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خادم احلرمني يوجه بدعم ماليزيا 
بالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية

الريا�س- وا�س
�سلمان  امللك  الله، مركز  اآل �سعود، حفظه  �سلمان بن عبدالعزيز  امللك  ال�سريفني  وجه خادم احلرمني 
وامل�ستلزمات  بالأجهزة  عاجل  ب�سكل  ال�سقيقة  ماليزيا  مملكة  لدعم  الإن�سانية،  والأعمال  للإغاثة 
الطبية والوقائية مبا ي�سهم يف جتاوز اآثار جائحة كورونا ) كوفيد - 19 (، وذلك بناء على ما 
عر�سه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب رئي�س 
اخلارجية  لل�سوؤون  اأول  الوزير  طلب  اإثر  على  الله،  حفظه  الدفاع،  وزير  ال��وزراء  جمل�س 

املاليزي ه�سام الدين ح�سني، الذي اأبداه خلل ات�ساله ب�سمو ويل العهد.

ماأرب - وكالت
 اأكد تقرير دويل اأن ميلي�سيا احلوثي املدعومة من اإيران ، تت�سدر 
املنطقة  يف  الإره��اب��ي��ة  للعمليات  ارتكابا  الأك���ر  التنظيمات  قائمة 
العربية خلل الربع الثاين من العام اجلاري ، ووثق التقرير الدويل 
الذي ر�سد موؤ�سرات الإرهاب يف املنطقة واأ�سدرته موؤ�س�سة "ماعت 
مللي�سيا  الإرهابية  العمليات  الإن�سان"  وحقوق  والتنمية  لل�سلم 
احلوثي �سد اأهداف داخل اليمن ويف اململكة العربية ال�سعودية، 
تبنت  التي  التنظيمات  مقدمة  يف  احل��وث��ي  ملي�سيات  وج���اءت 

عمليات اإرهابية خلل فرتة التقرير.
اجلي�س  ي��وا���س��ل  ال��ي��م��ن  يف  ال��ت��ط��ورات  �سعيد  وع��ل��ى    
املواقع  من  املزيد  بتحرير   ، امليداين  تقدمه  اليمني  الوطني 
، حيث حرر  ال�سرتاتيجية وا�ستعادتها من ملي�سيا احلوثي 
اأم�س مناطق ومرتفعات جديدة يف جبهة رحبة جنوب غرب 
�سفوف  يف  ومادية  ب�سرية  خ�سائر  و�سط  م��اأرب،  حمافظة 
امليلي�سيا النقلبية، اإ�سافة اإىل خ�سائر اأخرى يف العتاد، 
حوثية  اأطقم   3 ال�سرعية  دع��م  حتالف  ط��ريان  دّم��ر  فيما 
يقل  ل  ما  ولقي   ، متنها  على  كانوا  من  جميع  وم�سرع 
عن 22 عن�سرًا حوثيا م�سرعهم وجرح اآخرون، الأحد 

7بنريان اجلي�س اليمني يف جبهة الك�سارة.

الريا�س - البالد
من   ، امل��ايل  ال�سعيد  على  متقدمة  خطوات  اخلليجي  التعاون  ي�سهد   
املركزية  البنوك  و�ستعمل  املدفوعات،  لربط  موحد  نظام  اإن�ساء  خ��لل 
الت�سويات،  ل�سمان  �سندوق  واإن�ساء  اإقليمية  حتتية  بنية  تاأ�سي�س  على 
جمل�س  وواف��ق  امل�سروع.  وت�سغيل  لإدارة  �سركات  تاأ�سي�س  عن  كا�سفة 
الوزراء موؤخرا، على تطبيق قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية القا�سي باعتماد اتفاقية نظام ربط اأنظمة املدفوعات بني 
دول املجل�س. وبح�سب الأهداف املقرة �سيكون الربط املزمع للمدفوعات 

خم�س�سًا لتنفيذ عمليات حتويل وت�سوية املدفوعات واأوامر الدفع فيما 
التاأكيد على تعزيز �سلمة وكفاءة نظم املدفوعات  بني دول املجل�س، مع 
اإىل  ي��وؤدي  مبا  عليها  حمتملة  خماطر  اأي  من  للحد  امل�سرتكة  اخلليجية 
املحافظة على ال�ستقرار املايل لدول املجل�س. و�ستعمل البنوك املركزية 
على تطوير نظم املدفوعات واخلدمات املتعلقة بال�سبكة اجلديدة و�سمان 
حتويل وت�سوية املعاملت املنفذة من خلل النظام، واعتماد قيمة ال�سرف 
بني عملت دول املجل�س وغريها من العملت يف النظام، واإدارة ال�سيولة 

وال�سمانات املالية مبا يخدم عمل النظام.

الريا�س- مها العواودة - البالد
العبدالعايل،  حممد  الدكتور  ال�سحة  ل��وزارة  الر�سمي  املتحدث  اأكد 
اإل  )كوفيد19-(،  كورونا  فريو�س  متحورات  من  العديد  ر�سد  مت  اأنه 
اأن 4 منها مثرية للقلق وهي "األفا" و"بيتا" و"جاما" و"دلتا"، والأخري 
اأك��دت  وق��د  بينها،  خطورة  والأك���ر  للقلق  اإث���ارة  املتحورات  اأك��ر  هو 
درا�سات واأبحاث عدم كفاية جرعة واحدة من اللقاح ملقاومته ولذلك فاإن 
احل�سول على جرعتني هو اأمر رئي�سي للو�سول باملناعة اإىل امل�ستوى 
الأمثل للحماية منه. واأو�سح يف املوؤمتر ال�سحفي، اأم�س ، اأن خطورة 

"دلتا" تكمن يف العديد من العوامل، اأبرزها �سرعة انت�ساره التي ت�سل 
اإىل 3 اأ�سعاف مقارنة بالفريو�س الأ�سلي، بالإ�سافة اإىل حدة اأعرا�س 
اأكد مدير مركز اللقاحات بوزارة ال�سحة  اآخر  الإ�سابة به. على �سعيد 
خا�سة  خمططات  وج��ود  ل�)البلد(  ت�سريح  يف  امل��درع  �سامي  الدكتور 
بالتعليم مت تنفيذها بالتعاون مع وزارة ال�سحة لت�سريع تطعيم الطلب 
ومن�سوبي التعليم وجتنب حدوث اأي تاأخري، م�سريًا يف الوقت ذاته اإىل 
اأن اإمدادات لقاحات كورونا )كوفيد19( متوفرة ول داعي لقلق اأولياء 

الأمور من هذه الناحية.

جرعة ال تكفي لمواجهة دلتا ولقاحات الطالب جاهزةنظام موحد لربط المدفوعات الخليجية
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الأخ�سر

الدفعة الثالثة من منحة امل�ستقات النفطية ال�سعودية ت�سل عدن

 

انطالق برنامج البتعاث
الريا�س- البالد

يف  الطلبات  ا�ستقبال  باب  فتح  للف�ساء  ال�سعودية  الهيئة  اأعلنت 
يف  بالتوظيف  ينتهي  اخل��ارج��ي  للبتعاث  �سعودي  برنامج  اأول 
جمال الف�ساء، والذي ي�ستمل على م�سارين للدار�سني على ح�سابهم 
اخلا�س وللحا�سلني على قبول غري م�سروط، وذلك يف التخ�س�سات 

ذات العلقة بعلوم الف�ساء يف اأبرز 30 جامعة حول العامل.

التقّدم للربنامج عرب تعبئة  الت�سجيل  للراغبني يف  الهيئة  وتتيح 
اللزمة  بالوثائق  مرفقة  ال�سحيحة  بالبيانات  الطلب"  "منوذج 
ة "برنامج ابتعاث الف�ساء"، لتتوىل الهيئة عقبها مطابقة  على من�سّ
امل�ستندات واإخ�ساع جميع امل�ستندات والطلبات للتدقيق، ثم املقابلة 
اإدارة  القرار من  القبول، حيث ي�سدر  التي تليها مرحلة  ال�سخ�سية 
الإل��ك��رتوين  الربيد  عرب  اإب��لغ��ه  ويتم  املتقدم  طلب  على  الربنامج 

اإىل  و�سول  للربنامج،  الإلكرتونية  الت�سجيل  من�سة  يف  امل�سجل 
اللتحاق بالبعثة.

وتنطلق املرحلة الأوىل لربنامج البتعاث مبراحل البكالوريو�س 
الطريان  هند�سة  تخ�س�سات  يف  الف�ساء  جم��ال  يف  واملاج�ستري 
يكون  اأن  با�سرتاط  الف�ساء،  و�سيا�سات  الف�ساء  وعلوم  والف�ساء 

املتقدم �سعودي اجلن�سية.

مطورة مت اعتمادها
الريا�س- البالد

 اع���ت���م���د م���رك���ز خ����دم����ات امل���ط���وري���ن 
�سكنية  خمططات  "اإمتام"  9  العقاريني 
 16،1 ، مب�ساحة اإجمالية بلغت اأكر من 
اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  م2  مليون 
الإ�سرتاتيجي  الهدف  من  انطلًقا  وذل��ك 
القطاع  اأداء  حت�سني  يف  املتمّثل  للمركز 
ال���ع���ق���اري وت���ق���دمي احل���ل���ول امل��ت��ك��ام��ل��ة 
"اإمتام"  ق��ام  كما  العقاريني،  للمطورين 
للمطورين  اخل��دم��ات  من  العديد  بتقدمي 
املعتمدة  املخططات  و�سملت  العقاريني. 
مناطق   ، احلايل  العام  من  الأول  للن�سف 
والق�سيم،  امل��ك��رم��ة،  وم��ك��ة  "الريا�س، 
وامل��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق��ي��ة، وع�����س��ري، وت��ب��وك، 

واحلدود ال�سمالية".
التنمية  �سندوق  اأعلن  ثانية  جهة  من 
ري��ال، يف  734 مليون  اإي��داع   ، العقارية 
ح�سابات املواطنني من ُم�ستفيدي برنامج 
البلدية  ال�����س��وؤون  وزارة  م��ن  "�سكني" 
التنمية  و�سندوق  والإ�سكان  والقروية 
واأو�سح  احل��ايل.  يوليو  ل�سهر  العقارية 
التنمية  ل�����س��ن��دوق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اإجمايل  اأن  ما�سي،  بن  من�سور  العقارية 
عقود  لأرب��اح  ُخ�س�س  ال�سهر  ه��ذا  الدعم 

التمويل العقاري املدُعوم.
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عدن- وا�س
من  الثالثة  الدفعة  اأم�س،  ع��دن،  ميناء  اإىل  و�صلت 
عرب  املقدمة  ال�صعودية  النفطية  امل�صتقات  منحة 
اإىل  ال��ي��م��ن  واإع���م���ار  لتنمية  ال�����ص��ع��ودي  ال��ربن��ام��ج 
اجلمهورية اليمنية، باإجمايل كميات بلغت 75000 
طن مرتي؛ �صدًا لالحتياج املقدم من حمطات توليد 

الكهرباء باملحافظات اليمنية.
مبيناء  النفطية  امل�صتقات  منحة  ا�صتقبال  يف  وكان 
عدن نائب حمافظ حمافظة عدن بدر معاون، ووكيل 
وممثل  ال�����ص��اذيل،  ن�صر  حممد  ع��دن  حمافظة  اأول 
اليمن  واإع��م��ار  لتنمية  ال�صعودي  الربنامج  مكتب 
الكهرباء  وزارة  ووك��ي��ل  اليحيا،  حممد  ع��دن  يف 
الكهرباء  وزارة  م�صاعد  ووكيل  فا�صل،  عبداحلكيم 
حم��م��د اخل�����ص��ر ع�����ص��ال، وم��دي��ر ع���ام ك��ه��رب��اء ع��دن 
علوي  ح�صن  النفط  وزارة  ممثل  و  الوليدي،  �صامل 
عبدالله، و ممثل �صركة النفط طارق عبدالله من�صور 
الوليدي، وممثل م�صايف عدن رئي�س جلنة الإ�صراف 
ال�صيباين،  رامي  واملهند�س  حممد  �صعيد  والرقابة 
ثابت  حممد  العامة  باملوؤ�ص�صة  التوليد  عام  ومدير 

الأبي�س.
لتنمية  ال�صعودي  الربنامج  مكتب  ممثل  واأو���ص��ح 
اأثناء ا�صتقبال  واإعمار اليمن يف عدن حممد اليحيا 
الدفعة الثالثة من منحة امل�صتقات النفطية ال�صعودية 
امل�صتقات  ملنح  ا���ص��ت��م��رارًا  تعد  املتتالية  بدفعاتها 
العربية  اململكة  قدمتها  ال��ت��ي  ال�صابقة  النفطية 
دولر  م��ل��ي��ارات   4،2 ب���  يقدر  ب��اإج��م��ايل  ال�صعودية 
الثالثة  الدفعة  ت�صهم  اأن  الله  من  راج��ي��ًا  اأمريكي، 
باأثرها  تلقي  واأن  منها  ا�صتفادة  اأق�صى  حتقيق  يف 
الإيجابي على خدمة املواطن اليمني اأوًل وحت�صني 

معي�صته وحياته اليومية.
الزمني  الدفعات  الثالثة وفقا جلدول  الدفعة  وتاأتي 
ب��ن��اء على الح��ت��ي��اج امل��ق��دم م��ن حمطات  ال���ذي مت 
باجلمهورية  اليمنية  امل��ح��اف��ظ��ات  يف  ال��ك��ه��رب��اء 
اليمن  داخ��ل  حمطة   80 من  اأك��ر  لت�صغيل  اليمنية 
مبختلف املحافظات باجلمهورية اليمنية، مبا يحقق 
اأثًرا اإيجابًيا على م�صتوى اإنتاج الطاقة الكهربائية، 
وحت�صني الأو�صاع واخلدمات العامة يف املحافظات 

اليمنية.
خالل  ال�صعودية  النفطية  امل�صتقات  منحة  واأ�صهمت 
املنتجة  الطاقة  ن�صبة  رف��ع  يف  ويونيو  مايو  �صهر 
جميع  يف   %25 م��ن  ب��اأك��ر  الكهرباء  منظومة  يف 
ع��دن،  م��ن 40% يف حمافظة  وب��اأك��ر  امل��ح��اف��ظ��ات، 

واأحدثت ا�صتقرارًا يف متوين الوقود.
وخففت منحة امل�صتقات ال�صعودية عرب دفعاتها التي 

العبء  من  اليمنية  املحافظات  خمتلف  اإىل  و�صلت 
على ميزانية احلكومة اليمنية، واحلد من ا�صتنزاف 
ل�صراء  ال�صعبة  للعملة  ال��ي��م��ن��ي  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك 
امل�صتقات النفطية من الأ�صواق العاملية، كما اأ�صهمت 
واأ�صعار  اليمني  ال��ري��ال  �صرف  �صعر  ا�صتقرار  يف 
الأم��ري��ك��ي وت��وف��ر فر�س  ال����دولر  مقابل  ال��وق��ود 
اليمني،  للمواطن  الإنتاجية  القوة  ورف��ع  العمل، 
وحت�صني  احل��ي��وي��ة،  القطاعات  خ��دم��ات  وحت�صني 

املعي�صة للمواطنني اليمنيني.
ك��م��ا اأ���ص��ه��م��ت يف احل���د م��ن الن��ق��ط��اع��ات امل��ت��ك��ررة 
ورف��ع  اليومية  املعي�صة  على  ت��وؤث��ر  التي  للكهرباء 
الكهرباء يف بع�س املحافظات بن�صبة  �صاعات توفر 
ال��ع��ام  م��ن  م��ار���س  �صهر  يف  عليه  ك��ان��ت  ع��م��ا   %30
احلايل، وكذلك على جودة واأداء خدمات القطاعات 
احليوية يف اليمن، واأحدث هذا الدعم اأثرًا اإيجابيًا 

وال�صحية  الق��ت�����ص��ادي��ة  امل���ج���الت  ع��ل��ى  ينعك�س 
من  احل��د  يف  اأ�صهمت  كما  واخل��دم��ي��ة،  والتعليمية 

�صاعات النطفاء.
وعمل الربنامج ال�صعودي لتنمية واإعمار اليمن مع 
اآليات حوكمة متكاملة  اليمنية على و�صع  احلكومة 
للم�صتقات النفطية، و�صكلت احلكومة اليمنية جلنة 
اإ�صراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات 
اللجنة  وترتبط  ال��ع��الق��ة،  ذات  اليمنية  واجل��ه��ات 
املنح  و�صول  ت�صمن  رقابة  واآلية  تنفيذي  بربنامج 
و�صفافية  ونزاهة  مبوثوقية  امل�صتفيدة  للمحطات 
عالية، لتاأمني الو�صول الفعلي للم�صتفيدين، و�صمان 

ا�صتخدام امل�صتقات النفطية فيما خ�ص�صت له.
امل�صتقات  اللجنة امل�صرتكة �صحنات منحة  وجدولت 
ت�صهم مب�صاعدة احلكومة  التي  ال�صعودية،  النفطية 
اليمنية على توجيه نفقاتها، وا�صتخدام املبالغ التي 

دعم  يف  النفطية  امل�صتقات  ل�صراء  خم�ص�صة  كانت 
بند رواتب املوظفني املدنيني يف احلكومة، وتقدمي 
فر�س  م�صتوى  ت��رف��ع  ال��ت��ي  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  اخل��دم��ات 

العي�س واملعي�صة.
الربنامج  دعم  النفطية �صمن  امل�صتقات  منحة  وتعد 
ال�صعودي لتنمية واإعمار اليمن والذي قدم اأكر من 
خمتلف  يف  نفذها  تنموية  ومبادرة  م�صروعًا   198
 7 يف  اليمنيني  لالأ�صقاء  خدمة  اليمنية  املحافظات 
قطاعات اأ�صا�صية، وهي: التعليم، وال�صحة، واملياه، 
ال�صمكية، وبناء قدرات  والنقل، والزراعة والروة 

املوؤ�ص�صات احلكومية.
من جهة اأخرى وبدعم من مركز امللك �صلمان لالإغاثة 
والأعمال الإن�صانية وا�صل م�صروع التغذية لالأطفال 
دون �صن اخلام�صة والأمهات احلوامل واملر�صعات، 
يف حم���اف���ظ���ات ع������دن، حل�����ج، ت���ع���ز، احل����دي����دة، 

الطبية  خدماته  تقدمي  م���اأرب،  حجة،  ح�صرموت، 
 1 من  الفرتة  خالل  17،194م�صتفيدا  ل�  والتغذوية 

حتى 7 يوليو 2021م.
املائي  الإم����داد  م�صروع  تنفيذ  امل��رك��ز  وا���ص��ل  كما 
وحر�س  ميدي  مديريات  يف  البيئي  والإ���ص��ح��اح 
الأزه��ور  وح��ران وعب�س مبحافظة حجة، وخميم 
خ��الل  وج���رى  ���ص��ع��دة.  مبحافظة  رازح  مب��دي��ري��ة 
حمافظة  يف  2021م  يوليو   7 حتى   1 م��ن  ال��ف��رتة 
ال�صاحلة  امل��ي��اه  م��ن  ل��رت   380،000 ���ص��خ  ح��ج��ة 
ال�صاحلة  املياه  من  لرت   664،000 و�صخ  لل�صرب، 
لإزال���ة  خم�ص�صة  نقلة   50 وتنفيذ  ل��ال���ص��ت��خ��دام، 

املخلفات من خميمات النازحني.
من  لرت   100،000 �صخ  �صعدة  حمافظة  يف  وج��رى 
املياه ال�صاحلة لل�صرب، و�صخ 40،000 لرت من املياه 

ال�صاحلة لال�صتخدام، ا�صتفاد منها 20،000 فرد.
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والدة األمير مصعب بن سعود إلى رحمة اهلل

ديوان المظالم يطلق خدمة 
حاسبة المدد النظامية

تعقيم منطقة المشاعر المقدسة 

الريا�س - وا�س
الله تعاىل والدة  اإىل رحمة  انتقلت  التايل:  البيان  اأم�س،  امللكي،  الديوان  �صدر عن 
�صاحب ال�صمو امللكي الأمر م�صعب بن �صعود بن عبدالعزيز اآل �صعود، و�صي�صلى 
عليها � اإن �صاء الله � اليوم الثنني، بعد �صالة الع�صر يف جامع الإمام تركي بن عبدالله 

يف مدينة الريا�س.
تغمدها الله بوا�صع رحمته ومغفرته ور�صوانه، واأ�صكنها ف�صيح جناته، اإنا لله واإنا 

اإليه راجعون.

الريا�س- البالد
النظامية  املدد  تتيح معرفة  التي  النظامية،  املدد  املظامل خدمة حا�صبة  ديوان  اأطلق 
املقررة لنهاية التظلم من القرارات الإدارية، بناًء على ما ورد يف نظام املرافعات اأمام 
ديوان املظامل اأو ما ورد يف ن�س نظامي خا�س، وذلك بح�صب املدخالت من امل�صتفيد.
للم�صتفيدين  ت�صهل  التي  الرقمية  اخلدمات  من  النظامية  املدد  حا�صبة  خدمة  وتعد 
معرفة الإجراءات الق�صائية، مبا ي�صمن جودة ال�صتفادة من اخلدمات وفق اإجراءات 

رقمية متقدمة.
واأما  قرارها.  عن  العدول  بطلب  الإداري���ة  للجهة  التقدم  هو  ب�)التظلم(  واملق�صود 

)الدعوى( فهي التقدم للمحكمة بطلب احلكم باإلغاء القرار الإداري. 

مكة املكرمة-وا�س
لتطهر وتعقيم منطقة  امليدانية  العديد من اجلولت  املقد�صة  العا�صمة  اأمانة  نفذت 

امل�صاعر املقد�صة بعد اإمتام منا�صك احلج و�صط منظومة خدمات بلدية متكاملة.
البيئي  الإ�صحاح  باأعمال  املقد�صة  امل�صاعر  تغطية  ج��رى  اأن��ه  الأم��ان��ة  واأو�صحت 
ومكافحة اآفات ال�صحة العامة وردم و�صفط املياه من امل�صتنقعات اأو جتمعات املياه 
وا�صتخدام الو�صائل ال�صديقة للبيئة حفاظًا على �صحة العامة، حتت اإ�صراف ومتابعة 

وكالة اخلدمات ممثلًة يف الإدارة العامة لالإ�صحاح البيئي.
واأ�صارت وكالة اخلدمات اإىل تنفيذ اأعمال الر�س والتعقيم ل� 103 مناهل مك�صوفة 
لت�صريف  جمرى  و55  املياه  لدورات  جممعًا  و217  املياه  لتجمعات  موقعًا  و48 
مب�صعر  احلكومية  للدوائر  مقار   3 وتعقيم  تنظيف  اإىل  اإ�صافًة  الأم��ط��ار،  مياه 
املياه  لتجمعات  موقعًا  و13  مك�صوفًا  منهاًل   62 وتعقيم  ر�س  جرى  كما  عرفات، 
ودائ���رًة  الأم��ط��ار  مياه  لت�صريف  جم��رى  و24  امل��ي��اه  ل���دورات  عات  جمَمّ و103 

حكومية يف م�صعر مزدلفة.

4 نقاط تجمع للمعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام
مكة املكرمة- البالد

ل�صوؤون  العامة  الرئا�صة  حددت 
امل�����ص��ج��د احل�������رام وامل�����ص��ج��د 
ال���ن���ب���وي اأرب�������ع ن���ق���اط جت��م��ع 
للمعتمرين وامل�صلني هي )نقطة 
جتمع باب علي ر�صي الله عنه - 
نقطة جتمع كدي - نقطة جتمع 
ال�صبيكة(،  نقطة جتمع   - اأجياد 
 ، احل���رام  امل�صجد  اإىل  للدخول 
م��ع ا���ص��ت��ع��داد اأك���ر م��ن )500( 
ل�صتقبالهم،  وموظفة  م��وظ��ف 
كما خ�ص�س باب املروة للخروج 

بعد اأداء ن�صكهم.
وق����دم����ت ال���رئ���ا����ص���ة ال���ع���ام���ة، 
وب���اإ����ص���راف وك���ال���ة ال��رئ��ا���ص��ة 
ل���������ص����وؤون امل�������ص���ج���د احل������رام 
منظومة من اخلدمات املتكاملة، 
التباعد  والتطبيقات يف معاير 
العاملية بامل�صجد احلرام، والتي 

ت�����ص��ع��ى ل���زي���ادة احل���ر����س على 
م�صلني  من  احل��رام  الله  بيت  زوار  �صالمة 
الل���ت���زام بتطبيق  م��ن خ���الل  وم��ع��ت��م��ري��ن، 

معاير التباعد اجل�صدي بامل�صجد احلرام.
للح�صود  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر  واأو����ص���ح 
املهند�س  �صعادة  احلرام  بامل�صجد  والتفويج 

اأ�صامة بن من�صور احلجيلي اأنه مت ا�صتقبال 
امل��ع��ت��م��ري��ن وامل�����ص��ل��ني ب��امل�����ص��ج��د احل���رام 
والتقنية  الب�صرية  الإمكانات  كافة  وت�صخر 
بالدورين  وامل�صعى  املطاف  �صحن  وجتهيز 
ال��ت��ب��اع��د  مب��ل�����ص��ق��ات  والأول  الأر�����ص����ي 
اأع��داد  معاير  م��ع  تتنا�صب  مب��ا  اجل�صدي، 

خطة  ملواكبة  احل���رام  بامل�صجد  املعتمرين 
الرئا�صة ملو�صم العمرة.

وي���اأت���ي ذل���ك ب��ت��وج��ي��ه م��ن ال��رئ��ي�����س ال��ع��ام 
النبوي  وامل�صجد  احل��رام  امل�صجد  ل�صوؤون 
عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الدكتور  ال�صيخ  
العام  الرئي�س  وكيل  ومتابعة  ال�صدي�س، 

بن  �صعد  الدكتور  احل��رام  امل�صجد  ل�صوؤون 
الرئي�س  وكيل  واإ���ص��راف  املحيميد،  حممد 
بن  حممد  واخلدمية  الفنية  لل�صوؤون  العام 
اخلدمات  اأرق���ى  لتقدمي  اجل��اب��ري،  م�صلح 
وف���ق ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة وروؤي���ة 

اململكة 2030.

رئيس الهيئة األوروبية للمراكز اإلسالمية:

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

للمراكز  الأوروب���ي���ة  الهيئة  رئ��ي�����س  ث��م��ن 
اململكة   جهود  زي��ان،  مهاجري  الإ�صالمية، 

يف خدمة الإ�صالم وامل�صلمني
والتقارب  ال�صمل  جلمع  ال��دوؤوب  و�صعيها 
بني الأديان اإمياًنا منها ب�صرورة التوا�صل 

بني ال�صعوب واحل�صارات.
واأ�صار يف حديث خا�س ل�)البالد( اإىل اجلهود 
يف  اململكة  تبذلها  التي  واجل��ب��ارة  احلثيثة 
الرحمن  و�صيوف  ال�صريفني  احلرمني  خدمة 

وحر�صها على �صالمتهم و�صحتهم.
واأو�صح اأن اململكة تعمل على جمع ال�صمل 
ُي�صمى  ما  اأو  القيم  يف  ي�صاركوننا  من  لكل 

بالقيم الإن�صانية امل�صرتكة.
وفيما يتعلق بدعم اململكة للموؤ�ص�صات الإ�صالمية يف 
وامل�صلمني  الإ�صالم  وتخدم  تدعم  اإنها  قال  اخلارج، 
يف جميع اأنحاء العامل منذ القدم، مو�صًحا اأن امللك 
اأك��ر  منذ  جنيف  زار  عندما  ال��ل��ه،  رح��م��ه  في�صل، 
مكان  لهم  لي�س  امل�صلمني  اأن  ووج��د  ع��اًم��ا،   40 من 
لبناء م�صجد، وبداأ  اأر�س  ي�صلون فيه، بادر ب�صراء 
هذا امل�صروع، وُتويف، رحمه الله، وجاء بعده امللك 
امل�صجد  وبنى  امل�صروع،  ليكمل   الله،  رحمه  خالد، 
باملوؤ�ص�صة  اليوم  ُي�صمى  ما  اأو  جنيف،  يف  الكبر 
م�صجد  اأك��رب  وه��و  جنيف،  يف  الإ�صالمية  الثقافية 

ك��اأوق��اف  ع��م��ارات  ت�صع  معه  وبنى  �صوي�صرا،  يف 
الثقافية  للموؤ�ص�صة  الت�صغيلية  امليزانية  متول  منها 

الإ�صالمية يف جنيف.
واأ�صار اإىل اأن امللك خالد ، رحمه الله، تابع امل�صروع 
يونيو  م��ن  الأول  يف   امل�صجد  تد�صني  مّت  اأن  اإىل 
ال�صوي�صرية  الكونفدرالية  رئي�س  بح�صور   1978
ال�صعودية  ملوك  �صاأن  هو  هذا  اأن  مو�صًحا  اآن��ذاك، 
اأي بلد  اأينما ذهبوا يف لندن وروما وفرن�صا، ويف 
ذهبوا اإليه ووجدوا اأن امل�صلمني بحاجة اإىل م�صجد 
اإل و�صاهموا ودعموا الإ�صالم  اأو مكتبة  اأو مدر�صة 
وامل�صلمني، وكان ذلك دائًما بالتن�صيق مع ال�صلطات 

وامل�صوؤولني يف ذلك البلد.
م�صتمًرا  ي��زال  ل  ال��دع��م  ه��ذا  اأن  واأ���ص��اف 
جتمع  اأن  حتاول  واململكة  هذا،  يومنا  اإىل 
تقت�صر  ول  اختالفهم،  على  امل�صلمني  �صمل 
الآن  تعمل  واإمن��ا  ذل��ك،  على  الآن  جهودها 
على جمع �صمل كل من ي�صاركوننا يف القيم 
امل�صرتكة،  الإن�صانية  بالقيم  ُي�صمى  ما  اأو 
غرار  على  البلدان،  بع�س  يف  اأنه  مو�صًحا 
امل�صلمني  وغ��ر  امل�صلمون  يجتمع  فرن�صا 
ع��ل��ى اأ����ص���ا����س ال���ت���ع���اون ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ق��ي��م 

الإن�صانية امل�صرتكة.
واأفاد باأن القيادة الر�صيدة خلادم احلرمني 
ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد العزيز تقدم 
الإ���ص��الم  تن�صر  ال��ت��ي  للموؤ�ص�صات  ال��دع��م 
والتي  اإليها،  ذهبوا  التي  البالد  كافة  يف  املعتدل 
توؤمن بقيم الت�صامح والتعاي�س وحب اخلر للنا�س 
الإن�صانية،  يف  اأخ���وة  ك��اف��ة  الب�صر  واأن  جميًعا، 
وتدعم كافة املوؤ�ص�صات التي تكافح التطرف الفكري 
ت�صتقطبهم  اأن  م��ن  ال�صباب  حماية  على  وتعمل 
املوؤ�ص�صات  دع��م  عن  ف�صاًل  الإره��اب��ي��ة،  اجلماعات 
التي تدافع عن حقوق امل�صلمني، واملوؤ�ص�صات التي 
ل  اأن��ه  م��وؤك��ًدا  الإ�صالموفوبيا،  �صحايا  عن  تدافع 
ميكن لأي اإن�صان من�صف اأن ُينكر جهود اململكة يف 

جميع اأنحاء العامل.

مركز الملك سلمان يواصل خدماته في اليمن

الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية تصل عدن

بدء العقد اإللكتروني 
الموحد لتأجير السيارات

الريا�س- البالد
ب��دء  للنقل  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت   
تطبيق املرحلة الأوىل من قرار اإلزام 
باإ�صدار  ال�صيارات  تاأجر  من�صاآت 
ال�����ص��ي��ارات من  ت��اأج��ر  جميع ع��ق��ود 
يف  التاأجر"  "عقود  خ��دم��ة  خ���الل 
الأح��د  اأم�س  من  اب��ت��داًء  نقل،  بوابة 
املن�صاآت  اخل��دم��ة  ه��ذه  و�صُتمكن   ،
امل��رخ�����ص��ة م��ن اإ����ص���دار ع��ق��د موحد 
النظامية،  والبنود  املتطلبات  مكتمل 
وي�����ص��ه��م يف ح��ف��ظ ح��ق��وق امل��وؤج��ر 
الثقة  م��دى  من  ويعزز  وامل�صتاأجر، 
ب���اخل���دم���ات امل���ق���دم���ة، وي���رف���ع من 

م�صتوى جودة اخلدمات.
ه��ذا  م���ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  وت�����ص��م��ل 
ال��ق��رار م��ن�����ص��اآت ت��اأج��ر ال�����ص��ي��ارات 
امل�صنفة  غ��ر  وامل��ن�����ص��اآت  )د(،  ف��ئ��ة 
تقوم  التي  واملن�صاآت  الن�صاط،  يف 
و�صت�صمل  ي��دوي��ًا،  العقود  بت�صجيل 
من�صاآت  ال��ق��رار  م��ن  الثانية  املرحلة 
التي  )ج(،  ف��ئ��ة  ال�����ص��ي��ارات  ت��اأج��ر 
�صتدخل حيز التطبيق يف 1 �صبتمرب 
الثالثة  املرحلة  و�صتت�صمن  2021م، 
والرابعة فئتي )ب( و )اأ( تباعًا وذلك 
الهيئة  قبل  من  عنه  �صُيعلن  ما  وف��ق 

العامة للنقل يف وقت لحق.
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اليمن  يف  االأ�سقاء  لدعم  جهدها  اململكة  تكر�س 
امللي�سيات  تــعــيــث  فــيــمــا   ، املـــجـــاالت  كــافــة  يف 
ملقدراته  وتــدمــرًا  ف�سادًا  االنقالبية  احلوثية 
ال  التي  اإيــران  ترعاها  اإرهابية  الأجندة  تنفيذًا 
تراعي ح�سن اجلوار وال دعوات احلل ال�سلمي 
لالأزمة اليمنية وفق خمرجات احلوار الوطني 
اخلليجية،  واملـــبـــادرة  االأمــــن  جمل�س  وقــــرار 
باالإ�سافة اإىل مبادرة اململكة لوقف اإطالق النار 

بهدف التو�سل اإىل حل �سيا�سي.
ال  اأنــهــا  اإال  جــهــود  مــن  اململكة  تبذله  مــا  ورغـــم 
متكررة  اإرهابية  حمــاوالت  اإىل  تتعر�س  تــزال 
امل�سرة  الطائرات  من  عدد  اإطــالق  اآخرها  كان 
املنطقة  باجتاه  بالي�ستي  و�ــســاروخ  املفخخة 
املــدنــيــني  م�ستهدفة   ، املــمــلــكــة  مــن  اجلــنــوبــيــة 
واالأعيان املدنية ،والتي متكنت قوات الدفاعات 
 ، وتدمرها  اعرتا�سها  من  ال�سعودية  اجلوية 
لتتحطم تلك املحاوالت االإرهابية اليائ�سة على 
وقــوات  البا�سلة  ال�سعودية  الــقــوات  �سخرة 

التحالف.
تلك  جــرائــم  ــيــة  ــدول ال الــتــقــاريــر  �سجلت  لــقــد   
اأ�ــســدرتــه  الـــذي  الــتــقــريــر  ومــنــهــا   ، امليلي�سيا 
وحقوق  والتنمية  لل�سالم  ماعت  "موؤ�س�سة 
االإرهابية  العمليات  فيه  ور�ــســدت  االإن�سان"  
اليمن ويف  اأهــداف داخل  مللي�سيا احلوثي �سد 
اململكة وجاءت امللي�سيات يف مقدمة التنظيمات 
التقارير  وهــذه   ، اإرهابية  عمليات  تبنت  التي 
املجتمع  من  ت�ستدعي  احلوثي  جلرائم  املوثقة 
الدويل وقفة قوية لتجرميها وحما�سبة النظام 
وتهديد  لالإرهاب  الداعم  �سلوكه  على  االإيــراين 

ا�ستقرار املنطقة.

اإلرهاب الحوثي
كلمة

الريا�س- وا�س
لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  بعث 
ا�ستقالل  ذكرى  مبنا�سبة  املالديف،  جمهورية  رئي�س  �سالح،  حممد  اإبراهيم  الرئي�س 
بال�سحة  التمنيات  واأطــيــب  التهاين  اأ�ــســدق  عــن  املــفــدى،  املــلــك  بـــالده.واأعـــرب 
وال�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية املالديف ال�سقيق، اطراد التقدم 

واالزدهار.
�سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  وبعث 
ليبريا،  جمهورية  رئي�س  ويــاه،  جــورج  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية 
مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.واأعرب امللك املفدى، عن اأ�سدق التهاين 
و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطــيــب 

جمهورية ليبريا ال�سديق، اطراد التقدم واالزدهار.
اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  وبعث 
�سعود، برقية تهنئة، لفخامة ال�سيد بيدرو كا�ستيلو، مبنا�سبة فوزه 
يف االنتخابات الرئا�سية يف جمهورية البرو.واأعرب امللك املفدى، 
ول�سعب  لفخامته،  بالنجاح  التمنيات  واأطــيــب  التهاين  اأجمل  عن 

جمهورية البرو ال�سديق، املزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي االأمر حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س اإبراهيم حممد �سالح، رئي�س 

جمهورية املالديف، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
وعرب �سمو ويل العهد، عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة لفخامته، 

راجيًا حلكومة و�سعب جمهورية املالديف ال�سقيق، املزيد من التقدم واالزدهار.
اآل �سعود، ويل العهد نائب  وبعث �ساحب ال�سمو امللكي االأمر حممد بن �سلمان بن عبد العزيز 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س جورج وياه، رئي�س جمهورية 
واأ�سدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �سمو  بــالده.وعــرب  ا�ستقالل  ذكــرى  مبنا�سبة  ليبريا، 
التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة لفخامته، راجيًا حلكومة و�سعب جمهورية ليبريا ال�سديق، 

املزيد من الرقي واالزدهار.
نائب  العهد  �سعود، ويل  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  االأمر حممد  امللكي  ال�سمو  وبعث �ساحب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة ال�سيد بيدرو كا�ستيلو، مبنا�سبة فوزه 
يف االنتخابات الرئا�سية يف جمهورية البرو.واأعرب �سمو ويل العهد، عن اأ�سدق التهاين واأطيب 
التمنيات بال�سحة وال�سعادة لفخامته، ول�سعب جمهورية البرو ال�سديق، املزيد من التقدم والرقي.

القيادة تهنئ رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى االستقالل
هناأت كا�ستيلو بفوزه باالنتخابات الرئا�سية يف البريو

تزويدها باأول نظام اإدارة معركة �سعودي 100 %

تت�سمن تاأمني مليون جرعة من لقاح كورونا

خادم الحرمين يوجه بدعم ماليزيا باألجهزة والمستلزمات الطبية
الريا�س- وا�س

وجه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، حفظه الله، 
ال�سقيقة  ماليزيا  مملكة  لدعم  االإن�سانية،  واالأعمال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز 
ب�سكل عاجل باالأجهزة وامل�ستلزمات الطبية والوقائية مبا ي�سهم يف جتاوز اآثار 
جائحة كورونا ) كوفيد - 19 (، وذلك بناء على ما عر�سه �ساحب ال�سمو امللكي 
ويل العهد االأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الدفاع، حفظه الله، على اإثر طلب الوزير اأول لل�سوؤون اخلارجية املاليزي 

ه�سام الدين ح�سني، الذي اأبداه خالل ات�ساله ب�سمو ويل العهد.
لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  على  العام  امل�سرف  امللكي  بالديوان  امل�ست�سار  واأكد 

له  ت�سريح  يف  الربيعة،  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكتور  االإن�سانية  واالأعمال 
اأن التوجيه الكرمي ياأتي تاأكيًدا للدور االإن�ساين الذي ت�سطلع به اململكة جتاه 
الدول االأ�سد ت�سررًا من جائحة كورونا وعمق العالقات املتينة التي تربط بني 

البلدين ال�سقيقني.
امل�ساد  اللقاح  من  جرعة  مليون  تاأمني  على  ت�ستمل  امل�ساعدات  اأن  واأو�ــســح 
وقائية  وم�ستلزمات  وعالج  عناية  واأجهزة  طبية  واأجهزة  كورونا،  لفرو�س 

وغرها من االحتياجات الطبية.
كما اأو�سح معاليه اأنه فيما يخ�س تاأمني مليون جرعة لقاح م�ساد لـ ) كوفيد - 
19 ( ، فاإنه �سيتم التن�سيق مع مكتب الوزير اأول لل�سوؤون اخلارجية املاليزي 

الكميات املطلوبة  لتوريد  املعتمدة  العاملية  ال�سركات  اإحدى  التعاقد مع  ل�سرعة 
من اللقاحات من م�سانعها مبا�سرة اإىل ماليزيا.

ورفع الدكتور الربيعة خال�س ال�سكر والتقدير خلادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل عهده االأمني، حفظهما الله، على هذه 
الوباء  لهذا  للت�سدي  ال�سقيقة وال�سديقة  الدول  بالوقوف مع  االإن�سانية  اللفتة 
على  داأبت  التي  االإن�سانية  على مملكة  لي�س مب�ستغرب  هذا  اأن  مبينًا  اخلطر، 
يحفظ  اأن  وجل  عز  الله  الربيعة،  الدكتور  ودعا  املحتاجني.  واإغاثة  العون  مد 
خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده االأمني واأن يوفقهما لعمل اخلر واأن 

يعجل بزوال هذا الوباء اخلطر عن �سائر بلدان العامل.

التسجيل في برنامج االبتعاث الخارجي في علوم الفضاء
الريا�س- وا�س

اأعلنت الهيئة ال�سعودية للف�ساء فتح باب ا�ستقبال 
لــالبــتــعــاث  �ــســعــودي  بــرنــامــج  اأَول  يف  الــطــلــبــات 
الف�ساء،  جمــال  يف  بالتوظيف  ينتهي  اخلــارجــي 
والذي ي�ستمل على م�سارين للدار�سني على ح�سابهم 
اخلا�س وللحا�سلني على قبول غر م�سروط، وذلك 
يف  الف�ساء  بعلوم  العالقة  ذات  التخ�س�سات  يف 

اأبرز 30 جامعة حول العامل.
التقّدم  الت�سجيل  يف  للراغبني  الهيئة  وتتيح 
الطلب" بالبيانات  "منوذج  للربنامج عرب تعبئة 
ة  من�سّ على  الالزمة  بالوثائق  مرفقة  ال�سحيحة 
الهيئة عقبها  لتتوىل  الف�ساء"،  ابتعاث  "برنامج 
امل�ستندات  جميع  واإخ�ساع  امل�ستندات  مطابقة 
التي  ال�سخ�سية  املقابلة  ثم  للتدقيق،  والطلبات 
من  الــقــرار  ي�سدر  حيث  الــقــبــول،  مرحلة  تليها 

اإبالغه  ويتم  املتقدم  طلب  على  الربنامج  اإدارة 
املــ�ــســجــل يف من�سة  ـــكـــرتوين  االإل الــربيــد  عــرب 
اإىل  و�سوال  للربنامج،  االإلكرتونية  الت�سجيل 

االلتحاق بالبعثة.
وتنطلق املرحلة االأوىل لربنامج االبتعاث مبراحل 
يف  الف�ساء  جمال  يف  واملاج�ستر  البكالوريو�س 
وعلوم  والــفــ�ــســاء  ــطــران  ال هند�سة  تخ�س�سات 
يكون  اأن  با�سرتاط  الف�ساء،  و�سيا�سات  الف�ساء 
بح�سن  يّت�سف  واأن  اجلن�سية،  �سعودي  املتقدم 
قبول  على  حا�ساًل  يكون  واأن  وال�سلوك،  ال�سرة 
الف�ساء  مبا�سر غر م�سروط يف تخ�س�سات جمال 
اخلــا�ــس  ح�سابهم  عــلــى  الــدار�ــســني  مــن  يــكــون  اأو 
املطلوبة،  بالتخ�س�سات  املــحــّددة  اجلامعات  يف 
�سروط  و�سوابط  باأحكام  االلتزام  اإىل  باالإ�سافة 

االبتعاث للخارج املعمول بها يف وزارة التعليم.

يذكر اأن الربنامج يت�سمن العديد من املزايا املقدمة 
علمية  لبعثة  االن�سمام  عــرب  والــطــالــبــات  للطالب 
منتهية بالتوظيف يف قطاع الف�ساء، �ساملة تكاليف 
التاأمني  اإىل  باالإ�سافة  املــايل،  وال�سمان  الدرا�سة 
ال�سحي وتذاكر ال�سفر من اململكة اإىل مقر البعثة، 
وتقدمي برامج اإر�سادية عرب متابعة املبتعث وتقييم 

تطّوره االأكادميي.
وياأتي برنامج االبتعاث �سمن خطط الهيئة لتحقيق 
الريادة العاملية يف علوم الف�ساء، وحتقيق تطلعات 
اململكة وقيادتها يف القطاع، فيما تعمل عرب العديد 
علوم  يف  العاملية  الــريــادة  لتحقيق  املــ�ــســارات  مــن 
الف�ساء من بينها تنمية راأ�س املال الب�سري، وتاأهيل 
موؤهلة  وطنية  خمرجات  توافر  و�سمان  الكفاءات، 
الف�ساء  قطاع  يف  العملّية  االحتياجات  مع  تتواءم 

مبا يتما�سى مع م�ستهدفات روؤية اململكة 2030.

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�سروع ال�سروات من نوع كورفيت "اأفانتي 
مرا�سم  �سمن  وذلــك  جازان"،   " امللك  جاللة  �سفينة  ا�سم  ر�سميًا  عليها  اأطلق  التي   ،"2200

التعومي يف حو�س بناء ال�سفن التابع ل�سركة نافانتيا مبملكة اإ�سبانيا.
بن  عــزام  اإ�سبانيا  مملكة  لــدى  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  �سفر  التعومي  حفل  يف  و�ــســارك 
عبدالكرمي القني، وعدد من كبار �سباط القوات البحرية امللكية ال�سعودية، وامللحق الع�سكري 
ب�سفارة اململكة العربية ال�سعودية يف مدريد، ونائب الرئي�س لالت�سال املوؤ�س�سي واخلدمات 
بن  وائل   "SAMI" الع�سكرية  لل�سناعات  ال�سعودية  لل�سركة  املعلومات  وتقنية  امل�ساندة 
حممد ال�سرحان ممثاًل لل�سركة وعدد من كبار امل�سوؤولني من البحرية االإ�سبانية وممثلني من 

�سركتي "�سامي نافانتيا" و"نافانتيا االإ�سبانية" باالإ�سافة اإىل جهات اأخرى.

�سروره  عـن  فيها  اأعــرب  كلمًة  الغفيلي  عبدالله  بن  فهد  الركن  الفريق  األقى  املنا�سبة،  وبهذه 
لتعومي �سفينة جاللة امللك " جازان "، م�سيدًا بالدعم غر املحدود الذي تقدمه القيادة الر�سيدة 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  بقيادة خادم احلرمني  ال�سعودية  العربية  للمملكة 
�سعود وويل عهده االأمني �ساحب ال�سمو امللكي االأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمر خالد بن �سلمان بن 

عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ـ حفظهم الله ـ .
وقال اإن م�سروع ال�سروات �سي�سهم يف رفع م�ستوى اجلاهزية للقوات البحرية امللكية 
ال�سعودية وتعزيز االأمن البحري يف املنطقة وحماية امل�سالح االإ�سرتاتيجية احليوية 
للمملكة، باالإ�سافة اإىل ذلك، تعترب �سفن امل�سروع اإ�سافة مهمة لقدرات القوات البحرية 
امللكية ال�سعودية يف حماية امل�سالح البحرية للمملكة وتوطني ال�سناعات الع�سكرية 

املتقدمة تقنيًا .
للتعامل  القتالية  االأنظمة  اأحدث  تت�سمن  بكونها  ال�سروات  م�سروع  �سفن  وتتميز 
احلــروب  وكــذلــك  ال�سطحية،  وحتــت  ال�سطحية  كــافــة،  اجلــويــة  التهديدات  مــع 
�سفن  واأن  العامل،  بحريات  �سفن  من  الكثر  بقدراتها  تفوق  التي  االإلكرتونية 
م�سروع ال�سروات ُتَعد اإ�سافة جبارة لقدرات القوات البحرية امللكية ال�سعودية 
ال�سروات  م�سروع  وي�سمل  البحرية،  الــوطــن  وم�سالح  مــقــدرات  حلماية 
اللوج�ستية  واخلــدمــات  التدريب  وُم�سِبّهات  لالأطقم  التدريبية  اخلــدمــات 

والدعم الفني واالإمدادي الالحق طويل االأجل.
كما �سيتم تزويد �سفينة جاللة امللك جازان وكافة ال�سفن االأخرى التابعـة 
مل�سروع ال�سروات باأول نظام اإدارة معركة �سعودي "100%" حتت ا�سـم 
متكامل  عمل  وفريق  وطنية  باأيٍد  تطويره  " مت   HAZEM “حـزم 
"اأفـانتي  م�سـروع  �سـمن  نافانتيـا"  "�سـامي  �سـركة  مهمـة  مـن  كجـزء 
ال�سعودية  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اأعــرب  جانبه  من   ."2200
عبداملجيد  بــن  ولــيــد  املهند�س   SAMI الع�سكرية  لل�سناعات 
لالت�سال  الرئي�س  نــائــب  عنه  نيابة  األــقــاهــا  كلمة  يف  اأبــوخــالــد 
املوؤ�س�سي واخلدمات امل�ساندة وتقنية املعلومات وائل بن حممد 
الع�سكرية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  فخر  عن   ، ال�سرحان 
واعتزازها بال�سراكة االإ�سرتاتيجية مع القوات البحرية امللكية 
اليوم  "نحتفل  وقال:  االإ�سبانية،  نافانتيا  و�سركة  ال�سعودية، 
نوع  من  �سفينة  رابع  "جازان"،  امللك  جاللة  �سفينة  بتعومي 
اأ�سطول  مهام  من  �ستعزز  التي   ،"2200 اأفانتي  "كورفيت 
االهتمام  يــوؤكــد  مــا  ال�سعودية،  امللكية  البحرية  الــقــوات 
تطوير  على  والعمل  البحرية  ال�سناعات  بقطاع  الكبر 

اأنظمته ومتطلباته اجلديدة".

اإلطاحة بمترصدي 
عمالء البنوك

الريا�س- وا�س
الرائد  الريا�س  منطقة  ل�سرطة  االإعالمي  املتحدث  اأو�سح 
خالد الكريدي�س، اأن املتابعة االأمنية ملكافحة جرائم االعتداء 
اجلهة  متكن  عن  اأ�سفرت،  مرتكبيها،  وتعقب  االأمــوال  على 
وخمالف  مبقيمني  االإطــاحــة  من  املنطقة  ب�سرطة  املخت�سة 
ارتكبوا  والرابع،  الثالث  العقدين  يف  احلــدود،  اأمن  لنظام 
واالعــتــداء  الــبــنــوك  لعمالء  الــرت�ــســد  يف  متثلت  جرميتني 
ال�سالح  تهديد  حتت  اأمــوال  من  بحوزتهم  ما  و�سلب  عليهم 
 )370،000( امل�سلوبة  االأمــوال  قيمة  بلغت  حيث  االأبي�س، 
اإيقافهم واتخذت بحقهم االإجراءات النظامية  ريال، وجرى 

االأولية، واإحالتهم اإىل النيابة العامة.
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تعزيز العمل اإلسالمي بين المملكة والبوسنة والهرسك
جدة - يا�سر بن يو�سف 

رئي�س  والإر�ساد  والدعوة  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزير  يبداأ 

ال�سيخ  ب�سراييفو  الثقايف  فهد  امللك  مركز  اأمناء  جمل�س 

اليوم،  ال�سيخ،  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداللطيف  الدكتور 

زيارة ر�سمية لدولة البو�سنة والهر�سك، ت�ستمر عدة اأيام، 

والهر�سك،  البو�سنة  يف  الإ�سالمية  امل�سيخة  لدعوة  تلبية 

ملذكرة  التنفيذي  الربنامج  توقيع  الــزيــارة  ت�سهد  حيث 

جمال  يف  التعاون  لتعزيز  البلدين  بني  املربمة  التفاهم 

ال�سوؤون الإ�سالمية يف جمالت العمل الإ�سالمي امل�سرتك.

ـ بدولة رئي�س جمل�س الوزراء  كما �سيلتقي خالل الزيارة 

يف  الــنــواب  جمل�س  ورئــيــ�ــســة  تيغيلتيا،  زوان  ال�سيد 

ورئي�س  كري�ستو،  بوريانا  ال�سيدة  البو�سني  الربملاين 

ـــان املــهــنــد�ــس بــاكــر عــزت  ـــربمل ــ�ــســعــوب يف ال جمــلــ�ــس ال

الإ�سالمية  امل�سيخة  ورئي�س  العام  واملفتي  بيغوفيت�س، 

الدكتور ح�سني كفازوفيت�س. ويزور اآل ال�سيخ مركز امللك 

اأكرب معلم  الثقايف الإ�سالمي يف �سراييفو  الذي يعد  فهد 

وت�سرف  ال�سعودية  �سيدته  البلقان  بدول  ثقايف  اإ�سالمي 

على اأعماله وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�ساد، 

غازي  كم�سجد  والهر�سك،  البو�سنة  دولة  معامل  من  وعدد 

خــ�ــســرو بــيــك بــاملــديــنــة الــقــدميــة، واملــكــتــبــة اخلــا�ــســة بــه. 

لدن خادم  الكرمية من  للتوجيهات  الزيارة تنفيذًا   وتاأتي 

و�سمو  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

حممد  الأمـــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأمـــني  عــهــده  ويل 

تعميق  اأهمية  على  توؤكد  التي  الله،  حفظهما  �سلمان،  بن 

اأوا�سر التعاون الثنائي بني البلدين ال�سديقني يف خمتلف 

الإ�سالمي  العمل  بخدمة  يت�سل  مــا  ول�سيما  املــجــالت، 

امل�سرتك وتعزيز التعاون لن�سر منهج الو�سطية والعتدال 

ون�سر قيم ومفاهيم الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي.

فعاليات متنوعة 
بتاريخية ينبع

إغالق منشآت تجارية بالمعابدة 
ورفع مخلفات بحراج المعيصم

ينبع- وا�س  

ال�سحيمي،  مـــرزوق  بــن  �سعد  ينبع  حمــافــظ  تفقد 

وزارة  تنظمها  الــتــي  التاريخية  املنطقة  فعاليات 

الثقافة بالتعاون مع العديد من اجلهات ذات العالقة. 

على  الأول،  اأم�س  اجلولة،  خالل  ال�سحيمي  واطلع 

العرو�س  ت�سمنت  املتنوعة  الفعاليات  مــن  عـــدٍد 

ال�سعبية واحلرف اليدوية، والر�سم احلر، والفنون 

تزخر  التي  املتنوعة  ال�سعبية  والألعاب  الت�سكيلية، 

تنظيم  من  �ساهده  مبا  اإعجابه  مبديًا  املحافظة،  بها 

فعاليات  اإقامة  اختيار  اأن  واأكــد  متعددة.  وفعاليات 

تاريخية بينبع يعود ب�سبب توافد ال�سياح من جميع 

اأجمل  من  باعتبارها  للمحافظة،  املجاورة  املناطق 

وال�سواطئ  املــنــاخ،  باعتدال  تتمتع  التي  املناطق 

الرائعة، واملياه الفروزية الهادئة، ورمالها الناعمة.

مكة املكرمة - احمد االحمدي   

بلدية  يف  ممثلًة  املقد�سة  العا�سمة  اأمــانــة  اأغلقت 

خمالفة  جتـــاريـــة  مــنــ�ــســاأة   18 الــفــرعــيــة  املــعــابــدة 

الرقابية  جولتها  خالل  وذلك  البلدية  لال�سرتاطات 

بتطبيق  اللتزام  من  للتاأكد  التجارية  املن�ساآت  على 

البلدية  واأو�سحت  الالزمة.  الحرتازية  الإجــراءات 

الفرعية اأن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بجولٍت 

املــبــارك  الأ�ــســحــى  عيد  اأيـــام  خــالل  مكثفة  ميدانية 

وغذائية  جتــاريــة  من�ساأة   18 اإغـــالق  عنها،  ونــتــج 

بتطبيق  ملتزمة  وغر  البلدية  لال�سرتاطات  خمالفة 

الالزمة  الوقائية  والتدابر  الحرتازية  الجــراءات 

ويف  بحقها.  والــغــرامــات  اجلــــزاءات  تطبيق  ومت 

املعابدة،  ببلدية  الرقابية  الفرق  اآخر �سادرت  موقٍع 

ال�ساحلة  غر  والفواكه  اخل�سروات  من  كجم   132

اجلائلني  الباعة  قبل  من  تعر�س  الآدمــي  لال�ستهالك 

وال�سوارع  الطرقات  ويف  امل�ساجد  عند  املخالفني 

العامة. من جهٍة اأخرى نفذت بلدية ال�سرائع الفرعية 

وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة 

العا�سمة املقد�سة ومب�ساركة الدوريات الأمنية حملة 

للق�ساء  باملعي�سم  على حراج اخلردة  مكثفة  رقابية 

من  طنني  رفــع  مت  حيث  ال�سلبية،  الــظــواهــر  على 

املخلفات يف ال�ساحات واملواقع املحيطة باحلراج.

ضبط معمل خمور
ومصادرة خضروات في جدة

جدة- يا�سر بن يو�سف   

اأبـــرق  بــلــديــة  يف  ممثلة  جـــدة  اأمــانــة  متكنت 

�سبط  من  الأمنية  اجلهات  مب�ساركة  الرغامة 

كمية  على  يحتوي  اخلــمــور  لت�سنيع  معمل 

"الأحوا�س"  اأحـــد  داخـــل  امل�سكر  مــن  كــبــرة 

اإتــالف  جــرى  حيث  "مريخ"  بحي  املخالفة 

1650 لرتًا من اخلمور.

واأو�سح رئي�س البلدية خليل حمود الزهراين 

موقع  مداهمة  يف  �ساركت  البلدية  الفرق  اأن 

خمالف بالنطاق يحتوي على م�سنع للخمور 

برمياًل   )22( عــددهــا  يبلغ  بــربامــيــل  جمــهــز 

الت�سنيع  حتــت  خمور  لــرت   1650 باإجمايل 

خمتلفة  ومــواد  للغاز  واأ�سطوانات  ومــواقــد 

ت�ستخدم يف عملية الت�سنيع.

من جهة اأخرى وا�سلت بلدية ال�سفا الفرعية 

التابعة لأمانة حمافظة جدة جولتها امليدانية 

يف متابعة الباعة اجلائلني والتي اأ�سفرت عن 

اخل�سروات  من  اأطنان   4 من  اأكــر  م�سادرة 

والفواكه واإتالف )18( ب�سطة وعربة خمالفة.

ال�سمراين  عــهــود  البلدية  رئي�س  واأو�ــســح 

نــفــذت يــومــي  ــة  ــي ــدان ــي امل الـــرقـــابـــة  فــــرق  اأن 

ــة بــالــنــطــاق �سمن  اجلــمــعــة والــ�ــســبــت جــول

خمالفات  ر�سد  يف  امل�ستمرة  البلدية  خطة 

متخ�س�س  فريق  بدعم  الع�سوائي"  "البيع 
الب�سطات  ومتابعة  الرقابية  العمال  لتكثيف 

الــعــ�ــســوائــيــة حــيــث جـــرى �ــســبــط مــ�ــســتــودع 

اخل�سروات،  وتخزين  بتجهيز  يقوم  خمالف 

خالل  املــ�ــســادرة  الكميات  اجــمــايل  بلغ  فيما 

اخل�سروات  مــن  طــن   4.5 بالنطاق  اجلــولــة 

والفواكه مت ت�سليمها للجمعيات اخلرية.

1194 إصابة جديدة بكورونا

مدير مركز اللقاحات بوزارة الصحة لـ           :

العبد العالي: ال يلزم إجراء الفحص قبل اللقاح

اللقاحات متوفرة لتطعيم الطالب دون تأخير

الريا�س- البالد

الدكتور حممد   ال�سحة  الر�سمي لوزارة  اأكد املتحدث 

اإجــــراء فح�س كــورونــا  يــلــزم  ـــه ل  اأن الــعــبــدالــعــايل، 

)كوفيد 19( قبل اأخذ اللقاح، اأو حتى بعد التعايف من 

الفرو�س.

م�ستجدات  بــ�ــســاأن  ال�سحفي  املــوؤمتــر  يف  ــاف  واأ�ــس

اللقاحات  على  الإقــبــال  مــع  اأنـــه  اأمــ�ــس،  الــفــرو�ــس، 

يتجدد  اجلرعتني،  على  للح�سول  الكثرين  ورغبة 

هذا ال�سوؤال، هل يجب على ال�سخ�س فح�س كورونا 

قبل اأخذ اللقاح ؟، موؤكًدا اأنه ل يلزم ذلك، كما ل يلزم 

الإ�سابة  مــن  التعايف  عقب  اأو  تلقيه  بعد  الفح�س 

بالفرو�س.

مــتــحــورات فرو�س  مــن  العديد  اأنـــه مت ر�ــســد  واأكـــد 

"األفا"  وهــي  للقلق  مــثــرة  منها   4 اأن  اإل  ــا،  كــورون

اأكــر  هــو  والأخـــــر  و"دلتا"،  و"جاما"  و"بيتا" 

وقد  بينها،  خطورة  والأكــر  للقلق  اإثــارة  املتحورات 

كفاية جرعة واحدة من  واأبحاث عدم  درا�سات  اأكدت 

اللقاح ملقاومته ولذلك فاإن احل�سول على جرعتني هو 

الأمثل  امل�ستوى  اإىل  باملناعة  للو�سول  رئي�سي  اأمــر 

للحماية منه. 

من  الــعــديــد  يف  تكمن  "دلتا"  خــطــورة  اأن  ــح  واأو�ــس

 3 اإىل  ت�سل  التي  انت�ساره  �سرعة  اأبرزها  العوامل، 

اإىل  بالإ�سافة  الأ�سلي،  بالفرو�س  مقارنة  اأ�سعاف 

حدة اأعرا�س الإ�سابة به. 

يف  جنــاحــات  حققت  اململكة  اأن  الــعــايل  العبد  وبــني 

وكانت  العام،  هذا  حج  مو�سم  خالل  ال�سحية  اخلطة 

يف  الوبائي  املنحنى  اأن  موؤكدًا  عاملية،  اإ�سادة  حمل 

اململكة الآن ثابت وم�ستقر.

وحول م�ستجدات اللقاح بني اأن عدد جرعات لقاحات 

كورونا كوفيد-19 يف اململكة و�سلت حتى هذا اليوم 

اإىل 24369731 جرعة معطاة، يف جميع مراكز لقاح 

 587 عددها  يتجاوز  والتي  اململكة  مبناطق  كورونا 

اأننا عدنا يف اخلطة الوطنية اإىل  مركزًا، م�سرًا اإىل 

ا�ستئناف اإعطاء اجلرعة الثانية مل�ستحقيها من الفئات 

العمرية كافة.

ولفت النتباه اإىل اأن مراكز اللقاح يف جميع مناطق 

حول  الوعي  يعك�س  مما  وا�سعًا  اإقباًل  ت�سهد  اململكة 

على  الإقبال  حجم  يــزداد  اأن  املتوقع  ومن  اللقاحات 

املراكز خالل الأيام القادمة.

ت�سجيل  اأم�س، عن  اأعلنت،  قد  ال�سحة  وكانت وزارة 

ــا   كــورون بــفــرو�ــس  اإ�ــســابــة جـــديـــدة  ــة  1194 حــال

)كوفيد-19(، لي�سبح الإجمايل 518143 حالة، فيما 

واحلرجة  حالة   10847 الن�سطة  احلــالت  عــدد  بلغ 

تــعــاٍف  حـــالت   1164 ت�سجيل  ومت  حــــالت.   1408

جديدة لي�سبح الإجمايل 499129 حالة وت�سجيل 12 

حالة   8167 اإىل  الإجمايل  لرتفع  جديدة،  وفاة  حالة 

اأن  اإىل  الداخلية  وزارة  اأ�سارت  اخرى  جهة  من  وفاة. 

والتدابر  الحرتازية  الإجــراءات  خمالفات  اإح�سائية 

الوقائية من فرو�س كورونا "كوفيد-19" خالل املدة 

من 8 / 12 / 1442هـ حتى 14 / 12 / 1442هـ بلغت 

العدد  الريا�س  منطقة  و�سجلت  خمالفة.   )19293(

الأعلى بـ)6204(، تلتها املنطقة ال�سرقية بـ)2571(، ثم 

مناطق املدينة املنورة)2455(، ومكة املكرمة )2001(، 

واحلـــدود   ،)1088( واجلـــوف   ،)1704( والق�سيم 

 ،)487( وجـــازان   ،)590( وتبوك   ،)635( ال�سمالية 

 ،)377( والباحة   ،)383( وجنــران   ،)473( وع�سر 

املــواطــنــني  عــلــى  الـــــوزارة  ــددت  ــس )325(. و� وحــائــل 

بــالإجــراءات  اللــتــزام  موا�سلة  بــ�ــســرورة  واملقيمني 

اجلهات  عن  ال�سادرة  بالتعليمات  والتقيد  الوقائية 

املعنية بهذا ال�ساأن.

البالد - مها العواودة

ال�سحة  بــوزارة  اللقاحات  مركز  مدير  اأكــد 

الدكتور �سامي املدرع يف ت�سريح لـ)البالد( 

وجود خمططات خا�سة بالتعليم مت تنفيذها 

بالتعاون مع وزارة ال�سحة لت�سريع تطعيم 

التعليم وجتنب حدوث  الطالب ومن�سوبي 

اإىل  ذاتـــه  الــوقــت  مــ�ــســرًا يف  ــاأخــر،  ت اأي 

)كوفيد19(  كــورونــا  لقاحات  اإمـــدادات  اأن 

من  الأمــور  اأولياء  لقلق  داعــي  ول  متوفرة 

هذه الناحية.

اآل ه�سبول  الدكتور عمر  اأو�سح  من جانبه 

مــبــادرة  عــلــى  الــعــام  واملــ�ــســرف  امل�ست�سار 

بامل�ست�سفيات  كورونا  فرو�س  لقاح  تقدمي 

واملراكز ال�سحية اجلامعية بوزارة التعليم 

عدم وجود اأي �سعوبات يف مرحلة تطعيم 

الطالب لفتًا اإىل اأن املواعيد متاحة ووزارة 

التعليم  ملن�سوبي  اأولــويــة  تعطي  ال�سحة 

مراكز  يف  خ�س�ست  حيث  الــلــقــاح،  لتلقي 

اللقاح باجلامعات م�سارات خا�سة لذلك.

و�سول  اإىل  لـــ)الــبــالد(  ت�سريح  يف  ــوه  ون

الــطــالب  �ــســكــن  مــنــاطــق  اإىل  الــتــطــعــيــمــات 

خمتلف  يف  ــات(  ــن ــنــني/ب )ب املـــدار�ـــس  يف 

�سرعة  �سمان  اأجل  من  باململكة  املحافظات 

التطعيم .

جدة- يا�سر بن يو�سف    

 ت�سهد بع�س مناطق اململكة هذه اليام حالة مطرية ترتاوح 

فر�سان  وجزيرة  العر�سيات  ت�سمل  واملتو�سطة  الغزيزة  بني 

باملنطقة  املــدين  الــدفــاع  مديرية  ودعــت   ، الريا�س  ومنطقة 

�سرورة  اإىل  املناطق   هــذه  يف  واملقيمني  املواطنني  جميع 

الدفاع  وتعليمات  اإر�ــســادات  واتباع  واحلــذر،  احليطة  اأخــذ 

ال�سيول  املدين يف مثل هذه احلالت، والبتعاد عن جماري 

الطق�س  يف  الباحث  واأو�ــســح   والأوديـــــة.  

واملناخ وع�سو جلنة ت�سمية احلالت املطرية 

احل�سيني   عبدالعزيز  ال�سعودية  يف  املميزة 

مبدينة  املــطــريــة  احلـــالـــة  حـــول  لـ"البالد" 

التي  املطرية  احلالة  اأن   مو�سحا  الريا�س   

�سهدتها منطقة الريا�س  موؤخرا  كان لها اثر 

كبر جدا علي جريان الودية خا�سة حمافظة 

واأي�سا  والفـــالج  الدوا�سر  ووادي  الأفـــالج 

اأجــزاء من منطقة  بني احلوطة والدمل وعلي 

من  القريبة  واملحافظات  نف�سها  العا�سمة  وعلي  الريا�س 

الريا�س وامتداد تاأثرها ايل منطقة جنران وع�سر وجازان 

والجزاء ال�سرقية من منطقة مكة املكرمة وعلي الربع اخلايل 

وعلي املنطقة ال�سرقية وعلي �سلطة عمان والمارات واليمن 

من امطار خفيفة ايل غزيرة ولله احلمد وت�سمي هذه احلالة  

م�ستمرة  احلالة  زالــت  وما   " "تروية  با�سم  املطرية  اجلوية 

ولكن انح�سرت يف الأجزاء اجلنوبية الغربية للملكة العربية 

املكرمة  مكة  لت�سمل  �سمال  الت�ساع  املتوقع  ومن  ال�سعودية 

نــادرة  المــطــار  هــذه  تعترب  العموم  وعلي  املــنــورة  واملدينة 

ولكن  امليالدي  �سبعه  �سهر  وهو  ال�سهر  هذا  يف 

الطرق  قطعت  �سيول  بل  امطار  لي�س  ح�سل  ما 

وكان لها واقع كبر ايل درجة انها مل حت�سل يف 

وهذه  معينة  �سنوات  يف  ايل  ال�ستوية  المطار 

احلالة تعترب تاريخية وما زلنا يف جمرة القيد وبقي اقل من 

الن�سف. 

وتوقع احل�سيني ان تنتهي هذه احلالة فيي 16 حمرم  القادم 

حيث تبداأ درجات احلرارة يف التح�سن بالليل يف بلوغ �سهيل 

النهار يف اول ف�سول  ثم تبداأ درجــات احلــرارة تتح�سن يف 

 /1/  29 بتاريخ  �سهيل  جنوم  من  جنم  وهو  اخلريف  ف�سل 

اإىل �سرورة توخي احليطة  نف�سه  الوقت  داعيا يف   ،  1443

اأثــنــاء جريان  املغامرة  يف اجتياز الوديـــة   واحلــذر وعــدم 

الرب  يف  املتنزهني  على  ــه  وان  ، خماطر  مــن  فيه  ملــا  ال�سيول 

ذلك  اإىل  ال�سحب.  جتمع  ي�ساهدون  حينما  املوقع  موغادرة 

قائد  ، تطبيق خمالفة على  ام�س  اإمارة منطقة جازان  اأعلنت 

املركبة املتهور بعبور �سيول وادي جازان، وذلك بتوجيهات 

الإمارة  الأمر حممد بن نا�سر. واأو�سحت  املنطقة  اأمر  من 

يف بيان مقت�سب، اأن اجلهات املخت�سة ممثلة يف الدفاع املدين 

اإجراءاتها  اتخذت  اأمر منطقة جازان،  واملرور وبتوجيهات 

اأثناء  وال�سعاب  الأوديـــة  بعبور  "املجازفة  خمالفة  بتطبيق 

جريانها" على قائد املركبة املتهور بعبور �سيول وادي جازان 

ومن يتجاوز الأنظمة باملجازفة بعبور ال�سيول. وكان مقطع 

فيديو قد وثق جناة 3 مواطنني من املوت بعد اأن جرف ال�سيل 

مركبتهم يف اأحد اأودية حمافظة العار�سة منطقة جازان، فيما 

من  اخلــروج  ا�ستطاعوا  املواطنني  اأن  اإىل  م�سادر  اأ�ــســارت 

ال�سيارة قبل اأن يجرفها ال�سيل، وهم ب�سحة جيدة.

استمرار الحالة المطرية »تروية« حتى محرم القادم
الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر .. وباحث في المناخ لـ            : 

عبدالعزيز الحصيني
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الرأي

صناعة القرار الناجح
حياة  تر�سم  مهمة  عملية  وات��خ��اذه  ال��ق��رار  �سناعة 
كله،  م�ستقبله  وحت��دد  حا�سره  تغري  حيث  ال��ف��رد 
وعلى �سعيد املن�ساآت فاإن عملية �سنع القرار تعترب 

جوهر العملية الإدارية كلها واأهم مهام املديرين.
 اإن الفرد يقوم باتخاذ قرارات طوال حياته �سواء 
من  يتناوله  ما  مثل  ب�سيطة  روتينية  ق��رارات  كانت 
ط��ع��ام وغ���ريه، و���س��وًل اإىل ال���ق���رارات ال��ت��ي تغري 
وغريها،  والوظيفة  الدرا�سة  تخ�س�ص  مثل  حياته 
ب�سري  تتعلق  التي  الإداري���ة  ال��ق��رارات  هناك  كذلك 
العمل يف املن�ساآت. وب�سفة عامة فاإن عملية اتخاذ 
القرار ترتكز على عاملني اأو كليهما، وهما احلد�ص  
وثيق ال�سلة بامل�ساعر الغريزية مع تراكم اخلربات 

ي�ستخدم  ال����ذي  وامل��ن��ط��ق  ال�����س��اب��ق��ة،  وال���ت���ج���ارب 
احلقائق والأرقام.

اإن اتخاذ القرار الناجح لي�ص مهارة فطرية فح�سب 
ال��ت��دري��ب  ظ��ل  ت����زداد يف  مكت�سبة  م��ه��ارة  واإمن����ا 
لكت�ساب اخلربة، وهنالك عدة اآليات لتنمية مهارة 
اتخاذ القرار منها  على �سبيل املثال جمع املعلومات 
الوافية عن امل�ساألة حمل القرار، والبتعاد عن اتخاذ 
اتخاذ  والتاأين يف  العاطفة،  على  القائمة  القرارات 
تداعيات  واأخ���ذ  ال��ك��ايف،  ال��وق��ت  ومنحه  ق��رار  اأي 
احل�سبان،  يف  والبعيد  القريب  املديني  على  القرار 
القرار  واإي��ج��اب��ي��ات  �سلبيات  ب��ني  امل��ق��ارن��ة  واإج����راء 
بجانب  الأول��وي��ات  على  الرتكيز  م��ع  ات��خ��اذه،  قبل 

اإىل جانب   للقرار،  املتاحة  البدائل  ا�ست�سحاب كل 
الناأي عن اتخاذ اأي قرار يف ظل الإح�سا�ص بالتوتر 

وال�سغط النف�سي وغريها.
مهارات  على  الأطفال  تدريب  مبكان  الأهمية  ومن 
اتخاذ القرار من خالل عدة و�سائل منها على �سبيل 
يف  ناجحني  باأ�سخا�ص  تعريفهم  احل�سر  ل  املثال 
حياتهم ليتعلم الطفل اأن الكد هو طريق النجاح، كما 
ونقاط  اإمكانياته  على  ليتعرف  الطفل  تعليم  ينبغي 
م�ستقباًل،  ناجحة  ق����رارات  ليتخذ  وق��وت��ه  �سعفه 
كذلك �سرورة عملية التوا�سل الأ�سري بني الطفل 
والأه����ل و���س��م��اع وج��ه��ة ن��ظ��ره يف بع�ص الأم���ور 
وا�سحة  روؤي��ة  تكوين  على  ق��ادرًا  لي�سبح  املحددة 

لالأمور، اإىل جانب اأهمية معرفة اأ�سدقائه نظرًا لأن 
اإىل حد كبري بهم وغريها.  تتاأثر  اأفكاره وقراراته 
وبجانب الأطفال فاإن هنالك اأهمية لتدريب الطالب 
يف املدار�ص واجلامعات على مهارات  �سنع القرار 

لتن�سئة جيل واثق من نف�سه لديه اأهداف حمددة
كذلك يتوجب على القائمني على اأمر املن�ساآت معرفة 
م�سلحة  يف  ت�سب  التي  ال�سائبة  القرارات  اتخاذ 
القرار  العاملني فيها وهو ما يطلق عليه  اأو  املن�ساأة 
الإداري الذي يطال الكثري من املهام املتعلقة ب�سري 
اأن  بيد  املن�ساأة.  اأه��داف  وحتقيق  والعاملني  العمل 
بع�ص املن�ساآت تفتقد وجود متخذي قرارات �سليمة 
وحتتاج لتدريب الإداريني فيها لتنمية مهارة �سنع 

القرار من قبل جهة موؤهلة  تدربهم على ذلك.
من  �سل�سلة  اأ���س��ح��ت  ح��ي��ات��ن��ا  اأن  اإىل  واأخ��ل�����ص 
م��ن معرفة كيفية  ب��د  ال��ق��رارات والخ��ت��ي��ارات ول 
الناجح لتحقيق الطموحات  القرار  �سناعة واتخاذ 

املن�سودة.
باحثة وكاتبة �سعودية 
@J_alnahari

 م�سوار

د.جواهر بنت عبد العزيز النهاري

13 ذو الـحـجـةاألقارب عقارب
اأوجب الإ�سالم �سلة الرحم وحّرم القطيعة 
وجعلها من الكبائر، بل و�سل الأمر اإىل اأَنّ 
من و�سل رحمه و�سله الله ومن قطع رحمه 
َع�َسْيُتْم  " َفَهْل  تعاىل  الله  وقال  الله،  قطعه 
ُعوا  ْر�صِ َوُتَقطِّ ُدوا يِف اْلأَ ْيُتْم اأَن ُتْف�سِ اإِن َتَولَّ
الله عنها  " وع��ن عائ�سة ر�سي  اأَْرَح��اَم��ُك��ْم 
قالت قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم 
بالعر�ص تقوُل: َمن و�سلني  حُم معلَّقٌة  "الرَّ
اللُه" وهذه  قطعه  قطعني  وَمن  اللُه،  و�سله 
الأدلة توؤكد على اأهمية �سلة الأقارب الذين 

هم الأرحام.
ال���ي���وم جن���د ال��ك��ث��ري م���ن ال���ع���ب���ارات ال��ت��ي 
ت���وؤج���ج ال��ن��ف��و���ص وت�����س��ح��ن��ه��ا ب���ل ت��ط��ال��ب 
اأب��رزه��ا  وم���ن  وه��ج��ره��ا  الأرح�����ام  بقطيعة 
انت�سرت  التي  عقارب”  “الأقارب  ع��ب��ارة 
ال��ك��ث��ري من  يطبقها  واأ���س��ب��ح  ال��ن��ا���ص  ب��ني 
به  تقرر  معيارًا  اأ�سبحت  بل  اليوم  النا�ص 
العالقات بني العائالت ومنهم من يوؤمن بها 
اأقاربه  اإميانًا قاطعا يف حياته ويطبقها مع 
من  القليل  وي��ذك��رون  الأم��ث��ال  وي�سربون 
اأو  هنا  حت�سل  قد  التي  الفردية  الأح���داث 
ك�سر  ميكن  ل  م�سلمة  قاعدة  وكاأنها  هناك 

اأنظمتها.
الأقارب لي�سوا عقارب، الأقارب هم ال�سند 
والعون لنا وجبال ن�ستند عليها ومالذ اآمن 
اإذا �ساقت بنا الأر�ص مبا رحبت واإذا  لنا 
املثل يف واق��ع احلياة بع�ص  كان ملثل هذا 
ال�����س��ل��وك��ي��ات ال��ت��ي ���س��اع��دت ع��ل��ى رواج���ه 
يجب  اأك��ر  ممار�سات  فهناك  وانت�ساره،  
منها  واإيجابياتهم،  الأق���ارب  ع��ن  اإب��رازه��ا 
الرائعة  والأ�سري  العائلي  التما�سك  �سور 
يف جمتمعنا، ف��الأخ ال��ذي يبذل كل ما يف 
واخل��ال  العم  واب��ن  اأخ��ي��ه،  مل�ساعدة  و�سعه 
ال�سراء  اإىل ج��وارك يف  ال��ذي جتده دائمًا 
وال�سراء وهناك كثري من الأمثال والأقوال 
العائلي  ال��رتاب��ط  ه��ذا  �ساأن  من  تعلي  التي 
التاآلف  ويزيد  القوة  يولد  ال��ذي  والأ���س��ري 

واملحبة ، وكلنا يف خدمة الوطن.
manjaber@gmail.com

 يف حياة الب�سر هناك يوٌم فارٌق تبقى ذكراه، 
وتعود الذكرى كلما عاد ذلك اليوم.. يوم الثالث 
ع�سر من ذي احلجة من العام الهجري املا�سي 
الزمن  فيه  يقف  فارقًا  يومًا  �سيبقى   1441
و�سٍت  ع�سرة  احل��ادي��ة  مت��ام  ففي  حياتي..  يف 
نباأ  اأُعلن  اليوم  ذلك  ظهر  قبل  دقيقة  وخم�سني 
ع��ظ��ي��م.. وخ��ط��ٌب ج�����س��ي��م، ع��ن��دم��ا ق���ال رئي�ص 
ق�سم ال��ع��ن��اي��ة امل��رك��زة ال��دك��ت��ور وج��ي��ه ع���ودة: 
املحفزات"..  كل  رغم  النب�سات،  كل  "توقفت 
لُيْعِلَن وفاة "�سيدة الن�ساء"، و "اأم اجلميع".. 
لكن  بذلنا كَل جهِدنا  "اأعذرين فقد  م�ستدركًا: 
اللحظة  تلك  يف  جهد"..  ك��ل  ف��وق  ال��ل��ه  اإرادة 
توقف قلب �سيدة من ِكرام الن�ساء، وامراأة من 
بنت حممد  ل�ول�وة  اإنها:  بنات حواء..  ف�سليات 
جعلت  حافلة،  وحياٌة  عطرة،  �سريٌة  الدخ�ّيل.. 
متوا�سل  ع��ط��اٌء  خالقها..  اإىل  خبيئة  معظمها 
وفاتها..  عنَد  ه��ادئ  ورح��ي��ل  حياتها..  ط��وال 
ال�سغري  على  ل��ه  ح���دوَد  ل  وع��ط��ٌف  كبري،  قلٌب 
وال��ك��ب��ري، م��ن ت��ع��ِرف وم��ن ل ت��ع��ِرف.. �سرية 
حياة حافلة.. قد ل تكون معروفة ملن يقراأ هذه 
الكلمات، لكنها عند ربها باقيٌة ويف ال�سحائِف 
مدونٌة، ويف اخللوِد باقيٌة.. �سرية اأٍُم تولت يف 
على  وتخّرج  والأم  الأب  مهام  ال�سباب  ريعان 
يدها اأبناء وبنات، ثم اأحفاٌد وحفيدات.. �سِهرْت 
مب�سوؤولياٍت  نه�ست  لياأكلوا..  جاعْت  ليناموا، 
ل��س�يدة  اغفر  فاللهم  ك��ث��ريات..  عليها  ت��ْق��ِدُر  ل 
الن�ساء وارحمها، واكتبها خالدة يف اجلنان.. 

وهنا في�ُص م�ساِعري:
ياعيُد ُعــدَت  اأمــٍر  باأيِة  عيٌد 

اأ�سحى ويف االأ�سحاِء جتـديُد
ذكرى مُتُرّ باأحزاٍن لنا �سلفْت

والقلُب من ترٍح يعلوُه تنهـيُد
رحيُل اأمـي قد باتْت بِه ذكرى

ياعـيُد اأواُه  اأمٍل  مــن  اأواُه 
اأوِح�ْش بها ذكرى زادْت م�سائَبنا

فالقوُم يف ُيتٍم والهُم جتـديُد
@ogaily_wass

إبراهــيم العقــيلي نايف جابر البرقاني 

يف ظالل القانون

تأنيث وظيفة المأذون الشرعي
العمل  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  كفلت 
امل�����س��ت��م��ر ل��ت��ط��وي��ر وا����س���ت���ح���داث ج��م��ي��ع 
واخلري  املنفعة  لتحقيق  املطلوبة  اخلدمات 
ل��ع��م��وم امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني، وم�����س��داق��ًا 
من  ال��ك��ث��ري  ال���ع���دل  وزارة  ط�����ورت  ل���ذل���ك 
اخلدمات العدلية ومن �سمنها عقد النكاح 
ليكون اإلكرتونيًا، كما اأ�سبح التوقيع عليه 
بالب�سمة اللكرتونية املطابقة لب�سمة اأب�سر 
والت�سهيل  للتي�سري  الأط���راف،  جميع  من 
تاأكد  ملزيد  وكذلك  والعناء،  امل�سقة  واإزال���ة 
اأرك��ان��ه  وت��وف��ر  العقد  اأط����راف  م��ن  وتثبت 

و�سروطه.
عقد النكاح هو العقد الذي يتم بني الرجل 
وامل������راأة ع��ل��ى وج����ٍه م�����س��روٍع، وب�����س��روٍط 
التي ل ي�سّح  ال�سروط  ، ومن  خم�سو�سٍة 
ور�سا  قبول  هي  بتوفرها  اإل  النكاح  عقد 
اإكراههما  وع���دم  ال��ن��ك��اح،  بعقد  ال��زوج��ني 
اأو اأي منهما على ال��زواج باأي �سكل ولأي 
���س��ب��ب، ف���ال ي��ج��وز اإج���ب���ار امل�����راأة ال��ب��ال��غ��ة 
ذلك  يف  وتت�ساوى  ال����زواج،  على  العاقلة 
الإم��ام  راوه  ما  ذلك  ودليل  والثّيب،  البكر 
ه��ري��رة  اأب����ي  ع���ن  �سحيحه  يف  ال��ب��خ��اري 

-ر�سي الله عنه- اأّن النبي -عليه ال�سالة 
��ى  ح��َتّ  ُ الأِيّ ُت��ن��َك��ُح  )ل  ق����ال:  وال�����س��الم- 
ُت�ستاأَذَن،  ى  حَتّ الِبْكُر  ُتنَكُح  ول  ُت�سَتاأَمَر، 
قال:  اإْذُن��ه��ا؟  وكيف  اللِه،  ر�سوَل  يا  قالوا: 

اأن َت�سُكَت(.
ت��ر���س��خ ب��ع�����ص ال����زوج����ات ل��ه��ذا ال����زواج 
عن  البداية  منذ  وتتنازل  تبعاته  وتتحمل 
�سعادتها اإر�ساًء لعائلتها ومل�ساحلهم املادية 
اأو الجتماعية، وتقدم بع�ص الزوجات طلب 
الف�سخ لعدم رغبتها يف الزواج منذ البداية 
واأن ذلك كان له الثر الكبري على �سعادتها 
والع�سرة  احل��ي��اة  �سوء  يف  ال�سبب  وك��ان 
ال����زوج، واأخ��ري��ات  بينها وب���ني  ال��زوج��ي��ة 

ي��ه��رب��ن م���ن م���ن���زل ال��ع��ائ��ل��ة وق����د ي��ق��دم��ن 
ال�سرعي  ال�سكاوى والبالغات �سد وليهن 
واإ�سرار  اخلطيب  على  العرتا�ص  ب�سبب 
ال���زواج. وظيفة  انعقاد وامت��ام  ال��ويل على 
املاأذون ال�سرعي مثلها مثل باقي اخلدمات 
العدلية من توثيق وكتابة عدل وغريها من 
التيقن  منها  الغر�ص  الإجرائية  الوظائف 
م��ن �سحة الإج����راءات، ال��ه��دف م��ن وظيفة 
امل��اأذون ال�سرعي توفر الأرك��ان وال�سروط 
بالذات  القبول والر�سا  والتيقن من �سحة 
الزوجة! وهذا ي�سعب حتقيقه مع  قبل  من 
التاأكد  له  فكيف  الرجل  ال�سرعي  امل���اأذون 
وا�ست�سفاف ر�سا الزوجة وهو ل ي�ستطيع 
وتعامله  بغري حمرم  بها مبفردها  الختالء 
معها ر�سمي ولربهة من الوقت، ول يت�سنى 
التاأكد من قبول الزوجة ور�ساها التام بهذا 
الزواج وعدم ح�سول اأي �سغط نف�سي اأو 
ام��راأة  قبل  من  اإل  عليها  تهديد  اأو  ج�سدي 
ول���ذل���ك اأن���ا����س���د ب��ت��اأن��ي��ث وظ��ي��ف��ة امل�����اأذون 

ال�سرعي.
حمامية
@NUJOODQASSIM

نجود عبد اهلل قاسم

متى أغادر؟
ُم��ن��ذ ب��داي��ة ن�����س��اأة احل��ي��اة وال���ف���رد م��ن��ا له 
امل��ج��ت��م��ع  ب���ن���اء  يف  ال���س��ا���س��ي��ة  الدوار 
ان  ن�ستطيع  ل  اننا  اإذ  وحيويته،  ونه�سته 
نعي�ص يف عزلة عن الخرين بل نحن جزء 
من الكل.  ومما ل �سك فيه ان املغادرة هي 
الرتك والبتعاد عن كل ما ل يوفر لنا �سبل 
الراحة ال�سحية يف عالقاتنا مع الخرين. 

ي�سمن  ال��ن��اج��ح��ة  ال���ع���الق���ات  ت��ك��وي��ن  ان 
ان  اذ  انتاجيته وجناحه  الزيادة يف  للفرد 
ان��ت��اج الفرد  ت��وؤث��ر اي��ج��اب��ا على  ال��ع��الق��ات 
فيتلقى الدعم والتحفيز من حميطه ال�سحي 
جمتمعه  بناء  على   الفرد  �سلوك  وينعك�ص 

ال�سحي املتكامل. 
المان  ال�سحية  عالقاته  يف  الفرد  يك�سب 
امل��ت��ب��ادل واذا مل يكن  وامل��ل��ج��اأ والع��ت��م��اد 

هناك تبادل فهذا ي�سبب اخللل يف العالقات 
وما  �سامة  ع��الق��ات  اىل  م�سارها  ويتغري 
وال��ذي  العقل  اىل  على  وتت�سرب  ال  تلبث 
م�سارًا   �ستاأخذ  ال��ت��ي  الت�سرفات  ي��رتج��م 

�سلبيًا بحتًا. 
جدًا  �سامة  عالقات  اىل  العالقات  تتحول 
ب��ا���س��ت��م��رار  ال���ت���ن���ازلت  ف��ي��ه��ا  ق��دم��ن��ا  اذا 

ال�ستنزاف  في�سبح  التقدير  بعدم  وقوبلنا 
اع���ل���ى م���ن م�����س��ت��وى الع����ت����دال وي�����س��ب��ح 
في�سعر  التبادل  من  اقوى  فيها  ال�ستغالل 
ردود  اىل  يقود  ال��ذي  بال�سجر  منا  الفرد 
دوره  اداء  عن  والبتعاد  النفعالية  الفعل 

املجتمعي. 
اأهم لبنة يف بناء العالقات  هي بناء م�ساحة 
المان التي ت�سمن لنا ا�ستمرارية عالقاتنا 
الذات  و�سبط  الختالف  وتقبل  وال�سدق 
املتبادل  والح���رتام  الخ��ر  م�ساعر  وتفهم 
اية  يف  ال���س��ا���س��ي��ات  ه��ذه  تتوفر  مل  واذا 
ن��غ��ادره��ا  ان  فعلينا  ع��الق��ات��ن��ا  م��ن  ع��الق��ة 

�سريعًا قبل ان تغادر معامل احلياة منا. 
ال��ت��واف��ق ال��ف��ك��ري وال��ت��ك��ام��ل ب��ني الف���راد 

ي�سمن ا�ستمرارية عالقاتنا ال�سحية.

فاطمة نهار يوسف

فهيد السويدي

الكلمة وكيس الفحم
على  والف�سيولوجي  النف�سي  تاأثريها  لها  الكلمة 
 ، ال��ق��ول  اأو  الكلمة  الله ذك��ر  م  ق��دَّ لذلك   ، الإن�����س��ان 
على ال�سالة والزكاة . فقال "وقولوا للنا�ص ح�سنا 

واأقيموا ال�سالة واآتوا الزكاة".
عا�ص يف  م�سلم" اأعجمي" ،  رج��ل  ق�سة  واأت��ذك��ر 
مزرعة باإحدى دول �سرق اآ�سيا مع حفيده ال�سغري. 
وكان كل �سباح حني ي�ستيقظ، يجل�ص يقراأ القراآن 
، وكان حفيده يريد اأن ي�سبح مثله، ويف اأحد الأيام 
�ساأله قائال: جدي! اأنا اأحاول اأن اقراأ القراآن مثلك 

لكنني مل افهم كلماته، ما الفائدة من قراءته؟. 
قام اجلد بتجربة عملية مده�سة ومقنعة لهذا احلفيد، 
حيث و�سع الفحم يف املدفاأة، وطلب منه اأخذ كي�ص 
م�سرعًا  الولد  فقام  باملاء.  وم��الأه  النهر  اإىل  الفحم 
ي�سل  اأن  قبل  ت�سرب  امل��اء  لكن  منه،  ماُطلب  يعمل 

اأن يكون  امل��ن��زل. �سحك اجل��د واأم���ره  راج��ع��ًا اإىل 
ا�سرع يف املرة القادمة، ثم بعثه اإىل النهر ، وتكرر 
الأم��ر م��رة اأخ��رى حيث ف��رغ الكي�ص من امل��اء قبل 
و�سوله املنزل. حاول عدة حماولت حتى ايقن اأنه 

من امل�ستحيل فعل ذلك. 
اإىل الكي�ص، فالحظ  النظر  "اجلد" من البن  طلب 
واخل���ارج،  ال��داخ��ل  م��ن  نظيفًا  اأ�سبح  اأن��ه  متعجبًا 
يح�سل  م��ا  ه��ذا  اأن  واأخ����ربه  اجل��د  �سحك  عندها 
عندما تقراأ القراآن، واأنُه من املمكن األ تفهم �سيئًا، 
ولكن عندما تقروؤه مرة بعد مرة، �سوف جتد طهارة 

قلبك وطماأنينة روحك. 
وعن اأثر الكلمة يقول الفيل�سوف كا�ستيانو�ص "يف 
كلمات  ون�ستعمل  ونكتب،  نتكلم  اليومية  حياتنا 
دون تركيز يف اأغلب الأحيان، ودون اإدراك اأن لها 

طاقة خا�سة بها، و�سحنة عاطفية اإيجابية اأو �سلبية 
على من ي�سمعوننا وعلينا نحن اأي�سا".

امل��ت��خ�����س�����س��ة يف علم  اأو����س���ح���ت  وم����ن ج��ان��ب��ه��ا 
الإدراك��ي  الأع�ساب  علم  "اأن  جولدي  الأع�ساب  
وتغيري  خلق  على  ق���درة  لديها  الكلمات  اأن  يثبت 

احلالة النف�سية لل�سخ�ص ".
وذكر موؤلفو كتاب "علم اللغة الإيجابية" اأنه اإذا ما 
خلقنا بداخلنا عادة التعبري ب�سكل اإيجابي، واعتدنا 
وع�سناها،  ب��ل  ال��ك��ل��م��ات،  بتلك  التلفظ  ع��ل��ى  ح��ق��ا 

�سيكون لها تاأثري اإيجابي علينا وعلى من حولنا".
فا�سلة :

هناك  وامل�ساعر،  الأف��ك��ار  ت�سكل  التي  هي  الكلمة 
كلمة ت�سعدنا اأو حت�زننا ، وكلمة ت�لهمنا ، اأو حتبط�نا 
الطيبة  "الكلمة  و�سلم:  عليه  الله  �سلى  ق��ال  لذلك 

عن  اللطيفة  الكلمة  اختيار  على  اأحر�ص  �سدقة"، 
وكررها  ايجابياتها،  وذكر  ذات��ك،  وتقدير  نف�سك، 
وحاول  املوؤذية،  للكلمات  ت�ستجيب  اأو  ت�سمح،  ول 
معني  �سيء  الف�سل يف  فمثال  عدم �سحتها،  اإثبات 
اأنك فا�سل، قال �سلى الله عليه و�سلم:  لي�ص معناه 

نف�سي". خبثت  اأحدكم:  يقولن  "ل 
Faheid2007@hotmail.com
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الريا�س:

تعزيزا لحماية وكفاءة المعامالت المالية

نظام موحد لربط المدفوعات الخليجية
الريا�س - البالد

اخلليجية  اجلــهــود  تــتــجــه   
لربط  موحد  نظام  اإن�ساء  اإىل 
املــدفــوعــات، يف وقــت �ستعمل 
تاأ�سي�س  على  املركزية  البنوك 
واإن�ساء  اإقليمية  حتتية  بنية 
الت�سويات،  ل�سمان  �سندوق 

وت�سغيل  الإدارة  �سركات  تاأ�سي�س  عن  كا�سفة 
امل�سروع.

 ووافــــق جمــلــ�ــس الــــــوزراء مـــوؤخـــرا، على 
التعاون  ملجل�س  االأعلى  املجل�س  قرار  تطبيق 
لدول اخلليج العربية القا�سي باعتماد اتفاقية 
نظام ربط اأنظمة املدفوعات بني دول املجل�س. 
الربط  �سيكون  املقررة  االأهـــداف  وبح�سب 
حتويل  عــمــلــيــات  لتنفيذ  خم�س�سًا  ــزمــع  امل
بني  فيما  الدفع  واأوامــر  املدفوعات  وت�سوية 
�سالمة  تعزيز  على  التاأكيد  مع  املجل�س،  دول 
امل�سرتكة  اخلليجية  املدفوعات  نظم  وكفاءة 
للحد من اأي خماطر حمتملة عليها مبا يوؤدي 

لــدول  املـــايل  اال�ــســتــقــرار  على  املحافظة  اإىل 
املجل�س.

ـــاء  ــى اإر�ـــس ـــدد املـــ�ـــســـروع اجلـــديـــد عــل و�ـــس
ــيــة  ــراف ــنــوك املـــركـــزيـــة االإ�ــس ــب �ــســالحــيــات ال
ــوعــات بــني دول  ــدف والــرقــابــيــة عــلــى نــظــم امل
تــعــزيــز وتــطــويــر عمليات  ــك  املــجــلــ�ــس، وكــذل
التي تتفق عليها  املقا�سة باالآلية واالإجراءات 

البنوك املركزية.
تخويل  عن  املرتقب  الربط  نظام  واأف�سح 
البنوك املركزية لتاأ�سي�س بنية حتتية اإقليمية 
التي  الركيزة  لتكون  �سالمتها  على  واحلفاظ 
بني  امل�سرتكة  املــدفــوعــات  نظم  عليها  ت�ستند 
اآنية،  ت�سوية  نظام  توفري  عرب  اخلليج  دول 

املحلية  بــالــعــمــالت  الــتــعــامــل  دعـــم 
االندماج بني  املجل�س، تعزيز  لدول 

االأ�سواق املالية.
على  املــركــزيــة  البنوك  و�ستعمل 
واخلدمات  املدفوعات  نظم  تطوير 
و�سمان  اجلديدة  بال�سبكة  املتعلقة 
املنفذة  املعامالت  وت�سوية  حتويل 
بني  ال�سرف  قيمة  واعتماد  النظام،  خالل  من 
عمالت دول املجل�س وغريها من العمالت يف 
املالية  وال�سمانات  ال�سيولة  واإدارة  النظام، 

مبا يخدم عمل النظام.
اخلليجية  املــركــزيــة  الــبــنــوك  و�ست�سطلع 
ـــيـــات الـــالزمـــة لــتــوفــري احلــمــايــة  بــو�ــســع االآل
للحدود،  العابرة  املعامالت  لت�سوية  املنا�سبة 
ــــن �ــســمــنــهــا اإنـــ�ـــســـاء �ـــســـنـــدوق لــ�ــســمــان  وم
املقبولة  الــدفــع  اأوامــــر  وتنفيذ  الــتــ�ــســويــات، 
والقواعد  لل�سروط  وفقًا  بامل�سارك،  اخلا�سة 
حتديد  وكذلك  املحافظني،  جلنة  من  املعتمدة 

�سروط امل�ساركني املحليني يف النظام.

إيداع دفعة يوليو لمستفيدي "سكني"

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

العقاريني  املــطــوريــن  مــركــز خــدمــات  اأنــهــى 
خالل  �سكنية  خمططات   9 اعتماد  "اإمتام" 
الن�سف االأول 2021، مب�ساحة اإجمالية بلغت 
مناطق  خمتلف  يف  م2  مليون   16،142،747
اململكة، وذلك انطالًقا من الهدف االإ�سرتاتيجي 
الــقــطــاع  اأداء  حتــ�ــســني  يف  املــتــمــّثــل  لــلــمــركــز 
للمطورين  املتكاملة  احللول  وتقدمي  العقاري 
العقاريني، كما قام "اإمتام" بتقدمي العديد من 

اخلدمات للمطورين العقاريني.
االأول  للن�سف  املعتمدة  املخططات  و�سملت 
والق�سيم،  املكرمة،  ومكة  "الريا�س،  مناطق 
واملنطقة ال�سرقية، وع�سري، وتبوك، واحلدود 

ال�سمالية".
التي  واملتنوعة  املختلفة  اخلدمات  و�سمن 
"اإمتام"  املــطــوريــن  خــدمــات  مــركــز  يــقــدمــهــا 
امل�سروعات  واأ�سحاب  العقاريني  للمطورين 
االأول  الن�سف  خــالل  املركز  اأجنــز  ال�سكنية، 
لوحدات  البناء  رخ�س  طلبات  العام  هذا  من 
كما  �سكنية،  وحــدة   8131 عددها  بلغ  �سكنية 
تاأهيل  �سهادة   119 اإ�سدار  باإنهاء  املركز  قام 
مطور عقاري مل�سروعات البيع على اخلارطة، 
ل�سريان  ا�ستف�سار  طلب   47 املركز  عالج  كما 
طلبات  مع  املركز  تعامل  اإىل  اإ�سافة  ال�سك، 
م�سروعات  عــلــى  الــعــامــلــني  ت�سجيل  لــتــاأيــيــد 
الوزارة لتوفري 1100 عامل، كما اأ�سهم املركز 
باإ�سدار 45 رخ�سة بيع مل�سروعات البيع على 
عقاريًا  مطورًا   2171 تاأهيل  ومت  اخلــارطــة، 
بالتعاون مع اجلهات املخت�سة بتقدمي خدمات 

التطوير العقاري.

التنمية  ــن �ــســنــدوق  اأعــل ثــانــيــة  مــن جــهــة   
اإيـــــداع 734 مــلــيــون ريـــــال، يف  ــة،  ــاري ــعــق ال
برنامج  ُم�ستفيدي  مــن  املــواطــنــني  ح�سابات 
"�سكني" من وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية 
ل�سهر  العقارية  التنمية  و�سندوق  واالإ�سكان 

يوليو احلايل.

ل�سندوق  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــ�ــس  ـــح  واأو�ـــس
اأن  مــا�ــســي،  بــن  من�سور  الــعــقــاريــة  التنمية 
الأربــاح  ُخ�س�س  ال�سهر  هــذا  الــدعــم  اإجــمــايل 
اإىل  الفــتــًا  املــدُعــوم،  العقاري  التمويل  عقود 
م�ستفيدي  ح�سابات  يف  اأُودع  ما  اإجمايل  اأن 
"�سكني" منذ اإعالن برنامج التحول يف يونيو 

اجلــــاري، جتـــاوزت  يــولــيــو  2017م وحــتــى 
29.6 مليار ريال.

املدُعوم  العقاري  القر�س  برنامج  اأن  وبني 
من  "�سكني"  بــرنــامــج  مــ�ــســتــفــيــدي  ُيـــكـــن 
اإىل  احل�سول على قر�س عقاري بقيمة ت�سل 
ت�سل  بن�سبة  االأربــاح  مدعوم  ريال  األف   500
ال�سندوق  ا�ستمرار  على  موؤكدًا   ،%100 اإىل 
"�سكني"  �سمن  العقارية  القرو�س  دعــم  يف 
برنامج  م�ستهدفات  يحقق  مبا  �سهري  ب�سكل 
بهدف   -  2030 روؤيــة  برامج  اأحد   - االإ�سكان 
للم�ساكن  ال�سعودية  االأ�ــســر  متلك  ن�سب  رفــع 

70% نهاية 2030م.

 تداول سهم "لوسيد" وأرباح قياسية 
لصندوق االستثمارات

الريا�س - البالد
يف  مــوتــورز  لو�سيد  اأ�سهم  تـــداول  املــقــرر  مــن 
ــيــوم االثــنــني بــعــد اأن متت  بــور�ــســة نــا�ــســداك ال
املوافقة على اندماج ال�سركة مع "�سركة ال�سيكات 

على بيا�س" .
الــعــامــة  اال�ــســتــثــمــارات  �ــســنــدوق  و�سيمتلك   
ال�سعودي اأكرث من 60% من لو�سيد، حمققًا ربحًا 
البالغ 2.9  ا�ستثماره  يقارب 20 مليار دوالر من 
تقديرات  مبوجب  وذلك  لو�سيد،  يف  دوالر  مليار 

متوقعة ل�سعر ال�سهم.
وت�سرت�سيل  موتورز،  لو�سيد  من  كل  واأعلنت 
ا�ستثمار  وهي  فرباير،  يف  ال�سفقة  عن  كابيتال 
بنحو 4.5 مليار دوالر يف متويل ل�سركة لو�سيد.

االأمريكية  كابيتال  ت�سرت�سيل  �سركة  وتــاأمــل 
�سيارة  وهــي  ــر،  اأي لو�سيد  �سيارة  بيع  يف  البدء 
�سيدان كهربائية فاخرة جرت �سناعتها يف م�سنع 
لو�سيد يف والية اأريزونا، يف الن�سف الثاين من 

هذا العام.
ل�سناعة  مـــوتـــورز  لــو�ــســيــد  �ــســركــة  وتــرتبــع   

�سفقات  اأكــرب  عر�س  على  الكهربائية،  ال�سيارات 
بتقييم  لالندماج  اإبرامها �سفقة  بعد   SPAC الـ 
بالنظر  اإىل 24 مليار دوالر  للكيان اجلديد ي�سل 
يبقى  ذلــك  ومــع  لل�سركة،  امل�ستقبلية  االآفـــاق  اإىل 
تبلغ  التي  ت�سال  تقييم  عن  بعيدا  ال�سركة  تقييم 

قيمتها ال�سوقية 690 مليار دوالر.
�سمن  �سفقة  اأكــرب  لتكون  ال�سفقة  هذه  وتاأتي 
�سركة  �سركات  مــع  العك�سية  االنــدمــاجــات  فــورة 
والتي   SPAC خا�سة  الأغــرا�ــس  اال�ــســتــحــواذ 
كانت من ن�سيب لو�سيد موتورز اململوكة بح�سة 
ال�سعودي،  العامة  اال�ستثمارات  ل�سندوق  اأغلبية 
�سمن  تــعــد  كــابــيــتــال  ت�سرت�سيل  �ــســركــة  اأن  كــمــا 
�سركات امل�سريف اال�ستثماري ال�سابق يف �سيتي 

غروب بهدف اإدراج اأ�سهمها.
مليار   11.7 بـ  اجلديد  الكيان  ال�سفقة  وتقيم 
على  املبني  التقييم  اأن  اإىل  ــارة  االإ�ــس مــع  دوالر 
ت�سمل  ــتــي  ال لــلــ�ــســركــة  امل�ستقبلية  الــتــوقــعــات 
االإجمالية  املالية  ـــوارد  وامل املتوقعة  االإيــــرادات 

والتدفقات النقدية يقدر بـ 24 مليار دوالر.

128 % زيادة في الدفع اإللكتروني 

جدة - البالد
وتقنية  ــاالت  ــ�ــس االت هيئة  ك�سفت 
ـــاع املــتــو�ــســط  ـــف ــومــات عـــن ارت ــعــل امل
ال�سهري لقيمة الطلبات عرب تطبيقات 
التو�سيل لت�سل اإىل مليار ريال يف 
الربع االأول من عام 2021 وبن�سبة 
بالربع  مــقــارنــة   %45 بلغت  منــو 
بينما   ،2020 عـــام  مـــن  االأول 
لعدد  ال�سهري  املتو�سط  ارتــفــع 
لي�سل   %  33 بن�سبة  الطلبات 
اإىل 9.2 مليون طلب ، م�سرية 
ال�سهري  املــتــو�ــســط  اأن  اإىل 
االإلــكــرتوين  الدفع  لعمليات 
ارتفع بن�سبة 128 % لي�سل 

اإىل 8.1 مليون عملية. 
عن  الهيئة  ك�سفت  كما   

يف  التو�سيل  تطبيقات  �سركات   4 اإدراج 
ال�سوق ال�سعودي خالل الفرتة املقبلة .   

موؤخرا  اجتهت  اأنها  لها،  بيان  يف  وبينت 
لعقد عدد من ور�س العمل مع �سركة ال�سوق 
بهدف  اجلهات  من  وغريها  "تداول"  املالية 
حتــفــيــز �ــســركــات تــطــبــيــقــات الــتــو�ــســيــل يف 
املالية  االأ�ــســواق  يف  االإدراج  على  اململكة 
املزايا  وبيان  االإدراج  مبتطلبات  والتعريف 
املرتتبة على ذلك ، حيث تتوفر بيئة تنظيمية 
وتوفر  االأطــراف  جميع  حقوق  ت�سمن  اآمنة 
باحليوية  يت�سم  جــاذبــًا  ا�ستثماريًا  مناخًا 
الربيد  قطاع  تنظيم  توليها  منذ  واال�ستدامة 

يف الن�سف الثاين من عام 2019.  
 وتوا�سل الهيئة خططها لتوطني تطبيقات 
التو�سيل، التي تهدف اإىل حتفيز املواطنني 
على االن�سمام اإىل �سوق تطبيقات التو�سيل 

على  املتزايد  الطلب  ال�ستثمار  اململكة  يف 
اخلدمة وتنويع م�سادر الدخل.

بـــني هيئة  بــالــتــعــاون  ــة   وتـــاأتـــي احلــمــل
وتقنية  االتــ�ــســاالت  وزارة  مــع  االتــ�ــســاالت 
ــومــات وبـــنـــك الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة  ــل ــع امل
)هــدف(  الب�سرية  املـــوارد  تنمية  و�سندوق 
ــاآت الــ�ــســغــرية  ــلــمــنــ�ــس والــهــيــئــة الـــعـــامـــة ل
واملتو�سطة )من�ساآت(، وتطبيقات التو�سيل 
عرب املن�سات االإلكرتونية امل�سجلة لدى هيئة 

االت�ساالت.
  وت�ستهدف احلملة ت�سجيع ثقافة االبتكار 
الت�سغيلية  العمليات  يف  االأعــمــال  ـــادة  وري
والتناف�سية  باحليوية  يت�سم  والذي  للقطاع 
بلوغ  اإىل  االإح�ساءات  ت�سري  حيث  العالية؛ 
اإجمايل الطلبات خالل الربع االأول من العام 

2021 اأكرث من 28 مليون طلب".

مليار ريال إيرادات طلبات التوصيل في الربع األول
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عوا�صم - البالد

�سد  احلوثي  بالإرهاب  املنددة  والعاملية  العربية  املواقف  تتواىل   

اململكة ، وا�ستنكرت العوا�سم ا�ستمرار ا�ستهداف احلوثي للمدنيني 

من  عــدد  اإطـــاق  عــر  املنطقة  ا�ستقرار  وتهديد  املدنية  واملناطق 

بال�ستيًا  و�ساروخًا  اجلنوبية  املناطق  باجتاه  امل�سرية  الطائرات 

جتاه جازان ، وجددت الدول وقوفها وت�سامنها التام مع اململكة.

الإرهابية  احلوثي  ميلي�سيا  قيام  العربي  الــرملــان  ا�ستنكر  كما   

باإطاق عدد من الطائرات امل�سرية املفخخة باجتاه املنطقة اجلنوبية 

اأن ميلي�سيا احلوثي تنظيم  يف اململكة العربية ال�سعودية ، موؤكًدا 

الفو�سى والإرهاب  ن�سر  �سيا�سات  لتنفيذ  يدار من طهران  اإرهابي 

يف املنطقة والعامل.

 واأدان الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�سامي، الدكتور يو�سف بن 

الإرهابية  احلوثي  ميلي�سيا  اإطاق  ام�س  بيان  يف  العثيمني  اأحمد 

بطريقة  بالي�ستي  ــاروخ  و�ــس )مفخخة(  م�سرية  طــائــرات  ثــاث 

متعمدة يف حماولة ل�ستهداف املدنيني والأعيان املدنية يف املنطقة 

الدفاعات  قــوات  واحرتافية  بيقظة  م�سيدا  اململكة،  من  اجلنوبية 

قبل  وتــدمــريهــا  اعرتا�سها  مــن  متكنت  التي  ال�سعودية  اجلــويــة 

الو�سول اإىل اأهدافها.

ميلي�سيا  ل�ستمرار  املنظمة  ــة  اإدان على  جمــددا  العام  الأمــني  واأكــد 

باجتاه  املفخخة  امل�سرية  الطائرات  اإطــاق  يف  الإرهابية  احلوثي 

موؤكدا  حرب" ،  "جرائم  ذلك  معترا  اململكة،  يف  الأبرياء  املدنيني 

ما  اململكة يف كل  الإ�سامي وت�سامنها مع  التعاون  وقوف منظمة 

تتخذه من اإجراءات حلماية اأمنها وا�ستقرارها و�سامة املواطنني 

واملقيمني على اأرا�سيها.

إدانات قوية لإلرهاب الحوثي ضد المملكة
الدول تشيد بيقظة وكفاءة الدفاعات السعودية

تونس تشتعل
ضد حركة النهضة 

تون�س - وكاالت

ت�سهد الأزمة ال�سيا�سية والقت�سادية يف تون�س ت�سعيدا 

حادا ، بارتفاع وترية الحتجاجات الغا�سبة �سد حركة 

ال�سلطات كافة الطرقات  العا�سمة، واأغلقت  النه�سة يف 

بورقيبة  احلبيب  و�سارع  الرملان  ملقر  املوؤدية  واملنافذ 

و�سول  لتعطيل  منه،  القريبة  الرئي�سية  والــ�ــســوارع 

اإىل  العا�سمة  جتــاوزت  املظاهرات  لكن   ، املتظاهرين 

العديد من املدن واملحافظات  التي �سهدت ح�سدا �سعبيا 

ــارات احلــركــة يف عـــدد من  ــق كــبــريا، حــيــث اقــتــحــمــوا م

وتــوزر  الــقــريوان  اأهمها  الرئي�سية  واملــدن  املحافظات 

و�سو�سة ال�ساحلية و�سفاق�س، وقاموا باإ�سقاط واقتاع 

و�سط   ، ال�سيا�سي  وحزبها  باحلركة  اخلا�سة   الافتات 

احلكم  عــن  برحيلها  تــنــادي  ودعـــوات  غا�سبة  هتافات 

الجتماعي  التوا�سل  مــواقــع  على  ن�سطاء  ـــداول  وت  ،

للمقرات  املحتجني  اقتحام  فيديو تظهر  �سورا ومقاطع 

واأفرغوها من حمتوياتها وقاموا باإحراقها.

 وكانت املظاهرات الغا�سبة قد انطلقت من ميدان باردو 

حيث مقر الرملان التون�سي يف العا�سمة اإىل عدة مدن 

ورفعت  كــبــرية  �سعبية  ح�سودا  و�سهدت  وحمــافــظــات 

�سعارات تتهم اإخوان تون�س باحتال الباد.

م�سوؤولية  النه�سة  حركة  التون�سيني  غالبية  ويحّمل 

وال�سحية،  والجتماعية  القت�سادية  الأو�ساع  تدهور 

اإىل  دخولها  منذ  الباد  �سوؤون  اإدارة  يف  ف�سلها  ب�سبب 

ال�سلطة عام 2011، ويرون اأن احلل لإنقاذ الباد يتمثل 

يف خروجها من احلكم.

وعلى �سوء هذا الت�سعيد ، يتوقع حمللون تون�سيون اأن 

ت�سهد الباد املزيد من النفجار ال�سعبي  جراء �سيا�سيات 

امل�سار  اأف�سدت   ، قولهم  بح�سب   ، التي  النه�سة  حركة 

املعار�سني  �سد   الدموي  العنف  ومار�ست  الدميقراطي 

الق�سائية  املوؤ�س�سة  ا�ستغال  حماولة  ف�سح  عن  ف�سا 

اأبرزها  اإرهابية  لإف�ساد ملفات التقا�سي يف عدة ق�سايا 

مقتل �سكري بلعيد وحمّمد الراهمي ، يف الوقت الذي 

تعاين فيه تون�س اأزمات اقت�سادية و�سحية متزايدة يف 

ظل ات�ساع تداعيات تف�سي جائحة كورونا. 

املوؤ�سرات  تعك�سها  الأزمــة،  اأن مامح  املراقبون   ويرى 

النه�سة  حــركــة  حمملني  والجــتــمــاعــيــة،  القــتــ�ــســاديــة 

منذ  ال�سيا�سي  امل�سهد  تت�سدرت  لأنها  كاملة،  امل�سوؤولية 

تون�س  ت�سنيف  وَتــدحــرج  الــيــوم.   اإىل   2011 اأحـــداث 

للت�سنيف  العاملية  الوكالة  راجــعــت  حيث  الئــتــمــاين، 

الئتماين "فيت�س رايتنغ" اآفاق تون�س من م�ستقرة اإىل 

�سلبية.  وقالوا اإن ال�ستقرار ال�سيا�سي هو مفتاح النمو 

القت�سادي، لفتًا اأن تون�س تعي�س حالة م�ستع�سية من 

ال�سراعات ال�سيا�سية، ما يجعل امل�ستقبل غام�سًا.

ماأرب - وكاالت

اليمني  الــوطــنــي  اجلــيــ�ــس  ي�سيف  اآخــــر  بــعــد  يــومــًا 

املواقع  من  املزيد  بتحرير   ، الأر�ـــس  على  مكت�سبات 

احلــوثــي  ملي�سيا  مــن  وا�ــســتــعــادتــهــا   ال�ــســرتاتــيــجــيــة 

الإرهابية املدعومة من اإيران.

اجلي�س  قـــوات  حـــررت  املــيــداين  تقدمه  �سياق  ويف   

رحبة  جبهة  يف  جــديــدة  ومــرتــفــعــات  مــنــاطــق  اأمــ�ــس 

ب�سرية  خ�سائر  و�سط  مـــاأرب،  حمافظة  غــرب  جنوب 

اإىل  اإ�سافة   ، ومادية يف �سفوف امليلي�سيا  النقابية 

خ�سائر اأخرى يف العتاد، فيما دّمر طريان حتالف دعم 

ال�سرعية 3 اأطقم حوثية وم�سرع جميع من كانوا على 

متنها ، ولقي ما ل يقل عن 22 عن�سرًا حوثيا م�سرعهم 

وجرح اآخرون، الأحد بنريان اجلي�س اليمني يف جبهة 

الك�سارة غرب حمافظة ماأرب. ولفتت م�سادر اجلي�س 

من  وكميات  اأ�سلحة  ا�ستعاد  الوطني  اجلي�س  اأن  اإىل 

بالفرار  لذت  التي  امليلي�سيا  خلفتها  املتنوعة  الذخائر 

احلوثي  ملي�سيا  وتوا�سل  اجلي�س.  �سربات  حتــت 

الــنــار يف  اإطـــاق  الإرهــابــيــة خروقاتها لتــفــاق وقــف 

البعثة  اأع�ساء  وم�سمع  مــراأى  على  احلديدة  حمافظة 

النتهاكات  واأدت   ، الهدنة  مبراقبة  املعنية  الأممــيــة 

اإىل  دي�سمر2018  يف  �ستوكهومل  اتفاق  اإعــان  منذ 

�سقوط اآلف ال�سحايا من املدنيني الأبرياء.  وتوثيقا 

اأن  اإىل  دويل  تقرير  اأ�سار   ، الإرهابية  اجلرائم  لتلك 

الأكــر  التنظيمات  قائمة  تت�سدر  احلــوثــي  ميلي�سيا 

العربية خال  املنطقة  الإرهابية يف  للعمليات  ارتكابا 

الربع الثاين من العام اجلاري ، ووثق التقرير الدويل 

واأ�سدرته  املنطقة  يف  الإرهــاب  موؤ�سرات  ر�سد  الذي 

الإن�سان"  وحقوق  والتنمية  لل�سام  "ماعت  موؤ�س�سة 

اأهـــداف  �سد  احلــوثــي  مللي�سيا  الإرهــابــيــة  العمليات 

داخل اليمن ويف اململكة العربية ال�سعودية ، وجاءت 

تبنت  التي  التنظيمات  مقدمة  يف  احلوثي  ملي�سيات 

عمليات اإرهابية خال فرتة التقرير.

خوز�صتان - البالد

ــاه مبحافظة  ــي مــع تــفــاقــم اأزمــــة الــعــطــ�ــس وانــقــطــاع امل

اأهل الأحواز  خوز�ستان ذات الأغلبية العربية، يوا�سل 

بحراك  مدعومة  الإيــــراين  النظام  �سد  احتجاجاتهم 

�سعبي مت�سامن ومتزايد يف العديد من املدن الإيرانية 

حمتجني   10 نحو  مقتل  عــن  املــواجــهــات  واأ�ــســفــرت   ،

وع�سرات اجلرحى بر�سا�س الأمن، وفق تقارير حقوقية 

�سدود  بفتح  املتظاهرين  غ�سب  تهدئة  حماولة  ورغــم   ،

الوا�سعة يومها  الأهواز،توا�سل الحتجاجات  حمافظة 

العا�سر رف�سا لتحويل جماري الأنهار وت�سييد ال�سدود 

.  وت�سببت اأزمة املياه يف فقدان بع�س املوا�سي، ف�سًا 

عن م�ساكل للعديد من املزارعني يف حمافظة خوز�ستان 

�سيا�سات  ب�سبب  الإهمال  تعاين  والتي  بالنفط  الغنية 

الأمن  اأن �سلطات  اإيرانية عن  النظام.  وك�سفت م�سادر 

�سددت قب�ستها و�سنت حملة اعتقالت وا�سعة ، ون�سرت 

معتقل،   100 من  اأكــر  اأ�سماء  اإيرانية  حقوقية  منظمة 

فيما دفنت قوات احلر�س الثوري بع�س جثث ال�سحايا 

يف الأحــواز، دون اإباغ اأ�سرهم. كما وردت تقارير عن 

املــدن، مبا يف ذلك  اأمنية مكثفة يف بع�س  وجود قوات 

كانت  والتي  خوز�ستان،  حمافظة  �سرقي  الواقعة  اإيــذه 

يف  الحتجاجات  بداية  ومنذ  لاحتجاجات.  م�سرحًا 

خوز�ستان يف 15 من يوليو اجلاري، مت قطع اأو تعطيل 

اأجــزاء  يف  وكذلك  املحافظة،  يف  والكهرباء  الإنــرتنــت 

مدينة  يف  الحتجاجات  وات�سعت   ، اإيـــران  من  اأخــرى 

للمحتجني  دعمًا   ، املجاورة  املدن  من  وغريها  بجنورد 

يطالبون  الذين  اإيــران  جنوبي  خوز�ستان  حمافظة  يف 

وهو  الذل"،  نقبل  ول  "منوت  ــع   ورف  ، املــيــاه   بتوفري 

�سد  �سابقة  احتجاجات  عــدة  يف  ا�ستخدامه  مت  �سعار 

النظام الذي ي�سن حملة اأمنية �سد اأي احتجاجات.

قتل الحياة في األحواز
جتفيف  �سيا�سة  �ــســنــوات  منذ  املـــايل  نــظــام  ويطبق 

تعاين  التي  العربية  الأحــواز  يف  والتعطي�س  الأنهار 

لتغيري  خمططاته  اإطــار  يف  والقمع،  والفقر  التمميز 

من  اأهلها  تهجري  بهدف   ، الإقليم  لهذا  الدميوغرافيا 

العرب، ومن هذه الإجراءات القاتلة للزراعة وللحياة، 

م�ساراتها  وحتــويــل  للمياه  وحــواجــز  ــدود  �ــس بــنــاء 

واإجــبــارهــم  املحتلة  الأحــــواز  منطقة  اأبــنــاء  حلــرمــان 

املياه   بقطع  موؤخرا  ال�سلطات  وقامت   ، التهجري  على 

ب�سكل كامل على اأنهر الأحواز، منها نهر قارون، ونهر 

الكرخة، مما ت�سبب يف تدمري الزراعة ملئات الهكتارات، 

تلك  الإيــراين  النظام  نقل  بعد  ال�سرب،  مياه  حتى  بل 

املياه اإىل اأ�سفهان.  وطبقا لأرقام ر�سمية، تعاين مئات 

البلدات يف اإقليم الأهواز من �سح املياه، ول تزال توؤمن 

ب�سهاريج  ال�ستعانة  خــال  مــن  الأ�سا�سية  حاجاتها 

املياه. منذ اأن بداأت اأزمة املياه بفعل النظام يف بداية 

ف�سل ال�سيف، فقَد اآلف املزارعني يف الأهواز قطعانهم 

كما  القاحلة،  اأرا�سيهم  جلفاف  والأنــعــام  امل�سية  من 

خ�سر اآلف العمال املزارعني وال�سيادين الذين  م�سادر 

رزقهم. ونفوق  الأ�سماك والطيور واحليوانات الرية 

اإىل جانب موت مايني اأ�سجار النخيل.

بــحــقــوقــهــم يف  الأحــــــواز مت�سكهم  اأبـــنـــاء  ويـــوؤكـــد   

مناطقهم، وت�سديهم ملحاولة طم�س هويتها العربية، 

نظام  ميار�سها  التي  العرقي  التطهري  �سيا�سة  �سمن 

طهران ، حيث يوا�سلون مظاهراتهم واحتجاجاتهم 

الغا�سبة وهتافات »بالروح بالدم نفديك يا اأحواز«، 

الــذي  والــر�ــســا�ــس  القمع  رغـــم   للتهجري«  كــا  »كــا 

القتلى  ع�سرات  ،و�سقوط  العط�س  ــورة  ث تواجهه 

النظام  فيه  يــواجــه  الـــذي  الــوقــت  يف   ، واجلــرحــى 

التيارات  كافة  من  وا�سعا  �سعبيًا  غليانًا  الإيـــراين 

يف  بل  العربية،  الأحــواز  يف  فقط  لي�س  املعار�سة، 

طهران لأ�سباب معي�سية  وتدهور فر�س لقمة العي�س 

املايل  والت�سخم  الأ�سعار  وغــاء  املختلفة  و�سبله 

اأمــوال  وهــدر  الفا�سلة،  القت�سادية  وال�سيا�سات 

الإيرانيني على الت�سلح الع�سكري غري املرر، وعلى 

متويل امليلي�سيات الإرهابية التي يعدها نظام املايل 

واحلر�س الثوري اأذرعة له لتقوي�س اأمن العديد من 

الأهلية  واحلـــروب  الفو�سى  ن�سر  ب�سيا�سة  ــدول  ال

والتغول ال�سيا�سي وتهديد ا�ستقرار املنطقة وحركة 

املاحة البحرية العاملية.

إيران.. الرصاص يواجه مظاهرات العطش 

ميليشيا الحوثي األكثر إرهابا
الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية.. وتقرير دولي:

تجفيف أنهار األحواز واتساع االحتجاجات الشعبية
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العامة  االلتزامات  اواًل  ال�سوابط.  يلي   وفيما 

ال�سعودية:  العمرة  وموؤ�س�سات  �سركات  على 

ما  تنفيذ   . واإخــا�ــص  اأمــانــة  بكل  املعتمر  خدمة 

من  املعنية  واجلــهــات  الـــوزارة  هــذه  عــن  ي�سدر 

خارج  وكائهم  كافة  اإبــاغ  وتعليمات.  �سوابط 

الــــوزارة  يــ�ــســدر عــن هـــذه  مــا  املــمــلــكــة بجميع 

اأوال  وتعليمات  �سوابط  مــن  املعنية  واجلــهــات 

بتنفيذها  الــوكــاء  الــتــزام  من  والتحقق   ، بــاأول 

وما  الربنامج  تنفيذ  بها.  للمعتمرين  واإباغهم 

االتــفــاق عليه  مــا مت  مــن خــدمــات وفــق  يت�سمنه 

التي  اخلــدمــات  كافة  تاأمني  املعتمر.  مع  م�سبًقا 

يطلبها املعتمر اأو الوكيل اخلارجي ،  التاأكيد على 

ب�سرورة  املعتمرين  اإ�سعار  اخلارجيني  الوكاء 

بعدم حمل  املتعلقة  واالإر�ــســادات  االأنظمة  اتباع 

منا�سك  الأداء  الــقــدوم  عــنــد  ممــنــوعــة  مـــواد  اأي 

اأي  اإدخال  عدم  على  واحلر�ص  والزيارة  العمرة 

مواد حمظورة جتنبا لتطبيق العقوبات بحقهم. 

العمرة يف حال تقدمي خدماتها من  تلتزم �سركة 

املعتمدة  ــدول  ال اأحــد  يف  افرتا�سي  وكيل  خــال 

على اأن يكون. ذلك مق�سورًا على مواطني الدولة 

املعتمرين  مبــغــادرة  تلتزم  كما  فيها  واملقيمني 

الذين قدموا مبوجب هذا امل�سار فور انتهاء مدة 

النظامية  االإجــراءات  التاأ�سرية واإال �سيتم اتخاذ 

حــاالت  مــع  للتعامل  معتمد  مــاهــو  وفــق  بحقها 

التاأخر عن املغادرة يف الائحة التنفيذية لتنظيم 

خــدمــات املــعــتــمــريــن  تــقــدمي اخلــدمــات الــازمــة 

يف  اململكة  داخــل  وجـــوده  فــرتة  خــال  للمعتمر 

اأو حوادث وما ينتج  حال تعر�سه الأي وقوعات 

اأو  اأو �سحية  اأمنية  اأو  عنها من حاالت تنظيمية 

الازمة بح�سب  االإجراءات  كافة   وفيات، وانهاء 

الــــوزارة واجلــهــات  هــذه  مــع  بالتن�سيق  احلــالــة 

املخت�سة.

التزامات الوكالء الخارجيين 
 التن�سيق امل�ستمر مع �سركة العمرة املتعاقد معها 

واخا�ص  امــانــه  بكل  املعتمر  خدمة  يحقق  مبــا 

وتــعــديــاتــه  املــعــتــمــريــن  خــدمــات  تنظيم  وفـــق  

ما  بتنفيذ  االلــتــزام  �سابقا.  لها  امل�سار  والئحته 

من  املعنية  واجلــهــات  الـــوزارة  هــذه  عــن  ي�سدر 

ما  بجميع  املعتمرين  اإبــاغ  وتعليمات  �سوابط 

ي�سدر من �سوابط تتعلق  با�سرتاطات و�سوابط 

 ، بها  االإقامة  و�سوابط  للمملكة  املعتمرين  قدوم 

اأي خدمات داخل  اأو تقدمي  عدم ال�سراء  املبا�سر 

اململكة اإال من خال �سركة العمرة.

 التاأكيد على املعتمرين ب�سرورة ارتداء بطاقات 

امللك عبدالعزيز  تعريفية عند قدومهم عرب مطار 

الدويل بجدة اأو مطار االأمري حممد بن عبدالعزيز 

الدويل باملدينة املنورة للتمييز بيهم وبني الركاب 

ليت�سنى  الرحات  نف�ص  على  القادمني  االخرين 

ال�سريع  التعرف  باملطار  املعنية  اجلهات  جلميع 

لهم  وتقدمي  اخلدمات اليهم.

تأهيل الوكالء الخارجيين
ـــراغـــب يف تــقــدمي  ــوكــيــل اخلـــارجـــي ال  عــلــى ال

عرب  التاأهيل  بطلب  التقدم  للمعتمرين  اخلدمات 

بوابة وزارة احلج والعمرة وااللتزام بال�سوابط 

امل�ستندات  ــــاق  اإرف مــع  الــبــوابــة  يف  املــو�ــســحــة 

التجاري  ال�سجل  من  �سورة  التالية:  والبياناث 

م�سدقة من اجلهات املخت�سة ومن ممثلي اململكة 

ع�سوية    - الوكيل  دولة  يف  ال�سعودية  العربية 

االأياتا )املنظمة الدولية للنقل اجلوي( وي�ستثنى 

ان�سواء  حــال  ال�سرط يف  هــذا  من  الــدول  بع�ص 

الوكيل اخلارجي حتت اجلهة املخت�سة ب�سوؤون 

احلج والعمرة - �سورة من جواز ال�سفر اخلا�ص 

والعنوان  التوا�سل  بيانات  املن�ساأة-  مب�سوؤول 

التف�سيلي. علما باأنه يحق لوزارة احلج والعمرة 

اإيقاف الطلب اأو اإلغائه متى ماراأت ذلك.

ضوابط التعاقد مع الوكالء 
منوذج  مبوجب  الطرفني  بني  بالتعاقد  االلتزام 

وبــاالإمــكــان  الــــوزارة  مــن  املعتمد  املــوحــد  العقد 

من  والتوقيع  باخلتم  التعاقد  توثيق  طباعته.  

الطرفني على جميع ن�سخ العقد .م�سادقة الغرفة 

التجارية على �سحة توقيع م�سوؤول �سركة العمرة 

على العقود. 4.م�سادقة جهة االخت�سا�ص يف بلد 

العقد . م�سادقة  الوكيل على �سحة توقيعه على 

العقد. تقدمي  ممثلية اململكة يف بلد الوكيل على 

�سركة  ل�سالح  ماليا  �سمانا  اخلــارجــي  الوكيل 

العمرة ال�سعودية املتعاقد معها مببلغ مائتني األف 

�سعودي. 

الضوابط الصحية 
الــوزارة  فــاإن  كــورونــا  جائحة  ا�ستمرار  ظل  يف 

االإجــــــــراءات  لــتــطــبــيــق  دوري  بــ�ــســكــل  تــنــ�ــســق 

التي  ال�سحية  والـــربوتـــوكـــوالت  االحـــرتازيـــة 

النحو  على  والـــزوار  املعتمرين  �سامة  ت�سمن 

الـــتـــايل:  ا�ـــســـرتاط ا�ــســتــكــمــال تــلــقــي اجلــرعــات 

للقاحات فريو�ص كورونا املعتمدة يف اململكة  يف 

النبوي  للم�سجد  والزيارة  العمرة  منا�سك  اأداء 

ال�سريف وال�ساة يف امل�سجد احلرام والرو�سة 

املــ�ــســادق  التح�سني  �ــســهــادة  اإرفــــاق  الــ�ــســريــفــة، 

املعتمر  بـــاد  يف  الر�سمية  اجلــهــات  مــن  عليها 

تكون  اأن  ا�ــســرتاط  مــع  الطلب  م�سوغات  �سمن 

اقرار  اىل  ا�سافة  باململكة  املعتمدة  اللقاحات  من 

احلجر  بــاإجــراءات  االلــتــزام  املعلومات   ب�سحة 

ال�سحي املو�سمي لدخول امل�سافرين القادمني اإىل 

املعتمدة  االآليات  ال�سعودية وفق  العربية  اململكة 

من اجلهات املخت�سة.

خدمات شركات العمرة
تــقــدمي  يف  الـــراغـــبـــة  الــعــمــرة  �ــســركــات   على 

املرتبطني  -غــري  االأفـــراد  للمعتمرين  اخلدمات 

بــوكــيــل خـــارجـــي- االلـــتـــزام مبــا يــلــي  حتديد 

الدول التي ترغب �سركة العمرة تقدمي اخلدمة 

االآيل  النظام  عرب  املعتمرين  من  الفئة  لهذه  فها 

املعتمرين  لطلبات  الــدوريــة  املتابعة  للعمرة.. 

املعنية  العمرة  �سركة  اإىل  حتــال  التي  االأفـــراد 

االإجراء  واتخاذ  للعمرة  االإلكرتوين  امل�سار  من 

�ساعة   )24( خال  الرف�ص  اأو  باملوافقة  الازم  

م�س�سوؤولية   ، للطلب  املعتمر  اإدخــال  وقــت  من 

على  وافقت  الذين  املعتمرين  العمرة عن  �سركة 

عليها  املتهاقد  طلباتهم وتقدمي جميع اخلدمات 

معهم من حني قدومهم وحتى مغادرتهم.

ضوابط خدمات التأمين الشامل
الرئي�سية لطلب  املتطلبات  اأحد  ال�سامل  التاأمني 

�سارية  البولي�سة  وتعترب  التاأ�سريات.  اإ�سدار 

املفعول ملدة )30( يوما من تاريخ دخول اململكة 

وت�ستمل على املنافع التالية:

جميع  يف  للمعتمر  ال�سحية  اخلــدمــات  تقدمي 

احلكومية  ال�سحية  واملـــراكـــز  امل�ست�سفيات 

التابعة  لوزراة ال�سحة. وامل�ست�سفيات واملراكز 

ال�سمان  املعتمدة من جمل�ص  ال�سحية اخلا�سة 

احلـــوادث  على  الــتــاأمــني   ، الــتــعــاوين  ال�سحي 

رالله.  قد  ال  املعتمر  تواجه  قد  التي  والكوارث 

الطريان  الغاء رحات  اأو  تاأخر  .تغطية حاالت 

وتت�سمن بدل االإقامة واالإعا�سة .

ضوابط بالغات تغيب المعتمرين
تغيب  حـــاالت  معاجلة  الــعــمــرة  �ــســركــات  على   

املعتمر  توعية  الــتــايل:  النحو  على  املعتمرين 

يف  واملــغــادرة  الربنامج  مبدة  االلتزام  باأهمية 

على  واحلر�ص  العودة،  بتاريخ  املحدد  الوقت 

�سريان  انهاء  عند  النظامية  االإجـــراءات  اتخاذ 

معتمر  اأي  تغيب  حــالــة  يف  الــعــمــرة.  تــاأ�ــســرية 

تلتزم  عذر  بدون  املحدد  املوعد  يف  العودة  عن 

امل�سار  عــرب  ـــوزارة  ال باإ�سعار  العمرة  �سركات 

االإلــــكــــرتوين لــلــعــمــرة مـــع نــ�ــســخــة مـــن جـــواز 

وذلك  اململكة.  دخول  ختم  فيها  مو�سحا  ال�سفر 

من  اأق�سى  بحد  �ساعة  وع�سرين  اأربــعــة  خــال 

املنافذ  من  التغيب  حــاالت  احلــالــة.  ر�سد  وقــت 

ابــاغ  يتم  اجلــويــة  اأو  البحرية  الــربيــة  �ــســواء 

�ساعة من وقت  اأربعة وع�سرين  الــوزارة خال 

يف  تغيب  بــاغ  حم�سر  ويعد  املعتمر  و�ــســول 

و�سركة  ــوزارة  ال قبل  من  عليه  وي�سادق  املنفذ 

اال�ستقبال يف املنفذ ويرفق بامل�ستندات الازمة 

عند رفع الباغ من خال النظام.

مكة املكرمة  -  احمد االحمدي    

 اأ�سدرت وزارة احلج والعمرة وثيقة �سوابط خدمات املعتمرين  وزوار امل�سجد النبوي ال�سريف ال�سادرة بقرار من جمل�ص 

الوزراء املوقر  للمعتمرين القادمني من خارج اململكة ملو�سم العمرة القادم 1443هـ  للعمل مبوجبها علما بانه �سيتم حتديث 

الوثيقه ح�سب امل�ستجدات واملتغريات للمو�سم امل�سار اليه.

وثيقة ضوابط الموسم الجديد للعمرة والزيارة
إشعار القادمين  بضرورة اتباع األنظمة وعدم حمل أي مواد ممنوعة 

التأمين الشامل
أحد المتطلبات 
الرئيسية لطلب 
إصدار التأشيرات

تنفيذ البرتوكوالت 
الصحية التي
تضمن سالمة 

المعتمرين والزوار 

توعية المعتمر
بمدة البرنامج 
والمغادرة في
الوقت المحدد 
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حائل - خالد احلامد
مدينة  اإىل  الــطــائــي  بــنــادي  االأول  الــفــريــق  بعثة  االثــنــني  ــيــوم  ال ت�سل 
الذي  للمو�سم اجلديد  املع�سكراالإعدادي  امل�سرية؛ ال�ستكمال  االإ�سماعيلية 
ي�ستمر ملدة 12 يوًما، يخو�ض خالله الفريق عدًدا من املباريات التجريبية 
مع بع�ض الفرق امل�سرية، ومع نادي الباطن الذي يع�سكر هو االآخر مب�سر، 

وقد اختتمت املرحلة االأوىل من ا�ستعدادات الفريق مبع�سكر بريدة.
الذي  امل�ستوى اجليد  ال�سفقات اجلديدة؛ نظري  الطائيون على  اأثنى  وقد 

قدموه خالل مع�سكر املرحلة االأوىل. 

اإلسماعيلية تجهز الطائي لدوري المحترفين

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

األخضر يحرج األلمان ويخسر بأخطائه
جدة – هالل �سلمان

نظريه  اأمـــام  االأوملــبــي  منتخبنا  خ�سر 
االأملــاين)3-2( اأم�ض يف ثاين مبارياته 
باأوملبياد  الــقــدم  كــرة  مناف�سات  �سمن 
املــجــمــوعــة  �ــســمــن   )2020 ــو  ــي )طــوك

الرابعة.
�ساغطا  املــبــاراة  االأملـــاين  املنتخب  بــداأ 
منذ البداية؛ حيث حت�سل على فر�ستني 
�سجل  ثم  دقائق،   5 اأول  يف  خطريتني 
احلكم  ــغــاه  األ هــدفــا  احلــمــدان  عبدالله 
بـــداعـــي وجــــود ملــ�ــســة يـــد يف الــدقــيــقــة 
�سامل  من  مميزة  انطالقة  بعد  ال�سابعة 
هدف  �سجلت  اأملــانــيــا  لكن  الــدو�ــســري، 
بعد   )11 )د  اأمـــريي  نــدمي  عــر  التقدم 
اللعب  وانح�سر  الدفاع،  عمق  يف  خطاأ 
االأملـــان  تــراجــع  بعد  امللعب  و�ــســط  يف 
للحفاظ على الهدف، لكن االأخ�سر �سجل 
الذي  النجعي  �سامي  بوا�سطة  التعادل 
تابع ت�سديدة �سامل املرتدة من احلار�ض 
)د 29(، وجنح راغنار اأكي يف ت�سجيل 
لينتهي   )43 )د  لــالأملــان  الــثــاين  الــهــدف 

ال�سوط االأول بتقدم املاكينات )1-2(.
ومــــع مــطــلــع الـــ�ـــســـوط الــــثــــاين، جنح 
الـــتـــعـــادل عر  مــنــتــخــبــنــا يف تــ�ــســجــيــل 
بــعــد متـــريـــرة زميله  الــنــجــعــي جمــــددا 
العب  اأول  لي�سبح  احلميد،  عبد  �سعود 

�سعودي يحرز هدفني يف االأوملبياد، ثم 
بير  اأمــو�ــض  اأملانيا  مدافع  احلكم  طــرد 
يف الدقيقة 65 بعد تدخله العنيف على 
االأخ�سر  مــدرب  اأ�ــســرك  وبعدها  �ــســامل، 
�سعد ال�سهري الالعب عبد الرحمن غريب 
مكان اأمين اخلليف، لكن االأملان �سجلوا 
بعد  اأودوكــــاي  براأ�سية  الثالث  الــهــدف 

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

�سامل  و�سدد  االأ�سلي،  الوقت  نهاية  من 
االأملاين  احلار�ض  لها  ت�سدى  قوية  كرة 
العمري  راأ�سية  مرت  ثم   ،)88 )د  مولر 
لينتهي  فر�سة،  اآخــر  يف  القائم  بجوار 

اللقاء بفوز اأملانيا )2-3(.
املنتخب  �سقط  ذاتها،  املجموعة  ويف 
ال�سلبي  الــتــعــادل  فــخ  الــرازيــلــي يف 

مـــع مــنــتــخــب �ــســاحــل الـــعـــاج، لــريفــع 
الــ�ــســدارة،  يف  نــقــاط   4 اإىل  ر�سيده 
يف  االأوملــبــي  ملنتخبنا  مواجهته  قبل 
املجموعات  دور  من  االأخرية  اجلولة 
املجموعة  ويف  املقبل.  االأربعاء  يوم 
اأمام  امل�سري  املنتخب  خ�سر  الثالثة 

االأرجنتني 1/0.

تنافس فاخر في الميركاتو!!! 
عاطف الأحمدي

اأنديتها يف  اإدارات  جميع جماهري االأندية تعول- وب�سكل كبري- على 
عملية اإعداد فرقها من اجل حتقيق طموحاتها، فاملو�سم املقبل �سيكون 
مغايرا يف كل مكوناته وتراكيبه مقارنة مبو�سمني م�سيا اأثرت عليهما 
التي  البطل  اإعداداته رغم ثبات �سخ�سية  الكثري من  اجلائحة وغريت 

تكونت يف فريق الهالل وانتزاعه لقب الدوري با�ستحقاق . 
فكل التحركات التي يقودها م�سريو االأندية يف جودة التعاقدات �سواء 
على م�ستوي الالعب املحلي اأو االأجنبي اأو حتى رزنامة عملية االإعداد؛ 
جميعها موؤ�سر جيد يوحي باأننا مقبلون على مو�سم تناف�سي مثري لن 
يقت�سر فقط على االأ�سماء املعتادة، فامل�ساحة �ستكون كبرية و�ست�سمل 
عن  املناف�سة  اإعـــدادات  تتغري  وقــد  املناف�سني  من  به  ي�ستهان  ال  عــددا 

املتعارف �سلفًا با�ستثناء بع�ض " الثوابت " .. 
ولكن قد ي�سادف كل تلك اجلهود عدم توفيق اأو اأخطاء فهذا اأمر وارد 
االأزمة  اإدارة  على  القدرة  الو�سع  هذا  و�سيتطلب  امل�ستديرة  عامل  يف 
وهذا هو الفارق الذي �سيقود اإىل حتقيق الهدف، فاالعتماد فقط على 
مرحلة التكوين دون و�سع خطط منا�سبة الأي اأزمة طارئة وعدم القدرة 
مت  ما  وهــذا  �سالفًا  قــدم  الــذي  العمل  كل  �سين�سف  حلولها  اإيجاد  على 
منظومة  تكوين  يف  متيزت  التي  م�سبقًا  االأندية  من  كثري  عند  ر�سده 
الفنية  اأو  االإداريــة  �سواء  اأزماتها؛  اإدارة  على  للقدرة  وافتقدت  جيدة 

اأواملالية . 
بكامل  تــام  واإملـــام  وعــى  على  االإدارات  تكون  اأن  املفرت�ض  مــن  لذلك 
وو�سع  االأجـــزاء  باقي  وتــرك  بجزء  االهتمام  وعــدم  املو�سم  تفا�سيل 
املو�سم والقدرة على  اثناء  قد تطراأ  التي  االأحداث  لكل  خطط منا�سبة 
الإدارة  الكافية  اخلــرات  متلك  االإدارات  اأغلب  اأن  وخ�سو�سًا  اإدارتها 

احلدث . 
االأندية  فاخر جلل  االآن  ال�سيفي حتى  املريكاتو  مو�سم  اأن  اتفقنا  فاذا 
االإحالل وبجودة  املو�سم من خالل  بهذا  للحاق  يعمل  البع�ض  ومازال 
داخل  العمل  اإدارة  على  القدرة  املو�سم  انطالق  مع  االأهــم  يظل  عالية 
املنا�سبة؛  االأجواء  اال�ستقطابات وتهيئة  عملية  مع  يتوافق  الفرق مبا 
تاأمني  اأو  الدافعية  زرع  اأو  التحفيز  اأو  التعامل  م�ستوى  على  �سواء 
املتطلبات املالية ل�سري العمل، واأكاد اأجزم اأن جميع اجلماهري مبختلف 

ميولها 
كما  لالعبني  عقد  ف�سخ  اأو  هــروب  اأو  تنفر  حــاالت  مب�ساهدة  ترغب  ال 
ح�سل �سابقًا يف بع�ض االأندية واأفقدت جماهريها حتقيق طموحاتها . 
اأما على اجلانب اجلماهريي فرفع �سقف الطموحات حق م�سروع مع 
الدعم  وكيفية  احل�سبان  يف  التعرثات  و�سع  يجب  ولكن  التعاقدات 
للقدرة على جتاوزها فالوقوف عندها فقط قد ي�سيب باالإحباط الذي 

قد يكون من ال�سعب جتاوزه وجعل املو�سم للن�سيان . 

بقعة �سوء 
النجاح دائما يكون يف " الفعل " ولي�ض " ردة الفعل ". 

االتحاد يفاوض" مهاجما أجنبيا" ويقترب من الكفاءة المالية

  لوشيسكو يصر على التعاقد مع جيوفينكو
جدة- البالد

نادي  اأن م�سوؤويل  اأكدت �سحيفة" sportdog" اليونانية 
مع   التعاقد  اأجــل  مــن  حمــاوالتــهــم؛  وا�سلوا  اليوناين  بــاوك 
االأول  الفريق  األعاب  �سانع  جيوفينكو  �سيبا�ستيان  االإيطايل  
لكرة القدم بنادي الهالل، واأ�سارت اإىل اأّن النادي اليوناين 
االإيــطــايل  املــحــرتف  مــع  للتعاقد  بــعــر�ــض  تــقــدم  قــد 
الــهــالل. وذلــك  مــع  املتبقية يف عقده  ــدة  امل و�ــســراء 

ال�سابق،  االأزرق  ومدرب  االأول.  للفريق  الفني  املدير  لرغبات  وفًقا 
الروماين رازفان لو�سي�سكو. نظًرا لكونه يعلم قدرات الالعب.

على  يعر�ض  �سوف  باوك  نادي  فاإّن  اليونانية،  لل�سحيفة  ووفًقا 
اإىل  باالإ�سافة  يــورو  مليون  ـــ1.2  ب يقدر  �سنوًيا  راتــًبــا  الالعب 
جمل�ض  اأّن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت  كبرية.  توقيع  مكافاأة  منحه 
اإدارة نادي الهالل برئا�سة فهد بن نافل مل يح�سم م�سري الالعب 
ت�سعة  عقده  يف  يتبقى  ــه  اإّن حيُث  بعد.  جيوفينكو  �سيبا�ستيان 

االأجانب  النجوم  اأبــرز  من  االإيطايل  النجم  ويعد  كاملة.  اأ�سهر 
الفريق  �سفوف  اإىل  انتقل  حيُث  الــهــالل.  نــادي  اإىل  املن�سمني 
وتوج   .2019 عام  ال�ستوية  االنتقاالت  فرتة  خالل  العا�سمي، 
مع الزعيم الهاليل بلقب دوري اأبطال اآ�سيا، ودوري كاأ�ض االأمري 
اإىل  باالإ�سافة  متتاليتني،  مرتني  للمحرتفني  �سلمان  بن  حممد 
بطولة كاأ�ض خادم احلرمني ال�سريفني، وتاألق ب�سدة حتت قيادة 

الروماين رازفان لو�سي�سكو.

 جدة - حممد بن نافع
نـــادي  اإدارة  اأن  م�سادر"البالد"  اأكـــــدت 
على  االأخــرية  اللم�سات  ت�سع حاليا  االحتــاد 
ال�ستخراج  املالية  املتطلبات  جميع  اإنــهــاء 
الفريق  متكن  التي  املالية،  الكفاءة  �سهادة 
االنتقاالت  فــرتة  يف  الالعبني  ت�سجيل  مــن 
ال�سيفية احلالية، بعد اأن جنحت اإدارة اأمنار 
اإنهاء  �سبيل  يف  جــًدا  كبري  �سوط  قطع  يف 
هذا امللف؛ من ت�سديد متطلبات مالية الأندية 
ــــب مــوظــفــني، ومـــن املتوقع  اأخــــرى، وروات
على  احل�سول  يف  االحتادية  االإدارة  جناح 
اأيــــام قليلة،  �ــســهــادة الــكــفــاءة املــالــيــة خـــالل 
واأكدت ذات امل�سادر، اأن اإدارة نادي االحتاد 
عن  البحث  مو�سوع  جــدي  وب�سكل  فتحت 
املو�سم  الفريق  �سكل  يكمل  اأجنبي  مهاجم 

كخيارين  ا�سمني  االإدارة  وو�سعت  املقبل، 
اأول وثان- كما �سبق واأن اأ�سارت �سحيفة " 

البالد"- يف وقت �سابق.

اإدارة نادي االحتاد حتظى  اأن  اجلدير ذكره 
بدعم جماهريي كبري جدا؛ نظري عملها املميز 

الذي القى قبول ودعم اجلماهري االحتادية.
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وآسفاه يا اتحاديون

اأحمد ال�سيخي

من  بــراأ�ــســهــا  الــبــلــوي  واآل  االحتـــاد  م�سكلة  اأطــلــت   •
اال�ستقرار،  نحو  ت�سري  االأمـــور  بـــداأت  فحني  جــديــد، 
كل  له  ُيجريرّ  فهذا  ال�سراع،  يف  حامد  البع�ض  ح�سر 
االأعمال االإيجابية فريد الطرف االآخر ويظهره مبظهر 
يف  حتدث  التي  االأخطاء  له  فُيحمرّ امل�سكلجي  الع�سو 
اإبرة �سقطت واأحدثت �سوًتا واأقرب  النادي، حتى لو 
)خروجا(  ُيعترب  الذي  النادي،  من  فواز  خروج  مثال 
لكن  امل�ساركة،  فر�سة  نيل  يف  يرغب  لالعب  طبيعيا 
البع�ض �سنع منه م�سكلة ون�سبها حلامد، هذا ال�سراع 
�سالح  االحتــاد  يف  ُجل  الررّ تواجد  اأن  للمتابعني  اأظهر 
ال�سو�سل  يف  دعم  وجود  ي�سمن  فوجوده  حدين،  ذو 
ميديا )لالإدارة( ولالحتاد ب�سكل عام. يف املقابل يوجد 
اإعالميني  من  �سواء  )عليها(  البع�ض  هجوم  يف  �سبًبا 
اأو غريهم، وهنا اأقول لالإخوة االإعالميني وامل�ساهري: 
ارتكبه،  ذنــب  دون  الرجل  يكره  اجلمهور  جتعلوا  ال 
لرّوا بامل�سداقية يف نقل احلقيقة، اأظهروا عمله دون  حَتَ
مبالغة، ويف الوقت نف�سه ال ت�سعوه �سماعة لالأخطاء 

وت�سلبوه العمل االإيجابي الذي يقدمه.
طرًحا  فــواز  مو�سوع  واالإعـــالم  اجلمهور  اأ�سبع   •
من  ال�سلبية  امل�سطلحات  من  الكثري  اأحاديثهم  فَحَوت 
جميع  اأن  واملوؤ�سف  و�ستم،  وتخوين  وجتريح  نقد 
احلقيقة  من  الكايف  القدر  لديهم  يكن  مل  حتدثوا  من 
وافتقد بع�سهم للم�سداقية، وال�سبب اأن ُجلرّ اأحاديثهم 
ُبنيت على معلومات ُم�ستقاة من اأ�سدقاء مقربني اأو من 
م�سدرجية، وهذا اأمر غريب اأن يخو�سوا يف مو�سوع 
االأحكام على  فقط وي�سدروا  النادي والالعب  يخ�ض 

هذا اأو ذاك دون روؤية احلقيقة كاملة.
• عن نف�سي، ال اأ�ستغرب هجوم بع�ض مغردي تويرت 
من االحتاديني الذين يقودون بع�ض اجلماهري خلفهم 
امل�ستغرب  لكن  مل�ساحلهم  اأ�ــســرى  فــهــوؤالء  فــواز  على 
والغريب جًدا اأن يتبنى بع�ض االإعالميني هذا الهجوم 
-التي ال متت  كانت مربراتهم  فيه ومهما  وي�ساركون 
مل�سلحة االحتاد ب�سلة- اإال اأنها ال ت�سفع لهم مبثل هذا 
الفعل وكان عليهم اأن يقودوا اجلمهور ملا فيه م�سلحة 

الكيان، ال اأن يُقاُدوا هم ملثل هذا امل�ستنقع.
ا�سم  رِغَب يف اخلروج  الذي  اأن  عدة  ملرات  • تخيلت 
وال  اأمنار  لي�ست  االإدارة  اأ�سماء  اأن  اأو  فواز  غري  اآخر 
ا�سم  وكيله  واأن  اأخـــرى،  اأ�سماء  بل  حامد  وال  كعكي 
اآخر. فهل �سرنى نف�ض ردات الفعل التي اأبداها بع�ض 
ردات  اأن  اأجــزم  اأكــاد  اجلمهور؟  وبع�ض  االإعالميني 
املحرك  اأن  دليل  وهــذا  متاًما  خمتلفة  �ستكون  الفعل 
الرئي�ض واملحر�ض الدائم لهم لي�ست م�سلحة االحتاد 

واأن االأ�سماء لها دور كبري يف نوعية ردة الفعل.  
ردود  تف�سري  عــن  عــاجــًزا  نف�سي  اأجــد  ب�سراحة   •
املبالغ  ننتقد  فحني  الغريبة  االحتاديني  بع�ض  اأفعال 
اأجانب جتد  التعاقد بها مع العبني  اخليالية التي يتم 
من يقول: هو اأنت بتدفع من جيبك؟ يف حني اإذا طلب 
النادي جتد  مع  للتجديد  منا�سبا  مبلغا  العب احتادي 
تقدير  بعدم  ويتهمونه  الالعب  ينتقدون  هوؤالء  نف�ض 
الذي  الــنــادي  م�ساومة  يحاول  واأنــه  الــنــادي  ظــروف 
اأبرزه و.. و.. ومن التناق�سات التي يعي�سها البع�ض، 
يعني املطلوب مني كالعب تقدير و�سع النادي املادي 
لي�ست  االإدارة  بينما  للخيانة  عنوانا  �ساأكون  واإال 

ُمَطالبة بذات االأمر.
العمل  عدا  جميل،  االأيــام  هذه  االحتــاد  يف  ما  كل   •
الذي يقوم به البع�ض الإعادة االنق�سام بني اجلماهري 

وال�سحية االحتاد.

بعمر الـ18 عاما..

أحمد الحفناوي يهدي تونس والعرب الذهب في أولمبياد طوكيو

حفيدة صاحب أول ميدالية مصرية وعربية أولمبية

 هادية حسني.. نائبة مصرية تنافس في أولمبياد طوكيو

جدة- البالد
ميدالية  اأول  احلفناوي،  اأحمد  التون�سي،  ال�سباح  حقق 
ذهبية لبالده، وللدول العربية يف االألعاب االأوملبية طوكيو 
خام�ض  لي�سبح  مــرت،   400 ب�سباق  فــاز  اأن  بعد   ،2020

تون�سي يحرز ذهبية يف االأوملبياد.
على  تفوق  اأن  بعد  الذهبية،  امليدالية  احلفناوي  وحقق 
كــريان  واالأمــريــكــي  ماكلوفن،  جــاك  ــرتايل  ــس االأ� ال�سباح 

�سميث، الذي اأحرز الربونزية، بفارق بلغ 0.16 ثانية.
الذهبية،  بتحقيق  اجلميع  التون�سي  ال�سباح  وفــاجــاأ 
لل�سباب  االأوملبية  االألعاب  يف  الثامن  املركز  احتل  اأن  بعد 
التي اأقيمت يف بوين�ض اآير�ض عام 2018، لذلك فقد دخل 

ال�سباق بدون �سغوط حيث مل يكن مر�سحا لنيل ميدالية.
ومتكن احلفناوي من ح�سم ال�سباق ل�ساحله يف اآخر 50 
مرتا لي�سل اإىل خط النهاية بزمن قدره 3 دقائق و43 ثانية 

و26 جزءا من الثانية.
اأن  عاما،   18 العمر  من  البالغ  التون�سي،  ال�سباح  واأكــد 

هدفه االآن هو حتقيق الذهب يف اأوملبياد باري�ض 2024.
اأوملبياد  يف  لتون�ض  الثانية  امليدالية  هي  هذه  اأن  يذكر 
االأول  اأم�ض  اجلندوبي  خليل  حممد  فــاز  اأن  بعد  طوكيو 
و�سي�سارك  كــغ.   58 ــوزن  ل التياكوندو  بف�سية  ال�سبت، 
 800 �سباق  مناف�سات  يف  اأي�سا  احلفناوي  اأحمد  ال�سباح 

م �سباحة.

جدة- البالد
�سلط االحتاد الدويل للعبة الري�سة الطائرة ال�سوء على 
العبة  ح�سني،  هادية  امل�سرية  الربملانية  النائبة  م�ساركة 
منتخب م�سر للري�سة الطائرة يف اأوملبياد طوكيو 2020، 
م�سيدا بنجاحها الريا�سي، وعملها ال�سيا�سي وم�سريتها 

العلمية للح�سول على الدكتوراة يف ال�سيدلة.
م�سريتها  يف  جــديــد  اإجنـــاز  حتقيق  يف  كبري  وبــاأمــل 
الريا�سية، دخلت هادية مع�سكرا تدريبيا �ساقا، بالقاهرة 

قبل �سفرها اإىل طوكيو للم�ساركة يف االأوملبياد.
وحتُفل حياة هادية ح�سني مبعادالت �سعبة، حر�ست 
ن�ساطها  بــني  املـــوازنـــة  منها  بــنــجــاح،  اجــتــيــازهــا  عــلــى 
ع�سوا  كونها  والربملاين؛  ال�سيا�سي  وعملها  الريا�سي، 
بجنوب  االأفريقي  والربملان  امل�سري  النواب  جمل�ض  يف 

اأفريقيا.
النواب  جمل�ض  من  اإجــازة  على  ح�سلت  ح�سني  هادية 

امل�سري خالل فرتة التدريب وامل�ساركة يف االأوملبياد.
�ساأنهم  النواب  جمل�ض  يف  زمالءها  اأن  هادية  واأكــدت 
على  جميعا  حري�سون  الالعبني  وزمالئها  مدربيها  �ساأن 
العاملية،  الــبــطــوالت  يف  م�سر  ا�ــســم  لــرفــع  بــقــوة  دعمها 
دورها  على  يوؤثر  ال  الريا�سي  ن�ساطها  اأن  اإىل  واأ�سارت 
للمواطنني وق�ساء م�ساحلهم، واأنها تعلمت فن  اخلدمي 

اإدارة الوقت وعدم تاأثري اأي ن�ساط لها على مثيله.
لقبًا  ح�سني  هادية  حت�سد  طوكيو،  الأوملبياد  وبتاأهلها 
يف  ت�سارك  م�سرية  برملانية  "كاأول  م�سبوق  غري  جديدًا 

االأوملبياد".
وُي�ساف هذا اللقب اإىل لقبني �سابقني اأطلقهما االحتاد 

"ملكة م�سر"، و"املراأة  االأفريقي عليها عام 2018 وهما 
املثالية"، ف�سال عن ا�ستهارها بلقب "ري�سة م�سر"؛ كونها 
اأول بطلة م�سرية تتاأهل لـ 3 بطوالت اأوملبية خمتلفة يف 

ريا�سة الري�سة الطائرة.

اال�ستعداد لالأوملبياد
التي  الــطــائــرة  الري�سة  لعبة  مناف�سات  طبيعة  وعــن 
"زوجي"  �ستكون  اإنــهــا  قــالــت:  طــوكــيــو  يف  تخو�سها 
كانت  ال�سابقة  املــ�ــســاركــات  بينما  خمتلط"،  و"زوجي 
اإنها  قــائــلــة:  "فردي" فــقــط. وتــابــعــت هــاديــة  كـــ  تــ�ــســارك 
ويتوىل  الــقــاهــرة،  يف  مغلق  تدريبي  ملع�سكر  ان�سمت 
الالعبني  تدريب  على  االإ�سراف  للعبة  االفريقي  االحتــاد 
لــالأوملــبــيــاد، مــن خــالل مــدرب خبري  املــوؤهــلــني  امل�سريني 
كبري  وتــاريــخ  خــربة  �ساحب  وهــو  اأفريقيا،  جنوب  من 
التدريب  فريق  مهمته  يف  ويعاونه  الطائرة،  الري�سة  يف 

امل�سري االأ�سا�سي.
واأكدت البطلة والربملانية امل�سرية فخرها بالتاأهل هذه 
الربملانني  تاأهلت وهي ع�سوة يف  لالأوملبياد كونها  املرة 
امل�سري واالأفريقي، ما يجعلها اأكرث حتديا وحر�سا على 

حتقيق اإجناز اأكرب من امل�ساركات ال�سابقة.

بطلة بالوراثة
وتنتمي البطلة امل�سرية اإىل عائلة ريا�سية كبرية، وجد 
ال�سيد ن�سري �ساحب ذهبية  امل�سري  الرباع  والدتها هو 
رفع االأثقال وهي اأول ذهبية يف تاريخ م�سر باالأوملبياد.

وهي من مواليد 30 يوليو 1988 وتعترب اأف�سل العبة 
م�سرية عربية واأفريقية يف تاريخ لعبة الري�سة الطائرة.

ــــداأت هــاديــة لــعــب الــريــ�ــســة الــطــائــرة  وب
املركز  على  وح�سلت  عاما   12 وعمرها 
على  وحافظت  م�سر،  لبطولة  الثالث 
ثم  ل�سنوات،  اجلمهورية"  "اأول  لقب 

قبل  تلعب  وكانت  اأفريقيا،  بطلة 
"جمباز  ــطــائــرة  ال الــريــ�ــســة 

و�سكوا�ض وفرو�سية".

االأوملبياد الثالث
وقـــــد تـــاأهـــلـــت هـــاديـــة 

مرتني  لالأوملبياد  ح�سني 
و2012،   2008 عـــامـــي 

اأبــريــل 2020  وُتــوجــت يف 
بــجــائــزة املـــــراأة املــثــالــيــة يف 

الري�سة الطائرة باإفريقيا، وقال 
للعبة:  االإفريقي  االحتــاد  حينها 

امل�سرية  للملكة  اجلائزة  "ذهبت 
هادية ح�سني، التي تعترب قدوة 

امللعب  داخــــل  اأعــلــى  ومــثــال 
هادية  وحتلم  وخارجه". 

جديد  جــيــل  بتاأ�سي�ض 
من اأبطال لعبة الري�سة 
مــ�ــســر،  يف  ـــرة  ـــطـــائ ال
واأنــــ�ــــســــاأت اأكـــادميـــيـــة 

اللعبة،  ال�سغار  لتعليم  خا�سة 
وتطمح لتاأهيلهم للم�ساركة يف 

بطوالت عاملية.

العنابي يبلغ نصف نهائي الكونكاكاف
جدة- البالد

اخلليجية  للكرة  الفتا  ح�سورا  القطري  املنتخب  �سجل 
نهائي  ن�سف  اإىل  الو�سول  يف  جنح  بعدما  والعربية، 
بطولة اأمريكا ال�سمالية والو�سطى والكاريبي لكرة 
النهائي  ربع  فوزه يف  بعد  )كونكاكاف(  القدم 
هدفني  مقابل  اأهــداف  بثالثة  ال�سلفادور  على 

فجر اأم�ض االأحد.
تاريخيا  اإجنــازا  القطري  املنتخب  وحقق 
تقدم  اأن  بعد  بالبطولة،  له  م�ساركة  اأول  يف 
على ال�سلفادور بهدف عن طريق املهاجم املعز علي يف 
الدقيقة الثانية قبل اأن ي�سيف عبدالعزيز حامت الهدف 

الثاين عند الدقيقة الثامنة.
الثالث  الهدف  املعز  �سجل  الــثــاين،  ال�سوط  ويف 
لقطر عند الدقيقة 55، ثم جنحت ال�سلفادور بت�سجيل 
هدفني لكنها ف�سلت باإف�ساد الفرحة القطرية بالتاأهل 
اإىل املربع الذهبي. و�سيواجه "العنابي" الفائز من 
اليوم  فجر  �ستلعب  التي  وجامايكا  اأمريكا  مباراة 
مع  املك�سيك  منتخب  �سيلتقي  حني  يف  االإثــنــني، 

الفائز من مباراة كو�ستاريكا وكندا.
بدعوة  البطولة  يف  ت�سارك  قطر  اأن  يذكر 
�ساركت  مثلما  الكونكاكاف  من احتاد 
يف الــنــ�ــســخــة قــبــل املــا�ــســيــة من 
يف  اأي�سا  وت�سارك  اأمريكا،  كوبا 
لكاأ�ض  التاأهيلية  اأوروبــا  ت�سفيات 
ا�ستعداد  اإطــــار  يف  ـــك  وذل ــعــامل،  ال
املــنــتــخــب الـــقـــطـــري خلـــو�ـــض غــمــار 
مونديال 2022 الذي ت�ست�سيفه الدوحة.



أخيرة
االثنني 16 ذو احلجة 1442هـ املوافق 26 يوليو 2021م ال�سنة 91 العدد 1223398

أوقات العمل في محطات الفحص الدوري 
الريا�ض  ـ البالد 

ام�س،  لل�سيارات،  الــدوري  الفني  للفح�س  العامة  االإدارة  اأعلنت 
اأوقات العمل يف حمطات الفح�س يف جميع مناطق اململكة، وذلك بعد 

اإجازة عيد االأ�سحى املبارك.
الــريــا�ــس1  الفح�س  حمطتي  عمل  فــرة  اأن  االإدارة  واأو�ــســحــت 

املكرمة،  مكة  وحمطات   ،2 وجــدة   ،1 جــدة  وحمطتي   ،2 والريا�س 
وتبوك،  والطائف،  واأبــهــا،  والهفوف،  والــدمــام،  املــنــورة،  واملدينة 
وحفر  وينبع،  وجنـــران،  وجــــازان،  واخلـــرج،  والق�سيم،  وحــائــل، 
من  م�ساًء،  الـــ11  ال�ساعة  حتى  �سباحًا  الـ7  ال�ساعة  من  تبداأ  الباطن، 
االأحد اإىل اخلمي�س، اأما يوم ال�سبت ف�ستكون من ال�ساعة الـ7 �سباحًا 

اجلــوف،  حمطات  عمل  فــرة  اأن  واأبــانــت  م�ساًء.  الـــ10  ال�ساعة  حتى 
والقريات،  وعرعر،  ع�سري،  وحمايل  والباحة،  واملجمعة،  وبي�سة، 
ووادي الدوا�سر، واخلفجي، واخلرمة، والر�س، �ستكون من ال�ساعة 
ومن  اخلمي�س،  اإىل  االأحــد  من  ع�سرًا  الـــ4  ال�ساعة  اإىل  �سباحًا  الـــ7 

ال�ساعة الـ7 �سباحا اإىل ال�ساعة الـ2 ظهرًا يوم ال�سبت.

أنغام وعاشور يحييان حفالت صيف جدة األرملة السوداء في صاالت السينما السعودية
جدة - خالد بن مر�ضاح

 ،" �سوبر دوم  ام�س  حفال كبريا على م�سرح  �سهدت جــدة  يوم 
�سمن �سيف جدة برعاية هيئة الرفية وتنظيم �سركة بن�س مارك،  
و�سارك يف احلفل كل من  اأنغام وتامر عا�سور وحممد ال�سرنوبي.  
حممد  املــطــرب  وافتتحه  يحيى  وديــنــا  جميل  �سامي  احلفل  قــدم 
اغانيه و�سط حما�س  �سدا مبجموعة كبرية من  ال�سرنوبي والذي 
تامر  املطرب  مع  كانت  احلفل  فقرات  وثــاين  اجلمهور.  من  �سديد 
جمهور  تفاعل  و�سط  الطربية  اغانية  من  عــددا  قدم  الــذي  عا�سور 
احلفل  خ�سو�سا مع اأغنية  "باي باي" و"اأ�سلي مدلعها" و"ع�ست 
�سدت  والتي  اأنــغــام   للفنانة   احلفل   ختام  وكــان  حكايات.  معاك 

"حالة خا�سة" و"بحبك  باأغنيات يحفظها اجلمهور مثل 
و"ال  ليه"  و"�سكت  دبلت"  و"وال  وح�ستيني" 

حممد  و�ــســارك  افــــرح،  و"بخاف  تهجي" 
اإحــدى  يف  الغناء  معها  ال�سرنوبي 

الــــو�ــــســــالت  ممــــا ا�ــســعــل  
اجـــــواء احلـــفـــل  الــتــي 
ال�ساعات  حتى  امتدت 
الــ�ــســبــاح،  مــن  االأوىل 

ترند  اأنـــغـــام  وتــ�ــســدرت 
حفلها  انتهاء  بعد  “توير” 
رواد  ود�ــــســــن  جـــــــدة،  فــــى 
االجتماعي  التوا�سل  موقع 
اأنــــغــــام يف جــدة  هــا�ــســتــاج 
قائمة  الــهــا�ــســتــاج  ــدر  وتــ�ــس

االأكرث تدوال على توير. 

جدة ـ البالد 
ت�سهد اململكة هذا االأ�سبوع عر�س جمموعة من اأحدث 
ال�سعودية،  ال�سينما  �ساالت  يف  ال�سينمائية  االأفـــالم 
املــغــامــرات  اأفــــالم  مــن  االأذواق  كــافــة  تنا�سب  ــتــي  وال
واالأفالم العائلية واالأفالم اخلا�سة بال�سغار ومنها فيلم 
الفيلم يف �سبعينيات  اأحداث هذا  »كوروال« حيث تدور 
»كــوروال«  ا�سمها  فناة  ق�سة  ويتناول  املا�سي،  القرن 
لديها �سغف كبري جدا بالت�سميم واالأزيــاء، لكن امل�سكة 
منذ  االآن  حتى  الفيلم  هذا  وحقق  االأطــوار،  غريبة  انها 
بدء عر�سه حوايل 83.5 مليون دوالر. كما يتم عر�س  

�سخ�سية  اإىل  ي�ستند  وهــو  الــ�ــســوداء«،  »االأرمــلــة  فيلم 
كيت  اإخــراج  من  اال�سم،  نف�س  حتمل  التي  مارفل  عامل 
بطولة  بن�سون،  ونيد  �سيفر  جاك  وتاأليف  �سورتالند، 
�سكارليت جوهان�سون يف دور ناتا�سا رومانوف »بالك 
ويدو«، اإىل جانب ديفيد هاربر، وفلورن�س بوج، واأوتي 
فيلم »مكان هادئ  اإىل جانب  فاي�سز.  فاجنيل، ورا�سيل 
من  اأمريكي  فيلم  وهو  االأبــد«  اإىل  »التطهري  وفيلم   ،»2
�سل�سلة االأك�سن والرعب مع اخليال العلمي، من بطولة 
اآنا دي ال ريجيورا،جو�س لوكا�س، ليفني رامبني، ويل 

باتون، وكا�سيدي فرميان. 
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12 خطوة لرفع شكوى عدم 
التأمين الصحي 

الريا�ض - البالد 
حدد جمل�س ال�سمان ال�سحي نحو 12 خطوة لرفع ال�سكاوي �سد �ساحب 
العمل يف حال عدم التاأمني على املوظف اأو على اأفراد اأُ�سرته، اأو يف حال 
متت م�ساركته يف دفع اأق�ساط التاأمني ، وي�ستغرق الرد على ال�سكوى 15 
رفع  الالزمة،ويتطلب  واملعلومات  امل�ستندات  اكتمال  حال  يف  عمل  يوم 
ال�سكوى ، ال�سغط على زر الدخول اإىل اخلدمة، ثم اإ�سافة ا�سم م�ستخدم 
ال�سخ�س  تقدمي  ثم  للخدمة،  ك�سيف  اال�ستمرار  اأو  جديدة  مــرور  وكلمة 
ال�سكوى عن نف�سه اأو �سخ�س اآخر ذي قرابة درجة اأوىل اأو جمموعة تابعة 
ال�سخ�س كمقدم �سكوى، ويف حال كان امل�ستفيد  له ،ومن ثم ملء بيانات 
االت�سال  بيانات  اإدخــال  امل�ستفيد،ثم  بيانات  مبــلء  يقوم  غــريه،  �سخ�سا 
ب�ساحب العمل، ويف حال كانت ال�سكوى مرتبطة ب�سكوى �سابقة مغلقة، قم 
باإدخال رقم ال�سكوى ال�سابقة،  ويقوم امل�ستفيد بتحميل �سورة من الوثائق 

املوؤيدة، ثم يراجع  امل�ستفيد البيانات املدخلة مرة اأخرى .

»أبشر« تحدد طريقة تجديد 
جواز السفر السعودي

 مناطق تواجد الجراثيم 
في غرف الفنادق

6 عادات شائعة تضر 
بصحة أمعائك

البالد - وكاالت
امل�سوؤولة  فهي  االإن�سان،  ج�سم  يف  املهمة  االأجــزاء  اأحد  االأمعاء  تعترب 
ال�سرورية  الغذائية  العنا�سر  من  للعديد  اجل�سم  امت�سا�س  �سمان  عن 
فاإن  اجليدة،  لل�سحة  اأهميتها  من  الرغم  على  ذلــك،  ومع  جيدة.  ل�سحة 
امل�سكالت ال�سحية املتعلقة باالأمعاء تنت�سر ب�سكل متزايد مع منط احلياة 
املت�سارع ، وهناك �ستة  عادات  �سائعة  ت�سر ب�سحة االمعاء تتمثل يف 
عدم االهتمام بالب�سل واملوز  والثوم ، ا�ستهالك كميات كبرية من ال�سكر 
، قلة النوم ، عدم �سرب املاء بكرثة ، اإهمال مزاولة الريا�سة، قلة تناول 
ي�سبب   حيث   ، الكاملة   احلبوب  مثل  االلــيــاف   على  املحتوية  االغــذيــة 
املرتبطة  ال�سحية  امل�ساكل  العديد من  االألياف  الغذائي منخف�س  النظام 

باالأمعاء، مثل االإ�سهال واالإم�ساك.

الريا�ض ـ البالد 
وقت  اأي  يف  ال�سعودي  ال�سفر  جــواز  جتديد  اآلية  اأب�سر  من�سة  حــددت 
�سنتني  �سواء  ال�سفر  جواز  �سالحية  يف  املتبقية  الفرة  عن  النظر  بغ�س 
»توير«  موقع  على  الر�سمي  ح�سابها  عرب  اأب�سر  واأو�سحت  �سهرين.   اأو 
الذهاب  خــالل  مــن  ال�سفر  جــواز  جتديد  ميكن  ــه  اأن الق�سرية  للتدوينات 
لتبويب »خدماتي« ثم اختيار »خدمات« ثم اختيار »اجلوازات« ثم اختيار 
عرب  اأكـــدت  لــلــجــوازات  العامة  املديرية  وكــانــت  ال�سفر«.   جــواز  »جتــديــد 
اآلًيا من  بعد جتديده  ال�سعودي  ال�سفر  اإي�سال جواز  اأن خطوات  »توير« 
من�سة اأب�سر عرب الربيد ال�سعودي »�ُسبل«، يتمثل يف اإح�سار منوذج اإ�سعار 
ملوظف  وت�سليمه  اأب�سر  من�سة  يف  امل�ستفيد  ح�ساب  من  للجواز  التجديد 

الربيد ن ف�سال عن اإح�سار اجلواز القدمي وت�سليمه ملوظف الربيد.

جدة ـ يا�ضر بن يو�ضف
املــنــزل،  خـــارج  الــوقــت  ق�ساء  يف  الــرغــبــة  تـــزداد  ال�سيف   ف�سل  خــالل 
لكن  طويلة،  اأو  ق�سرية  بعطلة  اليومية  االأعمال  �سغوط  من  واال�سراحة 
رمبا عليك احلذر اأثناء هذه العطالت من اأماكن اجلراثيم يف غرف الفنادق.

اأوىل  اأن   حمد  نــوال  الدكتورة  اجللدية  االأمــرا�ــس  ا�ست�سارية  وك�سفت 
هي  ا�ستخدامها  اأو  منها  االقــراب  عند  احلــذر  عليك  ينبغي  التي  املناطق 
منطقة احلو�س خا�سة يف احلمامات، ولذلك عليك تعقيم املنطقة ثم تعقيم 
العدوى  تنقل  اأن  املمكن  باجلراثيم، ومن  مليئة  املنطقة  فهذه  يديك جيًدا، 
بجوار  بك  اخلا�سة  املنا�سف  ت�سع  واأال  االنتباه،  عليك  ا،  اأي�سً ب�سهولة. 
احلو�س اأو اأدوات التجميل والعناية بالب�سرة، قبل تعقيم املنطقة، وعليك 

تعقيم اأدواتك بعد ا�ستخدامها، كما عليك رفعها من احلمام.
"الرميوت كنرول" اأو جهاز التحكم عن بعد، من االأجهزة التي  كما اأن 
عناية  الفنادق  يف  النظافة  على  القائمون  يــويل  وال  اجلميع  ي�ستخدمها 
ت�ستخدمها  اأن  ويف�سل  اجلراثيم،  من  كثري  على  احتوائها  رغم  بتنظيفها، 

بعد و�سع كي�س بال�ستيكي لتجنب انتقال العدوى.

زيادة استهالك 
األطفال للسكر تؤدي 

للسرطان
البالد - وكاالت

االأطفال من احتواء  االأملانية الأطباء  حذرت اجلمعية 
من  الكثري  على  الفاكهة  وع�سائر  االأطــفــال  منتجات 
اإىل  ـــوؤدي  ي قــد  الــفــركــتــوز، وهــو مــا  ال�سكر، وخــا�ــســة 
االإ�سابة  ثم  االأمعاء ومن  الغدية يف  باالأورام  االإ�سابة 
كمية  ا�ستهالك  اإن  االأملـــان  االأطــبــاء  وقــال  بال�سرطان. 
و�سحة  ــال  االأطــف وزن  على  يــوؤثــر  ال�سكر  مــن  كــبــرية 
االإ�سابة  خطر  من  يزيد  قد  اأنــه  على  عــالوة  اأ�سنانهم، 
لوكالة  وفــقــا  الــبــلــوغ،  مرحلة  يف  الــقــولــون  ب�سرطان 
للتغذية  االأملانية  اجلمعية  ون�سحت  االأملانية.  االأنباء 
بعدم اعتياد االأطفال على تناول كميات كبرية من ال�سكر 
عنها  االإعالن  يتم  والتي  امل�سنعة،  االأطعمة  يف �سورة 

وحتتوي على ن�سبة عالية من �سكر الفركتوز.
تزيد  اأال  يجب  باأنه  االأملــان  التغذية  خــرباء  واأ�ساف 
 %5 على  �سكر  �سكل  على  اليومية  احلرارية  ال�سعرات 
لالأطفال يف عمر عامني، وبالن�سبة لالأطفال من عمر 10 
اإىل 13 عام، والذين يحتاجون اإىل 1900 �سعر حراري 
يف اليوم، فاإن احلد االأق�سى لهم يبلغ 95 �سعر حراري 
على �سكل �سكر، وهو ما يعادل اأقل من 25 جراما يوميا 

اأو اأقل من خم�س مالعق �سغرية من ال�سكر.

لوحة 
ارت�ضمت على حميا االأطفال خالل اأيام العيد  ابت�ضامة تنم عن الفرحة الغامرة التي تزهو بها اأنف�ضهم ال�ضافية النقية يف كل االأوقات وخا�ضة يف االأعياد واملنا�ضبات، البراءة 

والرباءة يف الت�ضرفات التي ت�ضاحب معايدتهم لكل من يقابلهم را�ضمًة لوحة فريدة مليئة بال�ضعادة والفرحة.
فاالأطفال غالبًا هم الفئة االأكرث �ضعورا بفرحة العيد فتبدو عليهم مظاهر ال�ضعادة الغامرة عند حلوله، ويبقى العيد بالن�ضبة لهم قطار فرح يغمرهم بن�ضوة ال�ضعادة 
حيث يرتدون مع اأول اأيام عيد الفطر املبارك مالب�ضهم اجلديدة، باالإ�ضافة الأخذهم )العيدية(  التي ُتعّد اإحدى الركائز االأ�ضا�ضية التي يهتم بها االأطفال يف العيد 

ل�ضراء احللويات واال�ضتمتاع باأجواء العيد وقد ارت�ضمت على وجوههم  مالمح الفرحة.
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