خادم احلرمني يوجه بدعم ماليزيا
بالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية
الريا�ض -وا�س

وجه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،حفظه الله ،مركز امللك �سلمان
للإغاثة والأعمال الإن�سانية ،لدعم مملكة ماليزيا ال�شقيقة ب�شكل عاجل بالأجهزة وامل�ستلزمات
الطبية والوقائية مبا ي�سهم يف جتاوز �آثار جائحة كورونا ( كوفيد  ،) 19 -وذلك بناء على ما
عر�ضه �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ،حفظه الله ،على �إثر طلب الوزير �أول لل�ش�ؤون اخلارجية
املاليزي ه�شام الدين ح�سني ،الذي �أبداه خالل ات�صاله ب�سمو ويل العهد.
التفا�صيل �ص3

الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

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

انطالق برنامج االبتعاث

الهيئة السعودية للفضاء تستقبل الطلبات في أول برنامج خارجي

الدفعة الثالثة من منحة امل�شتقات النفطية ال�سعودية ت�صل عدن

الريا�ض -البالد

نظام موحد لربط المدفوعات الخليجية

إيران

وثيقة جديدة خلدمات
املعتمرين والزوار

خم�ص�ص ًا لتنفيذ عمليات حتويل وت�سوية املدفوعات و�أوامر الدفع فيما
بني دول املجل�س ،مع الت�أكيد على تعزيز �سالمة وكفاءة نظم املدفوعات
اخلليجية امل�شرتكة للحد من �أي خماطر حمتملة عليها مبا ي ��ؤدي �إىل
املحافظة على اال�ستقرار املايل لدول املجل�س .و�ستعمل البنوك املركزية
على تطوير نظم املدفوعات واخلدمات املتعلقة بال�شبكة اجلديدة و�ضمان
حتويل وت�سوية املعامالت املنفذة من خالل النظام ،واعتماد قيمة ال�صرف
بني عمالت دول املجل�س وغريها من العمالت يف النظام ،و�إدارة ال�سيولة
التفا�صيل �ص6
وال�ضمانات املالية مبا يخدم عمل النظام.
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احلالة املطرية م�ستمرة
 4واحلذر من الأودية

الريا�ضة

3

اع��ت��م��د م ��رك ��ز خ���دم���ات امل��ط��وري��ن
العقاريني "�إمتام"  9خمططات �سكنية
 ،مب�ساحة �إجمالية بلغت �أكرث من 16,1
مليون م 2يف خمتلف مناطق اململكة،
وذل��ك انطال ًقا من الهدف الإ�سرتاتيجي
للمركز املتم ّثل يف حت�سني �أداء القطاع
ال��ع��ق��اري وت� �ق ��دمي احل� �ل ��ول امل�ت�ك��ام�ل��ة
للمطورين العقاريني ،كما ق��ام "�إمتام"
بتقدمي العديد من اخل��دم��ات للمطورين
العقاريني .و�شملت املخططات املعتمدة
للن�صف الأول من العام احلايل  ،مناطق
"الريا�ض ،وم�ك��ة امل�ك��رم��ة ،والق�صيم،
وامل�ن�ط�ق��ة ال���ش��رق�ي��ة ،وع���س�ير ،وت �ب��وك،
واحلدود ال�شمالية".
من جهة ثانية �أعلن �صندوق التنمية
العقارية � ،إي��داع  734مليون ري��ال ،يف
ح�سابات املواطنني من ُم�ستفيدي برنامج
"�سكني" م��ن وزارة ال���ش��ؤون البلدية
والقروية والإ�سكان و�صندوق التنمية
العقارية ل�شهر يوليو احل��ايل .و�أو�ضح
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ص�ن��دوق التنمية
العقارية من�صور بن ما�ضي� ،أن �إجمايل
الدعم ه��ذا ال�شهر ُخ�ص�ص لأرب��اح عقود
التمويل العقاري املدعُوم.
التفا�صيل �ص6

متابعات

مطورة مت اعتمادها

تعوم « جازان » املزودة
بالكامل ب�أنظمة �سعودية

الريا�ض  -البالد
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وزارة احلج

 9خمططات

البحرية

ي�شهد التعاون اخلليجي خطوات متقدمة على ال�صعيد امل��ايل  ،من
خ�لال �إن�شاء نظام موحد لربط املدفوعات ،و�ستعمل البنوك املركزية
على ت�أ�سي�س بنية حتتية �إقليمية و�إن�شاء �صندوق ل�ضمان الت�سويات،
كا�شفة عن ت�أ�سي�س �شركات لإدارة وت�شغيل امل�شروع .وواف��ق جمل�س
الوزراء م�ؤخرا ،على تطبيق قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية القا�ضي باعتماد اتفاقية نظام ربط �أنظمة املدفوعات بني
دول املجل�س .وبح�سب الأهداف املقرة �سيكون الربط املزمع للمدفوعات

متابعات

الريا�ض -البالد

�أعلنت الهيئة ال�سعودية للف�ضاء فتح باب ا�ستقبال الطلبات يف
�أول برنامج �سعودي لالبتعاث اخل��ارج��ي ينتهي بالتوظيف يف
جمال الف�ضاء ،والذي ي�شتمل على م�سارين للدار�سني على ح�سابهم
اخلا�ص وللحا�صلني على قبول غري م�شروط ،وذلك يف التخ�ص�صات
ذات العالقة بعلوم الف�ضاء يف �أبرز  30جامعة حول العامل.

وتتيح الهيئة للراغبني يف الت�سجيل التق ّدم للربنامج عرب تعبئة
"منوذج الطلب" بالبيانات ال�صحيحة مرفقة بالوثائق الالزمة
من�صة "برنامج ابتعاث الف�ضاء" ،لتتوىل الهيئة عقبها مطابقة
على
ّ
امل�ستندات و�إخ�ضاع جميع امل�ستندات والطلبات للتدقيق ،ثم املقابلة
ال�شخ�صية التي تليها مرحلة القبول ,حيث ي�صدر القرار من �إدارة
الربنامج على طلب املتقدم ويتم �إب�لاغ��ه عرب الربيد الإل��ك�تروين

امل�سجل يف من�صة الت�سجيل الإلكرتونية للربنامج ،و�صوال �إىل
االلتحاق بالبعثة.
وتنطلق املرحلة الأوىل لربنامج االبتعاث مبراحل البكالوريو�س
واملاج�ستري يف جم��ال الف�ضاء يف تخ�ص�صات هند�سة الطريان
والف�ضاء وعلوم الف�ضاء و�سيا�سات الف�ضاء ،با�شرتاط �أن يكون
املتقدم �سعودي اجلن�سية.
التفا�صيل �ص3
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الأخ�ضر
يهدر الفوز
�أمام الأملان

جرعة ال تكفي لمواجهة دلتا ولقاحات الطالب جاهزة
الريا�ض -مها العواودة  -البالد

�أكد املتحدث الر�سمي ل��وزارة ال�صحة الدكتور حممد العبدالعايل،
�أنه مت ر�صد العديد من متحورات فريو�س كورونا (كوفيد� ،)-19إال
�أن  4منها مثرية للقلق وهي "�ألفا" و"بيتا" و"جاما" و"دلتا" ،والأخري
هو �أك�ثر املتحورات �إث��ارة للقلق والأك�ث�ر خطورة بينها ،وق��د �أك��دت
درا�سات و�أبحاث عدم كفاية جرعة واحدة من اللقاح ملقاومته ولذلك ف�إن
احل�صول على جرعتني هو �أمر رئي�سي للو�صول باملناعة �إىل امل�ستوى
الأمثل للحماية منه .و�أو�ضح يف امل�ؤمتر ال�صحفي� ،أم�س � ،أن خطورة

"دلتا" تكمن يف العديد من العوامل� ،أبرزها �سرعة انت�شاره التي ت�صل
�إىل � 3أ�ضعاف مقارنة بالفريو�س الأ�صلي ،بالإ�ضافة �إىل حدة �أعرا�ض
الإ�صابة به .على �صعيد �آخر �أكد مدير مركز اللقاحات بوزارة ال�صحة
الدكتور �سامي امل��درع يف ت�صريح لـ(البالد) وج��ود خمططات خا�صة
بالتعليم مت تنفيذها بالتعاون مع وزارة ال�صحة لت�سريع تطعيم الطالب
ومن�سوبي التعليم وجتنب حدوث �أي ت�أخري ،م�شري ًا يف الوقت ذاته �إىل
�أن �إمدادات لقاحات كورونا (كوفيد )19متوفرة وال داعي لقلق �أولياء
التفا�صيل �ص4
الأمور من هذه الناحية.

تقرير دولي :ميليشيا الحوثي األكثر إرهابا
م�أرب  -وكاالت

الر�صا�ص ملواجهة
مظاهرات العط�ش

�أكد تقرير دويل �أن ميلي�شيا احلوثي املدعومة من �إيران  ،تت�صدر
قائمة التنظيمات الأك�ث�ر ارتكابا للعمليات الإره��اب�ي��ة يف املنطقة
العربية خالل الربع الثاين من العام اجلاري  ،ووثق التقرير الدويل
الذي ر�صد م�ؤ�شرات الإرهاب يف املنطقة و�أ�صدرته م�ؤ�س�سة "ماعت
لل�سالم والتنمية وحقوق الإن�سان" العمليات الإرهابية مللي�شيا
احلوثي �ضد �أهداف داخل اليمن ويف اململكة العربية ال�سعودية،
وج��اءت ملي�شيات احل��وث��ي يف مقدمة التنظيمات التي تبنت
عمليات �إرهابية خالل فرتة التقرير.
وع �ل��ى �صعيد ال �ت �ط��ورات يف ال�ي�م��ن ي��وا� �ص��ل اجلي�ش
الوطني اليمني تقدمه امليداين  ،بتحرير املزيد من املواقع
اال�سرتاتيجية وا�ستعادتها من ملي�شيا احلوثي  ،حيث حرر
�أم�س مناطق ومرتفعات جديدة يف جبهة رحبة جنوب غرب
حمافظة م��أرب ،و�سط خ�سائر ب�شرية ومادية يف �صفوف
امليلي�شيا االنقالبية� ،إ�ضافة �إىل خ�سائر �أخرى يف العتاد،
فيما د ّم��ر ط�يران حتالف دع��م ال�شرعية � 3أطقم حوثية
وم�صرع جميع من كانوا على متنها  ،ولقي ما ال يقل
عن  22عن�صر ًا حوثيا م�صرعهم وجرح �آخرون ،الأحد
بنريان اجلي�ش اليمني يف جبهة الك�سارة.
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والدة األمير مصعب بن سعود إلى رحمة اهلل
الريا�ض  -وا�س
�صدر عن الديوان امللكي� ،أم�س ،البيان التايل :انتقلت �إىل رحمة الله تعاىل والدة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري م�صعب بن �سعود بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سي�صلى
عليها ـ �إن �شاء الله ـ اليوم االثنني ،بعد �صالة الع�صر يف جامع الإمام تركي بن عبدالله
يف مدينة الريا�ض.
تغمدها الله بوا�سع رحمته ومغفرته ور�ضوانه ،و�أ�سكنها ف�سيح جناته� ،إنا لله و�إنا
�إليه راجعون.

ديوان المظالم يطلق خدمة
حاسبة المدد النظامية

الريا�ض -البالد

�أطلق ديوان املظامل خدمة حا�سبة املدد النظامية ،التي تتيح معرفة املدد النظامية
املقررة لنهاية التظلم من القرارات الإدارية ،بنا ًء على ما ورد يف نظام املرافعات �أمام
ديوان املظامل �أو ما ورد يف ن�ص نظامي خا�ص ،وذلك بح�سب املدخالت من امل�ستفيد.
وتعد خدمة حا�سبة املدد النظامية من اخلدمات الرقمية التي ت�سهل للم�ستفيدين
معرفة الإجراءات الق�ضائية ،مبا ي�ضمن جودة اال�ستفادة من اخلدمات وفق �إجراءات
رقمية متقدمة.
واملق�صود بـ(التظلم) هو التقدم للجهة الإداري��ة بطلب العدول عن قرارها .و�أما
(الدعوى) فهي التقدم للمحكمة بطلب احلكم ب�إلغاء القرار الإداري.

تعقيم منطقة المشاعر المقدسة

 4نقاط تجمع للمعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام
مكة املكرمة -البالد
حددت الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون
امل �� �س �ج��د احل � � ��رام وامل �� �س �ج��د
ال� �ن� �ب ��وي �أرب� � ��ع ن� �ق ��اط جت�م��ع
للمعتمرين وامل�صلني هي (نقطة
جتمع باب علي ر�ضي الله عنه -
نقطة جتمع كدي  -نقطة جتمع
�أجياد  -نقطة جتمع ال�شبيكة)،
للدخول �إىل امل�سجد احل��رام ،
م��ع ا��س�ت�ع��داد �أك�ث�ر م��ن ()٥٠٠
م��وظ��ف وموظفة ال�ستقبالهم،
كما خ�ص�ص باب املروة للخروج
بعد �أداء ن�سكهم.
وق� ��دم� ��ت ال ��رئ ��ا�� �س ��ة ال��ع��ام��ة،
وب� ��إ�� �ش ��راف وك ��ال ��ة ال��رئ��ا� �س��ة
ل � �� � �ش � ��ؤون امل�����س��ج��د احل�� ��رام
منظومة من اخلدمات املتكاملة،
والتطبيقات يف معايري التباعد
العاملية بامل�سجد احلرام ،والتي
ت���س�ع��ى ل ��زي ��ادة احل ��ر� ��ص على
�سالمة زوار بيت الله احل��رام من م�صلني
وم�ع�ت�م��ري��ن ،م��ن خ�ل�ال االل��ت��زام بتطبيق
معايري التباعد اجل�سدي بامل�سجد احلرام.
و�أو���ض��ح م��دي��ر الإدارة ال�ع��ام��ة للح�شود
والتفويج بامل�سجد احلرام �سعادة املهند�س

�أ�سامة بن من�صور احلجيلي �أنه مت ا�ستقبال
امل �ع �ت �م��ري��ن وامل �� �ص �ل�ين ب��امل���س�ج��د احل ��رام
وت�سخري كافة الإمكانات الب�شرية والتقنية
وجتهيز �صحن املطاف وامل�سعى بالدورين
الأر� � �ض� ��ي والأول مب �ل �� �ص �ق��ات ال �ت �ب��اع��د
اجل�سدي ،مب��ا تتنا�سب م��ع معايري �أع��داد

املعتمرين بامل�سجد احل��رام ملواكبة خطة
الرئا�سة ملو�سم العمرة.
وي���أت��ي ذل ��ك ب�ت��وج�ي��ه م��ن ال��رئ�ي����س ال�ع��ام
ل�ش�ؤون امل�سجد احل��رام وامل�سجد النبوي
ال�شيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز
ال�سدي�س ،ومتابعة وكيل الرئي�س العام

رئيس الهيئة األوروبية للمراكز اإلسالمية:

المملكة تدعم المؤسسات اإلسالمية وتعزز الحوار بين األديان
البالد  -حممد عمر

مكة املكرمة-وا�س
نفذت �أمانة العا�صمة املقد�سة العديد من اجلوالت امليدانية لتطهري وتعقيم منطقة
امل�شاعر املقد�سة بعد �إمتام منا�سك احلج و�سط منظومة خدمات بلدية متكاملة.
و�أو�ضحت الأم��ان��ة �أن��ه ج��رى تغطية امل�شاعر املقد�سة ب�أعمال الإ�صحاح البيئي
ومكافحة �آفات ال�صحة العامة وردم و�شفط املياه من امل�ستنقعات �أو جتمعات املياه
وا�ستخدام الو�سائل ال�صديقة للبيئة حفاظ ًا على �صحة العامة ،حتت �إ�شراف ومتابعة
وكالة اخلدمات ممثل ًة يف الإدارة العامة للإ�صحاح البيئي.
و�أ�شارت وكالة اخلدمات �إىل تنفيذ �أعمال الر�ش والتعقيم لـ  103مناهل مك�شوفة
و 48موقع ًا لتجمعات املياه و 217جممع ًا لدورات املياه و 55جمرى لت�صريف
مياه الأم�ط��ار� ،إ�ضاف ًة �إىل تنظيف وتعقيم  3مقار للدوائر احلكومية مب�شعر
عرفات ,كما جرى ر�ش وتعقيم  62منه ًال مك�شوف ًا و 13موقع ًا لتجمعات املياه
و 103جم َّمعات ل ��دورات امل�ي��اه و 24جم��رى لت�صريف مياه الأم �ط��ار ودائ��ر ًة
حكومية يف م�شعر مزدلفة.

ث�م��ن رئ�ي����س الهيئة الأوروب� �ي ��ة للمراكز
الإ�سالمية ،مهاجري زي��ان ،جهود اململكة
يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني
و�سعيها ال��د�ؤوب جلمع ال�شمل والتقارب
بني الأديان �إميا ًنا منها ب�ضرورة التوا�صل
بني ال�شعوب واحل�ضارات.
و�أ�شار يف حديث خا�ص لـ(البالد) �إىل اجلهود
احلثيثة واجل �ب��ارة التي تبذلها اململكة يف
خدمة احلرمني ال�شريفني و�ضيوف الرحمن
وحر�صها على �سالمتهم و�صحتهم.
و�أو�ضح �أن اململكة تعمل على جمع ال�شمل
لكل من ي�شاركوننا يف القيم �أو ما يُ�سمى
بالقيم الإن�سانية امل�شرتكة.
وفيما يتعلق بدعم اململكة للم�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف
اخلارج ،قال �إنها تدعم وتخدم الإ�سالم وامل�سلمني
يف جميع �أنحاء العامل منذ القدم ،مو�ضحً ا �أن امللك
في�صل ،رح�م��ه ال�ل��ه ،عندما زار جنيف منذ �أك�ثر
من  40ع��ا ًم��ا ،ووج��د �أن امل�سلمني لي�س لهم مكان
ي�صلون فيه ،بادر ب�شراء �أر�ض لبناء م�سجد ،وبد�أ
هذا امل�شروع ،و ُتويف ،رحمه الله ،وجاء بعده امللك
خالد ،رحمه الله ،ليكمل امل�شروع ،وبنى امل�سجد
الكبري يف جنيف� ،أو ما يُ�سمى اليوم بامل�ؤ�س�سة
الثقافية الإ�سالمية يف جنيف ،وه��و �أك�بر م�سجد

يف �سوي�سرا ،وبنى معه ت�سع ع�م��ارات ك��أوق��اف
منها متول امليزانية الت�شغيلية للم�ؤ�س�سة الثقافية
الإ�سالمية يف جنيف.
و�أ�شار �إىل �أن امللك خالد  ،رحمه الله ،تابع امل�شروع
�إىل �أن ّ
مت تد�شني امل�سجد يف الأول م��ن يونيو
 1978بح�ضور رئي�س الكونفدرالية ال�سوي�سرية
�آن��ذاك ،مو�ضحً ا �أن هذا هو �ش�أن ملوك ال�سعودية
�أينما ذهبوا يف لندن وروما وفرن�سا ،ويف �أي بلد
ذهبوا �إليه ووجدوا �أن امل�سلمني بحاجة �إىل م�سجد
�أو مدر�سة �أو مكتبة �إال و�ساهموا ودعموا الإ�سالم
وامل�سلمني ،وكان ذلك دائمًا بالتن�سيق مع ال�سلطات

وامل�س�ؤولني يف ذلك البلد.
و�أ� �ض��اف �أن ه��ذا ال��دع��م ال ي��زال م�ستمرًا
�إىل يومنا هذا ،واململكة حتاول �أن جتمع
�شمل امل�سلمني على اختالفهم ،وال تقت�صر
جهودها الآن على ذل��ك ،و�إمن��ا تعمل الآن
على جمع �شمل كل من ي�شاركوننا يف القيم
�أو ما يُ�سمى بالقيم الإن�سانية امل�شرتكة،
مو�ضحً ا �أنه يف بع�ض البلدان ،على غرار
فرن�سا يجتمع امل�سلمون وغ�ير امل�سلمني
ع �ل��ى �أ� �س��ا���س ال �ت �ع��اون ل�ت�ح�ق�ي��ق ال�ق�ي��م
الإن�سانية امل�شرتكة.
و�أفاد ب�أن القيادة الر�شيدة خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز تقدم
ال��دع��م للم�ؤ�س�سات ال�ت��ي تن�شر الإ��س�لام
املعتدل يف كافة البالد التي ذهبوا �إليها ،والتي
ت�ؤمن بقيم الت�سامح والتعاي�ش وحب اخلري للنا�س
جميعًا ،و�أن الب�شر ك��اف��ة �أخ ��وة يف الإن�سانية،
وتدعم كافة امل�ؤ�س�سات التي تكافح التطرف الفكري
وتعمل على حماية ال�شباب م��ن �أن ت�ستقطبهم
اجلماعات الإره��اب�ي��ة ،ف�ضلاً عن دع��م امل�ؤ�س�سات
التي تدافع عن حقوق امل�سلمني ،وامل�ؤ�س�سات التي
تدافع عن �ضحايا الإ�سالموفوبيا ،م��ؤك�دًا �أن��ه ال
ميكن لأي �إن�سان من�صف �أن يُنكر جهود اململكة يف
جميع �أنحاء العامل.

ل�ش�ؤون امل�سجد احل��رام الدكتور �سعد بن
حممد املحيميد ،و�إ� �ش��راف وكيل الرئي�س
العام لل�ش�ؤون الفنية واخلدمية حممد بن
م�صلح اجل��اب��ري ،لتقدمي �أرق��ى اخلدمات
وف��ق ت�ط�ل�ع��ات ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ور�ؤي ��ة
اململكة .2030

بدء العقد اإللكتروني
الموحد لتأجير السيارات

الريا�ض -البالد

�أع �ل �ن��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للنقل ب��دء
تطبيق املرحلة الأوىل من قرار �إلزام
من�ش�آت ت�أجري ال�سيارات ب�إ�صدار
جميع ع�ق��ود ت��أج�ير ال���س�ي��ارات من
خ�ل�ال خ��دم��ة "عقود الت�أجري" يف
بوابة نقل ،اب�ت��دا ًء من �أم�س الأح��د
 ،و�ستُمكن ه��ذه اخل��دم��ة املن�ش�آت
امل��رخ���ص��ة م��ن �إ�� �ص ��دار ع�ق��د موحد
مكتمل املتطلبات والبنود النظامية،
وي���س�ه��م يف ح �ف��ظ ح �ق��وق امل ��ؤج��ر
وامل�ست�أجر ،ويعزز من م��دى الثقة
ب ��اخل ��دم ��ات امل� �ق ��دم ��ة ،وي ��رف ��ع من
م�ستوى جودة اخلدمات.
وت���ش�م��ل امل��رح �ل��ة الأوىل م��ن ه��ذا
ال �ق��رار م�ن���ش��آت ت ��أج�ير ال���س�ي��ارات
ف�ئ��ة (د) ،وامل �ن �� �ش ��آت غ�ير امل�صنفة
يف الن�شاط ،واملن�ش�آت التي تقوم
بت�سجيل العقود ي��دوي� ًا ،و�ست�شمل
املرحلة الثانية م��ن ال�ق��رار من�ش�آت
ت ��أج�ير ال �� �س �ي��ارات ف�ئ��ة (ج) ،التي
�ستدخل حيز التطبيق يف � 1سبتمرب
2021م ،و�ستت�ضمن املرحلة الثالثة
والرابعة فئتي (ب) و (�أ) تباع ًا وذلك
وف��ق ما �س ُيعلن عنه من قبل الهيئة
العامة للنقل يف وقت الحق.

مركز الملك سلمان يواصل خدماته في اليمن

الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية تصل عدن

عدن -وا�س

و�صلت �إىل ميناء ع��دن� ،أم�س ،الدفعة الثالثة من
منحة امل�شتقات النفطية ال�سعودية املقدمة عرب
ال�برن��ام��ج ال���س�ع��ودي لتنمية و�إع �م��ار ال�ي�م��ن �إىل
اجلمهورية اليمنية ،ب�إجمايل كميات بلغت 75000
طن مرتي؛ �سد ًا لالحتياج املقدم من حمطات توليد
الكهرباء باملحافظات اليمنية.
وكان يف ا�ستقبال منحة امل�شتقات النفطية مبيناء
عدن نائب حمافظ حمافظة عدن بدر معاون ،ووكيل
�أول حمافظة ع��دن حممد ن�صر ال���ش��اذيل ،وممثل
مكتب الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إع�م��ار اليمن
يف ع��دن حممد اليحيا ،ووك �ي��ل وزارة الكهرباء
عبداحلكيم فا�ضل ،ووكيل م�ساعد وزارة الكهرباء
حم�م��د اخل���ض��ر ع���ش��ال ،وم��دي��ر ع��ام ك�ه��رب��اء ع��دن
�سامل الوليدي ،و ممثل وزارة النفط ح�سن علوي
عبدالله ،و ممثل �شركة النفط طارق عبدالله من�صور
الوليدي ،وممثل م�صايف عدن رئي�س جلنة الإ�شراف
والرقابة �سعيد حممد واملهند�س رامي ال�شيباين،
ومدير عام التوليد بامل�ؤ�س�سة العامة حممد ثابت
الأبي�ض.
و�أو��ض��ح ممثل مكتب الربنامج ال�سعودي لتنمية
و�إعمار اليمن يف عدن حممد اليحيا �أثناء ا�ستقبال
الدفعة الثالثة من منحة امل�شتقات النفطية ال�سعودية
بدفعاتها املتتالية تعد ا��س�ت�م��رار ًا ملنح امل�شتقات
النفطية ال�سابقة ال�ت��ي قدمتها اململكة العربية
ال�سعودية ب��إج�م��ايل يقدر ب�ـ  4,2م�ل�ي��ارات دوالر
�أمريكي ،راج�ي� ًا من الله �أن ت�سهم الدفعة الثالثة
يف حتقيق �أق�صى ا�ستفادة منها و�أن تلقي ب�أثرها
الإيجابي على خدمة املواطن اليمني �أو ًال وحت�سني

معي�شته وحياته اليومية.
وت�أتي الدفعة الثالثة وفقا جلدول الدفعات الزمني
ال��ذي مت ب�ن��اء على االح�ت�ي��اج امل �ق��دم م��ن حمطات
ال�ك�ه��رب��اء يف امل�ح��اف�ظ��ات اليمنية باجلمهورية
اليمنية لت�شغيل �أك�ثر من  80حمطة داخ��ل اليمن
مبختلف املحافظات باجلمهورية اليمنية ،مبا يحقق
�أث ًرا �إيجابيًا على م�ستوى �إنتاج الطاقة الكهربائية،
وحت�سني الأو�ضاع واخلدمات العامة يف املحافظات
اليمنية.
و�أ�سهمت منحة امل�شتقات النفطية ال�سعودية خالل
�شهر مايو ويونيو يف رف��ع ن�سبة الطاقة املنتجة
يف منظومة الكهرباء ب��أك�ثر م��ن  %25يف جميع
امل�ح��اف�ظ��ات ،وب ��أك�ثر م��ن  %40يف حمافظة ع��دن،
و�أحدثت ا�ستقرار ًا يف متوين الوقود.
وخففت منحة امل�شتقات ال�سعودية عرب دفعاتها التي

و�صلت �إىل خمتلف املحافظات اليمنية من العبء
على ميزانية احلكومة اليمنية ،واحلد من ا�ستنزاف
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ال�ي�م�ن��ي للعملة ال�صعبة ل�شراء
امل�شتقات النفطية من الأ�سواق العاملية ،كما �أ�سهمت
يف ا�ستقرار �سعر �صرف ال��ري��ال اليمني و�أ�سعار
ال��وق��ود مقابل ال ��دوالر الأم��ري�ك��ي وت��وف�ير فر�ص
العمل ،ورف��ع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني،
وحت�سني خ��دم��ات القطاعات احل�ي��وي��ة ،وحت�سني
املعي�شة للمواطنني اليمنيني.
ك�م��ا �أ��س�ه�م��ت يف احل��د م��ن االن�ق�ط��اع��ات امل�ت�ك��ررة
للكهرباء التي ت��ؤث��ر على املعي�شة اليومية ورف��ع
�ساعات توفر الكهرباء يف بع�ض املحافظات بن�سبة
 %30ع�م��ا ك��ان��ت عليه يف �شهر م��ار���س م��ن ال�ع��ام
احلايل ،وكذلك على جودة و�أداء خدمات القطاعات
احليوية يف اليمن ،و�أحدث هذا الدعم �أثر ًا �إيجابي ًا

ينعك�س ع�ل��ى امل �ج��االت االق�ت���ص��ادي��ة وال�صحية
والتعليمية واخل��دم�ي��ة ،كما �أ�سهمت يف احل��د من
�ساعات االنطفاء.
وعمل الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن مع
احلكومة اليمنية على و�ضع �آليات حوكمة متكاملة
للم�شتقات النفطية ،و�شكلت احلكومة اليمنية جلنة
�إ�شراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات
واجل�ه��ات اليمنية ذات ال�ع�لاق��ة ،وترتبط اللجنة
بربنامج تنفيذي و�آلية رقابة ت�ضمن و�صول املنح
للمحطات امل�ستفيدة مبوثوقية ونزاهة و�شفافية
عالية ،لت�أمني الو�صول الفعلي للم�ستفيدين ،و�ضمان
ا�ستخدام امل�شتقات النفطية فيما خ�ص�صت له.
وجدولت اللجنة امل�شرتكة �شحنات منحة امل�شتقات
النفطية ال�سعودية ،التي ت�سهم مب�ساعدة احلكومة
اليمنية على توجيه نفقاتها ،وا�ستخدام املبالغ التي

كانت خم�ص�صة ل�شراء امل�شتقات النفطية يف دعم
بند رواتب املوظفني املدنيني يف احلكومة ،وتقدمي
اخل��دم��ات الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي ت��رف��ع م�ستوى فر�ص
العي�ش واملعي�شة.
وتعد منحة امل�شتقات النفطية �ضمن دعم الربنامج
ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن والذي قدم �أكرث من
 198م�شروع ًا ومبادرة تنموية نفذها يف خمتلف
املحافظات اليمنية خدمة للأ�شقاء اليمنيني يف 7
قطاعات �أ�سا�سية ،وهي :التعليم ،وال�صحة ،واملياه،
والنقل ،والزراعة والرثوة ال�سمكية ،وبناء قدرات
امل�ؤ�س�سات احلكومية.
من جهة �أخرى وبدعم من مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأعمال الإن�سانية وا�صل م�شروع التغذية للأطفال
دون �سن اخلام�سة والأمهات احلوامل واملر�ضعات،
يف حم ��اف� �ظ ��ات ع� � ��دن ،حل � ��ج ،ت� �ع ��ز ،احل���دي���دة،

ح�ضرموت ،حجة ،م���أرب ،تقدمي خدماته الطبية
والتغذوية لـ 17,194م�ستفيدا خالل الفرتة من 1
حتى  7يوليو 2021م.
كما وا��ص��ل امل��رك��ز تنفيذ م�شروع الإم� ��داد املائي
والإ��ص�ح��اح البيئي يف مديريات ميدي وحر�ض
وح�يران وعب�س مبحافظة حجة ،وخميم الأزه��ور
مب��دي��ري��ة رازح مبحافظة ��ص�ع��دة .وج ��رى خ�لال
ال�ف�ترة م��ن  1حتى  7يوليو 2021م يف حمافظة
ح�ج��ة ��ض��خ  380,000ل�تر م��ن امل �ي��اه ال�صاحلة
لل�شرب ،و�ضخ  664,000لرت من املياه ال�صاحلة
ل�لا��س�ت�خ��دام ،وتنفيذ  50نقلة خم�ص�صة لإزال ��ة
املخلفات من خميمات النازحني.
وج��رى يف حمافظة �صعدة �ضخ  100,000لرت من
املياه ال�صاحلة لل�شرب ،و�ضخ  40,000لرت من املياه
ال�صاحلة لال�ستخدام ،ا�ستفاد منها  20,000فرد.
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هن�أت كا�ستيلو بفوزه باالنتخابات الرئا�سية يف البريو

القيادة تهنئ رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى االستقالل
الريا�ض -وا�س

بعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة
الرئي�س �إبراهيم حممد �صالح ،رئي�س جمهورية املالديف ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل
ب�ل�اده.و�أع���رب امل��ل��ك امل��ف��دى ،ع��ن �أ���ص��دق التهاين و�أط��ي��ب التمنيات بال�صحة
وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية املالديف ال�شقيق ،اطراد التقدم
واالزدهار.
وبعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،
برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س ج��ورج وي��اه ،رئي�س جمهورية ليبرييا،
مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين
و�أط��ي��ب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب
جمهورية ليبرييا ال�صديق ،اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة ال�سيد بيدرو كا�ستيلو ،مبنا�سبة فوزه
يف االنتخابات الرئا�سية يف جمهورية البريو.و�أعرب امللك املفدى،
عن �أجمل التهاين و�أط��ي��ب التمنيات بالنجاح لفخامته ،ول�شعب

جمهورية البريو ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س �إبراهيم حممد �صالح ،رئي�س
جمهورية املالديف ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته،
ً
راجيا حلكومة و�شعب جمهورية املالديف ال�شقيق ،املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س جورج وياه ،رئي�س جمهورية
ليبرييا ،مبنا�سبة ذك��رى ا�ستقالل ب�لاده.وع�بر �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق
التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامتهً ،
راجيا حلكومة و�شعب جمهورية ليبرييا ال�صديق،
املزيد من الرقي واالزدهار.
وبعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة ،لفخامة ال�سيد بيدرو كا�ستيلو ،مبنا�سبة فوزه
يف االنتخابات الرئا�سية يف جمهورية البريو.و�أعرب �سمو ويل العهد ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب
التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،ول�شعب جمهورية البريو ال�صديق ،املزيد من التقدم والرقي.

تت�ضمن ت�أمني مليون جرعة من لقاح كورونا

خادم الحرمين يوجه بدعم ماليزيا باألجهزة والمستلزمات الطبية

الريا�ض -وا�س

وجه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،حفظه الله،
مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية ،لدعم مملكة ماليزيا ال�شقيقة
ب�شكل عاجل بالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية والوقائية مبا ي�سهم يف جتاوز �آثار
جائحة كورونا ( كوفيد  ،) 19 -وذلك بناء على ما عر�ضه �صاحب ال�سمو امللكي
ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ،حفظه الله ،على �إثر طلب الوزير �أول لل�ش�ؤون اخلارجية املاليزي
ه�شام الدين ح�سني ،الذي �أبداه خالل ات�صاله ب�سمو ويل العهد.
و�أكد امل�ست�شار بالديوان امللكي امل�شرف العام على مركز امللك �سلمان للإغاثة

والأعمال الإن�سانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ،يف ت�صريح له
�أن التوجيه الكرمي ي�أتي ت�أكيدًا للدور الإن�ساين الذي ت�ضطلع به اململكة جتاه
الدول الأ�شد ت�ضرر ًا من جائحة كورونا وعمق العالقات املتينة التي تربط بني
البلدين ال�شقيقني.
و�أو���ض��ح �أن امل�ساعدات ت�شتمل على ت�أمني مليون جرعة من اللقاح امل�ضاد
لفريو�س كورونا ،و�أجهزة طبية و�أجهزة عناية وعالج وم�ستلزمات وقائية
وغريها من االحتياجات الطبية.
كما �أو�ضح معاليه �أنه فيما يخ�ص ت�أمني مليون جرعة لقاح م�ضاد لـ ( كوفيد -
 ، ) 19ف�إنه �سيتم التن�سيق مع مكتب الوزير �أول لل�ش�ؤون اخلارجية املاليزي

ل�سرعة التعاقد مع �إحدى ال�شركات العاملية املعتمدة لتوريد الكميات املطلوبة
من اللقاحات من م�صانعها مبا�شرة �إىل ماليزيا.
ورفع الدكتور الربيعة خال�ص ال�شكر والتقدير خلادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني ،حفظهما الله ،على هذه
اللفتة الإن�سانية بالوقوف مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة للت�صدي لهذا الوباء
اخلطري ،مبين ًا �أن هذا لي�س مب�ستغرب على مملكة الإن�سانية التي د�أبت على
مد العون و�إغاثة املحتاجني .ودعا الدكتور الربيعة ،الله عز وجل �أن يحفظ
خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني و�أن يوفقهما لعمل اخلري و�أن
يعجل بزوال هذا الوباء اخلطري عن �سائر بلدان العامل.

اإلطاحة بمترصدي التسجيل في برنامج االبتعاث الخارجي في علوم الفضاء
عمالء البنوك
الريا�ض -وا�س

�أو�ضح املتحدث الإعالمي ل�شرطة منطقة الريا�ض الرائد
خالد الكريدي�س� ،أن املتابعة الأمنية ملكافحة جرائم االعتداء
على الأم��وال وتعقب مرتكبيها� ،أ�سفرت ،عن متكن اجلهة
املخت�صة ب�شرطة املنطقة من الإط��اح��ة مبقيمني وخمالف
لنظام �أمن احل��دود ،يف العقدين الثالث والرابع ،ارتكبوا
جرميتني متثلت يف ال�تر���ص��د لعمالء ال��ب��ن��وك واالع��ت��داء
عليهم و�سلب ما بحوزتهم من �أم��وال حتت تهديد ال�سالح
الأبي�ض ،حيث بلغت قيمة الأم��وال امل�سلوبة ()370,000
ريال ،وجرى �إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية
الأولية ،و�إحالتهم �إىل النيابة العامة.

الريا�ض -وا�س

�أعلنت الهيئة ال�سعودية للف�ضاء فتح باب ا�ستقبال
ال��ط��ل��ب��ات يف �أوَل ب��رن��ام��ج ���س��ع��ودي ل�لاب��ت��ع��اث
اخل��ارج��ي ينتهي بالتوظيف يف جم��ال الف�ضاء،
والذي ي�شتمل على م�سارين للدار�سني على ح�سابهم
اخلا�ص وللحا�صلني على قبول غري م�شروط ،وذلك
يف التخ�ص�صات ذات العالقة بعلوم الف�ضاء يف
�أبرز  30جامعة حول العامل.
وتتيح الهيئة للراغبني يف الت�سجيل التقدّم
للربنامج عرب تعبئة "منوذج الطلب" بالبيانات
من�صة
ال�صحيحة مرفقة بالوثائق الالزمة على ّ
"برنامج ابتعاث الف�ضاء" ،لتتوىل الهيئة عقبها
مطابقة امل�ستندات و�إخ�ضاع جميع امل�ستندات
والطلبات للتدقيق ،ثم املقابلة ال�شخ�صية التي
تليها مرحلة ال��ق��ب��ول ,حيث ي�صدر ال��ق��رار من

�إدارة الربنامج على طلب املتقدم ويتم �إبالغه
ع�بر ال�بري��د الإل���ك�ت�روين امل�����س��ج��ل يف من�صة
الت�سجيل الإلكرتونية للربنامج ،و�صوال �إىل
االلتحاق بالبعثة.
وتنطلق املرحلة الأوىل لربنامج االبتعاث مبراحل
البكالوريو�س واملاج�ستري يف جمال الف�ضاء يف
تخ�ص�صات هند�سة ال��ط�يران وال��ف�����ض��اء وعلوم
الف�ضاء و�سيا�سات الف�ضاء ،با�شرتاط �أن يكون
املتقدم �سعودي اجلن�سية ،و�أن ي ّت�صف بح�سن
ال�سرية وال�سلوك ،و�أن يكون حا�ص ًال على قبول
مبا�شر غري م�شروط يف تخ�ص�صات جمال الف�ضاء
�أو ي��ك��ون م��ن ال��دار���س�ين ع��ل��ى ح�سابهم اخل��ا���ص
يف اجلامعات امل��ح��دّدة بالتخ�ص�صات املطلوبة،
بالإ�ضافة �إىل االلتزام ب�أحكام و�ضوابط �شروط
االبتعاث للخارج املعمول بها يف وزارة التعليم.

تزويدها ب�أول نظام �إدارة معركة �سعودي % 100

يذكر �أن الربنامج يت�ضمن العديد من املزايا املقدمة
للطالب وال��ط��ال��ب��ات ع�بر االن�ضمام لبعثة علمية
منتهية بالتوظيف يف قطاع الف�ضاء� ،شاملة تكاليف
الدرا�سة وال�ضمان امل��ايل ،بالإ�ضافة �إىل الت�أمني
ال�صحي وتذاكر ال�سفر من اململكة �إىل مقر البعثة،
وتقدمي برامج �إر�شادية عرب متابعة املبتعث وتقييم
تطوّره الأكادميي.
وي�أتي برنامج االبتعاث �ضمن خطط الهيئة لتحقيق
الريادة العاملية يف علوم الف�ضاء ،وحتقيق تطلعات
اململكة وقيادتها يف القطاع ،فيما تعمل عرب العديد
م��ن امل�����س��ارات لتحقيق ال��ري��ادة العاملية يف علوم
الف�ضاء من بينها تنمية ر�أ�س املال الب�شري ،وت�أهيل
الكفاءات ،و�ضمان توافر خمرجات وطنية م�ؤهلة
تتواءم مع االحتياجات العمليّة يف قطاع الف�ضاء
مبا يتما�شى مع م�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030

كلمة

اإلرهاب الحوثي
تكر�س اململكة جهدها لدعم الأ�شقاء يف اليمن
يف ك��اف��ة امل���ج���االت  ،ف��ي��م��ا ت��ع��ي��ث امللي�شيات
احلوثية االنقالبية ف�ساد ًا وت��دم�ير ًا ملقدراته
تنفيذ ًا لأجندة �إرهابية ترعاها �إي��ران التي ال
تراعي ح�سن اجلوار وال دعوات احلل ال�سلمي
للأزمة اليمنية وفق خمرجات احلوار الوطني
وق����رار جمل�س الأم����ن وامل���ب���ادرة اخلليجية،
بالإ�ضافة �إىل مبادرة اململكة لوقف �إطالق النار
بهدف التو�صل �إىل حل �سيا�سي.
ورغ���م م��ا تبذله اململكة م��ن ج��ه��ود �إال �أن��ه��ا ال
ت��زال تتعر�ض �إىل حم��اوالت �إرهابية متكررة
كان �آخرها �إط�لاق عدد من الطائرات امل�سرية
املفخخة و���ص��اروخ بالي�ستي باجتاه املنطقة
اجل��ن��وب��ي��ة م��ن امل��م��ل��ك��ة  ،م�ستهدفة امل��دن��ي�ين
والأعيان املدنية ،والتي متكنت قوات الدفاعات
اجلوية ال�سعودية من اعرتا�ضها وتدمريها ،
لتتحطم تلك املحاوالت الإرهابية اليائ�سة على
�صخرة ال��ق��وات ال�سعودية البا�سلة وق��وات
التحالف.
ل��ق��د �سجلت ال��ت��ق��اري��ر ال��دول��ي��ة ج��رائ��م تلك
امليلي�شيا  ،وم��ن��ه��ا ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي �أ���ص��درت��ه
"م�ؤ�س�سة ماعت لل�سالم والتنمية وحقوق
الإن�سان" ور���ص��دت فيه العمليات الإرهابية
مللي�شيا احلوثي �ضد �أه��داف داخل اليمن ويف
اململكة وجاءت امللي�شيات يف مقدمة التنظيمات
التي تبنت عمليات �إرهابية  ،وه��ذه التقارير
املوثقة جلرائم احلوثي ت�ستدعي من املجتمع
الدويل وقفة قوية لتجرميها وحما�سبة النظام
الإي��راين على �سلوكه الداعم للإرهاب وتهديد
ا�ستقرار املنطقة.

القوات البحرية تحتفي بتعويم سفينة جاللة الملك «جازان»

مدريد -وا�س

برعاية قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي ،احتفلت القوات البحرية
امللكية ال�سعودية مبرا�سم تعومي ال�سفينة الرابعة مل�شروع ال�سروات من نوع كورفيت "�أفانتي
 ،"2200التي �أطلق عليها ر�سمي ًا ا�سم �سفينة جاللة امللك " جازان" ،وذل��ك �ضمن مرا�سم
التعومي يف حو�ض بناء ال�سفن التابع ل�شركة نافانتيا مبملكة �إ�سبانيا.
و���ش��ارك يف حفل التعومي �سفري خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني ل��دى مملكة �إ�سبانيا ع��زام بن
عبدالكرمي القني ,وعدد من كبار �ضباط القوات البحرية امللكية ال�سعودية ،وامللحق الع�سكري
ب�سفارة اململكة العربية ال�سعودية يف مدريد ،ونائب الرئي�س لالت�صال امل�ؤ�س�سي واخلدمات
امل�ساندة وتقنية املعلومات لل�شركة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية " "SAMIوائل بن
حممد ال�سرحان ً
ممثال لل�شركة وعدد من كبار امل�س�ؤولني من البحرية الإ�سبانية وممثلني من
�شركتي "�سامي نافانتيا" و"نافانتيا الإ�سبانية" بالإ�ضافة �إىل جهات �أخرى.

وبهذه املنا�سبة� ،ألقى الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي ً
كلمة �أع��رب فيها عـن �سروره
لتعومي �سفينة جاللة امللك " جازان " ،م�شيد ًا بالدعم غري املحدود الذي تقدمه القيادة الر�شيدة
للمملكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع  ,و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان بن
عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ـ حفظهم الله ـ .
وقال �إن م�شروع ال�سروات �سي�سهم يف رفع م�ستوى اجلاهزية للقوات البحرية امللكية
ال�سعودية وتعزيز الأمن البحري يف املنطقة وحماية امل�صالح الإ�سرتاتيجية احليوية
للمملكة ,بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تعترب �سفن امل�شروع �إ�ضافة مهمة لقدرات القوات البحرية
امللكية ال�سعودية يف حماية امل�صالح البحرية للمملكة وتوطني ال�صناعات الع�سكرية
املتقدمة تقني ًا .
وتتميز �سفن م�شروع ال�سروات بكونها تت�ضمن �أحدث الأنظمة القتالية للتعامل
م��ع التهديدات اجل��وي��ة ك��اف��ة ،ال�سطحية وحت��ت ال�سطحية ،وك��ذل��ك احل��روب
الإلكرتونية التي تفوق بقدراتها الكثري من �سفن بحريات العامل ،و�أن �سفن
م�شروع ال�سروات ُتعَد �إ�ضافة جبارة لقدرات القوات البحرية امللكية ال�سعودية
حلماية م��ق��درات وم�صالح ال��وط��ن البحرية ،وي�شمل م�شروع ال�سروات
اخل��دم��ات التدريبية للأطقم ومُ�ش ِبّهات التدريب واخل��دم��ات اللوج�ستية
والدعم الفني والإمدادي الالحق طويل الأجل.
كما �سيتم تزويد �سفينة جاللة امللك جازان وكافة ال�سفن الأخرى التابعـة
مل�شروع ال�سروات ب�أول نظام �إدارة معركة �سعودي " "%100حتت ا�سـم
“حـزم  " HAZEMمت تطويره ب�أي ٍد وطنية وفريق عمل متكامل
كجـزء مـن مهمـة �شـركة "�سـامي نافانتيـا" �ضـمن م�شـروع "�أفـانتي
 ."2200من جانبه �أع��رب الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�سعودية
لل�صناعات الع�سكرية  SAMIاملهند�س ول��ي��د ب��ن عبداملجيد
�أب��وخ��ال��د يف كلمة �أل��ق��اه��ا نيابة عنه ن��ائ��ب الرئي�س لالت�صال
امل�ؤ�س�سي واخلدمات امل�ساندة وتقنية املعلومات وائل بن حممد
ال�سرحان  ،عن فخر ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية
واعتزازها بال�شراكة الإ�سرتاتيجية مع القوات البحرية امللكية
ال�سعودية ،و�شركة نافانتيا الإ�سبانية ،وقال" :نحتفل اليوم
بتعومي �سفينة جاللة امللك "جازان" ،رابع �سفينة من نوع
"كورفيت �أفانتي  ،"2200التي �ستعزز من مهام �أ�سطول
ال��ق��وات البحرية امللكية ال�سعودية ،م��ا ي���ؤك��د االهتمام
الكبري بقطاع ال�صناعات البحرية والعمل على تطوير
�أنظمته ومتطلباته اجلديدة".
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تعزيز العمل اإلسالمي بين المملكة والبوسنة والهرسك
جدة  -يا�سر بن يو�سف

يبد�أ وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد رئي�س
جمل�س �أمناء مركز امللك فهد الثقايف ب�سراييفو ال�شيخ
الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ ،اليوم،
زيارة ر�سمية لدولة البو�سنة والهر�سك ،ت�ستمر عدة �أيام،
تلبية لدعوة امل�شيخة الإ�سالمية يف البو�سنة والهر�سك،
حيث ت�شهد ال��زي��ارة توقيع الربنامج التنفيذي ملذكرة

فعاليات متنوعة
بتاريخية ينبع

التفاهم املربمة بني البلدين لتعزيز التعاون يف جمال
ال�ش�ؤون الإ�سالمية يف جماالت العمل الإ�سالمي امل�شرتك.
كما �سيلتقي خالل الزيارة ـ بدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ال�سيد زوان تيغيلتيا ،ورئ��ي�����س��ة جمل�س ال��ن��واب يف
الربملاين البو�سني ال�سيدة بوريانا كري�شتو ،ورئي�س
جم��ل�����س ال�����ش��ع��وب يف ال�ب�رمل���ان امل��ه��ن��د���س ب��اك��ر ع��زت
بيغوفيت�ش ،واملفتي العام ورئي�س امل�شيخة الإ�سالمية

الدكتور ح�سني كفازوفيت�ش .ويزور �آل ال�شيخ مركز امللك
فهد الثقايف الإ�سالمي يف �سراييفو الذي يعد �أكرب معلم
�إ�سالمي ثقايف بدول البلقان �شيدته ال�سعودية وت�شرف
على �أعماله وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد,
وعدد من معامل دولة البو�سنة والهر�سك ،كم�سجد غازي
خ�����س��رو ب��ي��ك ب��امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة ،وامل��ك��ت��ب��ة اخل��ا���ص��ة ب��ه.
وت�أتي الزيارة تنفيذ ًا للتوجيهات الكرمية من لدن خادم

احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،و�سمو
ويل ع��ه��ده الأم�ي�ن �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد
بن �سلمان ،حفظهما الله ،التي ت�ؤكد على �أهمية تعميق
�أوا�صر التعاون الثنائي بني البلدين ال�صديقني يف خمتلف
امل��ج��االت ،وال�سيما م��ا يت�صل بخدمة العمل الإ�سالمي
امل�شرتك وتعزيز التعاون لن�شر منهج الو�سطية واالعتدال
ون�شر قيم ومفاهيم الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي.
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العبد العالي :ال يلزم إجراء الفحص قبل اللقاح
الريا�ض -البالد

ينبع -وا�س

تفقد حم��اف��ظ ينبع �سعد ب��ن م���رزوق ال�سحيمي،
فعاليات املنطقة التاريخية ال��ت��ي تنظمها وزارة
الثقافة بالتعاون مع العديد من اجلهات ذات العالقة.
واطلع ال�سحيمي خالل اجلولة� ،أم�س الأول ،على
ع���د ٍد م��ن الفعاليات املتنوعة ت�ضمنت العرو�ض
ال�شعبية واحلرف اليدوية ،والر�سم احلر ،والفنون
الت�شكيلية ،والألعاب ال�شعبية املتنوعة التي تزخر
بها املحافظة ،مبدي ًا �إعجابه مبا �شاهده من تنظيم
وفعاليات متعددة .و�أك��د �أن اختيار �إقامة فعاليات
تاريخية بينبع يعود ب�سبب توافد ال�سياح من جميع
املناطق املجاورة للمحافظة ،باعتبارها من �أجمل
املناطق التي تتمتع باعتدال امل��ن��اخ ،وال�شواطئ
الرائعة ،واملياه الفريوزية الهادئة ،ورمالها الناعمة.

إغالق منشآت تجارية بالمعابدة
ورفع مخلفات بحراج المعيصم
مكة املكرمة  -احمد االحمدي

ً
ممثلة يف بلدية
�أغلقت �أم��ان��ة العا�صمة املقد�سة
امل��ع��اب��دة ال��ف��رع��ي��ة  18م��ن�����ش���أة جت���اري���ة خمالفة
لال�شرتاطات البلدية وذلك خالل جوالتها الرقابية
على املن�ش�آت التجارية للت�أكد من االلتزام بتطبيق
الإج��راءات االحرتازية الالزمة .و�أو�ضحت البلدية
الفرعية �أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بجوالتٍ
ميدانية مكثفة خ�لال �أي���ام عيد الأ���ض��ح��ى امل��ب��ارك
ون��ت��ج عنها� ،إغ�ل�اق  18من�ش�أة جت��اري��ة وغذائية
خمالفة لال�شرتاطات البلدية وغري ملتزمة بتطبيق
االج��راءات االحرتازية والتدابري الوقائية الالزمة
ومت تطبيق اجل����زاءات وال��غ��رام��ات بحقها .ويف
موقع �آخر �صادرت الفرق الرقابية ببلدية املعابدة،
ٍ
 132كجم من اخل�ضروات والفواكه غري ال�صاحلة
لال�ستهالك الآدم��ي تعر�ض من قبل الباعة اجلائلني
املخالفني عند امل�ساجد ويف الطرقات وال�شوارع
العامة .من جه ٍة �أخرى نفذت بلدية ال�شرائع الفرعية
وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة
العا�صمة املقد�سة ومب�شاركة الدوريات الأمنية حملة
رقابية مكثفة على حراج اخلردة باملعي�صم للق�ضاء
على ال��ظ��واه��ر ال�سلبية ،حيث مت رف��ع طنني من
املخلفات يف ال�ساحات واملواقع املحيطة باحلراج.

�أكد املتحدث الر�سمي لوزارة ال�صحة الدكتور حممد
ال��ع��ب��دال��ع��ايل� ،أن���ه ال ي��ل��زم �إج����راء فح�ص ك��ورون��ا
(كوفيد  )19قبل �أخذ اللقاح� ،أو حتى بعد التعايف من
الفريو�س.
و�أ���ض��اف يف امل���ؤمت��ر ال�صحفي ب�����ش���أن م�ستجدات
ال��ف�يرو���س� ،أم�����س� ،أن���ه م��ع الإق��ب��ال على اللقاحات
ورغبة الكثريين للح�صول على اجلرعتني ،يتجدد
هذا ال�س�ؤال ،هل يجب على ال�شخ�ص فح�ص كورونا
قبل �أخذ اللقاح ؟ ،م�ؤكدًا �أنه ال يلزم ذلك ،كما ال يلزم
الفح�ص بعد تلقيه �أو عقب التعايف م��ن الإ�صابة
بالفريو�س.
و�أك���د �أن���ه مت ر���ص��د العديد م��ن م��ت��ح��ورات فريو�س
ك��ورون��ا� ،إال �أن  4منها م��ث�يرة للقلق وه��ي "�ألفا"
و"بيتا" و"جاما" و"دلتا" ،والأخ��ي��ر ه��و �أك�ثر
املتحورات �إث��ارة للقلق والأك�ثر خطورة بينها ،وقد
�أكدت درا�سات و�أبحاث عدم كفاية جرعة واحدة من
اللقاح ملقاومته ولذلك ف�إن احل�صول على جرعتني هو
�أم��ر رئي�سي للو�صول باملناعة �إىل امل�ستوى الأمثل
للحماية منه.
و�أو���ض��ح �أن خ��ط��ورة "دلتا" تكمن يف ال��ع��دي��د من
العوامل� ،أبرزها �سرعة انت�شاره التي ت�صل �إىل 3
�أ�ضعاف مقارنة بالفريو�س الأ�صلي ،بالإ�ضافة �إىل
حدة �أعرا�ض الإ�صابة به.
وب�ين العبد ال��ع��ايل �أن اململكة حققت جن��اح��ات يف
اخلطة ال�صحية خالل مو�سم حج هذا العام ،وكانت
حمل �إ�شادة عاملية ،م�ؤكد ًا �أن املنحنى الوبائي يف
اململكة الآن ثابت وم�ستقر.
وحول م�ستجدات اللقاح بني �أن عدد جرعات لقاحات
كورونا كوفيد 19-يف اململكة و�صلت حتى هذا اليوم

�إىل  24369731جرعة معطاة ،يف جميع مراكز لقاح
كورونا مبناطق اململكة والتي يتجاوز عددها 587
مركز ًا ،م�شري ًا �إىل �أننا عدنا يف اخلطة الوطنية �إىل
ا�ستئناف �إعطاء اجلرعة الثانية مل�ستحقيها من الفئات
العمرية كافة.
ولفت االنتباه �إىل �أن مراكز اللقاح يف جميع مناطق
اململكة ت�شهد �إقبا ًال وا�سع ًا مما يعك�س الوعي حول
اللقاحات ومن املتوقع �أن ي��زداد حجم الإقبال على
املراكز خالل الأيام القادمة.
وكانت وزارة ال�صحة قد �أعلنت� ،أم�س ،عن ت�سجيل
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(كوفيد ،)19-لي�صبح الإجمايل  518143حالة ،فيما
بلغ ع��دد احل��االت الن�شطة  10847حالة واحلرجة
��اف
 1408ح����االت .ومت ت�سجيل  1164ح���االت ت��ع ٍ
جديدة لي�صبح الإجمايل  499129حالة وت�سجيل 12
حالة وفاة جديدة ،لريتفع الإجمايل �إىل  8167حالة
وفاة .من جهة اخرى �أ�شارت وزارة الداخلية �إىل �أن
�إح�صائية خمالفات الإج��راءات االحرتازية والتدابري
الوقائية من فريو�س كورونا "كوفيد "19-خالل املدة
من 1442 / 12 / 8هـ حتى 1442 / 12 / 14هـ بلغت

مدير مركز اللقاحات بوزارة الصحة لـ

( )19293خمالفة .و�سجلت منطقة الريا�ض العدد
الأعلى بـ( ،)6204تلتها املنطقة ال�شرقية بـ( ،)2571ثم
مناطق املدينة املنورة( ،)2455ومكة املكرمة (،)2001
والق�صيم ( ،)1704واجل���وف ( ،)1088واحل���دود
ال�شمالية ( ،)635وتبوك ( ،)590وج���ازان (،)487
وع�سري ( ،)473وجن��ران ( ،)383والباحة (،)377
وح��ائ��ل ( .)325و���ش��ددت ال�����وزارة ع��ل��ى امل��واط��ن�ين
واملقيمني ب�����ض��رورة موا�صلة االل��ت��زام ب��الإج��راءات
الوقائية والتقيد بالتعليمات ال�صادرة عن اجلهات
املعنية بهذا ال�ش�أن.

:

اللقاحات متوفرة لتطعيم الطالب دون تأخير
البالد  -مها العواودة

متوفرة وال داع��ي لقلق �أولياء الأم��ور من
هذه الناحية.
من جانبه �أو�ضح الدكتور عمر �آل ه�شبول
امل�ست�شار وامل�����ش��رف ال��ع��ام ع��ل��ى م��ب��ادرة
تقدمي لقاح فريو�س كورونا بامل�ست�شفيات
واملراكز ال�صحية اجلامعية بوزارة التعليم
عدم وجود �أي �صعوبات يف مرحلة تطعيم
الطالب الفت ًا �إىل �أن املواعيد متاحة ووزارة

�أك��د مدير مركز اللقاحات ب��وزارة ال�صحة
الدكتور �سامي املدرع يف ت�صريح لـ(البالد)
وجود خمططات خا�صة بالتعليم مت تنفيذها
بالتعاون مع وزارة ال�صحة لت�سريع تطعيم
الطالب ومن�سوبي التعليم وجتنب حدوث
�أي ت���أخ�ير ،م�����ش�ير ًا يف ال��وق��ت ذات���ه �إىل
�أن �إم���دادات لقاحات ك��ورون��ا (كوفيد)19

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر  ..وباحث في المناخ لـ

:

استمرار الحالة المطرية «تروية» حتى محرم القادم

ال�صحة تعطي �أول��وي��ة ملن�سوبي التعليم
لتلقي ال��ل��ق��اح ،حيث خ�ص�صت يف مراكز
اللقاح باجلامعات م�سارات خا�صة لذلك.
ون��وه يف ت�صريح ل��ـ(ال��ب�لاد) �إىل و�صول
ال��ت��ط��ع��ي��م��ات �إىل م��ن��اط��ق ���س��ك��ن ال��ط�لاب
يف امل���دار����س (ب��ن�ين/ب��ن��ات) يف خمتلف
املحافظات باململكة من �أجل �ضمان �سرعة
التطعيم .

ضبط معمل خمور
ومصادرة خضروات في جدة

جدة -يا�سر بن يو�سف

ت�شهد بع�ض مناطق اململكة هذه االيام حالة مطرية ترتاوح
بني الغزيزة واملتو�سطة ت�شمل العر�ضيات وجزيرة فر�سان
ومنطقة الريا�ض  ،ودع��ت مديرية ال��دف��اع امل��دين باملنطقة
جميع املواطنني واملقيمني يف ه��ذه املناطق �إىل �ضرورة
�أخ��ذ احليطة واحل��ذر ،واتباع �إر���ش��ادات وتعليمات الدفاع
املدين يف مثل هذه احلاالت ،واالبتعاد عن جماري ال�سيول
والأودي�����ة .و�أو���ض��ح الباحث يف الطق�س
واملناخ وع�ضو جلنة ت�سمية احلاالت املطرية
املميزة يف ال�سعودية عبدالعزيز احل�صيني
لـ"البالد" ح���ول احل���ال���ة امل��ط��ري��ة مبدينة
الريا�ض مو�ضحا �أن احلالة املطرية التي
يف هذا ال�شهر وهو �شهر �سبعه امليالدي ولكن
�شهدتها منطقة الريا�ض م�ؤخرا كان لها اثر
ما ح�صل لي�س امطار بل �سيول قطعت الطرق
كبري جدا علي جريان االودية خا�صة حمافظة
وكان لها واقع كبري ايل درجة انها مل حت�صل يف
الأف�ل�اج ووادي الدوا�سر واالف�ل�اج و�أي�ضا
بني احلوطة والدمل وعلي �أج��زاء من منطقة عبدالعزيز الحصيني االمطار ال�شتوية ايل يف �سنوات معينة وهذه
الريا�ض وعلي العا�صمة نف�سها واملحافظات القريبة من احلالة تعترب تاريخية وما زلنا يف جمرة القيد وبقي اقل من
الريا�ض وامتداد ت�أثريها ايل منطقة جنران وع�سري وجازان الن�صف.
واالجزاء ال�شرقية من منطقة مكة املكرمة وعلي الربع اخلايل وتوقع احل�صيني ان تنتهي هذه احلالة فيي  16حمرم القادم
وعلي املنطقة ال�شرقية وعلي �سلطة عمان واالمارات واليمن حيث تبد�أ درجات احلرارة يف التح�سن بالليل يف بلوغ �سهيل
من امطار خفيفة ايل غزيرة ولله احلمد وت�سمي هذه احلالة ثم تبد�أ درج��ات احل��رارة تتح�سن يف النهار يف اول ف�صول
اجلوية املطرية با�سم "تروية " وما زال��ت احلالة م�ستمرة ف�صل اخلريف وهو جنم من جنوم �سهيل بتاريخ /1/ 29
ولكن انح�صرت يف الأجزاء اجلنوبية الغربية للملكة العربية  ، 1443داعيا يف الوقت نف�سه �إىل �ضرورة توخي احليطة
ال�سعودية ومن املتوقع االت�ساع �شماال لت�شمل مكة املكرمة واحل��ذر وع��دم املغامرة يف اجتياز االودي���ة �أث��ن��اء جريان
واملدينة امل��ن��ورة وعلي العموم تعترب ه��ذه االم��ط��ار ن��ادرة ال�سيول مل��ا فيه م��ن خماطر  ،وان��ه على املتنزهني يف الرب

جدة -يا�سر بن يو�سف

موغادرة املوقع حينما ي�شاهدون جتمع ال�سحب� .إىل ذلك
�أعلنت �إمارة منطقة جازان ام�س  ،تطبيق خمالفة على قائد
املركبة املتهور بعبور �سيول وادي جازان ،وذلك بتوجيهات
من �أمري املنطقة الأمري حممد بن نا�صر .و�أو�ضحت الإمارة
يف بيان مقت�ضب� ،أن اجلهات املخت�صة ممثلة يف الدفاع املدين
واملرور وبتوجيهات �أمري منطقة جازان ،اتخذت �إجراءاتها
بتطبيق خمالفة "املجازفة بعبور الأودي���ة وال�شعاب �أثناء
جريانها" على قائد املركبة املتهور بعبور �سيول وادي جازان
ومن يتجاوز الأنظمة باملجازفة بعبور ال�سيول .وكان مقطع
فيديو قد وثق جناة  3مواطنني من املوت بعد �أن جرف ال�سيل
مركبتهم يف �أحد �أودية حمافظة العار�ضة منطقة جازان ،فيما
�أ���ش��ارت م�صادر �إىل �أن املواطنني ا�ستطاعوا اخل��روج من
ال�سيارة قبل �أن يجرفها ال�سيل ،وهم ب�صحة جيدة.

متكنت �أم��ان��ة ج���دة ممثلة يف ب��ل��دي��ة �أب���رق
الرغامة مب�شاركة اجلهات الأمنية من �ضبط
معمل لت�صنيع اخل��م��ور يحتوي على كمية
ك��ب�يرة م��ن امل�سكر داخ���ل �أح���د "الأحوا�ش"
املخالفة بحي "مريخ" حيث ج��رى �إت�لاف
 1650لرت ًا من اخلمور.
و�أو�ضح رئي�س البلدية خليل حمود الزهراين
�أن الفرق البلدية �شاركت يف مداهمة موقع
خمالف بالنطاق يحتوي على م�صنع للخمور
جم��ه��ز ب�برام��ي��ل يبلغ ع��دده��ا ( )22برمي ًال
ب�إجمايل  1650ل�تر خمور حت��ت الت�صنيع
وم��واق��د و�أ�سطوانات للغاز وم��واد خمتلفة
ت�ستخدم يف عملية الت�صنيع.
من جهة �أخرى وا�صلت بلدية ال�صفا الفرعية

التابعة لأمانة حمافظة جدة جوالتها امليدانية
يف متابعة الباعة اجلائلني والتي �أ�سفرت عن
م�صادرة �أك�ثر من � 4أطنان من اخل�ضروات
والفواكه و�إتالف ( )18ب�سطة وعربة خمالفة.
و�أو���ض��ح رئي�س البلدية ع��ه��ود ال�شمراين
�أن ف����رق ال���رق���اب���ة امل��ي��دان��ي��ة ن��ف��ذت ي��وم��ي
اجل��م��ع��ة وال�����س��ب��ت ج��ول��ة ب��ال��ن��ط��اق �ضمن
خطة البلدية امل�ستمرة يف ر�صد خمالفات
"البيع الع�شوائي" بدعم فريق متخ�ص�ص
لتكثيف االعمال الرقابية ومتابعة الب�سطات
ال��ع�����ش��وائ��ي��ة ح��ي��ث ج���رى ���ض��ب��ط م�����س��ت��ودع
خمالف يقوم بتجهيز وتخزين اخل�ضروات،
فيما بلغ اج��م��ايل الكميات امل�����ص��ادرة خالل
اجل��ول��ة بالنطاق  4.5ط��ن م��ن اخل�ضروات
والفواكه مت ت�سليمها للجمعيات اخلريية.

الرأي
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صناعة القرار الناجح

م�شوار
�صناعة ال�ق��رار وات�خ��اذه عملية مهمة تر�سم حياة
ال�ف��رد حيث تغري حا�ضره وحت��دد م�ستقبله كله،
وعلى �صعيد املن�ش�آت ف�إن عملية �صنع القرار تعترب
جوهر العملية الإدارية كلها و�أهم مهام املديرين.
�إن الفرد يقوم باتخاذ قرارات طوال حياته �سواء
كانت ق��رارات روتينية ب�سيطة مثل ما يتناوله من
ط�ع��ام وغ�ي�ره ،و� �ص��و ًال �إىل ال �ق��رارات ال�ت��ي تغري
حياته مثل تخ�ص�ص الدرا�سة والوظيفة وغريها،
كذلك هناك ال�ق��رارات الإداري ��ة التي تتعلق ب�سري
العمل يف املن�ش�آت .وب�صفة عامة ف�إن عملية اتخاذ
القرار ترتكز على عاملني �أو كليهما ،وهما احلد�س
وثيق ال�صلة بامل�شاعر الغريزية مع تراكم اخلربات

وال �ت �ج��ارب ال �� �س��اب �ق��ة ،وامل �ن �ط��ق ال� ��ذي ي�ستخدم
احلقائق والأرقام.
�إن اتخاذ القرار الناجح لي�س مهارة فطرية فح�سب
و�إمن� ��ا م �ه��ارة مكت�سبة ت� ��زداد يف ظ��ل ال�ت��دري��ب
الكت�ساب اخلربة ،وهنالك عدة �آليات لتنمية مهارة
اتخاذ القرار منها على �سبيل املثال جمع املعلومات
الوافية عن امل�س�ألة حمل القرار ،واالبتعاد عن اتخاذ
القرارات القائمة على العاطفة ،والت�أين يف اتخاذ
�أي ق��رار ومنحه ال��وق��ت ال�ك��ايف ،و�أخ��ذ تداعيات
القرار على املديني القريب والبعيد يف احل�سبان،
و�إج ��راء امل�ق��ارن��ة ب�ين �سلبيات و�إي�ج��اب�ي��ات القرار
قبل ات�خ��اذه ،م��ع الرتكيز على الأول��وي��ات بجانب

ا�ست�صحاب كل البدائل املتاحة للقرار� ،إىل جانب
الن�أي عن اتخاذ �أي قرار يف ظل الإح�سا�س بالتوتر
وال�ضغط النف�سي وغريها.
ومن الأهمية مبكان تدريب الأطفال على مهارات
اتخاذ القرار من خالل عدة و�سائل منها على �سبيل
املثال ال احل�صر تعريفهم ب�أ�شخا�ص ناجحني يف
حياتهم ليتعلم الطفل �أن الكد هو طريق النجاح ،كما
ينبغي تعليم الطفل ليتعرف على �إمكانياته ونقاط
�ضعفه وق��وت��ه ليتخذ ق� ��رارات ناجحة م�ستقبالً،
كذلك �ضرورة عملية التوا�صل الأ�سري بني الطفل
والأه� ��ل و��س�م��اع وج�ه��ة ن�ظ��ره يف بع�ض الأم ��ور
املحددة لي�صبح ق��ادر ًا على تكوين ر�ؤي��ة وا�ضحة

للأمور� ،إىل جانب �أهمية معرفة �أ�صدقائه نظر ًا لأن
�أفكاره وقراراته تت�أثر �إىل حد كبري بهم وغريها.
وبجانب الأطفال ف�إن هنالك �أهمية لتدريب الطالب
يف املدار�س واجلامعات على مهارات �صنع القرار
لتن�شئة جيل واثق من نف�سه لديه �أهداف حمددة
كذلك يتوجب على القائمني على �أمر املن�ش�آت معرفة
اتخاذ القرارات ال�صائبة التي ت�صب يف م�صلحة
املن�ش�أة �أو العاملني فيها وهو ما يطلق عليه القرار
الإداري الذي يطال الكثري من املهام املتعلقة ب�سري
العمل والعاملني وحتقيق �أه��داف املن�ش�أة .بيد �أن
بع�ض املن�ش�آت تفتقد وجود متخذي قرارات �سليمة
وحتتاج لتدريب الإداريني فيها لتنمية مهارة �صنع

د.جواهر بنت عبد العزيز النهاري

القرار من قبل جهة م�ؤهلة تدربهم على ذلك.
و�أخ �ل ����ص �إىل �أن ح�ي��ات�ن��ا �أ� �ض �ح��ت �سل�سلة من
ال �ق��رارات واالخ �ت �ي��ارات وال ب��د م��ن معرفة كيفية
�صناعة واتخاذ القرار الناجح لتحقيق الطموحات
املن�شودة.

باحثة وكاتبة �سعودية

@J_alnahari

يف ظالل القانون

تأنيث وظيفة المأذون الشرعي
نايف جابر البرقاني

األقارب عقارب

وحرم القطيعة
�أوجب الإ�سالم �صلة الرحم ّ
وجعلها من الكبائر ،بل و�صل الأمر �إىل � َّأن
من و�صل رحمه و�صله الله ومن قطع رحمه
قطعه الله ،وقال الله تعاىل " َف َهلْ َع َ�س ْي ُت ْم
ال ْر ِ�ض َو ُتقَطِّ ُعوا
�إِن َت َول َّْي ُت ْم �أَن ُت ْف ِ�س ُدوا فيِ َْ أ
�أَ ْر َح��ا َم��كُ � ْ�م " وع��ن عائ�شة ر�ضي الله عنها
قالت قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم
"الرح ُم معلَّق ٌة بالعر�ش تقولُ َ :من و�صلني
َّ
و�صله الل ُه ،و َمن قطعني قطعه الل ُه" وهذه
الأدلة ت�ؤكد على �أهمية �صلة الأقارب الذين
هم الأرحام.
ال� �ي ��وم جن ��د ال �ك �ث�ير م ��ن ال� �ع� �ب ��ارات ال�ت��ي
ت� ��ؤج ��ج ال �ن �ف��و���س وت���ش�ح�ن�ه��ا ب ��ل ت�ط��ال��ب
بقطيعة الأرح � ��ام وه�ج��ره��ا وم��ن �أب��رزه��ا
ع�ب��ارة “الأقارب عقارب” التي انت�شرت
ب�ين ال�ن��ا���س و�أ� �ص �ب��ح يطبقها ال�ك�ث�ير من
النا�س اليوم بل �أ�صبحت معيار ًا تقرر به
العالقات بني العائالت ومنهم من ي�ؤمن بها
�إميان ًا قاطعا يف حياته ويطبقها مع �أقاربه
وي�ضربون الأم �ث��ال وي��ذك��رون القليل من
الأح��داث الفردية التي قد حت�صل هنا �أو
هناك وك�أنها قاعدة م�سلمة ال ميكن ك�سر
�أنظمتها.
الأقارب لي�سوا عقارب ،الأقارب هم ال�سند
والعون لنا وجبال ن�ستند عليها ومالذ �آمن
لنا �إذا �ضاقت بنا الأر�ض مبا رحبت و�إذا
كان ملثل هذا املثل يف واق��ع احلياة بع�ض
ال���س�ل��وك�ي��ات ال �ت��ي � �س��اع��دت ع�ل��ى رواج ��ه
وانت�شاره ،فهناك ممار�سات �أك�ثر يجب
�إب��رازه��ا ع��ن الأق ��ارب و�إيجابياتهم ،منها
�صور التما�سك العائلي والأ�سري الرائعة
يف جمتمعنا ،ف��الأخ ال��ذي يبذل كل ما يف
و�سعه مل�ساعدة �أخ�ي��ه ،واب��ن العم واخل��ال
ال��ذي جتده دائم ًا �إىل ج��وارك يف ال�سراء
وال�ضراء وهناك كثري من الأمثال والأقوال
التي تعلي من �ش�أن ه��ذا ال�تراب��ط العائلي
والأ��س��ري ال��ذي يولد القوة ويزيد الت�آلف
واملحبة  ،وكلنا يف خدمة الوطن.

manjaber@gmail.com

كفلت امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة العمل
امل �� �س �ت �م��ر ل �ت �ط��وي��ر وا�� �س� �ت� �ح ��داث ج�م�ي��ع
اخلدمات املطلوبة لتحقيق املنفعة واخلري
ل�ع�م��وم امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ،وم���ص��داق� ًا
ل��ذل��ك ط� ��ورت وزارة ال� �ع ��دل ال �ك �ث�ير من
اخلدمات العدلية ومن �ضمنها عقد النكاح
ليكون �إلكرتونياً ،كما �أ�صبح التوقيع عليه
بالب�صمة االلكرتونية املطابقة لب�صمة �أب�شر
من جميع الأط ��راف ،للتي�سري والت�سهيل
و�إزال��ة امل�شقة والعناء ،وكذلك ملزيد ت�أكد
وتثبت م��ن �أط ��راف العقد وت��وف��ر �أرك��ان��ه
و�شروطه.
عقد النكاح هو العقد الذي يتم بني الرجل
�روع ،وب �� �ش� ٍ
�روط
وامل � ��ر�أة ع�ل��ى وج ��هٍ م �� �ش� ٍ
ي�صح
خم�صو�صةٍ  ،ومن ال�شروط التي ال ّ
عقد النكاح �إال بتوفرها هي قبول ور�ضا
ال��زوج�ين بعقد ال�ن�ك��اح ،وع��دم �إكراههما
�أو �أي منهما على ال��زواج ب�أي �شكل ولأي
��س�ب��ب ،ف�ل�ا ي �ج��وز �إج �ب��ار امل � ��ر�أة ال�ب��ال�غ��ة
العاقلة على ال ��زواج ،وتت�ساوى يف ذلك
والثيب ،ودليل ذلك ما راوه الإم��ام
البكر ّ
ال �ب �خ��اري يف �صحيحه ع��ن �أب ��ي ه��ري��رة

نجود عبد اهلل قاسم

ر�ضي الله عنهّ � -أن النبي -عليه ال�صالةوال �� �س�لام -ق ��ال( :ال ُت �ن��كَ � ُ�ح ال ِ مّ ُأي ح� َّت��ى
ُت�س َت�أ َم َر ،وال ُتنكَ ُح البِ ْك ُر ح َّتى ُت�ست�أذَ َن،
قالوا :يا ر�سولَ اللهِ  ،وكيف �إ ْذ ُن�ه��ا؟ قال:
�أن َت�سكُ َت).
ت��ر� �ض��خ ب�ع����ض ال ��زوج ��ات ل �ه��ذا ال� ��زواج
وتتحمل تبعاته وتتنازل منذ البداية عن
إر�ضاء لعائلتها ومل�صاحلهم املادية
�سعادتها � ً
�أو االجتماعية ،وتقدم بع�ض الزوجات طلب
الف�سخ لعدم رغبتها يف الزواج منذ البداية
و�أن ذلك كان له االثر الكبري على �سعادتها
وك��ان ال�سبب يف �سوء احل�ي��اة والع�شرة
ال��زوج �ي��ة بينها وب�ي�ن ال� ��زوج ،و�أخ��ري��ات

ي �ه��رب��ن م ��ن م �ن��زل ال �ع��ائ �ل��ة وق� ��د ي�ق��دم��ن
ال�شكاوى والبالغات �ضد وليهن ال�شرعي
ب�سبب االعرتا�ض على اخلطيب و�إ�صرار
ال��ويل على انعقاد وامت��ام ال��زواج .وظيفة
امل�أذون ال�شرعي مثلها مثل باقي اخلدمات
العدلية من توثيق وكتابة عدل وغريها من
الوظائف الإجرائية الغر�ض منها التيقن
م��ن �صحة الإج� ��راءات ،ال�ه��دف م��ن وظيفة
امل��أذون ال�شرعي توفر الأرك��ان وال�شروط
والتيقن من �صحة القبول والر�ضا بالذات
من قبل الزوجة! وهذا ي�صعب حتقيقه مع
امل ��أذون ال�شرعي الرجل فكيف له الت�أكد
وا�ست�شفاف ر�ضا الزوجة وهو ال ي�ستطيع
االختالء بها مبفردها بغري حمرم وتعامله
معها ر�سمي ولربهة من الوقت ،وال يت�سنى
الت�أكد من قبول الزوجة ور�ضاها التام بهذا
الزواج وعدم ح�صول �أي �ضغط نف�سي �أو
ج�سدي �أو تهديد عليها �إال من قبل ام��ر�أة
ول��ذل��ك �أن��ا� �ش��د ب �ت ��أن �ي��ث وظ �ي �ف��ة امل� � ��أذون
ال�شرعي.

حمامية

@NUJOODQASSIM

متى أغادر؟
ُم �ن��ذ ب��داي��ة ن �� �ش ��أة احل �ي��اة وال �ف��رد م�ن��ا له
االدوار اال� �س��ا� �س �ي��ة يف ب��ن��اء امل�ج�ت�م��ع
ونه�ضته وحيويته� ،إذ اننا ال ن�ستطيع ان
نعي�ش يف عزلة عن االخرين بل نحن جزء
من الكل .ومما ال �شك فيه ان املغادرة هي
الرتك واالبتعاد عن كل ما ال يوفر لنا �سبل
الراحة ال�صحية يف عالقاتنا مع االخرين.
ان ت �ك��وي��ن ال �ع�ل�اق��ات ال �ن��اج �ح��ة ي�ضمن
للفرد الزيادة يف انتاجيته وجناحه اذ ان
ال�ع�لاق��ات ت��ؤث��ر اي�ج��اب��ا على ان�ت��اج الفرد
فيتلقى الدعم والتحفيز من حميطه ال�صحي
وينعك�س �سلوك الفرد على بناء جمتمعه
ال�صحي املتكامل.
يك�سب الفرد يف عالقاته ال�صحية االمان
وامل�ل�ج��أ واالع�ت�م��اد امل�ت�ب��ادل واذا مل يكن

فاطمة نهار يوسف

هناك تبادل فهذا ي�سبب اخللل يف العالقات
ويتغري م�سارها اىل ع�لاق��ات �سامة وما
تلبث اال وتت�سرب على اىل العقل وال��ذي
ي�ترج��م الت�صرفات ال�ت��ي �ست�أخذ م�سار ًا
�سلبي ًا بحتاً.
تتحول العالقات اىل عالقات �سامة جد ًا
اذا ق��دم �ن��ا ف�ي�ه��ا ال� �ت� �ن ��ازالت ب��ا��س�ت�م��رار

وقوبلنا بعدم التقدير في�صبح اال�ستنزاف
اع �ل��ى م ��ن م �� �س �ت��وى االع � �ت� ��دال وي���ص�ب��ح
اال�ستغالل فيها اقوى من التبادل في�شعر
الفرد منا بال�ضجر ال��ذي يقود اىل ردود
الفعل االنفعالية واالبتعاد عن اداء دوره
املجتمعي.
�أهم لبنة يف بناء العالقات هي بناء م�ساحة
االمان التي ت�ضمن لنا ا�ستمرارية عالقاتنا
وال�صدق وتقبل االختالف و�ضبط الذات
وتفهم م�شاعر االخ��ر واالح�ت�رام املتبادل
واذا مل تتوفر ه��ذه اال��س��ا��س�ي��ات يف اية
ع�لاق��ة م��ن ع�لاق��ات�ن��ا فعلينا ان ن�غ��ادره��ا
�سريع ًا قبل ان تغادر معامل احلياة منا.
ال �ت��واف��ق ال�ف�ك��ري وال�ت�ك��ام��ل ب�ين االف ��راد
ي�ضمن ا�ستمرارية عالقاتنا ال�صحية.

إبراهــيم العقــيلي
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فارق تبقى ذكراه،
يف حياة الب�شر هناك يو ٌم ٌ
وتعود الذكرى كلما عاد ذلك اليوم ..يوم الثالث
ع�شر من ذي احلجة من العام الهجري املا�ضي
� 1441سيبقى يوم ًا فارق ًا يقف فيه الزمن
و�ست
يف حياتي ..ففي مت��ام احل��ادي��ة ع�شرة ٍ
وخم�سني دقيقة قبل ظهر ذلك اليوم �أُعلن نب�أ
ع�ظ�ي��م ..وخ �ط� ٌ�ب ج���س�ي��م ،ع�ن��دم��ا ق��ال رئي�س
ق�سم ال�ع�ن��اي��ة امل��رك��زة ال��دك�ت��ور وج�ي��ه ع��ودة:
"توقفت كل النب�ضات ،رغم كل املحفزات"..
ل ُي ْعل َِن وفاة "�سيدة الن�ساء" ،و "�أم اجلميع"..
م�ستدركاً�" :أعذرين فقد بذلنا كلَ جهدِ نا لكن
�إرادة ال�ل��ه ف��وق ك��ل جهد" ..يف تلك اللحظة
توقف قلب �سيدة من كِ رام الن�ساء ،وامر�أة من
ف�ضليات بنات حواء� ..إنها :لـولـوة بنت حممد
الدخـ ّيل� ..سري ٌة عطرة ،وحيا ٌة حافلة ،جعلت
معظمها خبيئة �إىل خالقها ..ع�ط��ا ٌء متوا�صل
ط��وال حياتها ..ورح�ي��ل ه��ادئ عن َد وفاتها..
قلب كبري ،وع�ط� ٌ�ف ال ح��دو َد ل��ه على ال�صغري
ٌ
وال�ك�ب�ير ،م��ن ت �ع��رِ ف وم��ن ال ت �ع��رِ ف� ..سرية
حياة حافلة ..قد ال تكون معروفة ملن يقر�أ هذه
ِ
ال�صحائف
الكلمات ،لكنها عند ربها باقي ٌة ويف
ُ
مدونةٌ ،ويف اخللودِ باقيةٌ� ..سرية �أ ٍم تولت يف
وتخرج على
ريعان ال�شباب مهام الأب والأم ّ
رت
يدها �أبناء وبنات ،ثم �أحفا ٌد وحفيدات� ..سهِ ْ
ؤوليات
ليناموا،
جاعت لي�أكلوا ..نه�ضت مب�س� ٍ
ْ
ال ت� ْق��دِ ُر عليها ك�ث�يرات ..فاللهم اغفر لـ�سـيدة
الن�ساء وارحمها ،واكتبها خالدة يف اجلنان..
في�ض م�شاعِ ري:
وهنا ُ
عي ٌد ب�أيةِ �أم ٍ��ر عُ��دتَ ياعي ُد
�أ�ضحى ويف الأ�ضحاءِ جتـدي ُد
ذكرى ُ
�سلفت
أحزان لنا
ْ
مت ُّر ب� ٍ
ترح يعلو ُه تنهـي ُد
ُ
والقلب من ٍ
ُ
باتت بهِ ذكرى
رحيل �أمـي قد ْ
�أوا ُه م��ن �أ ٍمل �أوا ُه ياعـي ُد
أوح ْ�ش بها ذكرى زادتْ م�صائبَنا
� ِ
تم واله ُم جتـدي ُد
فالقو ُم يف ُي ٍ
@ogaily_wass

الكلمة وكيس الفحم
الكلمة لها ت�أثريها النف�سي والف�سيولوجي على
الإن���س��ان  ،لذلك ق� َّ�دم الله ذك��ر الكلمة �أو ال�ق��ول ،
على ال�صالة والزكاة  .فقال "وقولوا للنا�س ح�سنا
و�أقيموا ال�صالة و�آتوا الزكاة".
و�أت��ذك��ر ق�صة رج��ل م�سلم" �أعجمي"  ،عا�ش يف
مزرعة ب�إحدى دول �شرق �آ�سيا مع حفيده ال�صغري.
وكان كل �صباح حني ي�ستيقظ ،يجل�س يقر�أ القر�آن
 ،وكان حفيده يريد �أن ي�صبح مثله ،ويف �أحد الأيام
�س�أله قائال :جدي! �أنا �أحاول �أن اقر�أ القر�آن مثلك
لكنني مل افهم كلماته ،ما الفائدة من قراءته؟.
قام اجلد بتجربة عملية مده�شة ومقنعة لهذا احلفيد،
حيث و�ضع الفحم يف املدف�أة ،وطلب منه �أخذ كي�س
الفحم �إىل النهر وم�ل�أه باملاء .فقام الولد م�سرع ًا
ماطلب منه ،لكن امل��اء ت�سرب قبل �أن ي�صل
يعمل ُ

راج�ع� ًا �إىل امل�ن��زل� .ضحك اجل��د و�أم ��ره �أن يكون
ا�سرع يف املرة القادمة ،ثم بعثه �إىل النهر  ،وتكرر
الأم��ر م��رة �أخ��رى حيث ف��رغ الكي�س من امل��اء قبل
و�صوله املنزل .حاول عدة حماوالت حتى ايقن �أنه
من امل�ستحيل فعل ذلك.
طلب "اجلد" من االبن النظر �إىل الكي�س ،فالحظ
متعجب ًا �أن��ه �أ�صبح نظيف ًا م��ن ال��داخ��ل واخل��ارج،
عندها �ضحك اجل��د و�أخ�ب�ره �أن ه��ذا م��ا يح�صل
عندما تقر�أ القر�آن ،و� ُأنه من املمكن �أال تفهم �شيئ ًا،
ولكن عندما تقر�ؤه مرة بعد مرة� ،سوف جتد طهارة
قلبك وطم�أنينة روحك.
وعن �أثر الكلمة يقول الفيل�سوف كا�ستيانو�س "يف
حياتنا اليومية نتكلم ونكتب ،ون�ستعمل كلمات
دون تركيز يف �أغلب الأحيان ،ودون �إدراك �أن لها

طاقة خا�صة بها ،و�شحنة عاطفية �إيجابية �أو �سلبية
على من ي�سمعوننا وعلينا نحن �أي�ضا".
وم� ��ن ج��ان �ب �ه��ا �أو�� �ض� �ح ��ت امل�ت�خ���ص���ص��ة يف علم
الأع�صاب جولدي "�أن علم الأع�صاب الإدراك��ي
يثبت �أن الكلمات لديها ق��درة على خلق وتغيري
احلالة النف�سية لل�شخ�ص ".
وذكر م�ؤلفو كتاب "علم اللغة الإيجابية" �أنه �إذا ما
خلقنا بداخلنا عادة التعبري ب�شكل �إيجابي ،واعتدنا
ح�ق��ا ع�ل��ى التلفظ بتلك ال�ك�ل�م��ات ،ب��ل وع�شناها،
�سيكون لها ت�أثري �إيجابي علينا وعلى من حولنا".
فا�صلة :
الكلمة هي التي ت�شكل الأف�ك��ار وامل�شاعر ،هناك
كلمة ت�سعدنا �أو حتـزننا  ،وكلمة تـلهمنا � ،أو حتبطـنا
لذلك ق��ال �صلى الله عليه و�سلم" :الكلمة الطيبة

فهيد السويدي

�صدقة"� ،أحر�ص على اختيار الكلمة اللطيفة عن
نف�سك ،وتقدير ذات��ك ،وذكر ايجابياتها ،وكررها
وال ت�سمح� ،أو ت�ستجيب للكلمات امل�ؤذية ،وحاول
�إثبات عدم �صحتها ،فمثال الف�شل يف �شيء معني
لي�س معناه �أنك فا�شل ،قال �صلى الله عليه و�سلم:
"ال يقولن �أحدكم :خبثت نف�سي".

Faheid2007@hotmail.com
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تعزيزا لحماية وكفاءة المعامالت المالية

نظام موحد لربط المدفوعات الخليجية
الريا�ض  -البالد

ت��ت��ج��ه اجل��ه��ود اخلليجية
�إىل �إن�شاء نظام موحد لربط
امل��دف��وع��ات ،يف وق��ت �ستعمل
البنوك املركزية على ت�أ�سي�س
بنية حتتية �إقليمية و�إن�شاء
�صندوق ل�ضمان الت�سويات،
كا�شفة عن ت�أ�سي�س �شركات لإدارة وت�شغيل
امل�شروع.
وواف����ق جم��ل�����س ال������وزراء م����ؤخ���را ،على
تطبيق قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية القا�ضي باعتماد اتفاقية
نظام ربط �أنظمة املدفوعات بني دول املجل�س.
وبح�سب الأه���داف املقررة �سيكون الربط
امل��زم��ع خم�ص�ص ًا لتنفيذ ع��م��ل��ي��ات حتويل
وت�سوية املدفوعات و�أوام��ر الدفع فيما بني
دول املجل�س ،مع الت�أكيد على تعزيز �سالمة
وكفاءة نظم املدفوعات اخلليجية امل�شرتكة
للحد من �أي خماطر حمتملة عليها مبا ي�ؤدي

�إىل املحافظة على اال���س��ت��ق��رار امل���ايل ل��دول
املجل�س.
و����ش���دد امل�������ش���روع اجل���دي���د ع��ل��ى �إر����س���اء
���ص�لاح��ي��ات ال��ب��ن��وك امل���رك���زي���ة الإ���ش��راف��ي��ة
وال��رق��اب��ي��ة ع��ل��ى ن��ظ��م امل��دف��وع��ات ب�ين دول
امل��ج��ل�����س ،وك��ذل��ك ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر عمليات
املقا�صة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها
البنوك املركزية.
و�أف�صح نظام الربط املرتقب عن تخويل
البنوك املركزية لت�أ�سي�س بنية حتتية �إقليمية
واحلفاظ على �سالمتها لتكون الركيزة التي
ت�ستند عليها نظم امل��دف��وع��ات امل�شرتكة بني
دول اخلليج عرب توفري نظام ت�سوية �آنية،

دع���م ال��ت��ع��ام��ل ب��ال��ع��م�لات املحلية
لدول املجل�س ،تعزيز االندماج بني
الأ�سواق املالية.
و�ستعمل البنوك امل��رك��زي��ة على
تطوير نظم املدفوعات واخلدمات
املتعلقة بال�شبكة اجلديدة و�ضمان
حتويل وت�سوية املعامالت املنفذة
من خالل النظام ،واعتماد قيمة ال�صرف بني
عمالت دول املجل�س وغريها من العمالت يف
النظام ،و�إدارة ال�سيولة وال�ضمانات املالية
مبا يخدم عمل النظام.
و�ست�ضطلع ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة اخلليجية
ب��و���ض��ع الآل���ي���ات ال�ل�ازم���ة ل��ت��وف�ير احل��م��اي��ة
املنا�سبة لت�سوية املعامالت العابرة للحدود،
وم����ن ���ض��م��ن��ه��ا �إن�������ش���اء ����ص���ن���دوق ل�����ض��م��ان
ال��ت�����س��وي��ات ،وتنفيذ �أوام����ر ال��دف��ع املقبولة
اخلا�صة بامل�شارك ،وفق ًا لل�شروط والقواعد
املعتمدة من جلنة املحافظني ،وكذلك حتديد
�شروط امل�شاركني املحليني يف النظام.

إيداع دفعة يوليو لمستفيدي "سكني"

 9مخططات مطورة اعتمدها “إتمام” بالمناطق
الريا�ض -البالد

�أن��ه��ى م��رك��ز خ��دم��ات امل��ط��وري��ن العقاريني
"�إمتام" اعتماد  9خمططات �سكنية خالل
الن�صف الأول  ،2021مب�ساحة �إجمالية بلغت
 16,142,747مليون م 2يف خمتلف مناطق
اململكة ،وذلك انطال ًقا من الهدف الإ�سرتاتيجي
ل��ل��م��رك��ز امل��ت��م�� ّث��ل يف حت�����س�ين �أداء ال��ق��ط��اع
العقاري وتقدمي احللول املتكاملة للمطورين
العقاريني ،كما قام "�إمتام" بتقدمي العديد من
اخلدمات للمطورين العقاريني.
و�شملت املخططات املعتمدة للن�صف الأول
مناطق "الريا�ض ،ومكة املكرمة ،والق�صيم،
واملنطقة ال�شرقية ،وع�سري ،وتبوك ،واحلدود
ال�شمالية".
و�ضمن اخلدمات املختلفة واملتنوعة التي
ي��ق��دم��ه��ا م��رك��ز خ��دم��ات امل��ط��وري��ن "�إمتام"
للمطورين العقاريني و�أ�صحاب امل�شروعات
ال�سكنية� ،أجن��ز املركز خ�لال الن�صف الأول
من هذا العام طلبات رخ�ص البناء لوحدات
�سكنية بلغ عددها  8131وح��دة �سكنية ،كما
قام املركز ب�إنهاء �إ�صدار � 119شهادة ت�أهيل
مطور عقاري مل�شروعات البيع على اخلارطة،
كما عالج املركز  47طلب ا�ستف�سار ل�سريان
ال�صك� ،إ�ضافة �إىل تعامل املركز مع طلبات
ل��ت���أي��ي��د ت�سجيل ال��ع��ام��ل�ين ع��ل��ى م�شروعات
الوزارة لتوفري  1100عامل ،كما �أ�سهم املركز
ب�إ�صدار  45رخ�صة بيع مل�شروعات البيع على
اخل��ارط��ة ،ومت ت�أهيل  2171مطور ًا عقاري ًا
بالتعاون مع اجلهات املخت�صة بتقدمي خدمات
التطوير العقاري.

م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة �أع��ل��ن ���ص��ن��دوق التنمية
ال��ع��ق��اري��ة� ،إي�����داع  734م��ل��ي��ون ري�����ال ،يف
ح�سابات امل��واط��ن�ين م��ن مُ�ستفيدي برنامج
"�سكني" من وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
والإ�سكان و�صندوق التنمية العقارية ل�شهر
يوليو احلايل.

و�أو����ض���ح ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�صندوق
التنمية ال��ع��ق��اري��ة من�صور ب��ن م��ا���ض��ي� ،أن
�إج��م��ايل ال��دع��م ه��ذا ال�شهر ُخ�ص�ص لأرب��اح
عقود التمويل العقاري امل��دعُ��وم ،الف��ت�� ًا �إىل
�أن �إجمايل ما �أُودع يف ح�سابات م�ستفيدي
"�سكني" منذ �إعالن برنامج التحول يف يونيو

تداول سهم "لوسيد" وأرباح قياسية
لصندوق االستثمارات
الريا�ض  -البالد

م��ن امل��ق��رر ت���داول �أ�سهم لو�سيد م��وت��ورز يف
ب��ور���ص��ة ن��ا���س��داك ال��ي��وم االث��ن�ين ب��ع��د �أن متت
املوافقة على اندماج ال�شركة مع "�شركة ال�شيكات
على بيا�ض" .
و�سيمتلك ���ص��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة
ال�سعودي �أكرث من  %60من لو�سيد ،حمقق ًا ربح ًا
يقارب  20مليار دوالر من ا�ستثماره البالغ 2.9
مليار دوالر يف لو�سيد ،وذلك مبوجب تقديرات
متوقعة ل�سعر ال�سهم.
و�أعلنت كل من لو�سيد موتورز ،وت�شرت�شيل
كابيتال عن ال�صفقة يف فرباير ،وهي ا�ستثمار
بنحو  4.5مليار دوالر يف متويل ل�شركة لو�سيد.
وت���أم��ل �شركة ت�شرت�شيل كابيتال الأمريكية
البدء يف بيع �سيارة لو�سيد �أي��ر ،وه��ي �سيارة
�سيدان كهربائية فاخرة جرت �صناعتها يف م�صنع
لو�سيد يف والية �أريزونا ،يف الن�صف الثاين من
هذا العام.
وت�ترب��ع ���ش��رك��ة ل��و���س��ي��د م���وت���ورز ل�صناعة

ال�سيارات الكهربائية ،على عر�ش �أك�بر �صفقات
الـ  SPACبعد �إبرامها �صفقة لالندماج بتقييم
للكيان اجلديد ي�صل �إىل  24مليار دوالر بالنظر
�إىل الآف���اق امل�ستقبلية لل�شركة ،وم��ع ذل��ك يبقى
تقييم ال�شركة بعيدا عن تقييم ت�سال التي تبلغ
قيمتها ال�سوقية  690مليار دوالر.
وت�أتي هذه ال�صفقة لتكون �أك�بر �صفقة �ضمن
ف��ورة االن��دم��اج��ات العك�سية م��ع �شركات �شركة
اال���س��ت��ح��واذ لأغ��را���ض خا�صة  SPACوالتي
كانت من ن�صيب لو�سيد موتورز اململوكة بح�صة
�أغلبية ل�صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي،
ك��م��ا �أن ���ش��رك��ة ت�شرت�شيل ك��اب��ي��ت��ال ت��ع��د �ضمن
�شركات امل�صريف اال�ستثماري ال�سابق يف �سيتي
غروب بهدف �إدراج �أ�سهمها.
وتقيم ال�صفقة الكيان اجلديد بـ  11.7مليار
دوالر م��ع الإ���ش��ارة �إىل �أن التقييم املبني على
ال��ت��وق��ع��ات امل�ستقبلية ل��ل�����ش��رك��ة ال��ت��ي ت�شمل
الإي����رادات املتوقعة وامل���وارد املالية الإجمالية
والتدفقات النقدية يقدر بـ  24مليار دوالر.

2017م وح��ت��ى ي��ول��ي��و اجل����اري ،جت���اوزت
 29.6مليار ريال.
وبني �أن برنامج القر�ض العقاري املدعُوم
يمُ���ك���ن م�����س��ت��ف��ي��دي ب��رن��ام��ج "�سكني" من
احل�صول على قر�ض عقاري بقيمة ت�صل �إىل
� 500ألف ريال مدعوم الأرب��اح بن�سبة ت�صل
�إىل  ،%100م�ؤكد ًا على ا�ستمرار ال�صندوق
يف دع��م القرو�ض العقارية �ضمن "�سكني"
ب�شكل �شهري مبا يحقق م�ستهدفات برنامج
الإ�سكان � -أحد برامج ر�ؤي��ة  - 2030بهدف
رف��ع ن�سب متلك الأ���س��ر ال�سعودية للم�ساكن
 %70نهاية 2030م.

 % 128زيادة في الدفع اإللكتروني

مليار ريال إيرادات طلبات التوصيل في الربع األول
جدة  -البالد

ك�شفت هيئة االت�����ص��االت وتقنية
امل��ع��ل��وم��ات ع���ن ارت���ف���اع امل��ت��و���س��ط
ال�شهري لقيمة الطلبات عرب تطبيقات
التو�صيل لت�صل �إىل مليار ريال يف
الربع الأول من عام  2021وبن�سبة
من��و بلغت  %45م��ق��ارن��ة بالربع
الأول م���ن ع���ام  ،2020بينما
ارت��ف��ع املتو�سط ال�شهري لعدد
الطلبات بن�سبة  % 33لي�صل
�إىل  9.2مليون طلب  ،م�شرية
�إىل �أن امل��ت��و���س��ط ال�شهري
لعمليات الدفع الإل��ك�تروين
ارتفع بن�سبة  % 128لي�صل
�إىل  8.1مليون عملية.
كما ك�شفت الهيئة عن

�إدراج � 4شركات تطبيقات التو�صيل يف
ال�سوق ال�سعودي خالل الفرتة املقبلة.
وبينت يف بيان لها� ،أنها اجتهت م�ؤخرا
لعقد عدد من ور�ش العمل مع �شركة ال�سوق
املالية "تداول" وغريها من اجلهات بهدف
حت��ف��ي��ز ���ش��رك��ات ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��و���ص��ي��ل يف
اململكة على الإدراج يف الأ���س��واق املالية
والتعريف مبتطلبات الإدراج وبيان املزايا
املرتتبة على ذلك  ،حيث تتوفر بيئة تنظيمية
�آمنة ت�ضمن حقوق جميع الأط��راف وتوفر
مناخ ًا ا�ستثماري ًا ج��اذب�� ًا يت�سم باحليوية
واال�ستدامة منذ توليها تنظيم قطاع الربيد
يف الن�صف الثاين من عام .2019
وتوا�صل الهيئة خططها لتوطني تطبيقات
التو�صيل ،التي تهدف �إىل حتفيز املواطنني
على االن�ضمام �إىل �سوق تطبيقات التو�صيل

يف اململكة ال�ستثمار الطلب املتزايد على
اخلدمة وتنويع م�صادر الدخل.
وت����أت���ي احل��م��ل��ة ب��ال��ت��ع��اون ب�ي�ن هيئة
االت�����ص��االت م��ع وزارة االت�����ص��االت وتقنية
امل��ع��ل��وم��ات وب���ن���ك ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
و�صندوق تنمية امل���وارد الب�شرية (ه��دف)
وال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ن�����ش���آت ال�����ص��غ�يرة
واملتو�سطة (من�ش�آت) ،وتطبيقات التو�صيل
عرب املن�صات الإلكرتونية امل�سجلة لدى هيئة
االت�صاالت.
وت�ستهدف احلملة ت�شجيع ثقافة االبتكار
وري���ادة الأع��م��ال يف العمليات الت�شغيلية
للقطاع والذي يت�سم باحليوية والتناف�سية
العالية؛ حيث ت�شري الإح�صاءات �إىل بلوغ
�إجمايل الطلبات خالل الربع الأول من العام
� 2021أكرث من  28مليون طلب".
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إدانات قوية لإلرهاب الحوثي ضد المملكة
عوا�صم  -البالد

تتواىل املواقف العربية والعاملية املنددة بالإرهاب احلوثي �ضد
اململكة  ،وا�ستنكرت العوا�صم ا�ستمرار ا�ستهداف احلوثي للمدنيني
واملناطق املدنية وتهديد ا�ستقرار املنطقة ع�بر �إط�ل�اق ع��دد من
الطائرات امل�سرية باجتاه املناطق اجلنوبية و�صاروخ ًا بال�ستي ًا
جتاه جازان  ،وجددت الدول وقوفها وت�ضامنها التام مع اململكة.
كما ا�ستنكر ال�برمل��ان العربي قيام ميلي�شيا احلوثي الإرهابية
ب�إطالق عدد من الطائرات امل�سرية املفخخة باجتاه املنطقة اجلنوبية
يف اململكة العربية ال�سعودية  ،م�ؤكدًا �أن ميلي�شيا احلوثي تنظيم
�إرهابي يدار من طهران لتنفيذ �سيا�سات ن�شر الفو�ضى والإرهاب
يف املنطقة والعامل.
و�أدان الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي ،الدكتور يو�سف بن
�أحمد العثيمني يف بيان ام�س �إطالق ميلي�شيا احلوثي الإرهابية
ث�لاث ط��ائ��رات م�سرية (مفخخة) و���ص��اروخ بالي�ستي بطريقة
متعمدة يف حماولة ال�ستهداف املدنيني والأعيان املدنية يف املنطقة
اجلنوبية من اململكة ،م�شيدا بيقظة واحرتافية ق��وات الدفاعات
اجل��وي��ة ال�سعودية التي متكنت م��ن اعرتا�ضها وت��دم�يره��ا قبل
الو�صول �إىل �أهدافها.
و�أك��د الأم�ين العام جم��ددا على �إدان��ة املنظمة ال�ستمرار ميلي�شيا
احلوثي الإرهابية يف �إط�لاق الطائرات امل�سرية املفخخة باجتاه
املدنيني الأبرياء يف اململكة ،معتربا ذلك "جرائم حرب"  ،م�ؤكدا
وقوف منظمة التعاون الإ�سالمي وت�ضامنها مع اململكة يف كل ما
تتخذه من �إجراءات حلماية �أمنها وا�ستقرارها و�سالمة املواطنني
واملقيمني على �أرا�ضيها.

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية ..وتقرير دولي:

ميليشيا الحوثي األكثر إرهابا
م�أرب  -وكاالت

ي��وم�� ًا ب��ع��د �آخ����ر ي�ضيف اجل��ي�����ش ال��وط��ن��ي اليمني
مكت�سبات على الأر����ض  ،بتحرير املزيد من املواقع
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة وا���س��ت��ع��ادت��ه��ا م��ن ملي�شيا احل��وث��ي
الإرهابية املدعومة من �إيران.
ويف �سياق تقدمه امل��ي��داين ح���ررت ق���وات اجلي�ش
�أم�����س م��ن��اط��ق وم��رت��ف��ع��ات ج��دي��دة يف جبهة رحبة
جنوب غ��رب حمافظة م����أرب ،و�سط خ�سائر ب�شرية

ومادية يف �صفوف امليلي�شيا االنقالبية � ،إ�ضافة �إىل
خ�سائر �أخرى يف العتاد ،فيما دمّر طريان حتالف دعم
ال�شرعية � 3أطقم حوثية وم�صرع جميع من كانوا على
متنها  ،ولقي ما ال يقل عن  22عن�صر ًا حوثيا م�صرعهم
وجرح �آخرون ،الأحد بنريان اجلي�ش اليمني يف جبهة
الك�سارة غرب حمافظة م�أرب .ولفتت م�صادر اجلي�ش
�إىل �أن اجلي�ش الوطني ا�ستعاد �أ�سلحة وكميات من
الذخائر املتنوعة خلفتها امليلي�شيا التي الذت بالفرار

حت��ت �ضربات اجلي�ش .وتوا�صل ملي�شيا احلوثي
الإره��اب��ي��ة خروقاتها الت��ف��اق وق��ف �إط�ل�اق ال��ن��ار يف
حمافظة احلديدة على م��ر�أى وم�سمع �أع�ضاء البعثة
الأمم��ي��ة املعنية مبراقبة الهدنة  ،و�أدت االنتهاكات
منذ �إع�لان اتفاق �ستوكهومل يف دي�سمرب� 2018إىل
�سقوط �آالف ال�ضحايا من املدنيني الأبرياء .وتوثيقا
لتلك اجلرائم الإرهابية � ،أ�شار تقرير دويل �إىل �أن
ميلي�شيا احل��وث��ي تت�صدر قائمة التنظيمات الأك�ثر

ارتكابا للعمليات الإرهابية يف املنطقة العربية خالل
الربع الثاين من العام اجلاري  ،ووثق التقرير الدويل
الذي ر�صد م�ؤ�شرات الإره��اب يف املنطقة و�أ�صدرته
م�ؤ�س�سة "ماعت لل�سالم والتنمية وحقوق الإن�سان"
العمليات الإره��اب��ي��ة مللي�شيا احل��وث��ي �ضد �أه���داف
داخل اليمن ويف اململكة العربية ال�سعودية  ،وجاءت
ملي�شيات احلوثي يف مقدمة التنظيمات التي تبنت
عمليات �إرهابية خالل فرتة التقرير.

تجفيف أنهار األحواز واتساع االحتجاجات الشعبية

إيران ..الرصاص يواجه مظاهرات العطش
خوز�ستان  -البالد

م��ع ت��ف��اق��م �أزم����ة ال��ع��ط�����ش وان��ق��ط��اع امل��ي��اه مبحافظة
خوز�ستان ذات الأغلبية العربية ،يوا�صل �أهل الأحواز
احتجاجاتهم �ضد النظام الإي����راين مدعومة بحراك
�شعبي مت�ضامن ومتزايد يف العديد من املدن الإيرانية
 ،و�أ���س��ف��رت امل��واج��ه��ات ع��ن مقتل نحو  10حمتجني
وع�شرات اجلرحى بر�صا�ص الأمن ،وفق تقارير حقوقية
 ،ورغ��م حماولة تهدئة غ�ضب املتظاهرين بفتح �سدود
حمافظة الأهواز،توا�صل االحتجاجات الوا�سعة يومها
العا�شر رف�ضا لتحويل جماري الأنهار وت�شييد ال�سدود
 .وت�سببت �أزمة املياه يف فقدان بع�ض املوا�شيً ،
ف�ضال
عن م�شاكل للعديد من املزارعني يف حمافظة خوز�ستان
الغنية بالنفط والتي تعاين الإهمال ب�سبب �سيا�سات
النظام .وك�شفت م�صادر �إيرانية عن �أن �سلطات الأمن
�شددت قب�ضتها و�شنت حملة اعتقاالت وا�سعة  ،ون�شرت
منظمة حقوقية �إيرانية �أ�سماء �أك�ثر من  100معتقل،
فيما دفنت قوات احلر�س الثوري بع�ض جثث ال�ضحايا
يف الأح��واز ،دون �إبالغ �أ�سرهم .كما وردت تقارير عن
وجود قوات �أمنية مكثفة يف بع�ض امل��دن ،مبا يف ذلك
�إي��ذه الواقعة �شرقي حمافظة خوز�ستان ،والتي كانت
م�سرح ًا لالحتجاجات .ومنذ بداية االحتجاجات يف
خوز�ستان يف  15من يوليو اجلاري ،مت قطع �أو تعطيل
الإن�ترن��ت والكهرباء يف املحافظة ،وكذلك يف �أج��زاء الدميوغرافيا لهذا الإقليم  ،بهدف تهجري �أهلها من ف�صل ال�صيف ،فق َد �آالف املزارعني يف الأهواز قطعانهم
�أخ��رى من �إي���ران  ،وات�سعت االحتجاجات يف مدينة العرب ،ومن هذه الإجراءات القاتلة للزراعة وللحياة ،من امل�شية والأن��ع��ام جلفاف �أرا�ضيهم القاحلة ،كما
بجنورد وغريها من املدن املجاورة  ،دعم ًا للمحتجني ب��ن��اء ���س��دود وح��واج��ز للمياه وحت��وي��ل م�ساراتها خ�سر �آالف العمال املزارعني وال�صيادين الذين م�صادر
يف حمافظة خوز�ستان جنوبي �إي��ران الذين يطالبون حل��رم��ان �أب��ن��اء منطقة الأح����واز املحتلة و�إج��ب��اره��م رزقهم .ونفوق الأ�سماك والطيور واحليوانات الربية
بتوفري امل��ي��اه  ،ورف��ع "منوت وال نقبل الذل" ،وهو على التهجري  ،وقامت ال�سلطات م�ؤخرا بقطع املياه �إىل جانب موت ماليني �أ�شجار النخيل.
�شعار مت ا�ستخدامه يف ع��دة احتجاجات �سابقة �ضد ب�شكل كامل على �أنهر الأحواز ،منها نهر قارون ،ونهر وي����ؤك���د �أب���ن���اء الأح������واز مت�سكهم ب��ح��ق��وق��ه��م يف
الكرخة ،مما ت�سبب يف تدمري الزراعة ملئات الهكتارات ،مناطقهم ،وت�صديهم ملحاولة طم�س هويتها العربية،
النظام الذي ي�شن حملة �أمنية �ضد �أي احتجاجات.
بل حتى مياه ال�شرب ،بعد نقل النظام الإي��راين تلك �ضمن �سيا�سة التطهري العرقي التي ميار�سها نظام
قتل الحياة في األحواز
املياه �إىل �أ�صفهان .وطبقا لأرقام ر�سمية ،تعاين مئات طهران  ،حيث يوا�صلون مظاهراتهم واحتجاجاتهم
ويطبق ن��ظ��ام امل�ل�ايل منذ ���س��ن��وات �سيا�سة جتفيف البلدات يف �إقليم الأهواز من �شح املياه ،وال تزال ت�ؤمن الغا�ضبة وهتافات «بالروح بالدم نفديك يا �أحواز»،
الأنهار والتعطي�ش يف الأح��واز العربية التي تعاين حاجاتها الأ�سا�سية م��ن خ�لال اال�ستعانة ب�صهاريج «ك�لا ك�لا للتهجري» رغ���م القمع وال��ر���ص��ا���ص ال��ذي
التمميز والفقر والقمع ،يف �إط��ار خمططاته لتغيري املياه .منذ �أن بد�أت �أزمة املياه بفعل النظام يف بداية تواجهه ث��ورة العط�ش ،و�سقوط ع�شرات القتلى

واجل��رح��ى  ،يف ال��وق��ت ال���ذي ي��واج��ه فيه النظام
الإي���راين غليان ًا �شعبي ًا وا�سعا من كافة التيارات
املعار�ضة ،لي�س فقط يف الأح��واز العربية ،بل يف
طهران لأ�سباب معي�شية وتدهور فر�ص لقمة العي�ش
و�سبله املختلفة وغ�لاء الأ�سعار والت�ضخم املايل
وال�سيا�سات االقت�صادية الفا�شلة ،وه��در �أم��وال
الإيرانيني على الت�سلح الع�سكري غري املربر ،وعلى
متويل امليلي�شيات الإرهابية التي يعدها نظام املاليل
واحلر�س الثوري �أذرعة له لتقوي�ض �أمن العديد من
ال��دول ب�سيا�سة ن�شر الفو�ضى واحل���روب الأهلية
والتغول ال�سيا�سي وتهديد ا�ستقرار املنطقة وحركة
املالحة البحرية العاملية.

تونس تشتعل
ضد حركة النهضة
تون�س  -وكاالت

ت�شهد الأزمة ال�سيا�سية واالقت�صادية يف تون�س ت�صعيدا
حادا  ،بارتفاع وترية االحتجاجات الغا�ضبة �ضد حركة
النه�ضة يف العا�صمة ،و�أغلقت ال�سلطات كافة الطرقات
واملنافذ امل�ؤدية ملقر الربملان و�شارع احلبيب بورقيبة
وال�����ش��وارع الرئي�سية القريبة منه ،لتعطيل و�صول
املتظاهرين  ،لكن املظاهرات جت��اوزت العا�صمة �إىل
العديد من املدن واملحافظات التي �شهدت ح�شدا �شعبيا
ك��ب�يرا ،ح��ي��ث اق��ت��ح��م��وا م��ق��ارات احل��رك��ة يف ع���دد من
املحافظات وامل��دن الرئي�سية �أهمها ال��ق�يروان وت��وزر
و�سو�سة ال�ساحلية و�صفاق�س ،وقاموا ب�إ�سقاط واقتالع
الالفتات اخلا�صة باحلركة وحزبها ال�سيا�سي  ،و�سط
هتافات غا�ضبة ودع���وات ت��ن��ادي برحيلها ع��ن احلكم
 ،وت���داول ن�شطاء على م��واق��ع التوا�صل االجتماعي
�صورا ومقاطع فيديو تظهر اقتحام املحتجني للمقرات
و�أفرغوها من حمتوياتها وقاموا ب�إحراقها.
وكانت املظاهرات الغا�ضبة قد انطلقت من ميدان باردو
حيث مقر الربملان التون�سي يف العا�صمة �إىل عدة مدن
وحم��اف��ظ��ات و�شهدت ح�شودا �شعبية ك��ب�يرة ورفعت
�شعارات تتهم �إخوان تون�س باحتالل البالد.
ويحمّل غالبية التون�سيني حركة النه�ضة م�س�ؤولية
تدهور الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية،
ب�سبب ف�شلها يف �إدارة �ش�ؤون البالد منذ دخولها �إىل
ال�سلطة عام  ،2011ويرون �أن احلل لإنقاذ البالد يتمثل
يف خروجها من احلكم.
وعلى �ضوء هذا الت�صعيد  ،يتوقع حمللون تون�سيون �أن
ت�شهد البالد املزيد من االنفجار ال�شعبي جراء �سيا�سيات
حركة النه�ضة التي  ،بح�سب قولهم � ،أف�سدت امل�سار
الدميقراطي ومار�ست العنف الدموي �ضد املعار�ضني
ف�ضال عن ف�ضح حماولة ا�ستغالل امل�ؤ�س�سة الق�ضائية
لإف�ساد ملفات التقا�ضي يف عدة ق�ضايا �إرهابية �أبرزها
مقتل �شكري بلعيد وحممّد الرباهمي  ،يف الوقت الذي
تعاين فيه تون�س �أزمات اقت�صادية و�صحية متزايدة يف
ظل ات�ساع تداعيات تف�شي جائحة كورونا.
ويرى املراقبون �أن مالمح الأزم��ة ،تعك�سها امل�ؤ�شرات
االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ،حمملني ح��رك��ة النه�ضة
امل�س�ؤولية كاملة ،لأنها تت�صدرت امل�شهد ال�سيا�سي منذ
�أح���داث � 2011إىل ال��ي��وم .و َت��دح��رج ت�صنيف تون�س
االئ��ت��م��اين ،حيث راج��ع��ت الوكالة العاملية للت�صنيف
االئتماين "فيت�ش رايتنغ" �آفاق تون�س من م�ستقرة �إىل
�سلبية .وقالوا �إن اال�ستقرار ال�سيا�سي هو مفتاح النمو
االقت�صادي ،الفت ًا �أن تون�س تعي�ش حالة م�ستع�صية من
ال�صراعات ال�سيا�سية ،ما يجعل امل�ستقبل غام�ض ًا.
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إشعار القادمين  بضرورة اتباع األنظمة وعدم حمل أي مواد ممنوعة

وثيقة ضوابط الموسم الجديد للعمرة والزيارة
مكة املكرمة  -احمد االحمدي

�أ�صدرت وزارة احلج والعمرة وثيقة �ضوابط خدمات املعتمرين وزوار امل�سجد النبوي ال�شريف ال�صادرة بقرار من جمل�س
الوزراء املوقر للمعتمرين القادمني من خارج اململكة ملو�سم العمرة القادم ١٤٤٣هـ للعمل مبوجبها علما بانه �سيتم حتديث
الوثيقه ح�سب امل�ستجدات واملتغريات للمو�سم امل�شار اليه.
وفيما يلي ال�ضوابط .او ًال االلتزامات العامة
على �شركات وم�ؤ�س�سات العمرة ال�سعودية:
خدمة املعتمر بكل �أم��ان��ة و�إخ�لا���ص  .تنفيذ ما
ي�صدر ع��ن ه��ذه ال���وزارة واجل��ه��ات املعنية من
�ضوابط وتعليمات� .إب�لاغ كافة وكالئهم خارج
امل��م��ل��ك��ة بجميع م��ا ي�����ص��در ع��ن ه���ذه ال����وزارة
واجل��ه��ات املعنية م��ن �ضوابط وتعليمات �أوال
ب���أول  ،والتحقق من ال��ت��زام ال��وك�لاء بتنفيذها
و�إبالغهم للمعتمرين بها .تنفيذ الربنامج وما
يت�ضمنه م��ن خ��دم��ات وف��ق م��ا مت االت��ف��اق عليه
م�سب ًقا مع املعتمر .ت�أمني كافة اخل��دم��ات التي
يطلبها املعتمر �أو الوكيل اخلارجي  ،الت�أكيد على
الوكالء اخلارجيني �إ�شعار املعتمرين ب�ضرورة
اتباع الأنظمة والإر���ش��ادات املتعلقة بعدم حمل
�أي م���واد مم��ن��وع��ة ع��ن��د ال��ق��دوم لأداء منا�سك
العمرة والزيارة واحلر�ص على عدم �إدخال �أي
مواد حمظورة جتنبا لتطبيق العقوبات بحقهم.
تلتزم �شركة العمرة يف حال تقدمي خدماتها من
خ�لال وكيل افرتا�ضي يف �أح��د ال��دول املعتمدة
على �أن يكون .ذلك مق�صور ًا على مواطني الدولة
واملقيمني فيها كما تلتزم مب��غ��ادرة املعتمرين
الذين قدموا مبوجب هذا امل�سار فور انتهاء مدة
الت�أ�شرية و�إال �سيتم اتخاذ الإج��راءات النظامية
بحقها وف��ق م��اه��و معتمد للتعامل م��ع ح��االت
الت�أخر عن املغادرة يف الالئحة التنفيذية لتنظيم
خ��دم��ات امل��ع��ت��م��ري��ن ت��ق��دمي اخل��دم��ات ال�لازم��ة
للمعتمر خ�لال ف�ترة وج���وده داخ��ل اململكة يف
حال تعر�ضه لأي وقوعات �أو حوادث وما ينتج
عنها من حاالت تنظيمية �أو �أمنية �أو �صحية �أو
وفيات ,وانهاء كافة الإجراءات الالزمة بح�سب
احل��ال��ة بالتن�سيق م��ع ه��ذه ال����وزارة واجل��ه��ات
املخت�صة.
التزامات الوكالء الخارجيين
التن�سيق امل�ستمر مع �شركة العمرة املتعاقد معها
مب��ا يحقق خدمة املعتمر بكل ام��ان��ه واخال�ص
وف���ق تنظيم خ��دم��ات امل��ع��ت��م��ري��ن وت��ع��دي�لات��ه
والئحته امل�شار لها �سابقا .االل��ت��زام بتنفيذ ما
ي�صدر ع��ن ه��ذه ال���وزارة واجل��ه��ات املعنية من
�ضوابط وتعليمات �إب�لاغ املعتمرين بجميع ما
ي�صدر من �ضوابط تتعلق با�شرتاطات و�ضوابط
قدوم املعتمرين للمملكة و�ضوابط الإقامة بها ،
عدم ال�شراء املبا�شر �أو تقدمي �أي خدمات داخل
اململكة �إال من خالل �شركة العمرة.
الت�أكيد على املعتمرين ب�ضرورة ارتداء بطاقات
تعريفية عند قدومهم عرب مطار امللك عبدالعزيز
الدويل بجدة �أو مطار الأمري حممد بن عبدالعزيز
الدويل باملدينة املنورة للتمييز بيهم وبني الركاب
االخرين القادمني على نف�س الرحالت ليت�سنى
جلميع اجلهات املعنية باملطار التعرف ال�سريع
لهم وتقدمي اخلدمات اليهم.
تأهيل الوكالء الخارجيين
ع��ل��ى ال��وك��ي��ل اخل���ارج���ي ال���راغ���ب يف ت��ق��دمي
اخلدمات للمعتمرين التقدم بطلب الت�أهيل عرب
بوابة وزارة احلج والعمرة وااللتزام بال�ضوابط
امل��و���ض��ح��ة يف ال��ب��واب��ة م��ع �إرف����اق امل�ستندات
والبياناث التالية� :صورة من ال�سجل التجاري
م�صدقة من اجلهات املخت�صة ومن ممثلي اململكة
العربية ال�سعودية يف دولة الوكيل  -ع�ضوية
الأياتا (املنظمة الدولية للنقل اجلوي) وي�ستثنى
بع�ض ال��دول من ه��ذا ال�شرط يف ح��ال ان�ضواء
الوكيل اخلارجي حتت اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون
احلج والعمرة � -صورة من جواز ال�سفر اخلا�ص
مب�س�ؤول املن�ش�أة -بيانات التوا�صل والعنوان
التف�صيلي .علما ب�أنه يحق لوزارة احلج والعمرة
�إيقاف الطلب �أو �إلغائه متى مار�أت ذلك.
ضوابط التعاقد مع الوكالء
االلتزام بالتعاقد بني الطرفني مبوجب منوذج
العقد امل��وح��د املعتمد م��ن ال����وزارة وب��الإم��ك��ان
طباعته .توثيق التعاقد باخلتم والتوقيع من
الطرفني على جميع ن�سخ العقد .م�صادقة الغرفة
التجارية على �صحة توقيع م�س�ؤول �شركة العمرة

التأمين الشامل
أحد المتطلبات
الرئيسية لطلب
إصدار التأشيرات

العمرة ال�سعودية املتعاقد معها مببلغ مائتني �ألف
�سعودي.

الضوابط الصحية
يف ظل ا�ستمرار جائحة ك��ورون��ا ف���إن ال��وزارة
تنفيذ البرتوكوالت
ت��ن�����س��ق ب�����ش��ك��ل دوري ل��ت��ط��ب��ي��ق الإج��������راءات
الصحية التي
االح�ت�رازي���ة وال�ب�روت���وك���والت ال�صحية التي
ت�ضمن �سالمة املعتمرين وال���زوار على النحو
تضمن سالمة
ال���ت���ايل :ا����ش�ت�راط ا���س��ت��ك��م��ال ت��ل��ق��ي اجل��رع��ات
المعتمرين والزوار
للقاحات فريو�س كورونا املعتمدة يف اململكة يف
�أداء منا�سك العمرة والزيارة للم�سجد النبوي
ال�شريف وال�صالة يف امل�سجد احلرام والرو�ضة
توعية المعتمر
ال�����ش��ري��ف��ة� ،إرف����اق ���ش��ه��ادة التح�صني امل�����ص��ادق
عليها م��ن اجل��ه��ات الر�سمية يف ب�ل�اد املعتمر
بمدة البرنامج
�ضمن م�سوغات الطلب م��ع ا���ش�تراط �أن تكون
من اللقاحات املعتمدة باململكة ا�ضافة اىل اقرار
والمغادرة في
ب�صحة املعلومات االل��ت��زام ب���إج��راءات احلجر
الوقت المحدد
ال�صحي املو�سمي لدخول امل�سافرين القادمني �إىل
اململكة العربية ال�سعودية وفق الآليات املعتمدة
على العقود.٤ .م�صادقة جهة االخت�صا�ص يف بلد من اجلهات املخت�صة.
الوكيل على �صحة توقيعه على العقد  .م�صادقة
خدمات شركات العمرة
ممثلية اململكة يف بلد الوكيل على العقد .تقدمي
الوكيل اخل��ارج��ي �ضمانا ماليا ل�صالح �شركة على ���ش��رك��ات ال��ع��م��رة ال���راغ���ب���ة يف ت��ق��دمي

اخلدمات للمعتمرين الأف���راد -غ�ير املرتبطني والكوارث التي قد تواجه املعتمر ال قد رالله.
ب��وك��ي��ل خ���ارج���ي -االل���ت���زام مب��ا ي��ل��ي حتديد .تغطية حاالت ت�أخر �أو الغاء رحالت الطريان
الدول التي ترغب �شركة العمرة تقدمي اخلدمة وتت�ضمن بدل الإقامة والإعا�شة .
فها لهذه الفئة من املعتمرين عرب النظام الآيل
ضوابط بالغات تغيب المعتمرين
للعمرة ..املتابعة ال��دوري��ة لطلبات املعتمرين
الأف���راد التي حت��ال �إىل �شركة العمرة املعنية على ���ش��رك��ات ال��ع��م��رة معاجلة ح���االت تغيب
من امل�سار الإلكرتوين للعمرة واتخاذ الإجراء املعتمرين على النحو ال��ت��ايل :توعية املعتمر
الالزم باملوافقة �أو الرف�ض خالل (� )24ساعة ب�أهمية االلتزام مبدة الربنامج وامل��غ��ادرة يف
من وق��ت �إدخ��ال املعتمر للطلب  ،م�س�س�ؤولية الوقت املحدد بتاريخ العودة ,واحلر�ص على
�شركة العمرة عن املعتمرين الذين وافقت على اتخاذ الإج���راءات النظامية عند انهاء �سريان
طلباتهم وتقدمي جميع اخلدمات املتهاقد عليها ت���أ���ش�يرة ال��ع��م��رة .يف ح��ال��ة تغيب �أي معتمر
عن العودة يف املوعد املحدد بدون عذر تلتزم
معهم من حني قدومهم وحتى مغادرتهم.
�شركات العمرة ب�إ�شعار ال���وزارة ع�بر امل�سار
الإل����ك��ت�روين ل��ل��ع��م��رة م���ع ن�����س��خ��ة م���ن ج���واز
ضوابط خدمات التأمين الشامل
الت�أمني ال�شامل �أحد املتطلبات الرئي�سية لطلب ال�سفر مو�ضحا فيها ختم دخول اململكة .وذلك
�إ�صدار الت�أ�شريات .وتعترب البولي�صة �سارية خ�لال �أرب��ع��ة وع�شرين �ساعة بحد �أق�صى من
املفعول ملدة ( )٣٠يوما من تاريخ دخول اململكة وق��ت ر�صد احل��ال��ة .ح��االت التغيب من املنافذ
���س��واء ال�بري��ة البحرية �أو اجل��وي��ة يتم اب�لاغ
وت�شتمل على املنافع التالية:
تقدمي اخل��دم��ات ال�صحية للمعتمر يف جميع ال��وزارة خالل �أربعة وع�شرين �ساعة من وقت
امل�ست�شفيات وامل���راك���ز ال�صحية احلكومية و���ص��ول املعتمر ويعد حم�ضر ب�لاغ تغيب يف
التابعة لوزراة ال�صحة .وامل�ست�شفيات واملراكز املنفذ وي�صادق عليه من قبل ال��وزارة و�شركة
ال�صحية اخلا�صة املعتمدة من جمل�س ال�ضمان اال�ستقبال يف املنفذ ويرفق بامل�ستندات الالزمة
ال�صحي ال��ت��ع��اوين  ،ال��ت���أم�ين على احل���وادث عند رفع البالغ من خالل النظام.

زمان
9
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اإلسماعيلية تجهز الطائي لدوري المحترفين
حائل  -خالد احلامد
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ت�صل ال��ي��وم االث��ن�ين بعثة ال��ف��ري��ق الأول ب��ن��ادي ال��ط��ائ��ي �إىل مدينة
الإ�سماعيلية امل�صرية؛ ال�ستكمال املع�سكرالإعدادي للمو�سم اجلديد الذي
ي�ستمر ملدة  12يومًا ،يخو�ض خالله الفريق عد ًدا من املباريات التجريبية
مع بع�ض الفرق امل�صرية ،ومع نادي الباطن الذي يع�سكر هو الآخر مب�صر،
وقد اختتمت املرحلة الأوىل من ا�ستعدادات الفريق مبع�سكر بريدة.
وقد �أثنى الطائيون على ال�صفقات اجلديدة؛ نظري امل�ستوى اجليد الذي
قدموه خالل مع�سكر املرحلة الأوىل.
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األخضر يحرج األلمان ويخسر بأخطائه
جدة – هالل �سلمان

عاطف الأحمدي

تنافس فاخر في الميركاتو!!!
جميع جماهري الأندية تعول -وب�شكل كبري -على �إدارات �أنديتها يف
عملية �إعداد فرقها من اجل حتقيق طموحاتها ،فاملو�سم املقبل �سيكون
مغايرا يف كل مكوناته وتراكيبه مقارنة مبو�سمني م�ضيا �أثرت عليهما
اجلائحة وغريت الكثري من �إعداداته رغم ثبات �شخ�صية البطل التي
تكونت يف فريق الهالل وانتزاعه لقب الدوري با�ستحقاق .
فكل التحركات التي يقودها م�سريو الأندية يف جودة التعاقدات �سواء
على م�ستوي الالعب املحلي �أو الأجنبي �أو حتى رزنامة عملية الإعداد؛
جميعها م�ؤ�شر جيد يوحي ب�أننا مقبلون على مو�سم تناف�سي مثري لن
يقت�صر فقط على الأ�سماء املعتادة ،فامل�ساحة �ستكون كبرية و�ست�شمل
ع��ددا ال ي�ستهان به من املناف�سني وق��د تتغري �إع���دادات املناف�سة عن
املتعارف ً
�سلفا با�ستثناء بع�ض " الثوابت " ..
ولكن قد ي�صادف كل تلك اجلهود عدم توفيق �أو �أخطاء فهذا �أمر وارد
يف عامل امل�ستديرة و�سيتطلب هذا الو�ضع القدرة على �إدارة الأزمة
وهذا هو الفارق الذي �سيقود �إىل حتقيق الهدف ،فاالعتماد فقط على
مرحلة التكوين دون و�ضع خطط منا�سبة لأي �أزمة طارئة وعدم القدرة
على �إيجاد حلولها �سين�سف كل العمل ال��ذي ق��دم ً
�سالفا وه��ذا ما مت
ً
م�سبقا التي متيزت يف تكوين منظومة
ر�صده عند كثري من الأندية
جيدة وافتقدت للقدرة على �إدارة �أزماتها؛ �سواء الإداري��ة �أو الفنية
�أواملالية .
لذلك م��ن املفرت�ض �أن تكون الإدارات على وع��ى و�إمل���ام ت��ام بكامل
تفا�صيل املو�سم وع��دم االهتمام بجزء وت��رك باقي الأج���زاء وو�ضع
خطط منا�سبة لكل الأحداث التي قد تطر�أ اثناء املو�سم والقدرة على
ً
وخ�صو�صا �أن �أغلب الإدارات متلك اخل�برات الكافية لإدارة
�إدارتها
احلدث .
فاذا اتفقنا �أن مو�سم املريكاتو ال�صيفي حتى الآن فاخر جلل الأندية
ومازال البع�ض يعمل للحاق بهذا املو�سم من خالل الإحالل وبجودة
عالية يظل الأه��م مع انطالق املو�سم القدرة على �إدارة العمل داخل
الفرق مبا يتوافق مع عملية اال�ستقطابات وتهيئة الأجواء املنا�سبة؛
�سواء على م�ستوى التعامل �أو التحفيز �أو زرع الدافعية �أو ت�أمني
املتطلبات املالية ل�سري العمل ،و�أكاد �أجزم �أن جميع اجلماهري مبختلف
ميولها
ال ترغب مب�شاهدة ح��االت تنفر �أو ه��روب �أو ف�سخ عقد لالعبني كما
ح�صل ً
�سابقا يف بع�ض الأندية و�أفقدت جماهريها حتقيق طموحاتها .
�أما على اجلانب اجلماهريي فرفع �سقف الطموحات حق م�شروع مع
التعاقدات ولكن يجب و�ضع التعرثات يف احل�سبان وكيفية الدعم
للقدرة على جتاوزها فالوقوف عندها فقط قد ي�صيب بالإحباط الذي
قد يكون من ال�صعب جتاوزه وجعل املو�سم للن�سيان .

بقعة �ضوء

النجاح دائما يكون يف " الفعل " ولي�س " ردة الفعل ".

خ�سر منتخبنا الأومل��ب��ي �أم���ام نظريه
الأمل��اين(� )2-3أم�س يف ثاين مبارياته
�ضمن مناف�سات ك��رة ال��ق��دم ب�أوملبياد
(ط��وك��ي��و ��� )2020ض��م��ن امل��ج��م��وع��ة
الرابعة.
ب��د�أ املنتخب الأمل���اين امل��ب��اراة �ضاغطا
منذ البداية؛ حيث حت�صل على فر�صتني
خطريتني يف �أول  5دقائق ،ثم �سجل
عبدالله احل��م��دان ه��دف��ا �أل��غ��اه احلكم
ب���داع���ي وج����ود مل�����س��ة ي���د يف ال��دق��ي��ق��ة
ال�سابعة بعد انطالقة مميزة من �سامل
ال��دو���س��ري ،لكن �أمل��ان��ي��ا �سجلت هدف
التقدم ع�بر ن��دمي �أم�ي�ري (د  )11بعد
خط�أ يف عمق الدفاع ،وانح�صر اللعب
يف و���س��ط امللعب بعد ت��راج��ع الأمل���ان
للحفاظ على الهدف ،لكن الأخ�ضر �سجل
التعادل بوا�سطة �سامي النجعي الذي
تابع ت�سديدة �سامل املرتدة من احلار�س
(د  ،)29وجنح راغنار �أكي يف ت�سجيل
ال��ه��دف ال��ث��اين ل�ل�أمل��ان (د  )43لينتهي
ال�شوط الأول بتقدم املاكينات (.)1-2
وم����ع م��ط��ل��ع ال�������ش���وط ال����ث����اين ،جنح
م��ن��ت��خ��ب��ن��ا يف ت�����س��ج��ي��ل ال���ت���ع���ادل عرب
ال��ن��ج��ع��ي جم����ددا ب��ع��د مت���ري���رة زميله
�سعود عبد احلميد ،لي�صبح �أول العب

�سعودي يحرز هدفني يف الأوملبياد ،ثم
ط��رد احلكم مدافع �أملانيا �أم��و���س بيرب
يف الدقيقة  65بعد تدخله العنيف على
���س��امل ،وبعدها �أ���ش��رك م��درب الأخ�ضر
�سعد ال�شهري الالعب عبد الرحمن غريب
مكان �أمين اخلليف ،لكن الأملان �سجلوا
ال��ه��دف الثالث بر�أ�سية �أودوك����اي بعد

ركلة ركنية و�سوء تغطية من الدفاع (د
 ،)74وطالب العبو منتخبنا بركلة جزاء
بعد مل�سة يد وا�ضحة على �أودوكاي لكن
احلكم مل يلتفت لتلك املطالبات ،ثم نزل
خليفة الدو�سري وحمد اليامي و�أمين
يحيى مكان �سعود عبد احلميد و�سلمان
الفرج وعبد البا�سط هندي قبل  5دقائق

من نهاية الوقت الأ�صلي ،و�سدد �سامل
كرة قوية ت�صدى لها احلار�س الأملاين
مولر (د  ،)88ثم مرت ر�أ�سية العمري
بجوار القائم يف �آخ��ر فر�صة ،لينتهي
اللقاء بفوز �أملانيا (.)2-3
ويف املجموعة ذاتها� ،سقط املنتخب
ال�برازي��ل��ي يف ف��خ ال��ت��ع��ادل ال�سلبي

م���ع م��ن��ت��خ��ب ���س��اح��ل ال���ع���اج ،ل�يرف��ع
ر�صيده �إىل  4ن��ق��اط يف ال�����ص��دارة،
قبل مواجهته ملنتخبنا الأومل��ب��ي يف
اجلولة الأخرية من دور املجموعات
يوم الأربعاء املقبل .ويف املجموعة
الثالثة خ�سر املنتخب امل�صري �أمام
الأرجنتني .1/0

االتحاد يفاوض" مهاجما أجنبيا" ويقترب من الكفاءة المالية

جدة  -حممد بن نافع

�أك�����دت م�صادر"البالد" �أن �إدارة ن���ادي
االحت��اد ت�ضع حاليا اللم�سات الأخ�يرة على
�إن��ه��اء جميع املتطلبات املالية ال�ستخراج
�شهادة الكفاءة املالية ،التي متكن الفريق
م��ن ت�سجيل الالعبني يف ف�ترة االنتقاالت
ال�صيفية احلالية ،بعد �أن جنحت �إدارة �أمنار
يف قطع �شوط كبري ج��دًا يف �سبيل �إنهاء
هذا امللف؛ من ت�سديد متطلبات مالية لأندية
�أخ����رى ،وروات����ب م��وظ��ف�ين ،وم���ن املتوقع
جناح الإدارة االحتادية يف احل�صول على
���ش��ه��ادة ال��ك��ف��اءة امل��ال��ي��ة خ�ل�ال �أي����ام قليلة،
و�أكدت ذات امل�صادر� ،أن �إدارة نادي االحتاد املقبل ،وو�ضعت الإدارة ا�سمني كخيارين اجلدير ذكره �أن �إدارة نادي االحتاد حتظى
فتحت وب�شكل ج��دي مو�ضوع البحث عن �أول وثان -كما �سبق و�أن �أ�شارت �صحيفة " بدعم جماهريي كبري جدا؛ نظري عملها املميز
الذي القى قبول ودعم اجلماهري االحتادية.
مهاجم �أجنبي يكمل �شكل الفريق املو�سم البالد" -يف وقت �سابق.

لوشيسكو يصر على التعاقد مع جيوفينكو

جدة -البالد

�أكدت �صحيفة"  "sportdogاليونانية �أن م�س�ؤويل نادي
ب��اوك اليوناين وا�صلوا حم��اوالت��ه��م؛ م��ن �أج��ل التعاقد مع
الإيطايل �سيبا�ستيان جيوفينكو �صانع �ألعاب الفريق الأول
لكرة القدم بنادي الهالل ،و�أ�شارت �إىل � ّأن النادي اليوناين
ق��د ت��ق��دم ب��ع��ر���ض للتعاقد م��ع امل��ح�ترف الإي��ط��ايل
و���ش��راء امل��دة املتبقية يف عقده م��ع ال��ه�لال .وذل��ك

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

ً
وفقا لرغبات املدير الفني للفريق الأول .ومدرب الأزرق ال�سابق،
الروماين رازفان لو�شي�سكو .نظرًا لكونه يعلم قدرات الالعب.
ووف ًقا لل�صحيفة اليونانية ،ف� ّإن نادي باوك �سوف يعر�ض على
الالعب رات�� ًب��ا �سنويًا يقدر ب��ـ 1.2مليون ي��ورو بالإ�ضافة �إىل
منحه مكاف�أة توقيع كبرية .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل � ّأن جمل�س
�إدارة نادي الهالل برئا�سة فهد بن نافل مل يح�سم م�صري الالعب
�سيبا�ستيان جيوفينكو بعدُ .
حيث �إ ّن��ه يتبقى يف عقده ت�سعة

�أ�شهر كاملة .ويعد النجم الإيطايل من �أب��رز النجوم الأجانب
املن�ضمني �إىل ن��ادي ال��ه�لالُ .
حيث انتقل �إىل �صفوف الفريق
العا�صمي ،خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية عام  .2019وتوج
مع الزعيم الهاليل بلقب دوري �أبطال �آ�سيا ،ودوري ك�أ�س الأمري
حممد بن �سلمان للمحرتفني مرتني متتاليتني ،بالإ�ضافة �إىل
بطولة ك�أ�س خادم احلرمني ال�شريفني ،وت�ألق ب�شدة حتت قيادة
الروماين رازفان لو�شي�سكو.

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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بعمر الـ 18عاما..

أحمد الحفناوي يهدي تونس والعرب الذهب في أولمبياد طوكيو

جدة -البالد

حقق ال�سباح التون�سي� ،أحمد احلفناوي� ،أول ميدالية
ذهبية لبالده ،وللدول العربية يف الألعاب الأوملبية طوكيو
 ،2020بعد �أن ف��از ب�سباق  400م�تر ،لي�صبح خام�س
تون�سي يحرز ذهبية يف الأوملبياد.
وحقق احلفناوي امليدالية الذهبية ،بعد �أن تفوق على
ال�سباح الأ���س�ترايل ج��اك ماكلوفن ،والأم��ري��ك��ي ك�يران
�سميث ،الذي �أحرز الربونزية ،بفارق بلغ  0.16ثانية.
وف��اج���أ ال�سباح التون�سي اجلميع بتحقيق الذهبية،
بعد �أن احتل املركز الثامن يف الألعاب الأوملبية لل�شباب
التي �أقيمت يف بوين�س �آير�س عام  ،2018لذلك فقد دخل

ال�سباق بدون �ضغوط حيث مل يكن مر�شحا لنيل ميدالية.
ومتكن احلفناوي من ح�سم ال�سباق ل�صاحله يف �آخر 50
مرتا لي�صل �إىل خط النهاية بزمن قدره  3دقائق و 43ثانية
و 26جزءا من الثانية.
و�أك��د ال�سباح التون�سي ،البالغ من العمر  18عاما� ،أن
هدفه الآن هو حتقيق الذهب يف �أوملبياد باري�س .2024
يذكر �أن هذه هي امليدالية الثانية لتون�س يف �أوملبياد
طوكيو بعد �أن ف��از حممد خليل اجلندوبي �أم�س الأول
ال�سبت ،بف�ضية التياكوندو ل��وزن  58ك��غ .و�سي�شارك
ال�سباح �أحمد احلفناوي �أي�ضا يف مناف�سات �سباق 800
م �سباحة.

حفيدة صاحب أول ميدالية مصرية وعربية أولمبية

هادية حسني ..نائبة مصرية تنافس في أولمبياد طوكيو

�أحمد ال�شيخي

وآسفاه يا اتحاديون

• �أط��ل��ت م�شكلة االحت���اد و�آل ال��ب��ل��وي ب��ر�أ���س��ه��ا من
ج��دي��د ،فحني ب���د�أت الأم���ور ت�سري نحو اال�ستقرار،
ُجي له كل
ح�شر البع�ض حامد يف ال�صراع ،فهذا ي رّ
الأعمال الإيجابية فريد الطرف الآخر ويظهره مبظهر
الع�ضو امل�شكلجي فيُحمّله الأخطاء التي حتدث يف
النادي ،حتى لو �إبرة �سقطت و�أحدثت �صو ًتا و�أقرب
مثال خروج فواز من النادي ،الذي يُعترب (خروجا)
طبيعيا لالعب يرغب يف نيل فر�صة امل�شاركة ،لكن
البع�ض �صنع منه م�شكلة ون�سبها حلامد ،هذا ال�صراع
�أظهر للمتابعني �أن تواجد الرّجُ ل يف االحت��اد �سالح
ذو حدين ،فوجوده ي�ضمن وجود دعم يف ال�سو�شل
ميديا (للإدارة) ولالحتاد ب�شكل عام .يف املقابل يوجد
�سببًا يف هجوم البع�ض (عليها) �سواء من �إعالميني
�أو غريهم ،وهنا �أقول للإخوة الإعالميني وامل�شاهري:
ال جتعلوا اجلمهور يكره الرجل دون ذن��ب ارتكبه،
تحَ َ ّلوا بامل�صداقية يف نقل احلقيقة� ،أظهروا عمله دون
مبالغة ،ويف الوقت نف�سه ال ت�ضعوه �شماعة للأخطاء
وت�سلبوه العمل الإيجابي الذي يقدمه.
• �أ�شبع اجلمهور والإع�ل�ام مو�ضوع ف��واز طرحً ا
فحَ وَت �أحاديثهم الكثري من امل�صطلحات ال�سلبية من
نقد وجتريح وتخوين و�شتم ،وامل�ؤ�سف �أن جميع
من حتدثوا مل يكن لديهم القدر الكايف من احلقيقة
وافتقد بع�ضهم للم�صداقية ،وال�سبب �أن جُ ّل �أحاديثهم
بُنيت على معلومات مُ�ستقاة من �أ�صدقاء مقربني �أو من
م�صدرجية ،وهذا �أمر غريب �أن يخو�ضوا يف مو�ضوع
يخ�ص النادي والالعب فقط وي�صدروا الأحكام على
هذا �أو ذاك دون ر�ؤية احلقيقة كاملة.
• عن نف�سي ،ال �أ�ستغرب هجوم بع�ض مغردي تويرت
من االحتاديني الذين يقودون بع�ض اجلماهري خلفهم
على ف��واز ف��ه���ؤالء �أ���س��رى مل�صاحلهم لكن امل�ستغرب
والغريب جدًا �أن يتبنى بع�ض الإعالميني هذا الهجوم
وي�شاركون فيه ومهما كانت مربراتهم -التي ال متت
مل�صلحة االحتاد ب�صلة� -إال �أنها ال ت�شفع لهم مبثل هذا
الفعل وكان عليهم �أن يقودوا اجلمهور ملا فيه م�صلحة
الكيان ،ال �أن ي ُقادُوا هم ملثل هذا امل�ستنقع.
رغبَ يف اخلروج ا�سم
• تخيلت ملرات عدة �أن الذي ِ
�آخر غري فواز �أو �أن �أ�سماء الإدارة لي�ست �أمنار وال
كعكي وال حامد بل �أ�سماء �أخ���رى ،و�أن وكيله ا�سم
�آخر .فهل �سرنى نف�س ردات الفعل التي �أبداها بع�ض
الإعالميني وبع�ض اجلمهور؟ �أك��اد �أج��زم �أن ردات
الفعل �ستكون خمتلفة متامًا وه��ذا دليل �أن املحرك
الرئي�س واملحر�ض الدائم لهم لي�ست م�صلحة االحتاد
و�أن الأ�سماء لها دور كبري يف نوعية ردة الفعل.
• ب�صراحة �أج��د نف�سي ع��اج�� ًزا ع��ن تف�سري ردود
�أفعال بع�ض االحتاديني الغريبة فحني ننتقد املبالغ
اخليالية التي يتم التعاقد بها مع العبني �أجانب جتد
من يقول :هو �أنت بتدفع من جيبك؟ يف حني �إذا طلب
العب احتادي مبلغا منا�سبا للتجديد مع النادي جتد
نف�س ه�ؤالء ينتقدون الالعب ويتهمونه بعدم تقدير
ظ��روف ال��ن��ادي و�أن��ه يحاول م�ساومة ال��ن��ادي الذي
�أبرزه و ..و ..ومن التناق�ضات التي يعي�شها البع�ض،
يعني املطلوب مني كالعب تقدير و�ضع النادي املادي
و�إال �س�أكون عنوانا للخيانة بينما الإدارة لي�ست
م َُطالبة بذات الأمر.
• كل ما يف االحت��اد هذه الأي��ام جميل ،عدا العمل
الذي يقوم به البع�ض لإعادة االنق�سام بني اجلماهري
وال�ضحية االحتاد.

العنابي يبلغ نصف نهائي الكونكاكاف
جدة -البالد

�سلط االحتاد الدويل للعبة الري�شة الطائرة ال�ضوء على
م�شاركة النائبة الربملانية امل�صرية هادية ح�سني ،العبة
منتخب م�صر للري�شة الطائرة يف �أوملبياد طوكيو ،2020
م�شيدا بنجاحها الريا�ضي ،وعملها ال�سيا�سي وم�سريتها
العلمية للح�صول على الدكتوراة يف ال�صيدلة.
وب���أم��ل كبري يف حتقيق �إجن���از ج��دي��د يف م�سريتها
الريا�ضية ،دخلت هادية مع�سكرا تدريبيا �شاقا ،بالقاهرة
قبل �سفرها �إىل طوكيو للم�شاركة يف الأوملبياد.
وحت ُفل حياة هادية ح�سني مبعادالت �صعبة ،حر�صت
ع��ل��ى اج��ت��ي��ازه��ا ب��ن��ج��اح ،منها امل���وازن���ة ب�ين ن�شاطها
الريا�ضي ،وعملها ال�سيا�سي والربملاين؛ كونها ع�ضوا
يف جمل�س النواب امل�صري والربملان الأفريقي بجنوب
�أفريقيا.
هادية ح�سني ح�صلت على �إج��ازة من جمل�س النواب
امل�صري خالل فرتة التدريب وامل�شاركة يف الأوملبياد.
و�أك��دت هادية �أن زمالءها يف جمل�س النواب �ش�أنهم
�ش�أن مدربيها وزمالئها الالعبني حري�صون جميعا على
دعمها ب��ق��وة ل��رف��ع ا���س��م م�صر يف ال��ب��ط��والت العاملية،
و�أ�شارت �إىل �أن ن�شاطها الريا�ضي ال ي�ؤثر على دورها
اخلدمي للمواطنني وق�ضاء م�صاحلهم ،و�أنها تعلمت فن
�إدارة الوقت وعدم ت�أثري �أي ن�شاط لها على مثيله.
وبت�أهلها لأوملبياد طوكيو ،حت�صد هادية ح�سني لقب ًا
جديد ًا غري م�سبوق "ك�أول برملانية م�صرية ت�شارك يف
الأوملبياد".
ويُ�ضاف هذا اللقب �إىل لقبني �سابقني �أطلقهما االحتاد

الأفريقي عليها عام  2018وهما "ملكة م�صر" ،و"املر�أة
املثالية" ،ف�ضال عن ا�شتهارها بلقب "ري�شة م�صر"؛ كونها
�أول بطلة م�صرية تت�أهل لـ  3بطوالت �أوملبية خمتلفة يف
ريا�ضة الري�شة الطائرة.

اال�ستعداد للأوملبياد
وع��ن طبيعة مناف�سات لعبة الري�شة ال��ط��ائ��رة التي
تخو�ضها يف ط��وك��ي��و ق��ال��ت� :إن��ه��ا �ستكون "زوجي"
و"زوجي خمتلط" ،بينما امل�����ش��ارك��ات ال�سابقة كانت
ت�����ش��ارك ك��ـ "فردي" ف��ق��ط .وت��اب��ع��ت ه��ادي��ة ق��ائ��ل��ة� :إنها
ان�ضمت ملع�سكر تدريبي مغلق يف ال��ق��اه��رة ،ويتوىل
االحت��اد االفريقي للعبة الإ�شراف على تدريب الالعبني
امل�صريني امل���ؤه��ل�ين ل�ل�أومل��ب��ي��اد ،م��ن خ�لال م��درب خبري
من جنوب �أفريقيا ،وه��و �صاحب خ�برة وت��اري��خ كبري
يف الري�شة الطائرة ،ويعاونه يف مهمته فريق التدريب
امل�صري الأ�سا�سي.
و�أكدت البطلة والربملانية امل�صرية فخرها بالت�أهل هذه
املرة للأوملبياد كونها ت�أهلت وهي ع�ضوة يف الربملانني
امل�صري والأفريقي ،ما يجعلها �أكرث حتديا وحر�صا على
حتقيق �إجناز �أكرب من امل�شاركات ال�سابقة.

بطلة بالوراثة
وتنتمي البطلة امل�صرية �إىل عائلة ريا�ضية كبرية ،وجد
والدتها هو الرباع امل�صري ال�سيد ن�صري �صاحب ذهبية
رفع الأثقال وهي �أول ذهبية يف تاريخ م�صر بالأوملبياد.
وهي من مواليد  30يوليو  1988وتعترب �أف�ضل العبة
م�صرية عربية و�أفريقية يف تاريخ لعبة الري�شة الطائرة.

وب����د�أت ه��ادي��ة ل��ع��ب ال��ري�����ش��ة ال��ط��ائ��رة
وعمرها  12عاما وح�صلت على املركز
الثالث لبطولة م�صر ،وحافظت على
لقب "�أول اجلمهورية" ل�سنوات ،ثم
بطلة �أفريقيا ،وكانت تلعب قبل
ال��ري�����ش��ة ال��ط��ائ��رة "جمباز
و�سكوا�ش وفرو�سية".

الأوملبياد الثالث
وق�����د ت����أه���ل���ت ه���ادي���ة
ح�سني للأوملبياد مرتني
ع���ام���ي  2008و،2012
و ُت��وج��ت يف �أب��ري��ل 2020
ب��ج��ائ��زة امل�����ر�أة امل��ث��ال��ي��ة يف
الري�شة الطائرة ب�إفريقيا ،وقال
حينها االحت��اد الإفريقي للعبة:
"ذهبت اجلائزة للملكة امل�صرية
هادية ح�سني ،التي تعترب قدوة
وم��ث�لا �أع��ل��ى داخ����ل امللعب
وخارجه" .وحتلم هادية
بت�أ�سي�س ج��ي��ل جديد
من �أبطال لعبة الري�شة
ال���ط���ائ���رة يف م�����ص��ر،
و�أن���������ش�����أت �أك���ادمي���ي���ة
خا�صة لتعليم ال�صغار اللعبة،
وتطمح لت�أهيلهم للم�شاركة يف
بطوالت عاملية.

جدة -البالد

�سجل املنتخب القطري ح�ضورا الفتا للكرة اخلليجية
والعربية ،بعدما جنح يف الو�صول �إىل ن�صف نهائي
بطولة �أمريكا ال�شمالية والو�سطى والكاريبي لكرة
القدم (كونكاكاف) بعد فوزه يف ربع النهائي
على ال�سلفادور بثالثة �أه��داف مقابل هدفني
فجر �أم�س الأحد.
وحقق املنتخب القطري �إجن��ازا تاريخيا
يف �أول م�شاركة له بالبطولة ،بعد �أن تقدم
على ال�سلفادور بهدف عن طريق املهاجم املعز علي يف
الدقيقة الثانية قبل �أن ي�ضيف عبدالعزيز حامت الهدف
الثاين عند الدقيقة الثامنة.
ويف ال�شوط ال��ث��اين� ،سجل املعز الهدف الثالث
لقطر عند الدقيقة  ،55ثم جنحت ال�سلفادور بت�سجيل
هدفني لكنها ف�شلت ب�إف�ساد الفرحة القطرية بالت�أهل
�إىل املربع الذهبي .و�سيواجه "العنابي" الفائز من
مباراة �أمريكا وجامايكا التي �ستلعب فجر اليوم
الإث��ن�ين ،يف حني �سيلتقي منتخب املك�سيك مع
الفائز من مباراة كو�ستاريكا وكندا.
يذكر �أن قطر ت�شارك يف البطولة بدعوة
من احتاد الكونكاكاف مثلما �شاركت
يف ال��ن�����س��خ��ة ق��ب��ل امل��ا���ض��ي��ة من
كوبا �أمريكا ،وت�شارك �أي�ضا يف
ت�صفيات �أوروب��ا الت�أهيلية لك�أ�س
ال��ع��امل ،وذل���ك يف �إط����ار ا�ستعداد
امل��ن��ت��خ��ب ال���ق���ط���ري خل���و����ض غ��م��ار
مونديال  2022الذي ت�ست�ضيفه الدوحة.
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 12خطوة لرفع شكوى عدم
التأمين الصحي
الريا�ض  -البالد

حدد جمل�س ال�ضمان ال�صحي نحو  12خطوة لرفع ال�شكاوي �ضد �صاحب
العمل يف حال عدم الت�أمني على املوظف �أو على �أفراد �أُ�سرته� ،أو يف حال
متت م�شاركته يف دفع �أق�ساط الت�أمني  ،وي�ستغرق الرد على ال�شكوى 15
يوم عمل يف حال اكتمال امل�ستندات واملعلومات الالزمة،ويتطلب رفع
ال�شكوى  ،ال�ضغط على زر الدخول �إىل اخلدمة ،ثم �إ�ضافة ا�سم م�ستخدم
وكلمة م��رور جديدة �أو اال�ستمرار ك�ضيف للخدمة ،ثم تقدمي ال�شخ�ص
ال�شكوى عن نف�سه �أو �شخ�ص �آخر ذي قرابة درجة �أوىل �أو جمموعة تابعة
له ،ومن ثم ملء بيانات ال�شخ�ص كمقدم �شكوى ،ويف حال كان امل�ستفيد
�شخ�صا غ�يره ،يقوم مب��لء بيانات امل�ستفيد،ثم �إدخ��ال بيانات االت�صال
ب�صاحب العمل ،ويف حال كانت ال�شكوى مرتبطة ب�شكوى �سابقة مغلقة ،قم
ب�إدخال رقم ال�شكوى ال�سابقة ،ويقوم امل�ستفيد بتحميل �صورة من الوثائق
امل�ؤيدة ،ثم يراجع امل�ستفيد البيانات املدخلة مرة �أخرى .
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أوقات العمل في محطات الفحص الدوري
الريا�ض ـ البالد

�أعلنت الإدارة العامة للفح�ص الفني ال��دوري لل�سيارات ،ام�س،
�أوقات العمل يف حمطات الفح�ص يف جميع مناطق اململكة ،وذلك بعد
�إجازة عيد الأ�ضحى املبارك.
و�أو���ض��ح��ت الإدارة �أن ف�ترة عمل حمطتي الفح�ص ال��ري��ا���ض1

والريا�ض  ،2وحمطتي ج��دة  ،1وج��دة  ،2وحمطات مكة املكرمة،
واملدينة امل��ن��ورة ،وال��دم��ام ،والهفوف ،و�أب��ه��ا ،والطائف ،وتبوك،
وح��ائ��ل ،والق�صيم ،واخل���رج ،وج����ازان ،وجن���ران ،وينبع ،وحفر
الباطن ،تبد�أ من ال�ساعة الـ� 7صباح ًا حتى ال�ساعة ال��ـ 11م�ساءً ،من
الأحد �إىل اخلمي�س� ،أما يوم ال�سبت ف�ستكون من ال�ساعة الـ� 7صباح ًا

حتى ال�ساعة ال��ـ 10م�ساءً .و�أب��ان��ت �أن ف�ترة عمل حمطات اجل��وف،
وبي�شة ،واملجمعة ،والباحة ،وحمايل ع�سري ،وعرعر ،والقريات،
ووادي الدوا�سر ،واخلفجي ،واخلرمة ،والر�س� ،ستكون من ال�ساعة
ال��ـ� 7صباح ًا �إىل ال�ساعة ال��ـ 4ع�صر ًا من الأح��د �إىل اخلمي�س ،ومن
ال�ساعة الـ� 7صباحا �إىل ال�ساعة الـ 2ظهر ًا يوم ال�سبت.

«أبشر» تحدد طريقة تجديد
جواز السفر السعودي
الريا�ض ـ البالد

ح��ددت من�صة �أب�شر �آلية جتديد ج��واز ال�سفر ال�سعودي يف �أي وقت
بغ�ض النظر عن الفرتة املتبقية يف �صالحية جواز ال�سفر �سواء �سنتني
�أو �شهرين .و�أو�ضحت �أب�شر عرب ح�سابها الر�سمي على موقع «تويرت»
للتدوينات الق�صرية �أن��ه ميكن جتديد ج��واز ال�سفر م��ن خ�لال الذهاب
لتبويب «خدماتي» ثم اختيار «خدمات» ثم اختيار «اجلوازات» ثم اختيار
«جت��دي��د ج��واز ال�سفر» .وك��ان��ت املديرية العامة ل��ل��ج��وازات �أك���دت عرب
«تويرت» �أن خطوات �إي�صال جواز ال�سفر ال�سعودي بعد جتديده �آل ًيا من
«�سبل» ،يتمثل يف �إح�ضار منوذج �إ�شعار
من�صة �أب�شر عرب الربيد ال�سعودي ُ
التجديد للجواز من ح�ساب امل�ستفيد يف من�صة �أب�شر وت�سليمه ملوظف
الربيد ن ف�ضال عن �إح�ضار اجلواز القدمي وت�سليمه ملوظف الربيد.

مناطق تواجد الجراثيم
في غرف الفنادق
جدة ـ يا�سر بن يو�سف

خ�لال ف�صل ال�صيف ت���زداد ال��رغ��ب��ة يف ق�ضاء ال��وق��ت خ���ارج امل��ن��زل،
واال�سرتاحة من �ضغوط الأعمال اليومية بعطلة ق�صرية �أو طويلة ،لكن
رمبا عليك احلذر �أثناء هذه العطالت من �أماكن اجلراثيم يف غرف الفنادق.
وك�شفت ا�ست�شارية الأم��را���ض اجللدية الدكتورة ن��وال حمد �أن �أوىل
املناطق التي ينبغي عليك احل��ذر عند االق�تراب منها �أو ا�ستخدامها هي
منطقة احلو�ض خا�صة يف احلمامات ،ولذلك عليك تعقيم املنطقة ثم تعقيم
يديك جيدًا ،فهذه املنطقة مليئة باجلراثيم ،ومن املمكن �أن تنقل العدوى
ب�سهولةً � .
أي�ضا ،عليك االنتباه ،و�أال ت�ضع املنا�شف اخلا�صة بك بجوار
احلو�ض �أو �أدوات التجميل والعناية بالب�شرة ،قبل تعقيم املنطقة ،وعليك
تعقيم �أدواتك بعد ا�ستخدامها ،كما عليك رفعها من احلمام.
كما �أن "الرميوت كنرتول" �أو جهاز التحكم عن بعد ،من الأجهزة التي
ي�ستخدمها اجلميع وال ي��ويل القائمون على النظافة يف الفنادق عناية
بتنظيفها ،رغم احتوائها على كثري من اجلراثيم ،ويف�ضل �أن ت�ستخدمها
بعد و�ضع كي�س بال�ستيكي لتجنب انتقال العدوى.

 6عادات شائعة تضر
بصحة أمعائك
البالد  -وكاالت

تعترب الأمعاء �أحد الأج��زاء املهمة يف ج�سم الإن�سان ،فهي امل�س�ؤولة
عن �ضمان امت�صا�ص اجل�سم للعديد من العنا�صر الغذائية ال�ضرورية
ل�صحة جيدة .ومع ذل��ك ،على الرغم من �أهميتها لل�صحة اجليدة ،ف�إن
امل�شكالت ال�صحية املتعلقة بالأمعاء تنت�شر ب�شكل متزايد مع منط احلياة
املت�سارع  ،وهناك �ستة عادات �شائعة ت�ضر ب�صحة االمعاء تتمثل يف
عدم االهتمام بالب�صل واملوز والثوم  ،ا�ستهالك كميات كبرية من ال�سكر
 ،قلة النوم  ،عدم �شرب املاء بكرثة � ،إهمال مزاولة الريا�ضة ،قلة تناول
االغ��ذي��ة املحتوية على االل��ي��اف مثل احلبوب الكاملة  ،حيث ي�سبب
النظام الغذائي منخف�ض الألياف العديد من امل�شاكل ال�صحية املرتبطة
بالأمعاء ،مثل الإ�سهال والإم�ساك.

لوحة
البراءة

األرملة السوداء في صاالت السينما السعودية

ارت�سمت على حميا الأطفال خالل �أيام العيد ابت�سامة تنم عن الفرحة الغامرة التي تزهو بها �أنف�سهم ال�صافية النقية يف كل الأوقات وخا�صة يف الأعياد واملنا�سبات،
والرباءة يف الت�صرفات التي ت�صاحب معايدتهم لكل من يقابلهم را�سمةً لوحة فريدة مليئة بال�سعادة والفرحة.
فالأطفال غالب ًا هم الفئة الأكرث �شعورا بفرحة العيد فتبدو عليهم مظاهر ال�سعادة الغامرة عند حلوله ،ويبقى العيد بالن�سبة لهم قطار فرح يغمرهم بن�شوة ال�سعادة
عد �إحدى الركائز الأ�سا�سية التي يهتم بها الأطفال يف العيد
حيث يرتدون مع �أول �أيام عيد الفطر املبارك مالب�سهم اجلديدة ،بالإ�ضافة لأخذهم (العيدية) التي تُ ّ
ل�شراء احللويات واال�ستمتاع ب�أجواء العيد وقد ارت�سمت على وجوههم مالمح الفرحة.

زيادة استهالك
األطفال للسكر تؤدي
للسرطان
البالد  -وكاالت

جدة ـ البالد

ت�شهد اململكة هذا الأ�سبوع عر�ض جمموعة من �أحدث
الأف�ل�ام ال�سينمائية يف �صاالت ال�سينما ال�سعودية،
وال��ت��ي تنا�سب ك��اف��ة الأذواق م��ن �أف��ل�ام امل��غ��ام��رات
والأفالم العائلية والأفالم اخلا�صة بال�صغار ومنها فيلم
«كوروال» حيث تدور �أحداث هذا الفيلم يف �سبعينيات
القرن املا�ضي ،ويتناول ق�صة فناة ا�سمها «ك��وروال»
لديها �شغف كبري جدا بالت�صميم والأزي��اء ،لكن امل�شكة
انها غريبة الأط��وار ،وحقق هذا الفيلم حتى الآن منذ
بدء عر�ضه حوايل  83.5مليون دوالر .كما يتم عر�ض

فيلم «الأرم��ل��ة ال�����س��وداء» ،وه��و ي�ستند �إىل �شخ�صية
عامل مارفل التي حتمل نف�س اال�سم ،من �إخ��راج كيت
�شورتالند ،وت�أليف جاك �شيفر ونيد بن�سون ،بطولة
�سكارليت جوهان�سون يف دور ناتا�شا رومانوف «بالك
ويدو»� ،إىل جانب ديفيد هاربر ،وفلورن�س بوج ،و�أوتي
فاجنيل ،ورا�شيل فاي�سز� .إىل جانب فيلم «مكان هادئ
 ،»2وفيلم «التطهري �إىل الأب��د» وهو فيلم �أمريكي من
�سل�سلة الأك�شن والرعب مع اخليال العلمي ،من بطولة
�آنا دي ال ريجيورا،جو�ش لوكا�س ،ليفني رامبني ،ويل
باتون ،وكا�سيدي فرميان.

حذرت اجلمعية الأملانية لأطباء الأطفال من احتواء
منتجات الأط��ف��ال وع�صائر الفاكهة على الكثري من
ال�سكر ،وخ��ا���ص��ة ال��ف��رك��ت��وز ،وه��و م��ا ق��د ي����ؤدي �إىل
الإ�صابة بالأورام الغدية يف الأمعاء ومن ثم الإ�صابة
بال�سرطان .وق��ال الأط��ب��اء الأمل���ان �إن ا�ستهالك كمية
ك��ب�يرة م��ن ال�سكر ي���ؤث��ر على وزن الأط��ف��ال و�صحة
�أ�سنانهم ،ع�لاوة على �أن��ه قد يزيد من خطر الإ�صابة
ب�سرطان ال��ق��ول��ون يف مرحلة ال��ب��ل��وغ ،وف��ق��ا لوكالة
الأنباء الأملانية .ون�صحت اجلمعية الأملانية للتغذية
بعدم اعتياد الأطفال على تناول كميات كبرية من ال�سكر
يف �صورة الأطعمة امل�صنعة ،والتي يتم الإعالن عنها
وحتتوي على ن�سبة عالية من �سكر الفركتوز.
و�أ�ضاف خ�براء التغذية الأمل��ان ب�أنه يجب �أال تزيد
ال�سعرات احلرارية اليومية على �شكل �سكر على %5
للأطفال يف عمر عامني ،وبالن�سبة للأطفال من عمر 10
�إىل  13عام ،والذين يحتاجون �إىل � 1900سعر حراري
يف اليوم ،ف�إن احلد الأق�صى لهم يبلغ � 95سعر حراري
على �شكل �سكر ،وهو ما يعادل �أقل من  25جراما يوميا
�أو �أقل من خم�س مالعق �صغرية من ال�سكر.

أنغام وعاشور يحييان حفالت صيف جدة
جدة  -خالد بن مر�ضاح

�شهدت ج��دة يوم ام�س حفال كبريا على م�سرح �سوبر دوم "،
�ضمن �صيف جدة برعاية هيئة الرتفية وتنظيم �شركة بن�ش مارك،
و�شارك يف احلفل كل من �أنغام وتامر عا�شور وحممد ال�شرنوبي.
ق��دم احلفل �سامي جميل ودي��ن��ا يحيى وافتتحه امل��ط��رب حممد
ال�شرنوبي والذي �شدا مبجموعة كبرية من اغانيه و�سط حما�س
�شديد من اجلمهور .وث��اين فقرات احلفل كانت مع املطرب تامر
عا�شور ال��ذي قدم ع��ددا من اغانية الطربية و�سط تفاعل جمهور
احلفل خ�صو�صا مع �أغنية "باي باي" و"�أ�صلي مدلعها" و"ع�شت
معاك حكايات .وك��ان ختام احلفل للفنانة �أن��غ��ام والتي �شدت
ب�أغنيات يحفظها اجلمهور مثل "حالة خا�صة" و"بحبك
وح�شتيني" و"وال دبلت" و"�سكت ليه" و"ال
تهجي" و"بخاف اف����رح ،و���ش��ارك حممد
ال�شرنوبي معها الغناء يف �إح��دى
ال����و�����ص��ل�ات مم����ا ا���ش��ع��ل
اج�����واء احل���ف���ل ال��ت��ي
امتدت حتى ال�ساعات
الأوىل م��ن ال�����ص��ب��اح،
وت�����ص��درت �أن���غ���ام ترند
“تويرت” بعد انتهاء حفلها
ف����ى ج�������دة ،ود�����ش����ن رواد
موقع التوا�صل االجتماعي
ه��ا���ش��ت��اج �أن����غ����ام يف ج��دة
وت�����ص��در ال��ه��ا���ش��ت��اج قائمة
الأكرث تدوال على تويرت.

