.4إىل 74.10
دوالر للربميل بعد �أن قفز  %2.2اخلمي�س  ،فيما �صعد خام غرب تك�سا�س
الو�سيط �إىل  72.07دوالر.
و�شهد النفط اخلام ارتفاع ًا هذا العام ،حيث �سمح طرح اللقاحات ب�إعادة
فتح االقت�صادات وارتفاع معدالت الطلب  ،مع ا�ستمرار متا�سك ق��رارات
جمموعة "�أوبك بل�س" ومواكبتها حتركات ال�سوق العاملية  ،حيث قررت
املجموعة م�ؤخرا زيادة ح�ص�ص �إنتاج �أع�ضائها من النفط � 400ألف برميل
يوميا على �أ�سا�س �شهري بدءا من ال�شهر القادم �أغ�سط�س يف ظل التعايف
االقت�صادي العاملي  ،وتعمل املجموعة على تقييم تطورات ال�سوق و�أداء
الدول امل�شاركة يف دي�سمرب القادم.
وبح�سب االتفاق مت تعديل م�ستوى الأ�سا�س لإنتاج اململكة ورو�سيا �إىل
 11.5مليون برميل يوميا لكل منهما بداية من مايو  2022من  11مليونا
�سابقا كما ترتفع ح�صة الإم��ارات �إىل  3.5مليون برميل يوميا ،وتعديل
ح�ص�ص كل من العراق والكويت.
و�أك��د الأم�ير عبدالعزيز بن �سلمان وزي��ر الطاقة �أن االتفاق جيد للغاية
وح��دث بف�ضل التفاهم واحل���وار ب�ين ك��ل الأط���راف و�سيتم �إع���ادة املزيد
من الرباميل �إىل ال�سوق تدريجيا و�أن الباب مفتوح ملزيد من التقييم
واملراجعات لل�سوق.
وك��ان البيان اخلتامي لالجتماع ال��وزاري لـ"�أوبك" و"�أوبك بل�س" قد
�أ�شار �إىل حت�سن الطلب مع تراجع خمزونات منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية  ،فيما توقع بنك باركليز �أن ت�صل �أ�سعار النفط �إىل  100دوالر
للربميل خ�لال الأ�شهر املقبلة ،على �ضوء اال�ستجابة غري املرنة ن�سبيا
ملعرو�ض الدول غري الأع�ضاء يف حتالف �أوبك."+
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االحتجاجات اإليرانية تتمدد ..والنظام يقطع الكهرباء
طهران  -البالد

مت��ددت االحتجاجات ال�شعبية الإيرانية �ضد
ن��ظ��ام امل�ل�ايل و�سيا�ساته ال��ت��ي ت�ضر بالبالد
وامل��ن��ط��ق��ة ،فيما حت��رك��ت ق���وات م��ن احل��ر���س
ال��ث��وري الإي���راين لقمع املحتجني يف مناطق
جنوب البالد ،غري �أن املتظاهرين مل يتوقفوا
وظلوا يهتفون �ضد النظام القمعي يف الأهواز،
وم��ع�����ش��ور ،واخل��ف��اج��ي��ة ،وال��ف�لاح��ي��ة ،لليوم
التا�سع على التوايل �أم�س (ال�سبت) ،على الرغم
من انقطاع التيار الكهربائي وحملة االعتقاالت
الوا�سعة التي طالت املحتجني لقمع الإنتفا�ضة،
مع حظر التجوال غري املعلن.
و�شهدت عدة مدن يف خوز�ستان احتجاجات
�شعبية ،بينما اعتقلت قوات احلر�س الثوري
ع�������ش���رات امل���ت���ظ���اه���ري���ن يف م�����دن الأه�������واز
واخلفاجية والفالحية واحلميدية ومع�شور
ونقلتهم �إىل مواقع غري معروفة ،وفقا مل�صادر
حم��ل��ي��ة ،م��ب��ي��ن��ة �أن ال��ك��ث�ير م���ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن
�أ�صيبوا ببنادق ال��وح��دة اخلا�صة ،غري �أنهم
رف�����ض��وا ال��ذه��اب �إىل امل�ست�شفى ،خ��وف�� ًا من
عمليات االعتقال التي تقوم بها القوات الأمنية،
بينما �شهدت مناطق مثل حي علوي وكمبلو
ول�سكر�أباد وكيان�شهر ،مظاهرات حا�شدة ،يف
وق��ت متركز فيه الآالف من ال��ق��وات اخلا�صة
واحل��ر���س ال��ث��وري وق���وات الأم���ن يف مناطق وا�سعة من مدينة الأه��واز ،خا�صة يف املناطق فيما ج��ددت زعيمة املعار�ضة الإيرانية مرمي م�ؤكدة �أم�س� ،ضرورة �إحالة ق�ضية االنتهاكات
متفرقة من الأهواز وت�صدوا للمحتجني بالغاز التي يتظاهر فيها ال�شعب ،و�أوقفت �إمداد �شبكة رج��وي ،دعوتها ل�ل�أمم املتحدة لإدان��ة عمليات اخلطرية واملنهجية حلقوق الإن�سان يف �إيران
امل�سيل للدموع والر�صا�ص.
الإن�ت�رن���ت ع�بر امل��ح��م��ول يف م��دي��ن��ة الأه����واز الإع����دام يف �إي���ران وات��خ��اذ �إج����راءات فورية �إىل جمل�س الأمن ،كما �أو�ضحت �أن النظام يف
ّ
وقطعت حكومة امل�لايل الكهرباء يف مناطق واملدن الأخرى ،كما عطلت الإنرتنت املنزيل .لإنقاذ حياة ال�سجناء املحكوم عليهم بالإعدام ،طهران يلج�أ �إىل زيادة عمليات الإعدام لتطويق

من خمتلف اجلن�سيات ،وعرب �أذرعها املنت�شرة
يف ���س��وري��ا ،ح��ي��ث �أف�����ادت م�����ص��ادر امل��ر���ص��د
ال�����س��وري حل��ق��وق الإن�����س��ان �أن امليلي�شيات
الإيرانية عمدت ب�أوامر من القيادة �إىل جتنيد
�أ�شخا�ص من �أبناء امليادين والبوكمال ومناطق
�أخ��رى يف دي��ر ال��زور ،و�أر�سلتهم �إىل مناطق
نفوذ النظام يف حمافظة الرقة ،بغية انتزاع
و���ش��راء ع��ق��ارات م��ن �أرا����ض وم��ن��ازل وحم��ال
جت��اري��ة ه��ن��اك .ومت��ك��ن امل��ج��ن��دون منذ مطلع
ال�شهر اجل��اري من ان��ت��زاع و���ش��راء  78عقارا
على الأق��ل بني حم��ال ومنازل و�أرا����ض ،وذلك
يف معدان وحميطها وبلدات وق��رى خا�ضعة
للنظام ب��ري��ف ال��رق��ة ،وط��ل��ب��وا م��ن �أ���ص��ح��اب
املكاتب العقارية �إطالعهم على �أي عرو�ض بيع
تتم يف املنطقة.
وداخل الأرا�ضي ال�سورية ،لقي القيادي البارز
يف �صفوف احل��ر���س ال��ث��وري الإي����راين �سيد
�أحمد قر�شي ،حتفه خ�لال ال�ساعات الفائتة،
طبقا للمر�صد ال�����س��وري حل��ق��وق الإن�����س��ان،
الذي بني �أن القر�شي يعترب �أحد �أب��رز قيادات
ميلي�شيا لواء فاطميون ،وهو �إيراين اجلن�سية،
متواجد يف �سوريا منذ عام  ،2013وقد �شارك
يف العديد من العمليات الع�سكرية برفقة قا�سم
�سليماين القائد ال�سابق لفيلق القد�س ،مو�ضحا
�أن ظ���روف مقتل ال��ق��ي��ادي الإي����راين م��ازال��ت
االحتجاجات وخلق جو من الإرهاب.
من جهة ثانية ،توا�صل �إيران التمدد والتغلغل جمهولة حتى اللحظة ،وال يعرف ما �إذا كان قد
داخ��ل الأرا���ض��ي ال�سورية ،وذل��ك عرب و�سائل ُقتل بال�ضربة الإ�سرائيلية الأخ�يرة على ريف
وطرق متعددة تقوم بها امليلي�شيات التابعة لها حم�ص �أو بظروف �أخرى.

الكاظمي :المجرمون سيكونون عبرة لكل معتدٍ

العراق ..اعتقال منفذي التفجير اإلرهابي بـ"الصدر"
بغداد  -البالد

اعتقلت اجلهات الأمنية العراقية منفذي تفجري مدينة
ال�صدر ،ال��ذي �أودى بحياة � 30شخ�ص ًا على الأق��ل
و�إ���ص��اب��ة م��ا يزيد ع��ن � 60شخ�صا ،يف ظ��ل مالحقة
النظام العراقي للملي�شيات الإجرامية التابعة لإيران
وقطع دابرها ،وحتقيق الأمن واال�ستقرار يف بغداد
واملدن واملحافظات العراقية.
وقال رئي�س ال��وزراء العراقي م�صطفى الكاظمي يف
تغريدة على "تويرت"� ،أم�س (ال�سبت)� ،إنه مت القب�ض
على منفذي تفجري مدينة ال�صدر ،م�ؤكدا �أن اجلناة
�سيعر�ضون �أمام القانون و�أمام ال�شعب ،و�سيكونون

باغ �أثيم".
"عرب ًة لكل معت ٍد ٍ
وت��ع��ه��د ال��ك��اظ��م��ي خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه م��ع ع��ائ�لات �ضحايا
التفجري الإره��اب��ي يف وق��ت �سابق �أم�����س ،مبالحقة
اجلناة وحماكمتهم ،وفقا لوكالة الأن��ب��اء العراقية،
م�شددا على �أن احلكومة تبحث عن العدالة ولي�س
االنتقام ،وتعمل على احلفاظ على كرامة املواطن
ال��ع��راق��ي .ولفت �إىل �أن الو�ضع ال�سيا�سي ه��و من
�أنتج الفو�ضى احلالية ،م�شري ًا �إىل �أن الدولة تعمل
على مواجهة ك��ل م��ا يعيق عملها .وتابع" الف�ساد
واملح�سوبية و�سوء الإدارة هي من �أو�صلت البلد
�إىل م��ا ه��و عليه الآن" ،يف �إ���ش��ارة لف�ساد التابعني

للملي�شيات الإيرانية ومنفذي �أجندتها اخلبيثة ،مبينا
�أنه وجّ ه وزارة ال�صحة بتقدمي كل �سبل الدعم من �أجل
�سرعة �شفاء م�صابي تفجري مدينة ال�صدر وم�ساعدة
من يحتاج العالج يف اخلارج.
وك�شفت خلية الإعالم الأمني العراقية �أن التفجري كان
ب�سبب �إرهابي انتحاري يرتدي حزام ًا نا�سف ًا ،فيما
ندد الرئي�س العراقي ،برهم �صالح ،باجلرمية التي
و�صفها بالب�شعة م�شريا �إىل �أن هناك من ي�ستهدف
امل��دن��ي�ين يف مدينة ال�����ص��در ع�شية ال��ع��ي��د ،و�أن��ه��م ال
يرت�ضون لل�شعب �أن يهن�أ ولو حلظة بالأمن والفرح،
بينما ط��ال��ب رئ��ي�����س ال�ب�رمل���ان حم��م��د احللبو�سي،

مبحا�سبة املق�صرين .وقال "لن متر هذه اخلروقات
دون م�ساءلة حقيقية".
بدورها� ،أدانت املفو�ضية العليا حلقوق الإن�سان يف
العراق ب�شدة ،التفجري الإرهابي ،بينما قال التحالف
الدويل �ضد داع�ش �أم�س� ،إنه �سيبقى ملتزما بتقدمي
امل�شورة وامل�ساعدة ومتكني جهود القوات العراقية
من �أجل حتقيق هزمية التنظيمات الإرهابية ،خا�صة
داع�ش املدعوم من �إيران .و�أ�ضاف التحالف �أن الدعم
ال��ذي قدمه �إىل القوات العراقية �ساعد على "زيادة
قدرتها للحفاظ على القوة القتالية ،حيث توا�صل
القيام بعمليات م�ستقلة ناجحة".

أطفال اليمن يموتون بسبب انتهاكات المليشيا

اتهامات فساد جديدة بين أجنحة الحوثي

عدن  -البالد

ب��ل��غ ال�����ص��راع �أ����ش���ده ب�ين �أج��ن��ح��ة ملي�شيا احل��وث��ي
الإره��اب��ي��ة ،وع���ادت االت��ه��ام��ات العلنية املتبادلة بني
ق���ي���ادات امللي�شيا ح���ول ف�����س��اد ه��ائ��ل ون��ه��ب �أم����وال
اليمنيني ،الذين يعي�شون م�أ�ساة �إن�سانية هي الأ�سو�أ
يف العامل ،بح�سب تقارير �أممية� ،إذ اتهم قيادي حوثي
�أحد قيادات امليلي�شيات ب�شراء فيلتني بلغت قيمتهما
 6.200ماليني دوالر.
وق���ال ع�ضو جمل�س االنقالبيني �سلطان ال�سامعي،
يف تغريدة على "تويرت"� ،إن قياديا حوثي ًا ا�شرتى
م�ؤخرا فيلتني ب��ـ 6ماليني دوالر ،م�شريا �إىل �أن هذا
القيادي "كان حايف القدمني" ،قبل اجتياح �صنعاء يف
�سبتمرب  ،2014مت�سائ ًال عن م�صدر املبلغ اخليايل
ال���ذي ا���ش�تره ب��ه ال��ع��ق��اري��ن ،يف �إ���ش��ارة منه للف�ساد
احل��وث��ي ون��ه��ب �أم����وال ال�شعب .وك�شف ال�سامعي
عن ت�سخري قيادات امليلي�شيا الأم���وال العامة ل�شراء
ال�����والءات وال��ن��ا���ش��ط�ين مل��ه��اج��م��ة وق��م��ع امل��ع��ار���ض�ين
ملمار�ساتهم وف�سادهم ،و�أ�ضاف "ال نعري احلملة التي
مولها الل�صو�ص اجلدد مببلغ  23مليون ريال �ضدنا
من مال ال�شعب لأن نهايتهم �ستكون ال�سجون" ،فيما
علق القيادي احلوثي حممد املقالح على التهديدات
التي يتعر�ض لها ال�سامعي ،من قيادات حوثية �أخرى،
معتربا �أن هذه الأ�ساليب الرتهيبية تعك�س ف�ساد ر�أ�س
اجل��م��اع��ة ،وق��ال امل��ق��ال��ح" :عندما يخرج كبار القوم
للدفاع عن فا�سد يكون الر�أ�س هو الفا�سد ال اجل�سد" .حل��دة ال�����ص��راع��ات اخلفية ب�ين الأج��ن��ح��ة ال��ت��ي تقود
وي���رى م��راق��ب��ون �أن ت�صاعد االت��ه��ام��ات بالتخوين امليلي�شيات.
والعمالة بني قيادات ونا�شطي امليلي�شيات احلوثية من جهتها� ،أعلنت القوات امل�شرتكة يف ال�ساحل الغربي
على مواقع التوا�صل االجتماعي ،انعكا�س حقيقي اليمني ،ر���ص��د  85خ��رق�� ًا للهدنة الأمم��ي��ة ارتكبتها

ميلي�شيات احلوثي يف مناطق متفرقة جنوب احلديدة
خ�لال ال�ساعات املا�ضية ،بينما نقل �إع�ل�ام ال��ق��وات
امل�شرتكة ع��ن م�صدر ع�سكري ق��ول��ه� ،إن اخل��روق��ات
�شملت �أعما ًال عدائية قامت بها امليلي�شيات �ضد املدنيني

متثلت بق�صف وا�ستهداف منازلهم ومزارعهم مبختلف
�أن����واع الأ���س��ل��ح��ة الثقيلة وامل��ت��و���س��ط��ة .و�أ���ض��اف �أن
اخلروقات تركزت على املناطق اجلبلية وحي اجلروبة
يف م��دي��ري��ة ال��ت��ح��ي��ت��ا ،وم��دي��ن��ة ح��ي�����س وال��دري��ه��م��ي
واملناطق ال�سكنية �شرق مدينة احلديدة.
فيما �أعلن املر�صد الأورومتو�سطي �أن اليمن ال يحتمل
املزيد من الأزمات يف ظل ا�ستمرار �أ�سو�أ �أزمة �إن�سانية
يف ال��ع��امل .وق��ال �إن �أك�ثر م��ن � 100أل��ف �شخ�ص يف
اليمن توفوا ب�سبب الأزمة الإن�سانية خالل ال�سنوات
من  2015وحتى العام اجلاري.
ولفت �إىل �أن �أكرث من � 100ألف �شخ�ص بينهم 2300
طفل ف��ق��دوا حياتهم ،ونحو  20مليون ًا بحاجة �إىل
امل�ساعدات الإن�سانية ،و 5ماليني �شخ�ص منهم يواجه
خطر املجاعة ،بعد �أن بات  8من كل � 10أ�شخا�ص حتت
خ��ط الفقر ،مو�ضحا �أن طفال مينيا مي��وت ك��ل ع�شر
دقائق ب�سبب �أم��را���ض ميكن الوقاية منها ،فيما بات
مليونا طفل خارج املدر�سة مع ا�ستمرار ال�صراع امل�سلح
الذي ت�سبب بنزوح  4ماليني ميني من منازلهم.
وميدانيا� ،أعلن اجلي�ش اليمني مقتل عدد من عنا�صر
ميلي�شيا احلوثي املدعومة من �إيران ،خالل حماوالت
ت�سلل ب��اجت��اه م��واق��ع للجي�ش يف �أط����راف حمافظة
م�أرب.
وا�ستهدفت قوات اجلي�ش جماميع من امليلي�شيا التي
ح��اول��ت الت�سلل يف جبهات امل�شرييف وجبل م��راد،
ورح��ب��ة ،م�شرية �إىل �أن��ه��ا �أج�برت��ه��ا على ال��ف��رار بعد
�سقوط قتلى وجرحى يف �صفوفها ،فيما ق�صفت مدفعية
اجلي�ش تعزيزات للميلي�شيا يف مواقع متفرقة بجبهات
�صرواح ،وكبدتها خ�سائر يف الأرواح والعتاد.

محادثات أمريكية  -روسية
جديدة لخفض التوتر

وا�شنطن  -البالد

جتري الواليات املتحدة ورو�سيا ،للمرة الثانية خالل
�شهرين ،حمادثات رفيعة امل�ستوى خالل الأ�سبوع املقبل،
لتحقيق اال�ستقرار وخف�ض التوتر بني البلدين ،وفقا ملا
بينته وزارة اخلارجية الأمريكية ،م�ؤكدة �أن احلوار
حول «اال�ستقرار اال�سرتاتيجي» الذي ّ
مت اال ّتفاق على
�إطالقه خالل قمة يف  16يونيو بني الرئي�سني الأمريكي
جو بايدن والرو�سي فالدميري بوتني يف جنيف� ،سيُع َقد
يف املدينة نف�سها يوم الأربعاء املقبل.
وقالت اخلارجية الأمريكية �إنها ت�سعى من خالل هذا
احلوار �إىل �إر�ساء �أ�س�س لإجراءات م�ستقبلية للحد من
الت�سلح وخف�ض املخاطر ،الفتة �إىل �أن الوفد الأمريكي
�سترت�أ�سه نائبة وزي��ر اخلارجيّة ويندي �شريمان �إىل
جانب بوين جينكين�س التي ّ
مت �أخري ًا تثبيتها يف من�صب
نائبة وزي��ر اخلارجيّة ل�ش�ؤون الرقابة على الأ�سلحة.
وي�أتي االجتماع و�سط تو ّترات على جبهات ع��دّة بني
البلدين .وت��وعّ��دت ال��والي��ات املتحدة مو�سكو با ّتخاذ
�إجراءات �إذا مل ت�ضع ح ّد ًا ملوجة الهجمات الإلكرتونيّة
التي ي ّ
ُ�شن عدد كبري منها انطالق ًا من الأرا�ضي الرو�سيّة
بح�سب ما ت�ؤ ّكد ال�سلطات الأمريكيّة.
وتعر�ضت الواليات املتحدة يف الفرتة الأخ�يرة لكثري
من هجمات «برامج الفدية» عرب اخرتاق �شبكات كيانات
وت�شفري بياناتها ،ثم تتم الحقا مطالبتها بدفع فدية
غالبا بوا�سطة عملة البيتكوين مقابل مدها مبفتاح فك
الت�شفري .وعلى رغم من �أن مو�سكو تنفي �أي م�س�ؤولية
لها ع��ن الهجمات ،رح��ب بوتني باجلهود التي يبذلها
بايدن جلعل العالقات بني البلدين �أكرث قابلية للتنب�ؤ بها.
و�شدد الرئي�سني الأمريكي والرو�سي خالل �إعالنهما عن
�إطالق احلوار ،على �أنه حتى يف ذروة احلرب الباردة،
كانت مو�سكو ووا�شنطن تتحادثان مع بع�ضهما جت ّنب ًا
للأ�سو�أ .وجمعت قمة ثنائية يف وقت �سابق الرئي�سني
بايدن وبوتني يف  16يونيو املا�ضي يف جنيف ،اتفقا
خاللها على عدد من املو�ضوعات ومنها عودة �سفريي
البلدين ،كما و�صف بوتني حينها خالل م�ؤمتر �صحايف
املحادثات بالبناءة للغاية.
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تسجيل «منطقة حمى الثقافية» ضمن اليونيكسو ..ووزير الثقافة:

المملكة غنية بمواقع التراث المهمة على خارطة الحضارات

الريا�ض ـ البالد

�أك��د �صاحب ال�سمو الأم�ير ب��در بن عبدالله بن
فرحان وزير الثقافة رئي�س جمل�س �إدارة هيئة
الرتاث رئي�س اللجنة الوطنية للرتبية والعلوم
والثقافة �إن اململكة غنية مبواقع الرتاث املهمة
على خارطة احل�ضارات الإن�سانية ،و�أن اجلهود
تتكامل لتعريف العامل عليها ،ولت�سجيلها يف
جميع ال�سجالت الوطنية والدولية ،كونها ثروة
ح�ضارية وعمق ًا ثقافي ًا للمملكة  ،م ��ؤك��دا يف
الوقت نف�سه جناح اململكة يف ت�سجيل "منطقة
حمى الثقافية" بنجران يف قائمة الرتاث العاملي
ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
(اليون�سكو) بو�صفه موقع ًا ثقافي ًا ذا قيمة عاملية
ا�ستثنائية للرتاث الإن�ساين.
وبت�سجيل "منطقة حمى الثقافية" بنجران،
�أم�س خالل اجتماعات الدورة الرابعة والأربعني
للجنة الرتاث العاملي املنعقدة يف مدينة فوزهو
يف جمهورية ال�صني ال�شعبية ،تكون اململكة قد
جنحت يف ت�سجيل �ساد�س موقع �سعودي يف
هذه القائمة العاملية الرفيعة� ،إىل جانب املواقع
احلجر
اخلم�سة امل�سجلة �سابق ًا وه��ي :موقع ِ
امل��درج يف قائمة ال�تراث العاملي عام 1429ه�ـ/

2008م ،ثم حي الطريف بالدرعية التاريخية
عام 1431ه�ـ2010 /م ،ثم جدة التاريخية عام
1435ه �ـ2014 /م ،فمواقع الفنون ال�صخرية
مبنطقة حائل ع��ام 1436ه� �ـ /يوليو 2015م،
ثم واحة الأح�ساء يف �شوال  1439هـ /يونيو
2018م .و�أك��د �سمو وزي��ر الثقافة �أن ت�سجيل
منطقة حمى الثقافية مبنطقة جن ��ران ي�أتي

ث�م��رة طبيعية مل��ا يحظى ب��ه ال�ت�راث الوطني
م��ن دع��م واه�ت�م��ام كبريين م��ن خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر الدفاع -حفظهما الله ,-م�شري ًا
�إىل �أن امل��واق��ع ال�سعودية امل�سجلة يف قائمة

الرتاث العاملي باليون�سكو� ،إىل جانب العنا�صر
الثمانية امل�سجلة يف قائمة الرتاث الثقايف غري
املادي ،ت�ؤكد املدى غري املحدود الذي ميكن �أن
ُت�سهم ب��ه اململكة يف خدمة ال�ت�راث الإن�ساين
العاملي امل�شرتك ،انطالق ًا من عمقها التاريخي
الغني ،وحتت مظلة ر�ؤية ال�سعودية  2030التي
�أكدت �أهمية االعتزاز بالهوية الوطنية التي يعد

الرتاث الوطني بكل قوالبه املادية وغري املادية
واحد ًا من مكوناتها الرئي�سية.
وجاءت عملية ت�سجيل "منطقة حمى الثقافية"
بنجران نتيجة اجلهود الكبرية التي بذلها وفد
اململكة لدى اليون�سكو برئا�سة �صاحبة ال�سمو
الأمرية هيفاء بنت عبدالعزيز �آل مقرن املندوب
الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم املتحدة للرتبية

وال�ع�ل��وم وال�ث�ق��اف��ة "اليون�سكو" وف��ري��ق من
وزارة الثقافة ،وهيئة الرتاث ،واللجنة الوطنية
للرتبية والثقافة والعلوم.
وتقع منطقة الفن ال�صخري الثقايف يف ِحمى
على م�ساحة  557كم مربع ًا ،وت�ضم  550لوحة
فن �صخري حت��وي مئات الآالف من النقو�ش
وال��ر��س��وم ال�صخرية .وت�ع��د واح ��دة م��ن �أك�بر
جممعات الفن ال�صخري يف العامل ،وتقع عند
نقطة مهمة يف ط��رق ال�ق��واف��ل القدمية وط��رق
التجارة التي تعرب الأج��زاء اجلنوبية من �شبه
اجل��زي��رة العربية ،ويعتقد �أن�ه��ا ك��ان��ت �إح��دى
الأ��س��واق الرئي�سية يف �شبه اجلزيرة العربية
القدمية ،ومتثل الآب��ار املوجودة يف بئر ِحمى
�آخ��ر نقطة �إم ��دادات امل��اء على طريق ال�شمال،
والأوىل ب�ع��د ع �ب��ور ال �� �ص �ح��اري ع�ل��ى طريق
اجل�ن��وب .وي�ضم موقع ِحمى ع�شرات الآالف
من النقو�ش ال�صخرية املكتوبة بعدة ن�صو�ص
قدمية ،ت�ضم نقو�ش ًا بالقلم الثمودي ،والنبطي،
وامل�سند اجلنوبي ،وال�سريانية واليونانية،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل النقو�ش العربية املبكرة (من
فرتة ما قبل الإ�سالم) والتي تعد بدايات اخلط
العربي احلديث.

لؤلؤة البحر األحمر
شواطئ رملية خالبة

تبوك ـ البالد

مت��ت��از حم��اف �ظ��ة � �ض �ب��اء مب��وق�ع�ه��ا
اجل �غ��رايف ال ��ذي ي�ط��ل ع�ل��ى �ساحل
البحر الأحمر ذي ال�شواطئ اخلالبة
واملتنوعة والغنية بال�شعب املرجانية
وال�شواطئ الرملية ك�شاطئ ال�سجدة
واملويلح  ،وال�شواطئ اجلنوبية منها
 ،وما يتبعها من القرى ال�شرقية التي
تتميز ب�أوديتها وجبالها ال�شاهقة
 ،حتى �أ�ضحت تو�صف ب�ـ " ل��ؤل��ؤة
ال�ب�ح��ر الأح �م��ر " جل �م��ال طبيعتها
الربية والبحرية والتاريخية.
وت�أتي واجهتها البحرية التي تربو
ع�ل��ى م���س��اح��ة ت �ف��وق ال� �ـ � 190أل��ف
مرت مربع � ،أح��د �أه��م �أوج��ه اجلذب
ال �� �س �ي��اح��ي ف �ي �ه��ا  ،ح �ي��ث ت �ت �ج��اوز
م �� �س �م��اه��ا ك��واج �ه��ة ب �ح��ري��ة ت�ضم

م�ت�ن��زه� ًا ع��ام��ا �إىل �إب� ��داع هند�سي
ي�ضم بني جنباته العديد من املن�ش�آت
وامل ��زارات التي حتت�ضن الفعاليات
النوعية يف حمافظة �ضباء على مدار
ال�ع��ام  ،وك �م��زار �سياحي وترفيهي
واق �ت �� �ص��ادي للمحافظة  ،ي �ج��اوره
هدير البحر ب�أمواجه الهادئة .وت�ضم
�ضباء مر�سى لقوارب النزهة وال�صيد
يف امل�ي�ن��اء ال�ت�ج��اري ال��ذي يحتوي
على �ساحات خ�ضراء ومم�شى على
ام �ت��داده ،وت�ت��وج �إطاللته امل�سائية
ب ��إ� �ض��اءات دي �ك��وري��ة � ،إ� �ض��اف��ة �إىل
�شهرتها بريا�ضة الغو�ص  ،التي يفد
�إليها الغوا�صون من خمتلف املناطق
ملا ت�ضمه من �شواطئ بكر ك�شاطئ
العيانة والغال والبي�ضة واملعر�ش
أبو�شريرة والليانة ،و�سلمة.
وحَ ر و� ِ

 10آالف هدية لسكان
الدرعية خالل أيام العيد

الرمال والممرات تجذب
السياح في شاطئ «سيف جدة»
جدة ـ خالد بن مر�ضاح

تعد امل�م��رات املر�صوفة ومالم�سة مياه البحر
الأحمر لرمال �شاطئ ال�سيف بجنوب جدة من
ع��وام��ل ج��ذب��ت زوار ع��رو���س البحر �إىل هذه
املنطقة املمتدة بطول  3000مرت ،حيث تزورها
ال �ع��ائ�لات ع�ل��ى م ��دار ال �ع��ام ،ال�سيما املهتمني
مبمار�سة الريا�ضات البحرية كركوب الأم��واج
واخل �ي��ل وامل �� �ش��ي ع �ل��ى امل� �م ��رات امل �ط �ل��ة على
ال�ساحل مبا�شرة.
وحتتل امل�سطحات اخل�ضراء على �شاطئ ال�سيف

م�ساحات مرتامية ت��زي��د ج�م��ال امل�ك��ان ومتنح
الزوار مزيد ًا من املتعة� ،إذ توفر املنطقة جميع
اخلدمات ال�ضرورية لكل م�صطاف� ،إذ تتواجد
م��واق��ف ال���س�ي��ارات ال�ت��ي تت�سع ل�سبعة �آالف
مركبة يف �آن واحد ،كما توفر دورات مياه ذكية،
وو��ض�ع��ت ب �ج��وار مقاعد اال� �س�تراح��ة مقاب�س
ل�شحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
ومل�ح�ب��ي اال� �س�ترخ��اء ع�ل��ى ال��رم��ال البي�ضاء،
ُخ�ص�صت مظالت حتجب �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة
عند اجللو�س يف الأم��اك��ن املخ�ص�صة .ويتيح

�شاطئ ال�سيف الفر�صة لل�سياح بتجربة امتطاء
ظهور اخليل والتقاط �أروع ال�صور التذكارية،
ولع�شاق ال�سباحة والغو�ص �أتيحت لهم فر�صة
ممار�سة هوايتهم بكل �أم��ان وبتجهيزات عالية
امل�ستوى لتجنب الأخطار التي قد حتدث ب�شكل
ط ��ارئ ،كما خ�ص�صت م��واق��ع لبيع امل ��أك��والت
البحرية والوجبات ال�سريعة ،بالإ�ضافة �إىل
عربات الطعام املتنقلة التي تقدم الآي�سكرمي
واملثلجات و�أنواع الأطعمة ال�شهية.
وكانت الهيئة ال�سعودية لل�سياحة قد �أعلنت جدة

�ضمن  11وجهة �سياحية �شملها برنامج �صيف
ال�سعودية ،ال��ذي �أطلقته حتت �شعار "�صيفنا
على جوك" ،وي�ستمر حتى نهاية �سبتمرب املقبل،
ويعمل على توفري �أكرث من  500باقة �سياحية
تنا�سب املهتمني بال�سفر واك�ت���ش��اف الأم��اك��ن
اجلديدة يف اململكة العربية ال�سعودية.
وملعرفة املزيد عن "�صيف ال�سعودية "2021
توفر من�صات "روح ال�سعودية" زخم ًا وافر ًا من
املعلومات ،كما ميكن االت�صال مبركز العناية
بال�سياح على الرقم (.)930

البيئة تباشر مخالفات الرفق بالحيوان في مخيم سياحي
جدة  -يا�سر ين يو�سف

الريا�ض ـ البالد

اختتمت "بوابة الدرعية" فعالياتها
للأ�ضحى املبارك التي �أطلقتها ملجتمع
ال��درع �ي��ة مب�ن��ا��س�ب��ة ع�ي��د الأ��ض�ح��ى
املبارك حتت �شعار " ا�ضحى الدرعية
" ،و�أقامت الهيئة عددًا من الفعاليات
املتنوعة ،لن�شر الفرحة والبهجة بني
الأه��ايل والأطفال خالل �أي��ام العيد،
ج��رى خاللها تزيني وتفعيل خم�سة
حدائق بالدرعية ،وتوزيع اثني ع�شر
�أل ��ف ه��دي��ة وح �ل��وى ع�ل��ى ال�سكان،
�إ�ضافة �إىل توزيع �أكيا�س خم�ص�صة
حلفظ اللحوم و�أخرى لإعادة تدوير
وح�ف��ظ ج�ل��ود و� �ص��وف الأ��ض��اح��ي؛
اً
وو�صول �إىل
تعزي ًزا لل�صحة العامة
بيئة نظيف ٍة وم�ستدامة تليق بجوهرة
اململكة .ود��ش�ن��ت الهيئة فعالياتها
قبيل ق ��دوم ع�ي��د الأ� �ض �ح��ى امل�ب��ارك
وذلك ب�إن�شائها ل�سوق املوا�شي لأول
م��رة بالدرعية ،بال�شراكة مع بلدية
حمافظة الدرعية ،رافقه �إن�شاء خيمة
لال�سرتاحة تقي الأه ��ايل وال�سكان
ح� ��رارة الأج � ��واء ،وت�ضيّفهم فيها

ب��ال �ق �ه��وة واحل� �ل ��وي ��ات ،يف �أث �ن��اء
توزيعها حلقائب الإ�سعافات الأولية
املرافقة لذبح الأ�ضاحي ،والأكيا�س
املخ�ص�صة حلفظ اللحوم واجللود
والأ���ص��واف و�إع� ��ادة ال�ت��دوي��ر على
جمتمعها العزيز بالقرب من م�سلخ
اً
و�صول �إىل توزيعها للهدايا
الدرعية،
واحللويات يف �ستة جوامع �أقيمت
فيها �صالة عيد الأ�ضحى املبارك يف
الدرعية .و�سيرّ ت "بوابة الدرعية"
حافلتي ف��رح ج��اب��ت ط��رق و�أح �ي��اء
ج��وه��رة امل�م�ل�ك��ة ،ن��ا� �ش��ر ًة ال�ف��رح��ة
وال�ب�ه�ج��ة ل�ل�أط �ف��ال والأه � ��ايل على
م ��دار ي��وم�ين يف �أ��ض�ح��ى ال��درع�ي��ة،
مظاهر غمر �سرورها وبهجتها
يف
ٍ
الأه� ��ايل وال �� �س �ك��ان ،و�أ� �ض �ف��ت على
الدرعية جمالها املعهود ،راف��ق ذلك
جتهيز وت��زي�ين خم�سة ح��دائ��ق يف
�أر� ��ض امل�ل��وك والأب �ط��ال؛ لالحتفاء
بعيد الأ�ضحى املبارك ،ا�شتملت على
حديقتني يف ظهرة ال�ع��ود ،وحديقة
ب�ح��ي اخل��ال��دي��ة ،وح��دي �ق��ة يف حي
العا�صمة ،و�أخرى يف حي الفي�صلية.

با�شرت وزارة البيئة وامل �ي��اه وال��زراع��ة
بالغا ملخالفات للرفق باحليوان يف خميم
�سياحي خا�ص بالطائف ،مطالبة بامل�سارعة
مبعاجلة املخالفات ،وذل��ك تنفيذا ملا ورد
يف ن�ظ��ام ال��رف��ق ب��احل�ي��وان ل��دول جمل�س
التعاون اخلليجي.
واو���ض��ح م��دي��ر ع ��ام ف ��رع وزارة البيئة
وامل �ي��اه وال ��زراع ��ة مبنطقة م�ك��ة املكرمة
امل�ه�ن��د���س �سعيد ب��ن ج��ار ال �ل��ه ال�غ��ام��دي،
ان��ه يف ظ��ل اهتمام اململكة وم�ؤ�س�ساتها
بالرفق باحليوان� ،إال �أن��ه لال�سف لوحظ
�أن هناك بع�ض الأطفال واملراهقني ي�ؤذون
احليوانات  ،ويتجلى هذا امل�شهد يف مو�سم
الأع �ي��اد وال�صيف حيث ينطلق كثري من
الأه ��ايل ب��رح�لات �إىل ح��دائ��ق احليوانات
واملتنزهات واملحميات الطبيعية واملزارع
حيث تتواجد احليوانات.
م�ؤكدا �أن الوزارة تعمل على ت�شجيع ودعم
العمل التطوعي يف جمال الرفق باحليوان،
مثمن ًا وداعي ًا اجلهات احلكومية وال�شركات
والأفراد �إىل دعم العمل التطوعي يف جمال و�أه��م��ي��ة ت��رب �ي��ة ال �ط �ف��ل ع �ل��ى االه �ت �م��ام �شخ�صيتهم ،من هنا ي�أتي دور الوالدين
ال��رف��ق ب��احل�ي��وان ،وم���ش��ددا على الأه��ايل باحليوانات والعطف عليها ،حيث ينجذب لنهيه عن �إي��ذاء احليوان بغ�ض النظر عن
تعليم الن�شء كيفية الت�صرف والتعامل م�ع�ظ��م الأط� �ف ��ال �إىل احل �ي��وان��ات ب�شكل حجمه �أو �شكله ،فالعطف على احليوانات
مع احليوانات مبختلف �أنواعها ،وتعليمهم ف �ط��ري ،وق��د ي�شكل ر ّد فعلهم وتعاملهم ؛ يغرز لديه حمبة الآخرين واالعتناء مبن
ال�سلوك ال�صحيح وال�سوي مع احليوانات م��ع احل �ي��وان��ات ع�ن���ص��ر ًا م�ه�م� ًا يف ب�ن��اء حوله.

زمان
9
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اليوم ..انطالق السباق الصيفي السادس للهجن بالطائف
الطائف -البالد

10

ينطلق ال��ي��وم الأح���د ال�سباق ال�صيفي
ال�ساد�س للهجن �ضمن �سباقات ال�صيف
للهجن ،وذل��ك على م��دى � 7أي���ام لفئات
امل��ف��اري��د واحل��ق��ائ��ق واللقايا واجل���ذاع
والثنايا بواقع � 205أ�شواط.
و�أع����ل����ن ال����ن����ادي ت��ف��ا���ص��ي��ل اجل���وائ���ز
والأ�شواط  ،واال�ستعدادات املبكرة لها

 ،كما خ�ص�ص روابط �إلكرتونية ت�سهي ًال
ل��ل��م ّ
�لاك يف ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����س��ج��ي��ل ،فيما
حددت جلان املراقبه واملتابعه امل�ستمرة.
من جانبه� ،أو�ضح مدير ن��ادي الطائف
للهجن حممد ال��غ��ام��دي �أن ال�سباقات
ال�صيفية لها اه��ت��م��ام كبري ل��دى مالك
الهجن يف �إطار اال�ستعداد ملهرجان ويل
العهد يف ن�سخته الثالثه.
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(يف زحام ال�شم�س )!.

د.عدنان املهنا

في الجولة الثانية من منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

األخضر األولمبي يواجه ألمانيا لتصحيح المسار
السامبا البرازيلي يصطدم بأفيال ساحل العاج

منتخبنا للشباب ينشرُ
أ ْغصَانناالعربية ا ْلخضراء! ()٢
* واملنتخب الأخ�ض ُر ال�شاب ..قطر ٌة من القارة
الكربى والعامل
وق��ط��ر ٌة من �أ���س��رار بحر الأب��ط��ال ،ولكن هَ ديله
بالبحر و(ببطولة العرب) جاء هدير ًا فلم يفاجئنا
وال�سبب نهج و�أداء وح�ضن وط�لاوة وح�لاوة
ُ
مبهارات وق��درات متمايزة �شابة وبخت وطالع
جميل وت����آزر حركي عقلي ذهني لالعبني كان
ا�ستظلت به جماهري الأخ�ضر يف
مبجمله �شجر ْ
امل�ساء! بيد �أن تطور تكتيك املحمدي على �أهميته
و�صل �إىل م�ستوى جتاوز املنظومة الأوىل يف
التناف�س على الت�أهل ،و�إن كان ان�سجام الالعبني
ت�شكيليًا ق����اد ًرا على ف��ر���ض �سيادته الدفاعية
والهجومية جتاه �شباب العرب؛ �إذ حملت احلركة
الت�شكيلية الفنية الكروية يف �أح�شائها جماليات
و�أن��غ��ام تهديفية يف الظهري وال��و���س��ط جت ّلت
يف تهمي�ش الأق���در و�إح��ك��ام الرقابة حتى على
م�ستواه الفكري الكروي ،فنهج احلما�س ور�أ�س
احلربة الوهمي �أ�سلوبًا يعتمد على غنائم يف
غاية اجلمال وهو ما حدا باملحمدي وم�ساعده
يف �أن يعلنها �إىل اختيار الت�سليم بالأمر البطويل
الواقع الواثق منذ �أول لقاء ظ ًنا منه �أن الك�شف
عن معامل الت�شكيل اجلديد والتكتيك املنبثق عنه
ومنط اخلطط ميكن �أن ت�شكل نافذة تطل على
بع�ض �سلبيات احل�سم واال�ستثمار (ط��وعً ��ا �أو
ً
كرها) �ضمن �إ�شكالية ال َّتطور املتقاطر والبناء
الفني واحلالة هكذا..؟
* فلم يفاجُ ئنا (ت�شكيُل �صالح املحمدي مدربا
وماجد الطفيل م�ساعد وخالد املالكي م�ساعدا
وحممد م�سعد م�ساعدا وعبدالله املهيدب (مدرب ًا
للياقة)و�أحمد البحريي (مدرب ًا للحرا�س) وزامل
التميمي (حمل ًال فني ًا) وعلي احل�سينان (مدير ًا
للمنتخب)..
و..مبزيج ي�شرح �إجنازاتنا العربية الآ�سيوية
فن�صحو على �ضجة بطولة ك�أ�س العرب
العامليةْ ،
لل�شباب بحا ٍد جديد؟
خا�ص ًة و(نا�شئونا عام ١٩٨٧م)ه��م �أبطال ك�أ�س
العامل للنا�شئني با�سكتلندا .مل يفاجُ ئنا مطر ملعب
الدفاع اجلوي بالقاهرة  ،فن�شر �أبطالنا ال�شباب
�أغ�صاننا اخل�ضراء وخرجنا ب�أوراقنا وبراعمنا
من�� ُّد جذورنا فتن�ضجُ ثمارنا؟ فلم ن ُن�صت �سوى
لأهازيج البطولة اجلديدة من املحمدي ورفاق
القائد ال�شاب (م�صعب اجلوير) كابنت املنتخب
ُ
فرن�ضخ ونتذوق ون�سلطن لغرهدة الفن
ورفاقه
ال�سعودي بطل �شباب العرب يف م�صرنا العزيزة
بائتالف فني مهاري �شاب ولذة االنفعال البطويل
امل�شروع ؟!

جدة – هالل �سلمان

يخو�ض منتخبنا الأوملبي اليوم الأحد ثاين مبارياته
يف مناف�سات ك��رة ال��ق��دم ب�أوملبياد طوكيو ،2020
حيث يواجه نظريه الأمل���اين على ملعب يوكوهاما
الدويل عند ال�ساعة  2:30ظهرا بتوقيت ال�سعودية
�ضمن املجموعة الرابعة.
وي�سعى الأخ�ضر الأوملبي من خالل هذه املواجهة �إىل
ت�صحيح م�ساره بعد اخل�سارة غري امل�ستحقة �أمام
منتخب �ساحل العاج يف املباراة الأوىل ،ومن املتوقع

�أن ي��ج��ري امل����درب ال��وط��ن��ي �سعد ال�����ش��ه��ري بع�ض
التعديالت على الت�شكيلة التي بد�أ بها اللقاء املا�ضي.
امل��ه��م��ة ل��ن ت��ك��ون �سهلة �أم����ام منتخب (امل��اك��ي��ن��ات)
الأمل��ان��ي��ة خ�صو�صا يف ظ��ل رغبته بالتعوي�ض بعد
اخل�سارة القا�سية التي تعر�ض لها يف مباراته الأوىل
�أمام نظريه الربازيلي بنتيجة (.)2-4
وق���د �أك����دت ال��ف��ح��و���ص��ات ال��ط��ب��ي��ة الأخ��ي��رة �سالمة
جنمي الأخ�ضر عبد الإله العمري و�أمين يحيى بعد
تعر�ضهما ل�شد ع�ضلي �أج�بر امل��درب على تغيريهما

في أولمبياد طوكيو 2020

حسين علي رضا يتأهل لربع نهائي "فردي التجديف"

يف اللقاء االفتتاحي ،و�سيكون الثنائي حتت ت�صرف
ال�شهري.
و�ستحرم الإج�����راءات االح�ت�رازي���ة امل��ه��اج��م فرا�س
ال�بري��ك��ان (امل�ستدعى لاللتحاق ببقية زم�لائ��ه يف
املنتخب بعد �إ�صابة زميله تركي العمار) ،من امل�شاركة
يف اللقاء رغم و�صوله �إىل طوكيو وان�ضمامه للبعثة،
حيث و�صل مت�أخرا ب�سبب الربوتوكوالت ال�صحية،
ومل ي�شارك يف التدريبات الأخرية.
وك��ان الأم�ير عبد العزيز بن تركي الفي�صل وزير

الريا�ضة قد عرب عن دعمه للأخ�ضر الأومل��ب��ي بعد
خ�سارة املباراة االفتتاحية حيث غرد قائال" :خريها
يف غ�يره��ا ملنتخبنا الأومل���ب���ي .جن��وم��ن��ا ميلكون
القدرة للعودة من جديد ،وحتقيق تطلعاتنا جميعا.
القادم �أف�ضل ب�إذن الله" .ويف ذات املجموعة ،يلتقي
منتخبا الربازيل و�ساحل العاج يف متام ال�ساعة
� 11.30صباحا بتوقيت ال�سعودية ،كما يلتقي
املنتخب امل�صري ال�شقيق نظريه الأرجنتيني �ضمن
املجموعة الثالثة.

رئيس القادسية أحمد غدران :

حريصون على بقاء جميع نجوم الفريق والمستقبل يبشر بالخير

الدمام -حمودالزهراين

جدة -البالد

بعزمية ال تلني ،اقتن�ص ح�سني علي ر�ضا العب منتخبنا
ال�سعودي للتجديف بطاقة الت�أهل للدور ربع النهائي
مل�سابقة التجديف «ف��ردي رج��ال» ،بعد �أن حل يف املركز
الثاين بجولة الإع��ادة من اجلولة الت�أهيلية التي جرت
�أم�س� ،ضمن دورة الأل��ع��اب الأوملبية «�أوملبياد طوكيو
.»2020

وبذل ح�سني علي ر�ضا جمهود ًا كبري ًا يف اجلزء الأخري
من ال�سباق ،وجنح يف التقدم على مناف�سه العب منتخب
فانواتو الذي كان يحتل يف املركز الثاين قبل �أن ينتزعه
ح�سني ر�ضا وينجح يف خطف بطاقة الت�أهل.
وب��ل��غ ال��زم��ن ال���ذي قطع فيه ح�سني علي ر���ض��ا م�سافة
ال�سباق  8:06:78دقيقة وبفارق ثوان قليلة عن املت�صدر
العب منتخب زميبابوي.

�أب���دى رئي�س ن��ادي القاد�سية� ،أح��م��د غ��دران
ارتياحه للعمل ال��ذي ي�سبق خو�ض الفريق
الأول غمار مناف�سات دوري الدرجة الأوىل
و�أعرب عن ر�ضاه عن التحركات التي قام بها
جمل�س الإدارة بالت�شاور مع اجلهاز الفني
واللجنة الفنية ،و�أك���د �أن��ه��ا تدعو للتفا�ؤل،
وقال :ف�ضلنا خالل هذه املرحلة العمل ب�صمت
من �أجل الإعداد الأمثل للفريق ،وكانت البداية
بالتعاقد مع امل��درب التون�سي الكبري حممد
دحمان وجهازه املعاون ،وكذلك انتداب عدد
من الأ�سماء املحلية والأجنبية التي �سيعلن
عنها ت��ب��اع�� ًا خ�لال ال��ف�ترة القريبة ال��ق��ادم��ة،
و�أب��دى غ��دران �سعادته بتناغم اجلهاز الفني
واللجنة الفنية؛ الأمر الذي �سي�صب يف �صالح
الفريق.
و�شدد غ��دران على �أن �إدارة النادي حري�صة
متام احلر�ص على بقاء جنوم الفريق البارزين
وامل�ؤثرين؛ بغية العودة من جديد �إىل املكان
ال��ط��ب��ي��ع��ي ل��ل��ن��ادي ،ول��ك��ن ه��ن��اك م��ت��غ�يرات
طبيعية ت�أتي عادة بعد هبوط �أي فريق ،وعلى
ر�أ�سها رغبة بع�ض الالعبني البقاء يف دوري
املحرتفني ،وبالتايل �سن�سعى جاهدين لبقاء

العبي فريقنا ،ولكن الكيانات
الكبرية ل��ن تت�أثر بغياب �أو
رح��ي��ل ال��ن��ج��وم ،وب��ك��ل ت�أكيد
ن��ت��م��ن��ى ل��ك��ل م���ن ت��رب��ط��ن��ا به
عالقة تعاقدية التوفيق �أينما
ك����ان وح��ي��ث��م��ا �أراد ،ول��ك��ن
م�صلحة النادي �سن�ضعها فوق
كل اعتبار.
وط��م���أن رئ��ي�����س ال��ن��ادي اجل��م��اه�ير وحمبي
الكيان القد�ساوي ب�أن م�ستقبل النادي يب�شر
باخلري ،وق��ال غ��دران� :إن القاد�سية معني ال
ين�ضب من النجوم ،ولدينا الآن قرابة ثمانية
العبني �صاعدين من �شباب النادي ويعتربون

م��ن جن��وم م�ستقبل ك��رة القدم
ال�سعودية ،وم�ستعدين خلو�ض
غمار ال��دوري بكل قوة �إ�ضافة
�إىل بع�ض ال��ن��ج��وم ال��ذي��ن مت
ا�ستقطابهم لتمثيل الفريق بعد
الت�شاور مع اجلهاز الفني".
وفيما يخ�ص مرحلة الإع���داد
ال��ت��ي ب����د�أت��� ،ش��دد غ����دران ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ه��ذه
املرحلة حت��دي��د ًا ،و�أ���ش��ار �إىل �أن��ه��م يعملون
ليل ن��ه��ار لر�سم الب�سمة على �شفاه امل��درج
القد�ساوي ال��ع��زي��ز ،مطالبًا ع�شاق وحمبي
ال��ن��ادي بالدعم وامل�ساندة وال��ه��دوء يف هذه
املرحلة حتديد ًا.
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القائمة تضم صالح ومبابي
وفيديرر وليبرون جيمس

نجوم عالميون يغيبون
عن العرس األولمبي

العقوبة �أقل ق�ساوة على الأمريكي كري�ستيان كوملان
يوم ميالده الـ  40موعد حفل اخلتام.
جدة  -البالد
غابت العديد من الأ�سماء الكبرية يف �شتى مناحي و�سيغيب �أي�ضا الأمريكي كري�ستيان تيلور البطل املوقوف � 18شهرا ،لكن تغيّب بطل العامل  2019يف
الريا�ضة العاملية ولن ي�شاركوت يف �أوملبياد طوكيو الأومل��ب��ي يف  2012و 2016يف ال��وث��ب��ة الثالثية �سباق  100مرت عن فحو�ص املن�شطات  3مرات �سيحرم
ابن الـ 25عاما من �إ�ضافة لقب �أوملبي �إىل �سجله.
املقامة من  23يوليو احلايل �إىل � 8أغ�سط�س املقبل ،ب�سبب �إ�صابة يف وتر �أخيل.
لأ�سباب متفرقة ترتاوح بني الإيقاف ب�سبب انتهاك
الغائبون
املوقوفون
لوائح مكافحة املن�شطات� ،أو الإ�صابة �أو الف�شل
�سجلت زمن  10.72ثانية يف �أبريل الفائت ،بني الأمريكيني ليربون جيم�س و�سريينا ويليامز
يف الت�أهل� ،أو عدم اختيارهم للم�شاركة يف العر�س بعد �أن ّ
الأوملبي ،و�أب��رز تلك الأ�سماء امل�صري حممد �صالح ب��دت ���ش��اك��اري ريت�شارد�سون وك���أن��ه��ا اال���س��م ال��ذي والإ���س��ب��اين راف��اي��ي��ل ن����ادال نقطتان م�شرتكتان؛
والفرن�سي مبابي وجن��م ال�سلة الأمريكي ليربون �سيعيد الأجم��اد الأمريكية �إىل �سباق  100مرت لدى فجميعهم �أ���س��اط�ير يف ري��ا���ض��ت��ه��م ومل ي��ع��ودوا
جيم�س وزميله �ستيفن كوري ،وجنما التن�س روجيه ال�سيدات ،ولكن بعد �أن ثبُت تناولها املاريجوانا �صغارا يف ال�سن .فنجم دوري كرة ال�سلة الأمريكي
خالل التجارب الأمريكية يف يونيو املا�ضي ،عوقبت للمحرتفني ليربون جيم�س البالغ  36عاما ،الذي
فيديرر ورافايل نادال ،وغريهم.
غاب عن جزء من املو�سم ب�سبب الإ�صابة ،لن يبحث
من قبل احتاد بالدها يف �ألعاب القوى.
امل�صابون
و�سيفتقد ح��و���ض ال�سباحة لل�صيني ���س��ون يانغ ب��ال��ت��ايل ع��ن ل��ق��ب �أومل��ب��ي ث��ال��ث ب��ع��د ع��ام��ي 2008
ب��ات �شبه م���ؤك��د� ،أن �أ���س��ط��ورة التن�س ال�سوي�سري املتوج بثالث ذهبيات �أوملبية ،بعدما �أن �أوقفته حمكمة و� .2012أم��ا ن��ادال ( 35عاما) املتوج بذهبية بكني
روجيه فيديرر �سيعتزل و�سجله خال من ميدالية ذهبية التحكيم الريا�ضية (ك��ا���س) مل��دة � 4أع���وام و� 3أ�شهر ،2008 ،ف�أو�ضح �أن��ه يريد "اال�ستماع �إىل ج�سده"
�أوملبية يف مناف�سات الفردي؛ �إذ �أعلن الـ"ماي�سرتو" لقيامه بتدمري عينة فح�ص املن�شطات الذي خ�ضع له يف من �أجل تطويل م�سريته� .أما بالن�سبة ل�سريينا (39
ان�سحابه بعد �أن تع ّر�ض النتكا�سة يف عملية تعافيه من �سبتمرب  ،2018و�سيكون م�ؤهال للمناف�سة يف باري�س عاما) بطلة لندن  ،2012ك��ان لقرار املنظمني عدم
ال�سماح بح�ضور �أقارب الريا�ضيني اىل الألعاب ت�أثري
اجلراحة التي �أجراها يف ركبته العام الفائت ،و�صادف  2024لكن �سيكون يف حينها يف �سن الـ .32

كبري؛ �إذ �أو�ضحت �أنها ال تريد االنف�صال عن ابنتها.
و�سيغيب جن��م �آخ���ر م��ن " "NBAع��ن الفريق
الأمريكي "درمي تيم" هو �ستيفن كوري ( 33عاما)
� .أما اليوناين ياني�س �أنتيتوكومنبو �أف�ضل العب يف
املو�سمني املا�ضيني وبطل الدوري ،وال�صربي نيكوال
يوكيت�ش الأف�ضل يف املو�سم احلايل فلن يتواجدا يف
طوكيو بعد ف�شل اليونان و�صربيا يف الت�أهل.

معار�ضة الأندية
بعد مو�سم ك���روي ط��وي��ل تخلله نهائيات ك�أ�س
�أوروب����ا ،وحت��دي��دا معار�ضة الأن��دي��ة على التحاق
العبيها باملنتخبات الوطنية قبل ان��ط�لاق املو�سم
اجلديد� ،سيكون امل�صري حممد �صالح والفرن�سي
كيليان مبابي من �أب��رز الغائبني عن مناف�سات كرة
القدم يف اليابان.

غري املت�أهلني
لن حتدث مبارزة القرن يف املاراثون :مل ي�شارك

السورية هند أصغر العبة باألولمبياد..

خسرت وكسبت تعاطف العالم

كينيني�سا بيكيلي يف التجارب الت�أهيلية الأوملبية
الإث���ي���وب���ي���ة ،وب��ال��ت��ايل ل���ن ي��ت��ن��اف�����س م���ع الكيني
�إليود كيبت�شوغي� .أم��ا مو فرح فلن يزيد غلته من
امليداليات .الربيطاين ال��ذي فاز بذهبيتي � 5آالف
و� 10آالف مرت يف  2012و� ،2016أخفق يف ت�سجيل
الزمن املطلوب للت�أهل �إىل �سباق � 10آالف مرت.
كما يبدو �أن ال�سنوات خانت ال�سباح الأمريكي راين
لوكتي الذي مل يت�أهل ل�سباق  200مرت متنوّ ع ،بعدما
فاز بـ � 6ألقاب �أوملبية خالل  4ن�سخ من الألعاب.
�أم��ا بالن�سبة للجنوب �أفريقية كا�سرت �سيمينيا
التي ا�ضطرت خلو�ض التجارب الت�أهلية ل�سباق
� 5آالف مرت ،فقد ف�شلت يف م�سعاها .العداءة التي
متلك فائ�ضا طبيعيا من هورمونات ذك��وري��ة يف
ج�سمها ،ترف�ض االمتثال ل��ق��رار االحت���اد ال��دويل
لأل���ع���اب ال��ق��وى ب��ف��ر���ض ع�ل�اج خل��ف�����ض م�ستوى
ه��رم��ون الت�ستو�ستريون م��ن �أج���ل امل�شاركة يف
�سباق  800مرت ال��ذي ح�صدت خالله ذهبية �آخر
ن�سختني من الألعاب.

الغدير اخلالد

حامت عطرجي

ماذا عن لجنة الحكام ..؟!

جدة  -البالد

و ّدع����ت ال�����س��وري��ة ه��ن��د ظ��اظ��ا� ،أ���ص��غ��ر ريا�ضية
م�شاركة يف �أوملبياد طوكيو ،م�سابقة كرة الطاولة
بخ�سارتها �أمام النم�ساوية جيا ليو .4-0
دام��ت مباراة ظاظا ( 12عامًا) واملخ�ضرمة جيا
البالغة  39عام ًا  24دقيقة لتنتهي  11-4و11-9
و 11-3و 11-5يف الدور التمهيدي من امل�سابقة.
وحتوّ لت الطفلة ال�سورية املغمورة ،املولودة يف

 1يناير � ،2009إىل �أ�شهر ريا�ضية يف البالد التي
م ّزقتها ح��رب قائمة منذ � 10سنوات ،عندما فازت
ببطولة غرب �آ�سيا ،خاطفة بذلك بطاقة الت�أهل �إىل
الأوملبياد.
قالت بعد خ�سارتها ملوقع اللجنة الأوملبية الدولية:
"بلوغ �أوملبياد طوكيو كان �إجن��ا ًزا بحد ذاته .مل
يُطلب مني حتقيق الفوز وتع ّلمت من اخل�سارة� .آمل
�أن يكون يل دور يف الأوملبياد املقبل".

تابعت" :حققت �شي ًئا باعتقادي .فتاة بعمر الـ 12
تواجه العبة بعمر الـ  39وحترز � 9أو  10نقاط ،فهذا
�إجناز".
�أ�ضافت الالعبة التي حملت العلم ال�سوري يف حفل
االفتتاح" :بالت�أكيد� ،أردت حتقيق الفوز وخو�ض
�أكرث من مباراة ،لكن �آمل ذلك يف الأوملبياد املقبل".
وعن ا�ستعداداتها يف بالد مزقتها احلرب و�أ�سفرت
عن وفاة � 500ألف �شخ�ص ،قالت ظاظا" :الظروف

يف �سوريا كانت �صعبة جدًا ،متنيت �أر�ضية �أف�ضل.
مل منلك طاوالت مماثلة وال حت�ضريات .من اجليد
�أن نلعب ونتخطى تلك العقبات .يجب �أن نثبت �أننا
قادرون على حتقيق �شيء يف خ�ضم احلرب".
ابنة قا�سيون اكت�شفها امل��درب �أده��م جمعان يف
ال��ع��ام  .2014ك��ان��ت هند حت��ب �أن تق�ضي الوقت
مع عائلتها ،وخ�صو�ص ًا مع �شقيقها وملهمها الأول
عبيدة الذي �سبق و�أحرز بطولة �سوريا للنا�شئني.

عند م�شاهدة مباريات املو�سم املا�ضي ،جتد
هنالك جدل كبري يف بع�ض املباريات بل �أغلبها
ع��ل��ى ح��ك��ام امل��ب��اري��ات ،ح��ي��ث ت�����ض��ررت �أغ��ل��ب
الأن��دي��ة من الأخ��ط��اء التحكيمية القاتلة بعدم
احت�ساب ركلة ج��زاء �صحيحة �أو الغاء هدف
�صحيح �أو طرد غري م�ستحق �أو احت�ساب هدف
غري �صحيح وغريها من الأخ��ط��اء التحكيمية
التي تعودنا على م�شاهدتها يف �أغلب املباريات،
والأخطاء �سواء من حكام ال�ساحة �أو حكم غرفة
الفار ،وحمزن حقيقة مانراه من بع�ض احلكام
بعدم مقدرتهم على �إدارة املباريات ،وارتكابهم
�أخطاء بدائية ،والغريب �أن بع�ض احل��االت ال
يرجع حكم امل��ب��اراة فيها لتقنية الفار ،ويقوم
باتخاذ القرار اخلط�أ ،فلماذا وجدت تلك التقنية،
وملاذا مل يُ�ستفد منها؟
�إن احلمل ثقيل على جلنة احلكام ،ونحن الآن
يف مرحلة اال�ستعداد للمو�سم املقبل ،ولكن مل
ن�شاهد �أي حترك من قبل اللجنة ك�أنها يف �سبات
ت��ام ،فيجب �أن تكون هنالك ت��دري��ب��ات مكثفة
وح�ص�ص تثقيفية جلميع احلكام لال�ستعداد
اجليد واملوفق للمو�سم املقبل ،وكذلك درا�سة
احل����االت اجل��دل��ي��ة يف امل��و���س��م امل��ا���ض��ي لعدم
تكرار مثل تلك الأخ��ط��اء القاتلة؛ حيث يجب
على اللجنة �إعداد احلكام �إعداد ًا جيد ًا ليكونوا
يف �أمت و�أك��م��ل جاهزية .والبعد عن الأخطاء
البدائية القاتلة التي تفقد جمالية ال���دوري .
فالبد من تطوير احلكم ال�سعودي جيد ًا ،فنحن
يف �أق����وى دوري ع��رب��ي ويف م��راك��ز متقدمة
عاملي ًا .ويجب �أن يواكب التحكيم املحلي تللك
املكانة لدورينا.

أخيرة
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توفر فحص ما قبل الزواج
بالقطاع الخاص
الريا�ض  -البالد

�أكدت وزارة ال�صحة �أن خدمة فح�ص ما قبل الزواج متوفرة ومتاحة
يف من�ش�آت القطاع ال�صحي اخلا�ص ،حيث يمُ كن �إجراء الفح�ص بدون
موعد م�سبق واحل�صول على النتائج ب�سرعة و�سهولة .وبينت �أنه من
ُر�سل بيانات �شهادة الزواج �إىل �أنظمة وزارة العدل
خالل هذه اخلدمة ت َ
�إلكرتون ًيا  ،و�إتاحة �إج��راء الفح�ص للطرف الآخ��ر يف القطاع اخلا�ص
�أو احلكومي� ،إ�ضاف ًة �إىل �إ�صدار �شهادة �إلكرتونية معتمدة من وزارة
ال�صحةُ .يذكر �أن الفح�ص الطبي قبل الزواج هو �إجراء الفح�ص للمقبلني
على الزواج ملعرفة وجود الإ�صابة ل�صفة بع�ض �أمرا�ض الدم الوراثية،
وبع�ض الأمرا�ض املعدية ،بغر�ض �إعطاء امل�شورة الطبية حول احتمالية
انتقال تلك الأمرا�ض للطرف الآخ��ر يف ال��زواج �أو الأبناء يف امل�ستقبل
و�إعطاء اخليارات والبدائل �أمام اخلطيبني مل�ساعدتهما على التخطيط
لأ�سرة �سليمة �صحي ًا .ولفتت ال�صحة �إىل �أنه ملعرفة مراكز الفح�ص الطبي
قبل ال��زواج يف من�ش�آت القطاع ال�صحي اخلا�ص ،يمُ كن االط�لاع على
الرابط التايلhttps://www.moh.gov.sa/eServices/ :
Pages/Pre-marital-examination.aspx
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 9طرق لخفض ضغط الدم دون «دواء»
البالد  -وكاالت

يعترب ات��ب��اع �أ���س��ل��وب احل��ي��اة ال�صحي القائم على التغذية ال�صحية
واملواظبة على ممار�سة الأن�شطة احلركية وتقنيات اال�سرتخاء ملواجهة
التوتر النف�سي؛ الأ�سلوب الأمثل يف حماربة ارتفاع �ضغط الدم.
وقالت طبيبة القلب من املخترب العلمي لوبائيات الأمرا�ض غري املعدية

ملعهد �أملا�سوف الرو�سي ماريا بويارينوفا ،وفقا لـ"رو�سيا اليوم"� ،إن
م�شاكل �ضغط ال��دم ميكن حلها ب��دون دواء ،وذل��ك عرب تخفي�ض ال��وزن
بتقليل حمتوى ال�سعرات احلرارية يف الطعام ،وكذلك احلفاظ على توازن
املاء يف اجل�سم .وتقليل تناول امللح "ال �أكرث من  5غرامات يوميًّا".
و�شددت على �أهمية التخلي عن تناول املنتجات املخللة وال�سمك املدخن

وال�سجق ،داعية �إىل ا�ستبعاد الع�صائر واحللويات والزبادي واخلثارة من
النظام الغذائي ،ب�سبب احتوائها على ن�سبة عالية من ال�سكر ،ف�ضال عن
تخفيف تناول الكافيني ،وممار�سة التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجات
وال�سباحة وامل�شي ال�سريع مفيدة ملر�ضى ارتفاع �ضغط ال��دم ،مع النوم
ال�صحي "� 8ساعات على الأقل" ،حا ّثة على �ضبط م�ستوى التوتر.

ارتفاع الحرارة ..والرياض
تقارب الـ 47مئوية
جدة  -البالد

يتوقع �أن ترتفع درج��ات احل���رارة ب�شكل كبري خ�لال الأي���ام املقبلة،
حيث يزداد ت�أثر الأجزاء الو�سطى وال�شرقية من اململكة ،اعتبا ًرا من غدٍ
(االثنني) ،بكتلة هوائية حارة وجافة ،تنعك�س على الأر�ض برفع درجات
احلرارة ب�شكل كبري والفت .وطبقا ملوقع "طق�س العرب"ُ ،يتوقع �أن ت�ؤثر
الكتلة الهوائية احلارة ب�شكل مبا�شر على العا�صمة الريا�ض ،اعتبا ًرا من
االثنني؛ حيث ُيتوقع �أن تكون العظمى يوم االثنني حول ال��ـ 47درجة
مئوية �أو �أقل بقليل ،فيما تت�أثر الأجزاء الداخلية من املنطقة ال�شرقية من
اململكة مثل الأح�ساء ،بارتفاع احلرارة ،بحيث تتجاوز حاجز الـ 47درجة
مئوية يف بع�ض املناطق.

«غوغل» تضيف مزايا
جديدة لـ«البحث»
البالد  -وكاالت

�أعلنت �شركة "غوغل" الأمريكية �إ�ضافة مزايا جديدة تتعلق مبحرك
البحث اخلا�ص بها ،مو�ضحة �أن حمرك البحث �سوف يعر�ض مزيدًا من
املعلومات حول �سبب العثور على نتائج البحث التي تظهر مل�ستخدميه.
ولفتت ال�شركة �إىل �أن م�ستخدمي حمرك البحث �سيكون مبقدورهم
النقر للح�صول على تفا�صيل �أكرب حول مدى تطابق النتائج مع الكلمات
امل�ستخدمة يف عملية البحث ،وذلك للحكم ب�شكل �أف�ضل عن مدى مالءمة
املعلومات ملو�ضوع البحث .وتعمل "غوغل" على تغيريات تتيح �أكرب قدر
ممكن من االت�ساق يف نتائج البحث التي يعر�ضها املحرك.

 5فوائد صحية للثوم
جدة  -البالد

ك�شف خرباء تغذية �أن الثوم يحتوي على خم�س فوائد �صحية ،منها
تقوية جهاز املناعة وخف�ض الكولي�سرتول �إىل جانب ا�ستخدامه يف
التذوق والتوابل ،كما �أنه يحتوي على العديد من العنا�صر الغذائية.
وبينوا �أن ف��وائ��د ال��ث��وم ،تتمثل يف اح��ت��وائ��ه على كمية كبرية من
الفيتامينات والعنا�صر الغذائية منها فيتامني  ،Cوال�سيلينيوم،
واملنغنيز ،واحلديد ،كما �أنه يحتوي على � 14سعرة حرارية ،و0.57غ
من الربوتني ،وحوايل  3غرامات من الكربوهيدرات ،م�شريين �إىل �أنه
ُي�ساعد على تقوية جهاز املناعة ،ويقلل خطر الإ�صابة ببع�ض �أن��واع
ويح�سن �صحة القلب ،وي�سمح لل�شخ�ص مبمار�سة الريا�ضة
ال�سرطان،
ّ
لفرتات �أط��ول لأن��ه ُيطلق �أك�سيد النيرتيك ،وهو مركب يريح الأوعية
الدموية ويخف�ض �ضغط ال��دم ،وغالب ًا ما يتم �إط�لاق هذا املركب �أثناء
اجلري لتزويد الع�ضالت العاملة باملزيد من الأك�سجني.

فرحة
أطفال

 14جائزة عالمية للمملكة
في  3مسابقات دولية
جدة  -يا�سر بن يو�سف

ع���اي���د ط��ل�اب امل��م��ل��ك��ة ال��وط��ن
ب��ـ  14ج��ائ��زة ع��امل��ي��ة يف �إجن���از
وطني وعاملي جديد ،ف��ازوا بها
يف الأوملبياد الدويل للريا�ضيات
والأومل���ب���ي���اد ال�����دويل ل�ل�أح��ي��اء
والأومل���ب���ي���اد ال�����دويل ل��ل��ف��ي��زي��اء
 2021التي �أقيمت عن ُبعد هذا
الأ�سبوع ،حيث �أدى �أبناء الوطن
االخ��ت��ب��ارات يف ه��ذه املناف�سات
تزامن ًا مع عيد الأ�ضحى املبارك
يف �إجن��از يفاخر به الوطن دول
العامل.
وب���ه���ذه الإجن��������ازات ال��ع��امل��ي��ة
ارت���ف���ع ر���ص��ي��د امل��م��ل��ك��ة وط�ل�اب
موهبة من اجلوائز يف امل�سابقات
الدولية �إىل  449جائزة من بينها
 36( 49م��ي��دال��ي��ة و��� 13ش��ه��ادة
ت��ق��دي��ر) ال���ع���ام اجل�����اري .2021
وحققت اململكة �إجن���از ًا رائ���د ًا يف
الأومل���ب���ي���اد ال�����دويل ل��ل��ري��ا���ض��ي��ات
 ،2021وت��ق��دم��ت  21م���رك���ز ًا يف
الرتتيب العام بعد �أن احتلت املركز

ارت�سمت الفرحة على وجوه الأطفال منذ اليوم الأول لعيد الأ�ضحى املبارك ،حتى �آخر يوم من الإجازة الر�سمية،
�سعيدين مبا توفر لهم من برامج عامة وخا�صة ،و�سط �إجراءات احرتازية وقائية ،التزم بها اجلميع يف مدن اململكة،
ويبدو �أطفال يتلقون هدية من �أحد ال�شباب خالل فعالية باملدينة املنورة( .ت�صوير :حممد قا�سم)

«فيسبوك»
تطلق منصة لأللعاب
السحابية

البالد  -وكاالت

 38م���ن ب�ي�ن  107دول ،م��ق��ارن��ة
باملركز  59م��ن ب�ين  105دول يف
م�سابقة العام املا�ضي ،وح�صدت 6
جوائز بزيادة بلغت  ،% 200مقارنة
مبيداليتني برونزيتني يف م�سابقة
 2020متقدمة على دول عريقة يف
امل�سابقة.
وح�����ص��د امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��ع��ودي

ل��ل��ري��ا���ض��ي��ات م��ي��دال��ي��ة ف�ضية و3
ب��رون��زي��ات و���ش��ه��ادت��ي ت��ق��دي��ر يف
الن�سخة  62من الأوملبياد ال��دويل
للريا�ضيات  ،2021م��ن ب�ين 619
ط��ال��ب�� ًا مي��ث��ل��ون  107دول ،لرتفع
اململكة ر�صيدها يف هذه امل�سابقة
�إىل  58جائزة من بينها  8ف�ضيات
و 34برونزية و� 16شهادة تقدير.

�أط��ل��ق��ت ���ش��رك��ة "في�سبوك" م��ن�����ص��ة ج��دي��دة
خم�ص�صة للألعاب ال�سحابية على هواتف "�آيفون"
ونظام ت�شغيل "�آي �أو �إ�س".
واعتمدت هذا احلل من قبل �شركتي "�أمازون"
و"مايكرو�سوفت" للتعامل مع تعديل �شركة "�آبل"
لإر�شاداتها والتي منعت تلك ال�شركات من تنزيل
خدماتها ل�ل�أل��ع��اب على املتجر الإل��ك�تروين "�آب
�ستور" .وقالت نائبة رئي�س الألعاب يف في�سبوك
فيفيك ���ش��ارم��ا� :إن ه���ذا احل���ل ك���ان ه��و اخل��ي��ار
الوحيد لتقدمي خدمات الألعاب مل�ستخدمي هواتف
"�آيفون" وحوا�سيب "�آيباد".

جورج وسوف يبدع في حفله
األول بالمملكة
جدة  -خالد بن مر�ضاح

�أط����رب ال��ف��ن��ان ج����ورج و���س��وف ج��م��ه��وره
م�ساء �أم�س الأول ،عرب احلفل اجلماهريي
الأول له يف اململكة ،والذي �أحياه يف مدينة
ج���دة �ضمن ح��ف�لات "�صيف جدة" ،حتت
رعاية من الهيئة العامة للرتفيه .وقابلت
اجلماهري فنانها املف�ضل بالت�صفيق ،بينما
�شكر و�سوف احل�ضور ،م�ؤكدا �أن احلفل
ل��ن يكون الأخ�ي�ر بالن�سبة ل��ه يف اململكة
بل �ستتكرر احلفالت يف الفرتات املقبلة،
مبديا �سعادته الكبرية باحلفل اجلماهري
الأول له يف ال�سعودية ،مهنئا اجلميع
مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك .وتفاعل
اجل��م��ه��ور م��ع الأغ��ن��ي��ات ال��ت��ي قدمها
ج��ورج و�سوف م��رددا كلماتها خلفه،
ف��ي��م��ا ����ش���ارك �إىل ج��ان��ب ج����ورج يف
احلفل الفنانان ال�سعوديان ال�صاعدان
�إبراهيم الدواليبي و�سمرين ،وقدما
جم��م��وع��ة م���ن الأغ�������اين امل��خ��ت��ارة
و���ش��ارك��ه��م��ا يف ج���ورج ال��غ��ن��اء يف
لوحة فنية بديعة تدعم توجه هيئة
ال�ترف��ي��ه يف ال���وق���وف �إىل جانب
املواهب ال�شابة.

