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دول اخلليج تتبنى �سيا�سة تنفيذ مبادرة ال�سرق الأو�سط الأخ�سر

البالد - مها العواودة 
لـ  ت�صريح  يف  العامة  ال�صحة  هيئة  يف  م�ص�ؤول  م�صدر  اأكــد 
املنا�صب  التح�صني  معدل  لتحديد  قائمة  الدرا�صات  اأن  )البالد( 
زيادة  اأن  م�ؤكدا  املجتمع  وحماية  العدوى  انتقال  �صل�صلة  لك�صر 
الن�صبة  التح�صني تزيد مناعة املجتمع فكلما زادت  عدد مكتملي 

كانت املناعة اأكرب ومعدل انتقال العدوى باملجتمع اأقل.
بلقاحات  عامًا   ١٢ دون  هم  من  اململكة  اأطفال  تطعيم  وحــ�ل 

العمرية  الفئة  على  قائمة  الــدرا�ــصــات  ــت  زال مــا  قال:"  كــ�رونــا 
لذلك  اإيجابية  نتائج  ظه�ر  املت�قع  ومــن  �صنة   12 مــن  الأقـــل 
�صيتم درا�صتها حمليًا من قبل اللجان ال�طنية والهيئات املعنية 
اأن  بذلك".واأو�صح  اخلا�صة  والــقــرارات  الت��صيات  واإ�ــصــدار 
الكمامة مع غريها من الإجراءات ال�قائية اأثبتت اهميتها خالل 
الأمــرا�ــض  انتقال  خف�ض  يف  الكبري  دورهـــا  وكــذلــك  اجلائحة 

التنف�صية الأخرى ول ميكن حتديد م�عد للتخلي عنها.

تطعيم الأطفال حتت الدرا�سة
جدة - رانيا الوجيه

التى  الهدية  اختيار  فى  حلرية  الأحيان  من  كثري  فى  نتعر�ض   
نقدمها لأحد املقربني منا اأثناء مر�صه، فال ندرى هل ناأخذ  حل�ى  
املتعارف  ومــن  ال�صخ�ض،  هــذا  ليتذكرنا  اأخــرى  هدية  اأم  ورد  اأم 
الزمالء اىل  اأو  الأ�صرة  اأفــراد  اأي فرد  من  اأنه عند  )تن�مي(  عليه 
واأحيانا  تلقائيًا  نفكر  مــا  �صرعان  �صحي   لعار�ض   امل�صت�صفى  
بحما�ض  وبع�اطفنا اجليا�صة.. يف ما نحمله للمري�ض من هدايا 

نقدمها له .. ويتبادر اإىل الأذهان عند ذلك  باقات ال�رود ، اأو طبق 
اأن بع�ض املر�صى  ل ي�صتفيدون  .. والأكيد   الفاخرة  ال�ص�كالته  
من  هذه الهدايا  �صيئًا  فل� اأكل�ا ال�صي�ك�لته اأو احلل�يات فرمبا 
مر�ض  من  يعان�ن  كان�ا  اذا  لديهم  ال�صكر  ارتفاع  يف  ذلك  �صاهم 
ال�صكر.. مثال  وحتى ال�رود والزه�ر ل� مت اح�صارها للمري�ض 
فهي ل ت�صتمر ال ثالثة ايام، ولذلك حبذا ل� حلت فكرة ال�صدقة عن 

املري�ض حمل  احلل�ى وال�رود.  

ا�ستبدال هدايا زيارة املري�ض بال�سدقة
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طالبان

حترم ماليني 
الأطفال من التعليم

جدة - البالد
جتاه  حا�صمة  عقابية  اإجــراءات  اتخاد  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  اأكــدت 

كرج  تي�صا  اإىل جممع  بالدخ�ل  الدوليني  للمفت�صني  �صماحها  عدم  اإيران حال 
الن�وي، واإعادة تركيب كامريات املراقبة على النح� املتفق عليه �صابقا مع 

مدير ال�كالة رافاييل غرو�صي.
و�صددت وا�صنطن خالل اجتماع ملجل�ض حمافظي ال�كالة الذرية اأم�ض 

)الثنني(، على وج�ب اأن ت�صمح اإيران للمفت�صني الدوليني بالدخ�ل اإىل 
اإجــراءات  �صت�اجه  الإيرانية  ال�صلطات  اأن  م�ؤكدة  كرج،  تي�صا  جممع 

انتقد  بينما  ذلــك،  عن  امتنعت  اإذا  ال�كالة  حمافظي  جمل�ض  قبل  من 
الحتاد الأوربي �صيا�صة طهران واأعرب عن قلقه من منعها مفت�صي 

الن�وية  املن�صاآت  اإحدى  الذرية من دخ�ل  للطاقة  الدولية  ال�كالة 
يف البالد، معتربا اأنه تط�ر مقلق للغاية، اإذ حث �صفري الحتاد 

ال�صماح  على  الإيرانية  ال�صلطات  كليمنت  �صتيفان  فيينا،  يف 
ما  اأن  معتربا  تاأخري،  دون  كرج  م�قع  اإىل  بالدخ�ل  لل�كالة 

زعم  اإذ  كــرج،  تفتي�ض  اإيــران  وترف�ض  خطري.  تط�ر  ح�صل 
اإن جممع  اآبادي،  الإيراين يف فيينا، كاظم غريب  املندوب 

تي�صا كرج غري م�صم�ل بعمليات التفتي�ض، ك�نه ل يزال 
يخ�صع لتحقيقات اأمنية وق�صائية، وبالتايل فاإن املعدات 

ال�صيانة، ما ي�ؤكد تهرب  املرتبطة به ل ي�صملها تفاهم 
طهران ومراوغتها لتمرير م�صروعها الن�وي.

وا�سنطن تتوعد طهران بالعقاب
ضمن األعلى عالميا في 
سرعة وجودة الفحوصات

الريا�ض- البالد
ــحــيــة يف املــمــلــكــة مــــن اإجــــــراء  ــ�ــص متــكــنــت الـــقـــطـــاعـــات ال
بتقنية  كــ�رونــا  لفريو�ض  خمــربيــًا  فح�صًا   )28،553،941(
البلمرة اجلزيئية )PCR TEST( وذلك منذ بدء ت�صجيل اأول 

اإ�صابة وحتى الآن. 
واأو�صحت وزارة ال�صحة اأن الطاقة ال�صتيعابية للفح��صات 
األف فح�ض ي�ميًا،   130 على م�صت�ى القطاعات كافة، تتجاوز 
 99 و  �صاعة   18 اأقل من  النتائج ت�صدر خالل  % من   90 واأن 
اململكة  ي�صع  وهذا  �صاعة،   24 من  اأقل  خالل  ت�صدر  منها   %
املتقدم  الن�ع  هــذا  يف  وجــ�دة  �صرعة  العامل  دول  اأعلى  �صمن 
الفاح�صة  املختربات  عدد  اأن  الــ�زارة  الفح��صات.  واأكدت  من 
العام  ال�صحة  هيئة  قبل  مــن  املعتمدة   )19 )ك�فيد  لفريو�ض 
)وقاية( تبلغ 48 خمتربًا يف القطاع احلك�مي و75 يف القطاع 
خمتربًا   25 ال�صحة  لــ�زارة  التابعة  املختربات  وعدد  اخلا�ض، 
بطاقة ا�صتيعابية ت�صل اإىل 80 األف فح�ض ي�ميًا. وتعد اململكة 
من اأوائل الدول يف العامل التي اأمنت الفح�ض املخربي للفريو�ض 

حيث هياأت وجهزت املخترب ال�صحي ال�طني.

ال�سعودية
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رائدة قطاع االقتصاد

يالمس 80 دوالرًا

الريا�ض - البالد
اأّكد وزير املالية حممد بن عبدالله اجلدعان اأن 
وفعاًل  ق�ًل  والقيادة  الريادة  على  م�صرة  املمكلة 
راأ�ض  على  تاأتي  ال�صتدامة  نح�  جه�دها  واأن   ،
 2030 اأول�يات �صيا�صات واأجندة روؤية اململكة 

خالل الأع�ام املا�صية.
من  الأوىل  املرّكزة  للفعالية  كلمته  يف  واأ�صار 
اإىل  املايل"،  القطاع  مــ�ؤمتــر  "ح�ارات  �صل�صلة 
جمال  يف  اململكة  قـــدرات  تدعم  التي  ــادرات  ــب امل

ا�صتدامة التم�يل وال�صتثمار".
امل�صتدام  املايل  النظام  خمطط  بناء  اإن  وقال   
يعد خط�ًة اإ�صرتاتيجيًة يف م�صرية روؤية اململكة 
البيئية  "احل�كمة  اللتزام مبفه�م  2030 نح� 
وانعكا�صاتها  ال�صركات  وح�كمة  والجتماعية 
�صم�  اإعالن  اأن  مفيًدا  العاملي،  املايل  النظام  على 
ويل العهد الأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز 
و"ال�صرق  اخل�صراء"  "ال�صع�دية  مــبــادرة  عــن 
خــارطــة  بــ��ــصــ�ح  تــظــهــر  الأخ�صر"  ـــط  الأو�ـــص
برنامج  �صركاء  وطــرح  البيئة.  حلماية  الطريق 
والبنك  املــالــيــة،  )وزارة  املـــايل  الــقــطــاع  تط�ير 
عدة  املالية(  ال�ص�ق  وهيئة  ال�صع�دي،  املركزي 
التمهيدية  الفعاليات  �صمن  وذلــك   ، مهمة  ق�صايا 

مل�ؤمتر القطاع املايل الثاين.

عوا�سم - وكالت
ت�صهد اأ�صعار النفط ارتفاعا للي�م ال�صاد�ض على 
، يف  للربميل  دولرا   80 متجهة �ص�ب  الت�ايل 
مع  العامل  مناطق  ببع�ض  الطلب  فيه  يــزداد  وقت 
خام  وزاد  اجلائحة.  مكافحة  اإجـــراءات  تخفيف 
دولر   79.24 اإىل  لي�صل  دولر   1.15 برنت 
للربميل بعدما �صجل الأ�صب�ع املا�صي ثالث زيادة 
اأ�صب�عية متتالية فيما �صعد اخلام الأمريكي اإىل 
له  �صعر  اأعلى  قرب  للربميل وه�  75.05 دولر 
اأ�صب�عية  زيــادة  خام�ض  �صجل  بعدما  ي�لي�  منذ 

على الت�ايل الأ�صب�ع املا�صي.
ل�صعر  ت�قعاته  �صاك�ض  غ�لدمان  بنك  ــع  ورف
ع�صرة  مبقدار  العام  نهاية  بحل�ل  برنت  مزيج 
تعايف  مــع  للربميل  دولرا   90 اإىل  دولرات 
اأ�صرع من املت�قع من  الطلب على ال�ق�د مبعدل 
تداعيات انت�صار متح�ر دلتا من فريو�ض ك�رونا 
الذي  الأمريكي  الإنتاج  اأيدا" على  "اإع�صار  واأثر 

اأدى لتناق�ض الإمدادات العاملية.

اململكة

النفط

تبوك - �سعود اجلهني
 ك�صفت �صركة البحر الأحمر للتط�ير، ال�صركة املط�رة 
ال�صياحة  م�صاريع  اأكــر  اأحــد   - الأحــمــر  البحر  مل�صروع 
منتجعها  ت�صاميم  عــن   – الــعــامل  يف  طم�حًا  املتجددة 

اجلبلي اجلديد وامل�صمى بــ ) دزرت روك( يف اأحد الأودية 
ال�اقعة �صمن منطقة امل�صروع.

ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  بــاغــانــ�،  جــ�ن  وبح�صب   
�صتى  من  للزوار  املنتجع  يتيح  للتط�ير،  الأحمر  البحر 

اأنحاء العامل ال�صتمتاع بجمال الطبيعة غري املكت�صف بعد 
يف اململكة، وي�فر املنتجع 48 فيال و12 جناحًا فندقيًا 
باإجمايل 60 مفتاح،  بت�صاميٍم معماريٍة مدجمٍة بالكامل 

مع ال�صخر اجلبلي للحفاظ على منظره اجلمايل.

تجارب سياحية فريدة
البحر الأحمر 

الريا�ض- وا�ض
�صدر اأمر �صام كرمي باإجازة متلك الأرا�صي �صمن املخطط ال�صناعي رقم ) 697/1 ( املنطقة ) ج ( املعتمد 
من اأمانة املنطقة ال�صرقية. وكان ال�صك قد ُدر�ض لدى فريق العمل الدائم يف وزارة العدل امل�صكل باأمر �صاٍم 
اإلغائها.واأ�صهمت جه�د فريق  اأو  اأرا�صيهم  اإيقاف �صك�ك  ال�صاأن من  اأ�صحاب  للنظر يف ت�صرر  كرمي 

العمل يف اإنهاء درا�صة عدد من ال�صك�ك، ورفع الت��صيات يف �صاأنها.
بالإجراءات  الإخــالل  عدم  مع  النية،  ح�صني  عن  ال�صرر  رفع  اإطــار  يف  املعاجلات  هذه  وتاأتي 
النظامية التي تتخذها اجلهات املخت�صة حيال حما�صبة املت�رطني يف اإ�صدار ال�صك�ك املخالفة.

موافقة �سامية باإجازة متلك اأرا�ض 
مبخطط �سناعي يف ال�سرقية
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الريا�ض - البالد
الف�صاد  ومكافحة  الــرقــابــة  هيئة  رئي�ض  م�صاعد  بحث 
يف  اخليل،  اأبــا  اأحمد  بن  نا�صر  الدكت�ر  الــدويل،  للتعاون 
الأمريكية  اخلزانة  وزير  م�صاعد  نائبة  مع  اأم�ض،  الريا�ض 
املالية  واجلرائم  الإرهــاب  مت�يل  مبكتب  العاملية  لل�ص�ؤون 
لدى اخلزانة الأمريكية اآنا م�ري�ض، �صبل التعاون امل�صرتك 
النزاهة  حماية  جمــال  يف  املتحدة  والــ�ليــات  اململكة  بني 

ومكافحة الف�صاد.

برفقة  الأمريكي  اخلزانة  وزير  م�صاعد  نائبة  اطلعت  كما 
م�صت�صار �صيا�صات مت�يل الإرهاب واجلرائم املالية باتريك 
هــ�، ومــ�ــصــ�ؤول القــتــ�ــصــاد يف �ــصــفــارة الــ�ليــات املتحدة 
اأبــرز  على  كري�صتين�صن،  داريـــن  اململكة  ــدى  ل الأمــريــكــيــة 
منجزات اململكة يف حماية النزاهة، ومكافحة الف�صاد، على 
ال�صعيدين املحلي والدويل، مبا يف ذلك "مبادرة الريا�ض" 
اإنــفــاذ  �صلطات  بــني  ـــدويل  ال الــتــعــاون  تعزيز  اإىل  الــرامــيــة 

القان�ن املعنية مبكافحة الف�صاد.

تعاون سعودي أمريكي لمكافحة الفساد
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محليات
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أمير الشرقية يشيد بقطاع النقل

الدمام- البالد
بالتطور  ال�سرقية،  املنطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �سعود  الأمــري  اأ�ساد 
الكبري الذي يعي�سه قطاع النقل يف اململكة واجلهود التي تقوم بها الهيئة العامة 
للنقل لتطوير النقل الربي والبحري، وكذلك تطوير منظومة ال�سكك احلديدية.
ال�سويان،  حممد  بن  ماجد  املهند�س  اأم�س،  مبكتبه  ا�ستقباله،  لدى  ذلك  جاء 

مبنا�سبة تعيينه مديرًا لفرع الهيئة العامة للنقل باملنطقة.

أمير المدينة يشهد توقيع اتفاقية 
تعاون مجتمعي

املدينة املنورة- البالد
�سهد الأمري في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز اأمري منطقة املدينة املنورة، رئي�س 
توقيع  مرا�سم  باملنطقة،  الأيتام  لرعاية  اخلريية  تكافل  جمعية  اإدارة  جمل�س 
اتفاقية للتعاون املجتمعي بني اجلمعية وال�سركة ال�سعودية للكهرباء، تت�سمن 
اخلريية،  للجمعيات  املوظفني  ا�ستقطاعات  نظام  يف  "تكافل"  جمعية  اإدارج 
عرب  اآلــيــًا،  رواتبهم  من  بجزء  التربع  ال�سركة  من�سوبي  جلميع  يتيح  والــذي 
نظام الرواتب الإلكرتوين اخلا�س ب�سركة الكهرباء لرعاية ودعم اأيتام املدينة 

املنورة من خالل جمعية تكافل املتخ�س�سة يف رعايتهم.
يف  امل�سرتكني  وخــدمــات  التوزيع  قطاع  رئي�س  ال�سركة  عن  التفاقية  ووقــع 
القطاع الغربي  املهند�س عبدال�سالم العمري وعن تكافل الأمني العام للجمعية 

الدكتور عبداملح�سن احلربي.

أمير الشمالية يتفقد مركز لقاحات كورونا
عرعر- وا�س

منطقة احلدود  اأمري  عبدالعزيز  بن  �سلطان  بن  بن خالد  في�سل  الأمري  تفّقد 
العيادات  على  واّطلع  عرعر  مبدينة  كورونا  لقاحات  مركز  اأم�س  ال�سمالية، 
والعدد  بها،  ال�ستيعابية  وال�سعة  باملركز،  كورونا  �سد  للتطعيم  املخ�س�سة 
التي  اللقاح،  اأخــذ  يف  لل�سخ�س  امل�ستغرق  والوقت  عيادة،  لكل  امل�ستهدف 
جرى تهيئتها بطريقة ت�سمح با�ستقبال اأعداد كبرية ومنظمة ويديرها نخبة 
من الكوادر والأطقم الطبية املتخ�س�سة.كما ا�ستمع ل�سرح مف�سل من مدير 
الإجراءات  عن  العنزي  فرحان  بن  املكلف جالل  باملنطقة  ال�سحية  ال�سوؤون 

املتبعة.

أمير نجران ينقل تعازي القيادة ألسرة أبو ساق
جنران - وا�س

نقل الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد، اأمري منطقة جنران، تعازي 
و�سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
ويل عهده الأمني، ـ حفظهما الله ـ اإىل اأ�سرة اأبو �ساق، يف وفاة �سيخ �سمل 
قبائل اآل فاطمة يام علي بن جابر اأبو �ساق، وذلك يف منزل اأ�سرته مبدينة 
الله،  اأيدها  احلكيمة،  للقيادة  �سكرهم  عن  املتوفى  ذوو  جنــران.وعــرب 
ول�سمو اأمري املنطقة على موا�ساتهم وتعازيهم، �سائلني الله اأن يحفظهم 

من كل مكروه.

أخبار موجزة البرلمانات الخليجية تتبنى سياسة تنفيذ مبادرة الشرق األوسط األخضر
الريا�س- البالد

ــواب  ــن ــ�ــســورى وال وافـــق روؤ�ـــســـاء جمــالــ�ــس ال
لدول  التعاون  جمل�س  بدول  والأمــة  والوطني 
ع�سر،  اخلام�س  اجتماعهم  يف  العربية  اخلليج 
مو�سوع  تبني  على  اأم�س،  افرتا�سيًا  املنعقد 
التعاون  جمل�س  لدول  امل�سرتكة  "ال�سيا�سات 
ــط  الأو�ــس الــ�ــســرق  مـــبـــادرة  لتنفيذ  اخلــلــيــجــي 
املناخي"  التغري  تداعيات  ملواجهة  الأخ�سر 
لــدورة  امل�سرتك  اخلليجي  املو�سوع  لي�سبح 
املجال�س،  لروؤ�ساء  الـــدوري  الجتماع  انعقاد 
ال�سورى  جمل�س  قدمه  مقرتح  على  بناًء  وذلــك 
املجال�س،  روؤ�ساء  من  واإ�ــســادة  بتاأييد  وحظي 
انــ�ــســجــامــًا مـــع مـــا اطــلــقــتــه املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
العهد  واأعلن عنه �سمو ويل  ال�سعودية موؤخرًا 
�سلمان  بن  الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

بن عبدالعزيز.
كما وافق املجتمعون على ا�ستمرار الت�سالت 
لعقد لقاءات بني املجال�س اخلليجية وجمموعة 
اأمريكا الالتينية والكاريبي وعلى تكليف المانة 
دولــة  جمل�س  مــع  بالتن�سيق  للمجل�س  العامة 
املتبادلة  الــزيــارات  ا�ستمرار  ل�سمان  الرئا�سة 

دولة  جمل�س  وتكليف  الأوروبـــي،  الربملان  مع 
جمال�س  بني  اجتماع  لعقد  بالتن�سيق  الرئا�سة 
وتكليف  الأوروبــي،  والربملان  الأع�ساء  الدول 
مع  بالتن�سيق  التعاون  ملجل�س  العامة  الأمانة 
الثالث  الجتماع  لعقد  الرئا�سة  دولــة  جمل�س 

للجنة الربملانية اخلليجية -الأوروبية.
الدكتور  ال�سيخ  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  وكان 

عبد الله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، رئي�س 
لدول  التعاون  جمل�س  دول  دعــا  قد  الجتماع، 
اخلليج العربية اإىل م�ساعفة اجلهود ل�ستكمال 
الروؤية  ما تبقى من خطوات يف �سبيل حتقيق 
امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  طرحها  التي 
الله،  حفظه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
التي  املجل�س،  دول  بني  التكامل  تعزيز  ب�ساأن 

وافق عليها املجل�س الأعلى يف الدورة ال�ساد�سة 
َرز  والثالثني، خا�سة بعد ما �سهدته من تقدم حمحُ

يف تنفيذ م�سامينها خالل الأعوام املا�سية.
بها الجتماع، على  افتتح  التي  واأكد يف كلمته 
الأمــن  اإحـــالل  نحو  الرا�سخة  اململكة  مــواقــف 
والــعــامل،  املنطقة  يف  والزدهــــار  وال�ستقرار 
والتنمية  والتعاي�س  ال�سالم  مفهوم  وتعزيز 

امل�ستدامة.
جمل�س  دول  طبقته  الــذي  املميز  بالنهج  ونــوه 
التعاون يف مواجهة جائحة كورونا، مو�سحًا 

اأن اململكة ا�ستطاعت جتاوز اجلائحة.
اإحــالل  نحو  الرا�سخة  اململكة  مــواقــف  واأكـــد 
املنطقة  يف  والزدهــــــار  ــتــقــرار  وال�ــس الأمــــن 
ـــة الــقــ�ــســيــة  ــى حمـــوري ـــدد عــل ـــس ــــعــــامل، و� وال
اململكة  قــيــادة  لـــدى  واأهــمــيــتــهــا  الفل�سطينية 
واجلهود  اليمني  ال�سعب  ملعاناة  تطرق  كما 
ال�سعودية لإنهاء ال�سراع ، مبينًا موقف اململكة 
من  خالية  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  جعل  جتاه 
دولة  حق  وعلى  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  جميع 
وال�سيادي  الثابت  املتحدة  العربية  الإمـــارات 

على جزرها الثالث.

الفضلي يدشن التمرين التعبوي لمكافحة التلوث البحري
جدة- البالد

اأمري منطقة مكة املكرمة  برعاية م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني 
رئي�س  والزراعة  واملياه  البيئة  وزيــر  د�ّسن  الفي�سل،  خالد  الأمــري 
املهند�س  البيئي  اللتزام  على  للرقابة  الوطني  املركز  اإدارة  جمل�س 
التعبوي  التمرين  اأمــ�ــس،  الف�سلي،  عبداملح�سن  بــن  عبدالرحمن 
التلوث  ملكافحة  الوطنية  اخلــطــة  فر�سية  لتنفيذ   )5 )ا�ستجابة 
التنفيذي  الرئي�س  بح�سور  املكرمة،  مكة  مبنطقة  بالزيت  البحري 
للمركز الوطني للرقابة على اللتزام البيئي املهند�س علي بن �سعيد 
القطاعات  خمتلف  متثل  م�ساركة  جهة   44 من  وقيادات  الغامدي، 

احلكومية واخلا�سة ذات العالقة بهذه الن�سخة من التمرين.
واأّكد الف�سلي يف كلمته خالل حفل التد�سني اأن لدعم القيادة الر�سيدة 
كفاءة  من  البيئي  العمل  اإليه  و�سل  فيما  الأثــر  اأكــرب  املحدود  غري 
يف  وال�ستمرار  ال�سالمة  معدلت  اأعلى  للمملكة  تكفل  وجاهزية 
�ساحب  اإىل  والتقدير  ال�سكر  مقدمًا  املنطقة،  م�ستوى  على  الريادة 
املكرمة  مكة  منطقة  اأمــري  احلرمني  خــادم  م�ست�سار  امللكي  ال�سمو 
ال�سعوبات  كافة  وتذليل  البيئي  للعمل  الدائمني  ومتابعته  حلر�سه 
البيئية  الأهــداف  وحتقيق  التنفيذ  حيز  اإىل  به  الو�سول  �سبيل  يف 
كافة  مع  الناجحة  ال�سراكة  اأن  الف�سلي،  املهند�س  للوطن.واأو�سح 
اأكــرب  لها  كــان  اخلــا�ــس  للقطاع  التابعة  وتلك  احلكومية  الأجــهــزة 
– باإذن  الأثر فيما ت�سهده جاهزية اململكة من قفزات نوعية متكنها 
موؤكدًا  الله،  قدر  ل  وقوعها  عند  بيئية  كارثة  اأية  مواجهة  من  الله- 
يبذلها  التي  اجلهود  �سل�سلة  يف  مهمة  ركيزة  يعد  التمرين  هذا  اأن 

اجلاهزية  ل�سمان  البيئي،  اللــتــزام  على  للرقابة  الوطني  املركز 
والــربامــج  للخطط  وفــقــًا  الــطــارئــة،  للحالت  الأمــثــل  وال�ــســتــعــداد 
احلكومية املعتمدة لهذه الغاية.وتفقد وزير البيئة واملياه والزراعة 
اآلية  على  مطلعًا  جــدة،  مبحافظة  البيئية  الــطــوارئ  عمليات  غرفة 
احتواء البالغات البيئية املت�سلة بال�سيطرة على احلوادث البيئية 
البيئية  الــروة  تهدد  قد  التي  وتلك  املائية،  الأو�ــســاط  يف  اخلطرة 
لتمرين  امل�ساحب  املعر�س  جولته  خالل  زار  كما  للمملكة،  البحرية 
)ا�ستجابة 5(، و�ساركت فيه العديد من اجلهات احلكومية واخلا�سة 

وعدد من املوؤ�س�سات الأكادميية الكربى. واأثنى، خالل جولته على 
الأدوار املتعلقة باجلهات امل�ساركة يف التمرين، حيث يهدف التمرين 
اأي  مع  للتعامل  والتاأهب  اجلاهزية  درجــات  اأق�سى  اإىل  للو�سول 
ملكافحة  الوطنية  اخلطة  وفــق  اململكة   �سواطئ  يف  بحري  تلوث 
التلوث بالزيت، مطلعًا على خطط واآليات تنفيذ التمرين واجلاهزية 
التامة للجهات امل�ساركة ودور كل منها والإمكانات املادية والب�سرية 
اإىل  التمرين  يهدف  حيث  النوعي،  العمل  هــذا  اإجنــاح  تدعم  التي 

�سرورة ال�ستفادة من اخلربات واملعرفة، بني خمتلف امل�ساركني.

ممثل المفوضية السامية لشؤون الالجئين لـ              :
المملكة أنموذج في البذل ودعم القضايا اإلنسانية

البالد - مها العواودة 
للتمويل  ال�سامي  املفو�س  م�ست�سار  خليفة  خالد  ال�سفري  اأ�ساد 
ل�سوؤون  املــتــحــدة  لـــالأمم  ال�سامية  املفو�سية  ممثل  الإ�ــســالمــي 
اململكة  بــدور  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  لــدى  الالجئني 
الإن�ساين، موؤكدًا اأنها من اأكرب الداعمني يف هذا املجال واأمنوذج 

يف البذل ودعم الق�سايا الإن�سانية.
اجلهات  مع  الدائم  والتعاون  املتينة  ال�سراكة  خليفة  وثمن 
الر�سمية ال�سعودية كوزارتي اخلارجية والداخلية، اإ�سافة 
املنظمات  مــع  الوثيق  والــتــعــاون  امل�ستمر  التن�سيق  اإىل 
الإن�سانية يف اململكة كمركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال 

الإن�سانية وال�سندوق ال�سعودي للتنمية.
عام  اإن�سائه  منذ  املــركــز  عــرب  قدمت  اململكة  اأن  واأو�ــســح 

مليون   84 من  باأكر  املفو�سية  لربامج  م�ساهمات   2015
دولر اأمريكي، وبف�سل هذا الدعم ال�سخي نفذت 

بــرامــج ومــ�ــســاريــع لــدعــم الــالجــئــني 
خمتلفة  مناطق  يف  والــنــازحــني 

ـــــعـــــامل، كــالــالجــئــني  حــــــول ال
ــــازحــــني الـــ�ـــســـوريـــني،  ــــن وال

بنغالدي�س،  يف  الروهينغا  والالجئني  العراقيني،  والنازحني 
والنازحني يف اليمن، وغريهم. 

ال�سندوق ال�سعودي للتنمية
حديثه  يف  فــاأكــد  للتنمية،  الــ�ــســعــودي  الــ�ــســنــدوق  جــهــود  وعــن 
منه  املــقــدم  للتمويل  الإجمالية  القيمة  اأن  لـــ)الــبــالد( 
للمفو�سية بلغت نحو ٧8 مليون دولر اأمريكي 
منذ عام 2010، �سملت برامج لدعم الالجئني 
الأفــغــان  والالجئني  ال�سوريني  والــنــازحــني 
جمال  يف  الروهينغا  والالجئني  العائدين 
بالطرق  اخلــا�ــســة  التحتية  البنى  حت�سني 
واملـــيـــاه والــ�ــســرف الــ�ــســحــي والــكــهــربــاء 
واملعي�سية  والتعليمية  ال�سحية  واخلدمات 

واإعادة تاأهيل املاأوى.
و�سعبًا  قيادًة  للمملكة  التهاين  اأطيب  وقدم خليفة 
والــتــي  ـــــ91،  ال الــوطــنــي  يــومــهــا  مبنا�سبة 
حتتفي بتاريخ طويل من العطاء ومد 
العامل،  بقاع  خمتلف  يف  العون  يد 
م�سريا اأن اململكة اأمنوذج يف البذل 

والنازحني،  الالجئني  ق�سايا  ول�سيما  الإن�سانية  الق�سايا  ودعــم 
وهي من كبار الدول الداعمة لعمل مفو�سية الالجئني يف العامل. 

من اأكرب الداعمني للعمل الإن�ساين 
مليون   82.4 هناك  اأ�سبح   ،2020 عــام  نهاية  "مع  واأ�ــســاف 
مفو�سية  تقرير  بح�سب  قــ�ــســرًا  املهّجرين  عـــداد  يف  �سخ�س 
الإطـــالق  على  املفو�سية  ت�سهده  ــم  رق اأعــلــى  وهــو  الــالجــئــني، 
بلدان  خم�سة  من  املهجرين  ثلثي  اأن  اإىل  واأ�سار  اإن�سائها.  منذ 
ال�سودان  وجنوب  واأفغان�ستان  وفنزويال  �سوريا  هي:  فقط 
وميامنار ويعي�سون حتديات يومية وظروف معي�سية قا�سية 
وي�سكل الأطفال ن�سبة 42% من جمموع النازحني ق�سرًا حول 
الإن�ساين  للعمل  الداعمني  اأكــرب  من  اململكة  وكانت  العامل 
كورونا  جائحة  فر�ستها  التي  املتعددة  الأزمــات  من  بالرغم 
حيث اأحدث هذا الدعم فارقًا يف حياة الآلف من الالجئني 
املفو�سية يف  برامج  العامل، ودعم  ق�سرًا حول  والنازحني 
اإقامة امل�ساريع يف القطاعات الأ�سا�سية كال�سحة والتعليم 
م�ساهمات  قدمت  حيث  القطاعات  من  وغريها  واملـــاأوى 
ملفو�سية الالجئني بقيمة اإجمالية جتاوزت 33٦ مليون 

دولر اأمريكي منذ عام 2010.

100 متدرب ومتدربة 
في برنامج بناء الكفاءات 

الريا�س- وا�س
تدريبهم  الرابعة  ن�سخته  يف  الكفاءات"  "بناء  لربنامج  املن�سمون  املتدربون  بداأ 
يف الربنامج الذي تحُقدمة هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك بالتعاون وال�سراكة مع 
"املعهد التنفيذي بجامعة وارتون الأمريكية" وذلك بعد اأن مت النتهاء من مرحلة فرز 

جميع املتقدمني لالن�سمام اإىل الربنامج.
متدرب   100 بلغ  الربنامج  من  احلالية  الن�سخة  يف  املتدربني  عدد  اأن  الهيئة  وبّينت 
متدربة، جرى اختيارهم وفق عدة معايري ت�سمن ان�سمام خريجي اجلامعات املتميزين 
ْقل مهاراتهم املهنية يف 9 م�سارات تدريبية، هي: العمليات،  من اجلن�سني، ليتم بعد ذلك �سَ
اإىل  بالإ�سافة  واملخاطر،  والتحليل  والإداريـــة،  املالية  وال�سوؤون  القانونية،  وال�سوؤون 
والتوا�سل  والتطوير،  وال�سرتاتيجية  الب�سري،  املال  وراأ�س  والرقمنة،  التقنية  الأنظمة 

املوؤ�س�سي، وكذلك الأمانة العامة للجان الزكوية وال�سريبية واجلمركية.
التي  الهيئة،  اأكادميية  تنفذها  التي  الأكادميية  الربامج  الكفاءات" اأحد  "بناء  برنامج  ويحُعد 
حيث  واجلمارك،  وال�سريبة  الزكاة  وتنظيم  اإدارة  جمال  يف  واملهارات  املعارف  ببناء  تحُعنى 

يتيح للخريجني فر�سة التاأهيل املهني يف عدد من امل�سارات التدريبية.
اأبرزها:  من  به،  امللتحقني  للمتدربني  واملالية  التدريبية  احلوافز  من  العديد  الربنامج  ويوفر 
يحُعد  الذي  الأمريكية"،  وارتون  بجامعة  التنفيذي  "املعهد  مع  بالتعاون  تدريبية  برامج  ح�سور 
من اأف�سل 10 جهات للتعليم القيادي يف العامل، كما يقدم الربنامج للمتدرب تاأمني طبي له واأفراد 
اأ�سرته، وت�سجيله يف التاأمينات الجتماعية، واإجازة �سنوية، بالإ�سافة اإىل مكافاأة مالية �سهرية 

للمتدرب.

إطالق برنامج دعم مندوبي التوصيل السعوديين 
الريا�س- البالد

التنمية  وبنك  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  هيئة  اأعلنت 
يف  التو�سيل  مندوبي  دعم  برنامج  اإطــالق  عن  الجتماعية 
متويل  خالله  يجري  الذي  الهيئة،  لدى  امل�سجلة  التطبيقات 
امتالك  مــن  متكينهم  عــرب  ال�سعوديني  التو�سيل  مندوبي 
مركبات خا�سة اأو تقدمي دعم نقدي لهم لال�ستفادة بالعمل يف 

تطبيقات التو�سيل.
ال�سعوديني ورفع  املندوبني  عدد  زيادة  الربنامج  وي�ستهدف 

بجودتها،  والرتقاء  التو�سيل،  خدمات  يف  التوطني  ن�سبة 
وحت�سني جتربة امل�ستفيدين، ومن ل ت�سملهم قنوات التمويل 
ال�سهري،  دخلهم  زيــادة  يف  الراغبني  اإىل  اإ�سافة  التقليدية، 
ميكن  مي�سر  متــويــل  مــن  ال�ــســتــفــادة  الــربنــامــج  يتيح  حيث 
امل�ستهدفني من ممار�سة الأعمال احلرة حل�سابهم ال�سخ�سي. 
املتقدم  يكون  اأن  التمويل،  برامج  من  لال�ستفادة  وي�سرتط 
اأو املتقدمة �سعودي اجلن�سية، واأل يقل عمره عن 18 عامًا، 
مدة  يتجاوز  واأل  احلر  العمل  وثيقة  على  احل�سول  بجانب 

لتمويل  �سهًرا   ٦0 و  النقدي  للتمويل  �سهًرا   40 التمويل 
املوقعة  التفاقية  ثمار  اأوىل  الربنامج  ويج�سد  ال�سيارات. 
العمل  فر�س  اإيــجــاد  ت�ستهدف  التي  والبنك  الهيئة  بــني 
للمواطنني ال�سعوديني يف قطاع تطبيقات التو�سيل الذي 
لقيمة  ال�سهري  املتو�سط  معه  بلغ  مت�ساعًدا  منًوا  ي�سهد 
الطلبات خالل الربع الأول من العام اجلاري مليار ريال 
ا بن�سبة 45% مقارنة بالربع الأول من عام  م�سجاًل منوًّ

2020م.

خالد خليفة

مختبر هيئة الجبيل يحصد شهادة اآليزو 
الدمام - البالد

ح�سلت الهيئة امللكية باجلبيل ممثلة يف املخترب البيئي باإدارة حماية ومراقبة البيئة، 
على �سهادة الآيزو 1٧025 املعنية باملتطلبات العامة لكفاءة خمتربات الفح�س واملعايري 
"اآيزو"، التي يتم منحها من قبل مركز العتماد  التي تتبناها املنظمة الدولية للمعايري 
اخلليجي. واأو�سحت الهيئة، اأنه جرى منح ال�سهادة بعد اإجراء التدقيق ملدة ٦ اأ�سهر من 
امل�ستخدمة وبرامج  الأجهزة واملعايري  املخترب وفح�س جميع  اآلية عمل  خالل مراجعة 

مراقبة اجلودة وحتليل العينات وجميع املواد الكيميائية امل�ستخدمة، والتاأكد من طريقة 
حفظ العينات وكتابة التقارير.

املحلي  العــرتاف والعتماد  ال�سهادة  اكت�سب مبنحه هذه  البيئي  املخترب  اأن  واأكــدت 
والدويل، ما يخوله لتقدمي نتائج معتمدة ومعرتف بها كجهة متخ�س�سة، حيث يقوم 
التحاليل ومدى مطابقتها  نتائج  البيئية من خالل  املوؤ�سرات  بدور مهم يف حتديد 

للمعايري البيئية للهيئة امللكية.
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الريا�ض- البالد
د�سن وزير النقل واخلدمات اللوج�ستية املهند�س �سالح بن نا�سر اجلا�سر تطبيق مركز االت�سال املوحد 
بالوزارة،  يتعلق  ما  لكل  املواطنني،  واقرتاحات  وا�ستف�سارات  بالغات  ال�ستقبال  يهدف  الــذي   ،938

والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ.
ويتمتع التطبيق بعدد من املميزات واخلدمات التي ت�سهل على مقدم البالغ متابعة البالغ، وت�سريع عملية 
اإي�سال املقرتحات واال�ستف�سارات، للعمل على درا�ستها وتبني املقرتحات التي ت�سهم يف تطوير اخلدمات 

املقدمة للم�ستفيدين، وميكن حتميل التطبيق عرب كافة االأجهزة الذكية، وتكمن اآلية تقدمي البالغ يف حتديد 
موقع البالغ، ثم ال�سغط على اإن�ساء البالغ، وبعد ذلك يتم كتابة الو�سف وارفاق �سورة للبالغ.

وياأتي التطبيق كو�سيلة هامة وفعالة لت�سهيل عملية رفع البالغات واال�ستف�سارات واملقرتحات، مما ينعك�س 
اإيجابًا على عملية التطوير التي يعي�سها قطاع النقل واخلدمات اللوج�ستية، ومبا ي�سهم يف موا�سلة العمل 

جودة  لتعزيز  تهدف  والتي  اللوج�ستية  واخلدمات  للنقل  الوطنية  اال�سرتاتيجية  م�ستهدفات  حتقيق  على 
م�ستوى  لرفع  اال�سرتاتيجية  تهدف  حيث  للم�ستفيدين،  املقدمة  اخلدمات  بكافة  واالرتقاء  املدن،  يف  احلياة 
جودة الطرق للو�سول للمركز ال�ساد�س عامليًا، مع موا�سلة خف�س الوفيات على الطرق، واحلفاظ على ريادة 

الكربى  الطموحات وامل�ستهدفات  اال�سرتاتيجية عدد من  تت�سمن  كما  الطرق،  �سبكة  ترابط  عامليًا يف  اململكة 
منظومة  والتطوير يف  اال�سالح  عملية  املواطن يف  اإ�سراك  لتحقيقها من خالل  داعم  التطبيق  �سيكون  والتي 

النقل، ومبا ي�سهم يف حتقيق م�ستهدفات روؤية اململكة 2030.

ــيــات  ـــع ، وفــعــال ـــس ــمــوي وا� ــن حـــــراك ت
ــلــمــ�ــســوؤولــني واخلــــــرباء من  جــامــعــة ل
ومعار�س  وملتقيات  مــوؤمتــرات  خــالل 
متخ�س�سة يف خمتلف القطاعات، يعك�س 
االقــتــ�ــســادي  الــطــمــوح  واقـــع  تفا�سيله 
باعتبارها  اال�ستدامة  لتعزيز  والتنموي 
 ،  2030 روؤيـــة  م�ستهدفات  اأهــم  اإحـــدى 
وما حددته من خارطة طريق للم�ستقبل 
، حيث تعي�س اململكة ور�سة عمل �سخمة 
لــتــحــقــيــق طــمــوحــات مــ�ــســرة اخلـــر ، 
لتوجيهات  تنفيذًا  الكربى  واالإجنــازات 
الله  الر�سيدة، حفظها  قيادتها  وتطلعات 

، الزدهار الوطن ورخاء املواطن.
قــال وزيــر  ، كما  اال�ــســتــدامــة  ــذا متثل  ل
املــالــيــة، راأ�ـــــس اأولــــويــــات �ــســيــا�ــســات 
وكهدف   ، الطموحة  الــروؤيــة   واأجــنــدة 
رئي�س يف التطوير الكلي للنظام املايل، 
والعمل  اخلا�س،  القطاع  دور  وتعزيز 
التجارية  واملــنــ�ــســاآت  احلــكــومــات  مــع 
اململكة  اإ�سرار  يوؤكد  مما  العامل،  حول 
قــواًل  االقت�سادية  ريــادتــهــا  متيز  على 
الربامج  منظومة  ذلك  ويرتجم  وفعاًل، 
ــتــي تــعــزز  ــاريــع ال واملــــبــــادرات واملــ�ــس
امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  اجلــهــود 
ومــنــهــا بـــرامـــج االإ�ـــســـكـــان، والــتــحــول 
الــرقــمــي وجــــودة احلـــيـــاة، والـــتـــوازن 
وتطوير  الوطنية،  وال�سخ�سية  املايل، 
الـــ�ـــســـنـــاعـــات الـــوطـــنـــيـــة واخلــــدمــــات 
مت�سي  ال�سياق  هذا  ويف  اللوج�ستية. 
اإجنـــازات  حتقيق  طــريــق  على  اململكة 
نــوعــيــة يف كــثــر مــن املـــجـــاالت متثل 
القوي  الــنــمــوذج  يف  متناميًا  ر�ــســيــدًا 
لبناء  جتربتها  يف  اململكة  تقدمه  الــذي 

اقت�ساد امل�ستقبل. 

ريادة اقتصادية
كلمة

وزير النقل يدشن تطبيق مركز 
االتصال الموحد

سفير خادم الحرمين بالسودان يشارك في االحتفال بيوم الزراعة العربي

مركز الملك سلمان يواصل خدماته الصحية والبيئية في اليمن

اخلرطوم- البالد
ال�سودان، على بن ح�سن جعفر، يف االحتفال بيوم  ال�سريفني لدى  �سارك �سفر خادم احلرمني 
اال�ستجابة  على  وقـــادرة  مرنة  وغذائية  زراعــيــة  اأنظمة  )نحو  �سعار  حتت  العربي  الــزراعــة 
للمتغرات( والذي اقيم بال�سراكة بني جامعة امللك في�سل واملنظمة العربية للتنمية الزراعية.  
العربي،  الوطن  يف  الزراعة  وزارات  مع  �سنويًا  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  وحتتفل 
والذي يقام هذا العام ح�سوريًا يف كل من جامعة امللك في�سل باململكة وجمهورية ال�سودان 

يف املقر الرئي�سي للمنظمة، وافرتا�سيًا، يف باقي الدول االأع�ساء.
والتي  الزراعة  للتنمية  العربية  املنظمة  فيه  تاأ�س�ست  الذي  باليوم  تذكرًا  االحتفال  وياأتي 

با�سرت فيها اأن�سطتها من ال�سودان يف 27 �سبتمرب 1972م.

حجة- عدن- �صعدة-وا�ض
االإن�سانية  واالأعـــمـــال  لــالإغــاثــة  �سلمان  املــلــك  مــركــز  وا�ــســل 
املياه  م�سروع  وتنفيذ  ــيــة  االأول ال�سحية  الــرعــايــة  خــدمــات 
للنازحني  وعالن  خميم  ففي  اليمن،  يف  البيئي  واالإ�سحاح 
العيادات  وا�سلت  حجة  ملحافظة  التابعة  حر�س  مبديرية 
العالجية  خدماتها  تقدمي  للمركز  التابعة  املتنقلة  الطبية 
من  الــفــرتة  خــالل  الــعــيــادات  راجـــع  حيث  للم�ستفيدين، 
 33 الــطــوارئ  عيادة  يف  2021م،  �سبتمرب   22 حتى   16
م�ستفيًدا، وعيادة الباطنية 20 م�ستفيًدا، وعيادة ال�سحة 
االإجنابية 9 حاالت، وق�سم التوعية والتثقيف م�ستفيَدين 
االأمــرا�ــس  ومكافحة  عــالج  عــيــادة  راجـــع  فيما  اثــنــني، 
االأمـــرا�ـــس اجللدية  ــادة  وعــي ــا،  مــريــ�ــسً الــوبــائــيــة 13 
والفطريات 8 م�ستفيدين، وعيادة اجلراحة والت�سميد 
فــرًدا، يف حني  لـ 85  م�ستفيَدين، كما �سرفت االأدويــة 
ا، كما نفذ  راجع ق�سم اخلدمات التمري�سية 18 مري�سً

ن�ساطان للتخل�س من النفايات.
ال�سحية  الرعاية  خدمات  تعزيز  م�سروع  ووا�سل 
االأولية واإدارة حاالت �سوء التغذية تقدمي خدماته 
املركز،  من  بدعم  للم�ستفيدين،  والتغذوية  الطبية 
�سبتمرب  مــن 8 حتى 14  الــفــرتة  قــدم خــالل  حيث 

2021م، 45.388 خدمة �سحية جمانية لـ 20.074 م�ستفيدا،، 
ال�سحية  الرعاية  تقدمي  امل�سروع  خدمات  �سمن  جــرى  كما 
متنقلة.  عيادة   48 خــالل  من  م�ستفيدا،   10.245 لـ  االأولــيــة 
ووا�سل املركز تنفيذ م�سروع االإمداد املائي واالإ�سحاح البيئي 
يف مديريات ميدي وحر�س وحران وعب�س مبحافظة حجة، 
وخميم االأزهور مبديرية رازح مبحافظة �سعدة. وجرى خالل 
الفرتة من 16 حتى 22 �سبتمرب 2021م، �سخ 3.386.000 
لرت   706.000 و�سخ  لال�ستخدام،  ال�ساحلة  املياه  من  لرت 
لل�سرب، وتنفيذ 90 نقلة خم�س�سة الإزالة  من املياه ال�ساحلة 
مت  فيما  حجة.  حمافظة  يف  النازحني  خميمات  من  املخلفات 
ال�ساحلة  املياه  من  لرت   100.000 �سخ  �سعدة  حمافظة  يف 

لال�ستخدام،  ال�ساحلة  املياه  لرت من  لل�سرب، و�سخ 40.000 
م�سروع  تنفيذ  املركز  وا�سل  كما  فــرًدا.   28.742 منه  ا�ستفاد 
االإمداد املائي واالإ�سحاح البيئي يف مديريات ميدي وحر�س 
مبديرية  االأزهــور  وخميم  حجة،  مبحافظة  وعب�س  وحــران 
رازح مبحافظة �سعدة، وجرى خالل الفرتة من 16 حتى 22 
ال�ساحلة  املياه  من  لرت   3.386.000 �سخ  2021م،  �سبتمرب 
لال�ستخدام، و�سخ 706.000 لرت من املياه ال�ساحلة لل�سرب، 
خميمات  مــن  املخلفات  الإزالــــة  خم�س�سة  نقلة   90 وتنفيذ 
النازحني يف حمافظة حجة. فيما مت يف حمافظة �سعدة �سخ 
100.000 لرت من املياه ال�ساحلة لل�سرب، و�سخ 40.000 لرت 

من املياه ال�ساحلة لال�ستخدام، ا�ستفاد منه 28.742 فردا.

الجبير يستعرض العالقات مع 
سفيري اإلمارات والنرويج

وزير الخارجية يتلقى دعوة لحضور منتدى "صير بني ياس"

إعادة تخطيط نطاقات الترددات في الوصالت الالسلكية

الريا�ض - البالد
لل�سوؤون  الــدولــة  وزيــر  ا�ستعر�س 
الـــوزراء  جمل�س  ع�سو  اخلارجية 
ديوان  يف  اجلبر،  اأحمد  بن  عــادل 
الوزارة بالريا�س، اأم�س، مع �سفر 
املتحدة  الــعــربــيــة  ـــــارات  االإم ـــة  دول
لدى اململكة ال�سيخ نهيان بن �سيف 
بني  االأخــويــة  العالقات  نهيان،  اآل 

البلدين ال�سقيقني، وبحث تطورات 
االإقليمية  ال�ساحتني  على  االأو�ساع 
امل�سرتك.  االهتمام  ذات  والدولية 
كــمــا ا�ــســتــعــر�ــس مــع �ــســفــر مملكة 
الـــرويـــج لــــدى املــمــلــكــة تــومــا�ــس 
بني  الثنائية  الــعــالقــات  بـــول،  ليد 
ذات  واملـــو�ـــســـوعـــات  الـــبـــلـــديـــن، 

االهتمام امل�سرتك.

الريا�ض- البالد
تلقى االأمر في�سل بن فرحان بن عبدالله وزير 
بن  عبدالله  ال�سيخ  اأخيه  من  دعوة  اخلارجية، 
اآل نهيان وزير اخلارجية بدولة االإمارات  زايد 

الثانية  الن�سخة  حل�سور  املــتــحــدة،  العربية 
ع�سرة من منتدى "�سر بني يا�س" ال�سنوي. 

وت�سلم الدعوة نيابة عن �سموه، نائب وزير 
عبدالكرمي  بــن  ولــيــد  املهند�س  اخلــارجــيــة 

ــة  دول �سفر  ا�ستقباله  خـــالل  اخلــريــجــي، 
لـــدى اململكة  املــتــحــدة  الــعــربــيــة  االإمـــــارات 
نهيان  اآل  نهيان بن �سيف بن حممد  ال�سيخ 

له يف ديوان الوزارة بالريا�س.

الشورى يستذكر جهود الملك عبدالعزيز في تأسيس الدولة وبسط األمن
الريا�ض- البالد

نوه جمل�س ال�سورى مبنا�سبة اليوم الوطني للمملكة مبا حتقق 
من بناء للدولة على يد املوؤ�س�س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، 
طيب الله ثراه، بعد اأن �سطر هو واالأبطال ال�سجعان من خلفه 
ليوحد،  العربية؛  اجلــزيــرة  �سبه  اأر�ــس  على  ملحمية  اأدوارًا 
اأركان  ويثّبت  االأمــن،  ويب�سط  واالإن�سان،  االأر�ــس  الله،  رحمه 
التاأ�سي�س والنهو�س  اأبرز مالحم  دولة حديثة، يف واحدة من 
النه�سة  اأجماد  امللوك من بعده  اأبناوؤه  التاريخ، وليوا�سل  يف 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  احلا�سر  عهدنا  اإىل  والبناء، 
امللكي  ال�سمو  و�ساحب  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
االأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله.
العادية  جل�سته  م�ستهل  يف  املجل�س  اأ�سدره  بيان  يف  ذلك  جاء 
املجل�س  رئي�س  نائب  برئا�سة  اأم�س،  افرتا�سيا،  عقدها  التي 
امل�ساعد  العام  االأمــني  وتــاله  ال�سلمي،  فهم  بن  م�سعل  الدكتور 
التي  املخل�سة  اجلهود  م�ستذكرا  القحطاين،  �سعيد  الدكتور 
الدولة، ونظام  تاأ�سي�س  الله، يف  امللك عبدالعزيز، رحمه  بذلها 
احلكم، واإدارة �سوؤون البالد بنهج قائم على الت�سامن والتكامل 
من  انطالقًا  ال�سورى؛  مبداأ  تر�سيخ  على  وحر�سه  البناء،  يف 

مكونات  خمتلف  وتكامل  اجلــهــود،  بت�سافر  العميق  اإميــانــه 
الدولة؛ لقيام النه�سة، وقد بات جمل�س ال�سورى اليوم بف�سل 
البالد  هــذه  قــيــادة  مــن  واالهــتــمــام  الرعاية  بف�سل  ثــم  الله  مــن 
�سريكًا رئي�سًا وعن�سرًا مهمًا يف �سناعة القرار الوطني، ودفع 
الأدواره  ممار�سته  عرب  التنموية  والنقالت  التحوالت  م�سرة 
وم�ساندته  والربملانية،  والرقابية،  الت�سريعية،  واخت�سا�ساته 
ملواقف اململكة الثابتة عرب ح�سوره الدويل الفاعل يف خمتلف 

املحافل الربملانية االإقليمية والدولية.
وناق�س  املجل�س تقرير اللجنة االأمنية ب�ساأن ما ت�سمنه التقرير 

وذلك  املايل 1442/1441هـــ،  للعام  الداخلية  لوزارة  ال�سنوي 
من  عــددًا  عليه  وقدمت  التقرير  درا�ــســة  اللجنة  اأمتــت  اأن  بعد 

التو�سيات متهيدًا لعر�سه على املجل�س للنقا�س.
اأع�ساء  اأبــدى  للنقا�س  وتو�سياتها  اللجنة  تقرير  طرح  وبعد 
املجل�س عددًا من امللحوظات واالآراء التي اأ�سادوا فيها باجلهود 
على  للمحافظة  الداخلية  وزارة  تبذلها  التي  الكبرة  الوطنية 
على  واحلفاظ  اململكة  اأر�ــس  على  واملقيمني  املواطنني  �سالمة 

املمتلكات واملكت�سبات الوطنية.
الــوزارة  يف  االإلــكــرتوين  بالتطور  املجل�س  اأع�ساء  اأ�ساد  كما 

لتقدميها خدمات اإلكرتونية متقدمة للمواطنني واملقيمني، تت�سم 
بجودة عالية ودقة يف االإجناز ، فيما طرح اأع�ساء املجل�س عددًا 

من املقرتحات واالآراء التي تهدف اإىل دعم اأعمال الوزارة.
ما  ب�ساأن  والــطــاقــة،  االقت�ساد  جلنة  تقرير   املجل�س  وناق�س 
ت�سمنه التقرير ال�سنوي للمركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة للعام 
املايل 1441 /1442هـ  وتقرير جلنة النقل واالت�ساالت وتقنية 
وتقنية  االت�ساالت  لــوزارة  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  املعلومات 

املعلومات للعام املايل 1441 /1442هـ.
ال�سادر  الــدولــة  اإيــــرادات  نظام  تعديل  على  املجل�س  ووافـــق 

باملر�سوم امللكي رقم )م/68( وتاريخ 18 /11 /1431هـ املعاد 
وافق  كما  نظامه،  من   )17( املــادة  وفق  لدرا�سته  املجل�س  اإىل 
على عدد من التعديالت على م�سروع نظام احلماية من االإيذاء 
وحماية الطفل ، املعاد اإىل املجل�س لدرا�سته وفق املادة )17( من 
نظامه. وت�سمن قرار املجل�س املوافقة على تعديل بع�س مواد 
الطفل، فيما مت�سك  االإيذاء وحماية  م�سروع نظام احلماية من 
الفقرة  الفقرات  اإحــدى  ن�س  على  االإبــقــاء  يف  بقراره  املجل�س 

الفرعية من اإحدى املواد الواردة.
ووافق املجل�س على تعديل عدد من مواد م�سروع نظام الربيد 
وتقنية  واالت�ساالت  النقل  جلنة  من  تقرير  اإىل  ا�ستماعه  بعد 
لدرا�سته  املجل�س  اإىل  املعاد  النظام  م�سروع  ب�ساأن  املعلومات، 
وفقًا للمادة )17( من نظامه، بح�سور وزير الدولة ع�سو جمل�س 

الوزراء ل�سوؤون جمل�س ال�سورى حممد بن في�سل اأبو �ساق.
االأوىل(  )املــادة  تعديل  على  املوافقة  املجل�س  قرار  وت�سمن 
ال�ساد�سة( و  )املادة  الرابعة( و  الثالثة( و )واملادة  )املادة  و 
)املــادة  و  ع�سرة(  الرابعة  )املــادة  و  ع�سرة(  احلادية  )املــادة 
ال�سابعة ع�سرة( من م�سروع النظام، فيما مت�سك املجل�س يف 
قراره بعدم املوافقة على تعديل اإحدى الفقرات الواردة يف 

اإحدى املواد من م�سروع النظام.

الريا�ض- البالد 
املعلومات  وتقنية  االتــ�ــســاالت  هيئة  دعــت 
وثيقة  حــول  مرئياتهم  تقدمي  اإىل  العموم 
الثابتة  الراديوية  ا�ستخدام اخلدمة  »تنظيم 
ت�سعى  حــيــث  الــال�ــســلــكــيــة«،  الــو�ــســالت  يف 
اإعــادة تخطيط جميع  اإىل  الهيئة من خاللها 
الو�سالت  امل�ستخدمة يف  الرتددات  نطاقات 
نقطة  )مــن  الثابتة  اخلــدمــة  يف  الال�سلكية 
ــاط(،  ــق ن عـــدة  اإىل  نــقــطــة  ومـــن  نــقــطــة  اإىل 
وحتديث اآلية ترخي�س ا�ستخدامها؛ لتحقيق 
ــتــخــدام االأمـــثـــل لــهــا وجتــنــب حـــدوث  ــس اال�

التداخالت الال�سلكية بينها.
املرئيات  طلب  وثيقة  اأن  الهيئة  واأو�سحت 

خلطط  املــقــرتحــة  الــتــغــيــرات  ت�ستعر�س 
الو�سالت  يف  امل�ستخدمة  القنوات  ترتيب 
الثابتة،  الــراديــويــة  اخلدمة  يف  الال�سلكية 
اخلدمة  با�ستخدام  اخلا�سة  والتنظيمات 
الال�سلكية  الو�سالت  يف  الثابتة  الراديوية 
اال�ستخدامات،  لهذه  املحددة  النطاقات  يف 
اخلــطــة  تــتــ�ــســمــن  اأنــــهــــا  اإىل  ـــافـــة  بـــاالإ�ـــس
الت�سحيحية الإعادة توزيع تلك النطاقات مبا 
يتواءم مع التنظيمات املقرتحة والتو�سيات 

ال�سادرة من االحتاد الدويل لالت�ساالت.
تـــرددات  تنظيم  خــالل  مــن  الهيئة  وت�سعى 
الال�سلكية  للو�سالت  امل�ستخدمة  النطاقات 
انتهاج  اإىل  الثابتة  الــراديــويــة  اخلدمة  يف 

ــب مــبــتــكــرة لــرتخــيــ�ــس ا�ــســتــخــدام  ــي ــال ــس اأ�
الو�سالت الال�سلكية، ورفع كفاءة ا�ستخدام 
الطيف الرتددي لهذه اال�ستخدامات، اإ�سافة 
الطيف  مــن  الــ�ــســوق  احتياجات  تلبية  اإىل 
الرتددي امل�ستخدم يف الو�سالت الال�سلكية، 
مبا ينعك�س على رفع م�ستوى جودة خدمات 

االإنرتنت يف اململكة.
العالقة  ذات  اجلــهــات  كــافــة  الهيئة  ودعـــت 
ــكــة ومــــن خــالل  مـــن داخـــــل وخــــــارج املــمــل
الوطني  للمركز  التابعة  ا�ستطالع  من�سة 
ومالحظاتها  مبرئياتها  لالإفادة  للتناف�سية؛ 
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البالد - يا�سر بن يو�سف

ورجاله  عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سة  اختارت 

تعايد  اأن  "موهبة"  والإبـــــداع  للموهبة 

تعليمية  منحة  اآلف   3 بنحو  الوطن  اأبناء 

املجالت  من  عدد  يف  وحتفيزية  وتدريبية 

وفعاليات  معر�ض  �سمن  وذلـــك  العلمية، 

التي  ق�سة"  ولل�سغف  دار..  "للموهبة 
اليوم  فعاليات  �سمن  "موهبة"،  نظمتها 

الدكتور  برعاية  الـــ91،  ال�سعودي  الوطني 

الــعــام  الأمــــن  املتحمي  �سعيد  بــن  �ــســعــود 

ثالثة  مـــدار  على  وا�ــســتــمــرت  للموؤ�س�سة، 

الريا�ض،  مدينة  يف  مول  غرناطة  يف  اأيــام 

و�سارك فيها اأكرث من 70 األف زائر وزائرة.

"اأن  ر�سمي  بــيــان  يف  "موهبة"  وك�سفت 

املعر�ض الذي �سهد اإقباًل كبريًا من خمتلف 

�سرائح املجتمع، واختار اأن ُت�ستبدل الهدايا 

فر�سًا  امل�ساركن  باإهداء  العادية واجلوائز 

جودة  م�ستوى  ورفــع  م�ستقبلهم،  لتح�سن 

حياتهم، والعمل معهم على اكت�ساف مواهب 

بال�سكل  وتــوجــيــهــهــا  وتنميتها  اأبــنــائــهــم 

ال�سحيح".

ور�سد معر�ض ال�سور الذي �سم 91 �سورة 

م�سرية املوهوبن يف اململكة التي اأ�سبحت 

حمط اأنظار العامل، وتناول مراحل الرعاية 

والدرا�سة،  بال�سغف  مرورًا  الكت�ساف،  من 

وانتهاًء باحل�ساد ونيل اجلوائز والتمكن 

يف  املــوهــوبــون  الطلبة  بــه  يحظى  ـــذي  ال

ــات الــــدولــــة. وتــ�ــســمــن  ــ�ــس خمــتــلــف مــوؤ�ــس

والفعاليات  الــرامــج  من  مميزة  جمموعة 

غرناطة  يف  واأقيم  وامل�سابقات،  والأن�سطة 

اخلمي�ض  مــن  اأيـــام  ثــالثــة  وا�ستمر  مـــول، 

�سبتمرب   25 اإىل   23 املوافق  ال�سبت،  اإىل 

اجلــــاري. وا�ــســتــمــل مــعــر�ــض مــوهــبــة على 

للطلبة  �سور  معر�ض  الأول  اأركــان؛  ثالثة 

والدولية،  املحلية  بامل�ساركات  الفائزين 

الذين  موهبة  لطلبة  متنوعة  وم�ساركات 

�ساركوا يف الرامج الإثرائية وامل�سابقات، 

تفاعليًا  مــ�ــســرحــًا  ــثــاين  ال ــكــون  امل و�ــســمــل 

ومقايي�ض  واأ�سئلة  عامة  م�سابقات  يحوي 

�سم  فيما  جمانية،  علمية  ومنحًا  متنوعة، 

املكون الثالث فعالية "اأنا موهبة" لالأطفال، 

التفكري  مــهــارات  اأنــ�ــســطــة عــلــى  واحــتــوت 

اأفالم  وعر�ض  الوطن،  ومر�سم  الإبــداعــي، 

تعريفية عن موهبة وبراجمها.

اململكة  طلبة  فيه  وقــت جنــح  ذلــك يف  جــاء 

ـــذيـــن خــ�ــســعــوا لـــرامـــج مــوهــبــة، ومت  ال

حتقيق  يف  ورعايتها،  موهبتهم  اكت�ساف 

اإجنـــــازات عــاملــيــة كــــرى، جتــــاوزت 453 

و83  العلمية،  امل�سابقات  يف  دولية  جائزة 

م�سابقة  اأهــم  يعد  الــذي  اآي�سف  يف  جائزة 

علمية على م�ستوى العامل.

وتعد هذه النتائج طبيعية يف ظل التدريب 

الطلبة  عليهما  يح�سل  اللذين  والتاأهيل 

التعليم  وزارة  مع  بالتعاون  املوؤ�س�سة  من 

ت�سل  حيث  تكاملية،  ا�سرتاتيجية  ب�سراكة 

الطلبة  لها  يخ�سع  التي  التدريب  �ساعات 

وحتى  ورعايتها  موهبتهم  اكت�ساف  منذ 

اآلف   7 مــن  اأكــرث  اإىل  الدولية  م�ساركتهم 

فر�سة  لهم  يتيح  الطلبة، مما  لبع�ض  �ساعة 

م�سّرف  ب�سكل  اململكة  ومتثيل  املناف�سة 

عامليًا.

وجاء هذا املعر�ض والفعاليات التي تر�سد 

ذكرى  فعاليات  �سمن  املوهوبن،  م�سرية 

اليوم الوطني 91 حتت �سعار "هي لنا دار" 

الذي ا�سُتلِهم من مبداأ الثقافة املنعك�سة على 

امل�ساريع ال�سخمة لروؤية اململكة 2030.

وتروي احتفالت اليوم الوطني ال�سعودي 

عامًا،   91 مــر  على  اململكة  تــاريــخ  للعامل، 

املوؤ�س�ض  امللك  يد  على  التوحيد  وملحمة 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود، طيب 

الله ثراه.

3 آالف منحة تعليمية للزوار
70 ألفًا شاهدوا فعاليات "للموهبة دار.. وللشغف قصة" 

47 منشأة مخالفة لنظام توفر 
األدوية والتسجيل في "رصد"

18 جمعية وطنية تتفاعل
مع دورة اإلسعاف النفسي األولي

13 منشأة
مخالفة في جدة

الكمامة باقية وتطعيم من هم دون 12 عاما تحت الدراسة

بلدي جدة يطالب بتوزيع
االحتفاالت لمنع االزدحام

59 إصابة جديدة بكورونا.. وهيئة الصحة العامة لـ            :
الريا�ض- البالد 

والــدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  ر�سدت 

خالل جولتها الرقابية والتفتي�سية يف 

 )47( احلايل  العام  من  اأغ�سط�ض  �سهر 

ــة  الأدوي توفر  بنظام  تلتزم  مل  من�ساأة 

"ر�سد"،  نــظــام  يف  الت�سجيل  وعـــدم 

وعدم التبليغ املبا�سر لتحرك الدواء يف 

واأو�سحت  الإلــكــرتوين.  التتبع  نظام 

جميع  يف  ر�سدوا  مفت�سيها  اأن  الهيئة 

تلتزم  مل  من�ساأة   )20( اململكة  مناطق 

بتوفري م�ستح�سرات �سيدلنية لل�سوق 

يف  ت�سجل  مل  من�ساآت  و)7(  املــحــلــي، 

تخلفت  من�ساأة  و)20(  "ر�سد"،  نظام 

لتحرك  )اللحظي(  املبا�سر  التبليغ  عن 

الإلــكــرتوين  التتبع  نــظــام  يف  الــــدواء 

اإىل  واأ�ـــســـارت  "الهيئة".  مــن  املعتمد 

مت  التي  املالية  الــغــرامــات  جمموع  اأن 

ب�سبب  املخالفة  املن�ساآت  على  اإيقاعها 

األــف  عــدم تــوفــري الأدويــــة هــو )773( 

ب�سبب  الغرامات  جمموع  وبلغ  ريــال، 

"ر�سد"  نـــظـــام  يف  الــتــ�ــســجــيــل  عــــدم 

جمموع  بلغ  فيما  ريـــال،  اآلف   )210(

التبليغ  الغرامات ب�سبب خمالفات عدم 

التتبع  الدواء يف نظام  لتحرك  املبا�سر 

وتتابع  ريــال.   )25،100( الإلكرتوين 

الهيئة توفر امل�ستح�سرات ال�سيدلنية 

امل�سجلة لديها بكميات كافية يف ال�سوق 

ــــدواء  املــحــلــي بــهــدف �ــســبــط تــوفــر ال

و�سمان التزام جميع اأ�سحاب امل�سلحة 

بــاملــهــام  لـــلـــدواء  الإمــــــداد  �سل�سلة  يف 

وامل�سوؤوليات املناطة بهم.

الجتــار  وم�ستودعات  م�سانع  وتلزم 

والع�سبية  ال�سيدلنية  بامل�ستح�سرات 

اأن يكون لديها خمزون دائم يكفي ملدة 

م�ستح�سراتها  جميع  مــن  اأ�ــســهــر(   6(

امل�سجلة، واإبالغها يف حال توقع نق�ض 

اإمدادات امل�ستح�سرات،  اأو انقطاع يف 

وذلـــــك عــقــب تــفــعــيــل نـــظـــام املــنــ�ــســاآت 

والع�سبية  ال�سيدلنية  وامل�ستح�سرات 

اجلــديــد يف بــدايــة الــعــام احلــايل الــذي 

اإيـــقـــاع  ــة  ــي ــوؤول مــ�ــس "الهيئة"  اأوىل 

الــعــقــوبــات عــلــى املــخــالــفــات الــتــي يتم 

�سبطها يف مناطق اململكة كافة.

ــكــن عــنــد  ــل ــه ــت ــس ــ� ودعـــــــت الـــهـــيـــئـــة امل

مالحظتهم عدم توفر دواء لدى مقدمي 

اأو  م�ست�سفيات  مــن  الــرعــايــة  خــدمــات 

التي  ال�سحة  وزارة  اإبــالغ  �سيدليات، 

بدورها تتحقق من احلالة، ومن خالل 

العمل التكاملي مع الوزارة يتم تطبيق 

النظام بحق املن�ساآت املخالفة.

الريا�ض- البالد 

ومتطوعي  من�سوبي  مــن   160 تفاعل 

ــهــالل الأحـــمـــر  ــل ــة ل ــي ــة وطــن ــي ــع 18جــم

تدريبية  دورة  مــع  الأحــمــر  وال�سليب 

والتدريب  ال�ست�سارات  مركز  نظمها 

للمنظمة  العامة  الأمــانــة  يف  والتطوع 

العربية للهالل الأحمر وال�سليب الأحمر 

الهالل  جمعية  مع  بال�سراكة  "اآركو" 
"الإ�سعاف  بعنوان  الفل�سطيني  الأحمر 

النف�سي الأويل" ملدة 9 �ساعات تدريبية 

�سبتمرب   22 ـــــ   20 مـــن  الـــفـــرتة  خـــالل 

2021.  وتناول املطوع واملدرب املعتمد 

اليوم  يف  يو�سف  دار  فتحي  الدكتور 

الإ�سعاف  ماهية  عن  الــدورة  من  الأول 

"ماذا  النف�سي الأويل، والتمييز ما بن 

النف�سي  الإ�سعاف  يعني  ل  وماذا  يعني 

ا�ستهل  الــثــاين  الــيــوم  ويف  الأويل"، 

الــــــدورة مبــراجــعــة مــنــاقــ�ــســات الــيــوم 

العمل  مــبــادئ  عــن  حتــدث  ثــم  ال�سابق، 

الأ�سا�سية يف الإ�سعاف النف�سي الأويل 

اأما يف اليوم الثالث متت مراجعة ما مت 

نقا�سه يف اليوم ال�سابق، ومن ثم تكملة 

الإ�سعاف  تكيف  "كيفية  حــول  النقا�ض 

املحلي  الــ�ــســيــاق  مــع  الأويل  النف�سي 

بالتاأكيد  الدورة  واختتمت  للمجتمع؟"، 

لالأ�سخا�ض  الذاتية  الرعاية  اأهمية  على 

خدمة  بتقدمي  يــقــوم  وملــن  عــام  ب�سكل 

الإ�سعاف النف�سي الأويل ب�سكل خا�ض.

جدة- يا�سر بن يو�سف 

نفذت اأمانة حمافظة جدة وبلديات املحافظات التابعة لها يوم اأم�ض 

3420 جولة رقابية مع اجلهات املعنية وذلك ملتابعة امتثال  الأول 

املن�ساآت التجارية لالإر�سادات والتدابري الحرتازية، والتي اأ�سفرت 

لالأمانة  الر�سمي  املتحدث  واأو�سح  خمالفة.  من�ساأة   13 اإغــالق  عن 

 19 اأن تكثيف اجلهود الرقابية �سمل نطاق  حممد بن عبيد البقمي 

امليدانية  الفرق  ر�سدت  حيث  حمافظة،  بلدية  و15  فرعية  بلدية 

وعدم  بالتباعد  اللــتــزام  عــدم  بن  ما  تنوعت  خمالفة،   16 خاللها 

التقيد بلب�ض الكمامة بال�سكل ال�سحيح، والت�ساهل يف قيا�ض حرارة 

العمالء اأو يف الإلزام باإبراز تطبيق توكلنا، وغريها من خمالفات 

التعليمات الوقائية.

ــادات  ــس الإر� امتثال  مــن  للتاأكد  اجلــهــود  توا�سل  الأمــانــة  ـــدت  واأك

مثمنة  الفريو�ض،  انت�سار  من  للحد  ال�سحية  الوقائية  والتدابري 

امتثالهم  يف  العامة  والأمــاكــن  الأ�ــســواق  مرتادي  من  ال�سكان  دور 

لالإجراءات الحرتازية والإبالغ عن اأية خمالفات.

البالد - مها العواودة 

اأكد م�سدر م�سوؤول يف هيئة ال�سحة العامة يف 

لتحديد  قائمة  الدرا�سات  اأن  )البالد(  لـ  ت�سريح 

انتقال  �سل�سلة  لك�سر  املنا�سب  التح�سن  معدل 

زيادة عدد  اأن  موؤكدًا  املجتمع،  العدوى وحماية 

فكلما  املجتمع،  مناعة  تزيد  التح�سن  مكتملي 

انتقال  ومعدل  اأكر  املناعة  كانت  الن�سبة  زادت 

العدوى باملجتمع اأقل.

الإجــراءات  من  غريها  مع  الكمامة  اأن  واأو�سح 

وكذلك  اجلائحة  خالل  اهميتها  اأثبتت  الوقائية 

دورهــــا الــكــبــري يف خــفــ�ــض انــتــقــال الأمـــرا�ـــض 

التنف�سية الأخرى ول ميكن حتديد موعد للتخلي 

الدورية  للمراجعة  يخ�سع  ذلــك  كل  ولكن  عنها 

م�سريًا  والعاملي،  املحلي  الوبائي  للو�سع  وفقًا 

يف الوقت ذاته اأن اأخذ ال�سخ�ض للجرعة الثانية 

تعد  حــيــث  الــكــمــامــة  لب�ض  عــن  تخليه  يعني  ل 

الكمامة والتباعد من الأ�سا�سيات يف الوقاية. 

وحول تطعيم اأطفال اململكة من هم دون 12�سنة 

بلقاحات كورونا قال:" مازالت الدرا�سات قائمة 

12 �سنة ومــن  الــفــئــة الــعــمــريــة الأقــــل مــن  عــلــى 

املتوقع ظهور نتائج اإيجابية لذلك �سيتم درا�ستها 

حمليًا من قبل اللجان الوطنية والهيئات املعنية 

واإ�سدار التو�سيات والقرارات اخلا�سة بذلك".

من جهة اأخرى اأعلنت وزارة ال�سحة، اأم�ض، عن 

ت�سجيل )59( حالة موؤكدة، وتعايف )78( حالة، 

فيما بلغ عدد احلالت احلرجة )244( حالة.

 )546985( اململكة  الإ�سابات يف  اإجمايل  وبلغ 

فيما  حالة،   )536028( التعايف  وحالت  حالة، 

اإىل  الإجمايل  لي�سل  وفــاة،  حــالت   )5( �سجلت 

)8704( حالت.

البالد - مها العواودة 

طالب املجل�ض البلدي يف جدة اأمانة املحافظة بتوزيع 

وعدم  القادمة  املنا�سبات  يف  والعرو�ض  الحتفالت 

واأو�سح  لــالزدحــام.  منعًا  واحــد  مكان  يف  اقت�سارها 

ح�سن  بــجــدة  الــبــلــدي  املجل�ض  ع�سو 

اليوم  فعاليات  اأن  ب�سفر  �سلطان  بن 

والتي  جدة  مبحافظة   91 الـ  الوطني 

�سكانها  مــن  ــعــًا  وا�ــس اإقـــبـــاًل  �ــســهــدت 

احتفاًل بهذه املنا�سبة املباركة تركزت 

الن�سبة  كــانــت  حيث  واحـــد  مــكــان  يف 

الواجهة  ن�سيب  مــن  ــزوار  ــل ل الأكـــر 

الفعاليات  اأبــرز  ومن  بجدة،  البحرية 

فعالية  املنا�سبة  بــهــذه  اأقــيــمــت  الــتــي 

الــعــر�ــض اجلـــــوي يف الــكــورنــيــ�ــض، 

الــنــاريــة، والفنية  الألــعــاب  وعــرو�ــض 

يف  املختلفة،  والرتفيهية  والريا�سية 

مواقع  عــدة  على  الفعاليات  تــوزيــع  الأوىل  كــان  حــن 

يف  ال�سيارات  وتكد�ض  الزدحـــام  باملحافظة  لتخفيف 

وملعب  اجلوهرة  ملعب  الحتفالت  ال�سوارع،  لت�سمل 

وكورني�ض  ثــول  وكورني�ض  الفي�سل  عبدالله  الأمــري 

اأي توزيع  الرغامة  بابرق  ال�سيف جنوب جدة،  وقاعة 

و�سرق  و�سمال  جنوب  يف  الفعاليات 

الزدحــام  لتخفيف  جدة  مدينة  وغرب 

واحــدة  منطقة  يف  الــعــوائــل  وجتــمــع 

ال�سوارع  وتقفيل  ال�سيارات   وتكد�ض 

مما  املــروريــة  احلركة  ان�سياب  وعــدم 

ي�سبب الكثري من   امل�سايقات.

ما  هـــذا  اأن  لــــ)الـــبـــالد(  ب�سفر  واأكــــد 

البلدي ورفع طلبه  اأو�سى به املجل�ض 

لأمانة جدة لتنفيذ هذه املخططات يف 

الحتفالت القادمة وعدم ح�سرها يف 

مكان واحد. 

المملكة ضمن األعلى عالميا في سرعة وجودة الفحوصات
28,5 مليون فحص مخبري لفيروس كورونا

الريا�ض - البالد

من  اململكة  يف  ال�سحية  القطاعات  متكنت 

خمريًا  فح�سًا   )28،553،941( اإجـــراء 

اجلزيئية  البلمرة  بتقنية  كورونا  لفريو�ض 

ت�سجيل  بدء  منذ  وذلك   )PCR TEST(

اأول اإ�سابة وحتى الآن.

الــطــاقــة  اأن  الــ�ــســحــة  وزارة  واأو�ـــســـحـــت 

م�ستوى  على  للفحو�سات  ال�ستيعابية 

فح�ض  األف   130 تتجاوز  كافة،  القطاعات 

خالل  ت�سدر  النتائج  من   %90 واأن  يوميًا، 

اأقل من 18 �ساعة و 99 % منها ت�سدر خالل 

اأقل من 24 �ساعة، وهذا ي�سع اململكة �سمن 

هذا  يف  وجـــودة  �سرعة  الــعــامل  دول  اأعــلــى 

النوع املتقدم من الفحو�سات.

الــفــاحــ�ــســة  املـــخـــتـــرات  عــــدد  اأن   واأكــــــدت 

لفريو�ض )كوفيد 19( املعتمدة من قبل هيئة 

ال�سحة العام )وقاية( تبلغ 48 خمترًا يف 

القطاع احلكومي و 75 يف القطاع اخلا�ض، 

وعدد املخترات التابعة لوزارة ال�سحة 25 

خمترًا بطاقة ا�ستيعابية ت�سل اإىل 80 األف 

فح�ض يوميًا.

العامل  يف  الـــدول  اأوائـــل  مــن  اململكة  وتعد 

للفريو�ض  املــخــري  الفح�ض  اأمــنــت  الــتــي 

ال�سحي  املــخــتــر  وجـــهـــزت  هـــيـــاأت  حــيــث 

الــوطــنــي، كــمــا د�ــســنــت الــ�ــســحــة عــــددًا من 

املخترات والوحدات املتخ�س�سة يف كافة 

الله  بف�سل  اأ�سهمت  والتي  اململكة  مناطق 

يف اإحداث نقلة نوعية وجتويد اخلدمة من 

خالل احل�سول على نتائج الختبارات يف 

فرتة قيا�سية، كما اأ�سهمت يف تعزيز الوقاية 

من فريو�ض كورونا.

تــكــثــيــف  الـــ�ـــســـحـــة  وزارة  ــــل  وتــــوا�ــــس

العديد  املــخــريــة مــن خـــالل  الــفــحــو�ــســات 

يف  اأ�سهمت  التي  الفاعلة  الإجــــراءات  مــن 

الكت�ساف املبكر للحالت امل�سابة بكورونا 

واتخاذ الإجراءات ال�سريعة للتعامل معها.

حسن بصفر
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ــدكــتــور حممود   ويف هـــذا الــ�ــســيــاق  اقـــــرح   ال
مغربي         احلا�سل على دكتوراه  يف ريادة االعمال 
التجارية ، عرب �سفحته على توير مغردا بفكرة 
جميلة " وهي اإا�ستبدال الزهور وال�سوكوالته عند 

زيارة املري�ض بتقدمي ال�سدقات له. 
واآلية  الفكرة   الهدف من هذه  الكثري عن  وملعرفة 
"البالد" بالدكتور حممود مغربي  التقت  تطبيقها 
ليتحدث عن اأ�سا�ض طرحه لهذه الفكرة بقوله:  ما 
يف  ومنو  تطور  من  ال�سعودي  املجتمع  يف  نــراه 
اأو  م�سوؤولني  او  كمواطنني  يحثنا  املجاالت  �ستى 
املجاالت،  خمتلف  يف  اإعالميني  حتى  اأو  اإداريــني 
باأفكار تفيد املجتمع ب�سكل كبري  اأن ن�سل  نحاول 
وتفيد الدولة ب�سكل عام والفكرة التي طرحتها هي 
عبارة عن عملية خريية �ستفيد اجلمعيات اخلريية 
زيــارة  خــالل  من  املجتمع،  طبقات  وجميع  اأي�سا 
نزور  فعندما  دينية  �سعائر  على  مبنية  املر�سى 
ودعمه  واالبت�سامهة  الفرحة  عليه  ندخل  املري�ض 
جاء  كما  كبري  ثواب  لها  املري�ض  فزيارة  معنويا، 
اأبي هريرة  عليه و�سلم"  عن  الله  قوله �سلى  يف 
الله  الله �سّلى  قال ر�سول  قال:  الله عنه-  -ر�سي 
ــوَم  َي يــقــوُل   - الــلــَه -عـــَزّ وجـــَلّ )اإَنّ  عليه و�ــســّلــم: 
ُت َفَلْم َتُعْدِن، قاَل: يا َرِبّ  الِقياَمِة: يا اْبَن اآَدَم َمِر�سْ
كيَف اأُعوُدَك؟ واأَْنَت َرُبّ العامَلِنَي، قاَل: اأما َعِلْمَت اأَنّ 
َك لو ُعْدَتُه  َعْبِدي ُفالًنا َمِر�َض َفَلْم َتُعْدُه، اأما َعِلْمَت اأَنّ

َلَوَجْدَتِني ِعْنَدُه؟.
فمن هذا املنطلق جاءت هذه الفكرة طاملا ان زيارتنا 
النف�سية،  والــراحــة  ال�سعادة  له  نوجد  للمري�ض 
فلماذا ال نفكر يف اأمر اآخر يفيد املري�ض يف احلالة 
اأو�سى  وتعاىل  �سبحانه  فالله  منها،  يعان  الــذي 
بال�سدقة ور�سوله الكرمي اأي�سا اأو�سى بال�سدقة ، 
" داووا مر�ساكم بال�سدقات" ، فكان من باب اأوىل 
ا�ستبدال البذخ اأو تقدمي اأ�سياء  قد ال تفيد املري�ض 
اأو الورود التي من  ال�سيما من منظور احللويات 

املمكن ان ت�سر املري�ض اأو من 
الفكرة  تــاأتــي  مــعــه، وبــالــتــايل 
اأي�سا من منظور �سحي ،  فقد 
يتباهى  اليوم  املجتمع  اأ�سبح 
فهناك  املعطاة  الهدية  قيمة  يف 
وعلب  الــورد  بوكيهات  بع�ض 
اىل  قيمتها  ت�سل  ال�سوكوالته 
ريال،  االف  و3000   2000
هذه  ت�سهم  اأن  االأفــ�ــســل  فمن 
املري�ض  يفيد  اأمــر  يف  القيمة 
اأن هذه ال�سدقة ت�سفيه  ولعلى 
، من خالل  ويرفع عنه املر�ض 

التربع اأو ال�سدقة عنه.

 تطبيق الفكرة 
اإمــكــانــيــة تطبيق  دكــتــور مغربي عــن   ويــو�ــســح  
اأن يكون هناك تعاون  الفكرة  بقوله : فكرت  اآلية 
وتــنــ�ــســيــق مـــع اجلــمــعــيــات اخلـــرييـــة املــرخــ�ــســة 
اأو  امل�ست�سفيات  بع�ض  يف  لتتواجد  واملــوثــوقــة 
مع  وتتوا�سل  اأخــرى  مواقع  اأي  يف  تتواجد   اأن 
يف  طــالب  اأو  اأعــمــال  رجــال  كانوا  �سواء  املجتمع 
اجلامعات اأو موظفني يف اأي جمال اأن يتوا�سلوا 
معهم بفكرة عند زيارة مري�ض اأن يقدموا له عمال 
هي  االأعــمــال  وخــري  واآخـــرتـــه،  حياته  يف  ينفعه 

ال�سدقة. 
مـــن جــهــة اأخــــــرى ال تــعــنــي طــــرح هــــذه الــفــكــرة 
الــورود  �سراء  من  املجتمع  ومنع  مهاجمة  ملجرد 
موجودة  االأ�سياء  هــذه  بالعك�ض  بل  واحللويات 
عندما  ولكن  اأخــرى،  منا�سبات  يف  اأهميتها  ولها 
لنا  حــاجــه  يف  املري�ض  اأن  فاأعتقد  ملري�ض  تــقــدم 
التي  الــورود  من  اأكــر  عنه،  وال�سدقة  له  بالدعاء 
قد  التي  اأو من احللويات  بعد فرة ق�سرية  تبذل 

ت�سر ب�سحته.  
الفكرة  نــحــو  املــبــدئــيــة   املجتمع  فــعــل  ردة  وعـــن 
اأن  احلقيقة  يف  مغربي:  الدكتور  يقول  املقرحة 
دائما  �سرائحه   بجميع  ال�سعودي  املجتمع  افــراد 
ما يتفاعلون مع االأفكار اجليدة وهذا ينبثق من ما 
ال�سريفني و�سمو  نراه من حكومة خادم احلرمني 
نعي�سه  الــذي  اجلميل  العهد  هــذا  يف  العهد   ويل 
تطرح،  دائــمــا  وجميلة  جيدة  اأفــكــارا  جنــد  الــيــوم 
يف  تطرح  جديدة  مــبــادرة  اأو  فكره  كل  مع  ولكن 
هذه  طرح  فعند  والعطاء  االأخــذ  من  البد  املجتمع 
الفكرة وجدت الكثري ممن اأيد الفكرة والقليل ممن 

عار�سها. 
�سعور بال�سعادة 

ال�سبهان:  �سحر  دكتوره  نظرها  وجهة  من  وترى 
اأن هناك  اأن هذه الفكرة اعر�ض عليها حيث  اأجد 
جتربة  وعــن   ، نفقدها  اأن  ــود  ن ال  جميلة  اأمــــورا 
اأمر�ض وياأتي النا�ض لزيارتي  خا�سة عندما كنت 

ويقدمون الورود  يل ي�سعرن ذلك بال�سعادة، وانا 
املري�ض  الورود وال�سوكوالته عند زيارة  اأن  اأجد 
ان  نــود  ال  املجتمع  لــدى  وعـــادة  كعرف  اأ�سبحت 
عن  وال�سدقة  التربع  اأن  اأرى  ال  اأي�سا  نخ�سرها، 
طريق اجلمعيات هو احلل االأن�سب، ولكن االأف�سل 
اأو  حمتاجني  بعينهم  الأ�سخا�ض  ال�سدقة  تتم  اأن 
اأمـــر بــني العبد وربـــه واليــجــب علم  اأيــتــام وهـــذا 

االخرين بال�سدقة . 

مبادرة إيجابية 
اإيجابية  تــرى  الــتــي  النجعي   اآمــنــة  الكاتبة  اأمـــا 
اأرى  بقولها:  مو�سحه  اأخــرى  ــة  زاوي من  الفكرة 
و�سد  جهة  مــن  جميلة  الــفــكــرة 
مــن جــهــة اأخــــرى ، مبــعــنــى يف 
ــ�ــض يف اأزمــــة  ــري حــــال كــــان امل
ــا نطبق  �ـــســـديـــدة  هــن �ــســحــيــة 
حـــديـــث الـــر�ـــســـول �ــســلــى الــلــه 
مر�ساكم  داووا   " و�سلم  عليه 
هناك  يكون  اأن  بال�سدقة" مثال 
اأو  بالكيماوي  يتعالج  �سخ�ض 
متدهورة،  ال�سحية  حالته  اأن 
يقوم  من  يتاأكد  اأن  يجب  ولكن 
بتقدمي ال�سدقة من اأن اجلمعية 
وموثقة،  مرخ�سة  هــذه  اخلريية 
�سواء  مل�ستحقيها  ال�سدقة  باإي�سال  �ستقوم  واأنها 
اأو لتحفيظ قراآن  اأيتام  اأو كفالة  كان لبناء م�سجد 
وما �سابه، وفكرة دكتور مغربي قد ت�ساعد من�سات 
ــان وفــرجــت،  اإحــ�ــس مــثــل من�سة  عــديــدة  خــرييــه 
اأن  وغريها من املن�سات اخلريية التي من املمكن 
راأيي  واأكر. وعن  اأكرب  ب�سكل  الفكرة  تلك  تفعلها 
وتقدمي  املري�ض  زيــارة  فكرة  �سد  اأنــا  ال�سخ�سي 

فهي  ال�سوكوالته  اأو  الـــورود 
مثل  بــالــفــائــدة   عليه  تــعــود  ال 

ال�سدقة.
ولــكــن مــن جــهــة اأخــــرى هناك 
نوعا  مــاديــا  املجتمع  مــن  جــزء 
كما  ال�سدقة  تعنيهم  ال  وهم  ما 
بتقدمي  الــزيــارة  اثناء  يعنيهم 
مل  واإذا  والــ�ــســوكــوال  ــــورود  ال
االإنــتــقــادات،  تنهال  ــك  ذل نفعل 
اأمــام  احلـــرج  بع�ض  يثري  ممــا 
ــذلــك اأقـــرح  اأهـــل املــريــ�ــض، ول
ال�سدقة  معا  االأمرين  يقدم  اأن 

وباقة الورد اأو احللويات وعلى ح�سب مقدرته . 

صك الوقف 
نادي  اأع�ساء  اأحــد  بــدوي  خالد  املهند�ض  ويــوؤكــد 
فكرة  هي  بقوله:  املجتمع  خلدمة  جدة  متطوعي 
من  جمموعة  �سنوات  منذ  وميار�سها  جدا  رائعة 
االأ�سدقاء واملعارف اأثناء زيارتهم للمر�سى، ولكن 
اجتهاد  هي  بل  وا�سح  ب�سكل  عنها  معلنا  يكن  مل 
�سبيل  وعلى  االأفــراد،  بع�ض  من  �سخ�سية  ورغبة 
يحر�سون  الــذيــن  االأ�ــســدقــاء  بع�ض  هناك  املــثــال 
اأو  الــتــربع   اإيــ�ــســال  اأو  الــوقــف  تــقــدمي �سك  على 
الذي  للمري�ض  به  بالتربع  قام  الــذي  اأيتام  كفالة 
واأ�سعدت  جدا  جميلة  الفعل  ردة  وكانت  �سيزوره 
وما  ورد  بباقة  عليه  الــدخــول  مــن  اأكــر  املري�ض 
رائعة  فكرة  اأجدها  �سخ�سي  �سعيد  وعلى  �سابه، 
وت�ساهم يف م�ساعدة العديد من النا�ض املحتاجني 

اىل ال�سدقات والتربعات.

ترابط أخوي 
ويــحــلــل مــن اجلــانــب االجــتــمــاعــي خــالــد الــدو�ــض 
-بـــاحـــث اأكــــادميــــي مــتــخــ�ــســ�ــض يف الــقــ�ــســايــا 
من  اأن  ال�سك  مو�سحا:  واال�ــســريــة   االجتماعية 
�ــســفــات وخــ�ــســائــ�ــض املــجــتــمــع االإ�ـــســـالمـــي، اأنــه 
والتوا�سل  الراحم  على  يقوم  تكافلي،   جمتمع 
االأخــوي واالإِن�سان..  والــتــواد والــرب والــرابــط 
ي�سوده العدل والتكامل واالإح�سان.. كما اأن ديننا 
ودين  االجتماعية  العدالة  دين  احلنيف  االإ�سالمي 
الــذي  االجــتــمــاعــي  والت�سامن  والــرحــمــة  املحبة 
االإِن�سانية والروابط  للعالقات  و�سع نظاما فريدا 
جعل  اأن  احلكيمة  واأ�س�سه  ثوابته  من  االأخوية.. 
املنطلق  هــي  االأخــــالق  ومــكــارم  االأعــمــال  ف�سائل 
املجتمع  بناء  دعائمها  على  يقوم  التي  املرتكز  اأو 
ال�سدقات  فــــاإنَّ  ولــذلــك  ــاري..  احلــ�ــس االإ�ــســالمــي 
واالإنــــفــــاق عــلــى املــحــتــاجــني واملــكــلــومــني وبـــذل 
ديني..  مطلب  واالإح�سان  اخلــري  اأوجــه  يف  املــال 
وواجــب  اأخــالقــي..  واجتــاه  ح�ساري..  و�سلوك 
اجتماعي.. اإِْذ اإن التقرب اإىل الله �سبحانه وتعاىل 
واملحرمني  واملــ�ــســاكــني  الــفــقــراء  كــربــات  بتفريج 
وال�سعفاء مظهر من مظاهر التكافل االجتماعي.. 
الت�سامنية  القاعدة  بهذا  املجتمع  يلتزم  وعندما 
ومنطلقاته  االجتماعي  التكافل  يجد  واالأخالقية 
املجتمع  يف  ـــارزة  وب مرموقة  مكانة  ال�سامية.. 
جميع  فيه  تتحقق  بحيث  الـــواعـــي..  االإِنــ�ــســان 
والتما�سك  الت�ساند  دائــرة  فيه  وتت�سع  م�سامينه 
االجتماعي.. انطالقًا من قول النبي - عليه ال�سالة 
املوؤمنني  )َمَثُل  ال�سريف..  - يف احلديث  وال�سالم 
يف َتَوادِّهم وتراُحمهم وتعاُطفهم: مثُل اجل�سد، اإذا 
َهِر  ا�ستكى منه ع�سو: َتَداَعى له �سائُر اجل�سد بال�سَّ
ى(... ويف احلديث املتفق عليه »ما من يوم  واحُلمِّ
ملكان  اإال  فــيــه  الــعــبــاد  ي�سبح 
اللهم  اأحدهما :   فيقول  ينزالن 
اأعط منفًقا خلًفا ويقول االآخر :  
تلًفا (..  ممــ�ــســًكــا  اأعــــط  الــلــهــم 
فال�سدقة تبارك املال وتقي من 
االإميــان  وتزيد  ال�سوء  م�سرع 
ـــدور وتــهــذب  ـــ�ـــس وتـــ�ـــســـرح ال
القلوب  بــني  وتــوؤلــف  النفو�ض 
وتخف�ض  ــعــيــوب..  ال وتــ�ــســر 
وتوؤ�سل  االجتماعية  الفوارق 
قيم الروابط التكافلية.. ولذلك 
فاإنَّ من اأعظم االأعمال ال�ساحلة.. 
�سدقة  هــي  املجتمع..  على  االإيــجــابــي  االأثـــر  ذات 
التطوع.. وهي �سدقة اختيارية خارجه عن نطاق 

وحدود الوجوب.
)ال�سحي  اطــارهــا  يف  الــفــكــرة  اأن  وا�ــســتــطــرد   
قدر  من  تقلياًل  اأو  لي�ست خمجلة   واالإميـــان(.. 
وعيادته   بزيارته  �سنقوم  الذي  املري�ض   وقيمة 
هذا  يف  النبوية  الو�سية  نتذكر  اأن  علينا  بــل 
ال�سياق.. فهي دواء لالمرا�ض القلبية والع�سوية 
والنف�سية، وال�سدقة برهان ..و�ساعتها �ست�سبح 
الــفــكــرة ومـــع مـــرور االأيـــــام  اأكـــر قـــبـــواًل  لــدى 
للجهات اخلريية  تكون  الكثريين  خا�سة عندما 
ـــع �ــســغــرية داخـــل  اأمـــاكـــن خمــ�ــســ�ــســة، ومـــواق
بوابة   لتكون  الطبية   واملــراكــز  امل�ست�سفيات 
ت�ساهم  يف التربع  با�سم املري�ض واإذا نوى الفرد 
اأن يزور مري�سًا  فليذهب اىل احدى اجلمعيات 
اخلريية املعتمدة  ويتربع باملبلغ  الذي �سيدفعه  
للفقراء    ، ال�سوكالته  اأو  الـــورود،  �سراء  مقابل 

خريي  عمل  اأي  اأو  يتيم   لكفالة  اأو  وامل�ساكني 
ك�سدقة باأ�سم املري�ض..يقول طبيب القلوب  ابن 
القيم رحمه الله : "فاإن لل�سدقة تاأثرًيا عجيًبا يف 
دفع اأنواع البالء ولو كانت من فاجر اأو من ظامل 
اأنواعا  بل من كافر فاإن الله تعاىل يدفع بها عنه 
من البالء وهذا اأمر معلوم عند النا�ض خا�ستهم 

الأنهم  به  مقرون  كلهم  االأر�ـــض  واأهــل  وعامتهم 
جربوه.

توير  راأي عرب موقع  ا�ستطالع  )البالد(  اأجرت 
لقيا�ض الن�سبة ما بني القبول والرف�ض للفكرة يف 

املجتمع وكانت النتيجة كاالآتي: 

من  املري�ض  زيــارة  هدايا  ا�ستبدال  مت  لو  مــاذا 
بقيمتها  الــتــربع  اىل  والــ�ــســوكــوالتــه  الـــــورود 

ك�سدقة جارية للمري�ض. 
مع االإقراح                          79،7 %
�سد االقراح                         20،3 %

 نتعر�ض فى كثري من االأحيان حلرية فى اختيار الهدية التى نقدمها الأحد املقربني منا اأثناء مر�سه، فال ندرى هل ناأخذ  حلوى  اأم ورد اأم هدية اأخرى ليتذكرنا هذا ال�سخ�ض، ومن املتعارف عليه اأنه عند  ) تنومي(  اأي فرد  من اأفراد االأ�سرة اأو الزمالء اىل 
امل�ست�سفى  لعار�ض  �سحي  �سرعان مانفكر تلقائيًا واأحيانا بحما�ض  وبعواطفنا اجليا�سة.. يف ما نحمله للمري�ض من هدايا نقدمها له .. ويتبادر اإىل االأذهان عند ذلك  باقات الورود ، اأو طبق ال�سوكالته  الفاخرة ..واالأكيد  اأن بع�ض املر�سى  الي�ستفيدون من  

هذه الهدايا  �سيئًا  فلو اأكلوا ال�سوكالته اأو احللويات فرمبا �ساهم ذلك يف ارتفاع ال�سكر لديهم اذا كانوا يعانون من مر�ض ال�سكر.. مثال  وحتى الورود والزهور لو مت اح�سارها للمري�ض فهي ال ت�ستمر اال ثالثة ايام، ولذلك حبذا لو حلت فكرة ال�سدقة عن 
املري�ض حمل ال�سوكالته والورود  خا�سة واأن بع�ض املر�سى حاالتهم ال�سحية  تتطلب الدعاء لهم والت�سدق عنهم  انطالقًا من قوله �سلى الله وعليه و�سلم) داوو مر�ساكم بال�سدقة، واعدو للبالء الدعاء(  فمثاال تكلفة الورود الفاخرة ال تقل عن 400 ريال. 

وال�سيوكالته 250 رياال  فلو مت الت�سدق عن املري�ض  بهذا املبلغ عرب اجلمعيات اخلريية املعروفة واملعتمدة بنية �سفائه وم�ساعفة االجر له لكان  اأف�سل وان�سب.

استبدال هدايا زيارة المريض بالصدقة
جدة - رانيا الوجيه

بعضهم ال يستفيد من أطباق الحلوى وباقات الورود .. مختصون: 

حممود مغربي

�سحر ال�سبهاين

اآمنة النجعي

خالد بدويخالد الدو�س

الحلويات أو الورود من الممكن أن تضر المريضالتبرع عن طريق الجمعيات هو الحل األنسب
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الريا�س:

حوارات شركاء القطاع المالي حول المستقبل

المملكة رائدة قطاع االقتصاد
الريا�س - البالد

طـــرح �ــســركــاء بــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع املــايل 
ال�سعودي،  املــركــزي  والبنك  املــالــيــة،  )وزارة 
على  مهمة  ق�سايا  عــدة  املالية(  ال�سوق  وهيئة 
�سل�سلة  مــن  الأوىل  املــرّكــزة  الفعالية  طــاولــة 
"حوارات موؤمتر القطاع املايل"، بح�سور عدد 
املحلي  امل�ستويني  على  واخلــرباء  ــوزراء  ال من 
التمهيدية  الفعاليات  �سمن  وذلـــك  والــــدويل، 

ملوؤمتر القطاع املايل الثاين.
واأّكد وزير املالية حممد بن عبدالله اجلدعان اأن 
اململكة م�سرة على الريادة والقيادة قوًل وفعاًل 
، واأن جهودها نحو ال�ستدامة تاأتي على راأ�س 
اأولويات �سيا�سات واأجندة روؤية اململكة 2030 

خالل الأعوام املا�سية.
 واأ�سار يف كلمته التي األقاها نيابة عنه م�ساعد 
وزير املالية لل�سيا�سات املالية الكلية والعالقات 
اإىل   ، الر�سيد  متعب  بــن  عبدالعزيز  الــدولــيــة 
جمال  يف  اململكة  قــدرات  تدعم  التي  املــبــادرات 

ا�ستدامة التمويل وال�ستثمار".
النظام املايل  اأّن بناء خمطط    واأفــاد اجلدعان 
م�سرية  يف  اإ�سرتاتيجيًة  خطوًة  يعد  امل�ستدام 
مبفهوم  اللـــتـــزام  نــحــو   2030 اململكة  روؤيــــة 
وحوكمة  والجــتــمــاعــيــة  البيئية  "احلوكمة 
الــ�ــســركــات وانــعــكــا�ــســاتــهــا عــلــى الــنــظــام املــايل 

العاملي، مفيًدا اأن اإعالن �سمو ويل العهد الأمري 
مــبــادرة  عــن  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن  حممد 
الأو�ــســط  و"ال�سرق  اخل�سراء"  "ال�سعودية 
الطريق  خــارطــة  بــو�ــســوح  تظهر  الأخ�سر" 

حلماية البيئة.
 من جانبه قال حمافظ البنك املركزي ال�سعودي 
املــوؤمتــر  اإن  املــبــارك  عبدالله  بــن  فهد  الــدكــتــور 
اأطلقها  ــتــي  ال الــتــنــفــيــذيــة  الـــربامـــج  اأحــــد  ــعــد  ُي
لتحقيق  والتنمية  القت�سادية  ال�سوؤون  جمل�س 
م�ستهدفات روؤية اململكة 2030، و�سيناق�س اأهم 
والعاملية  الإقليمية  والتحديات  املالية  الق�سايا 
ت�سريع  ب�ساأن  وامل�ستقبلية  احلالية  واملتغريات 
وحماية  احلــيــاة  جـــودة  وحت�سني  ال�ــســتــدامــة 
ال�سركات  وعـــامل  الطبيعية  واملـــــوارد  البيئة 

،وتعزيز احلوكمة وت�سجيع القطاع اخلا�س.
ال�سعودي  املــركــزي  البنك  حمــافــظ  واأو�ـــســـح  
اأن املــمــلــكــة تــ�ــســارك �ــســمــن اجلــهــود الــدولــيــة 
يف  وقــادت  املناخي،  التغري  حتديات  ملواجهة 
تبنت  التي  الع�سرين  جمموعة  املا�سية  ال�سنة 
القت�سادي الكربوين من قبل اأع�ساء املجموعة 
اأهمية  على  يدل  وذلــك  امل�ساركة،  الــدول  وقــادة 

التغري املناخي وحتدياته.
"منظومة  بعنوان  احلوارية  اجلل�سة  وبــداأت   
احلــوكــمــة الــبــيــئــيــة والجــتــمــاعــيــة وحــوكــمــة 

فيها  رئي�س جمل�س  �سارك  باململكة"،  ال�سركات 
عبدالله  بن  حممد  الأ�ستاذ  املالية  ال�سوق  هيئة 
للمركز  املكلف  التنفيذي  والرئي�س  الــقــويــز، 

ورئي�س  املديني،  هــاين  الدين  لإدارة  الوطني 
ــات والــبــحــوث  ــدرا�ــس ــل ــك عــبــدالــلــه ل ــل مــركــز امل

البرتولية املهند�س فهد العجالن.

لديه  ال�سعودي  ال�سوق  اأن  القويز  واأو�ــســح 
اخلا�سة  والكيانات  ال�سركات  مــن  الع�سرات 
املوجودة م�سبقًا، وطبقت ال�ستدامة فيما يتعلق 

بطريقة  وذلــك  دوري،  ب�سكل  اإفــادتــهــا  بتقرير 
اختيارية وانتخابية، مبيًنا اأن على ال�سركات اأن 

تدرك اأين تكمن طاقتها ال�ستثمارية.

 صندوق االستثمارات مساهم رئيسي في "إعمار المدينة"

خبرات ومشــاريع ضخمــة بمؤتمر ومعرض المقاوالت 

الريا�س- البالد
ــن �ــســنــدوق ال�ــســتــثــمــارات الــعــامــة،  اأعــل
ي�سبح  ا�ــســتــثــمــاريــة  �سفقة  اكــتــمــال  عــن 
يف  رئي�سيًا  م�ساهمًا  مبوجبها  ال�سندوق 
 )EEC( سركة اإعمار املدينة القت�سادية�
احل�سول  بعد  وذلــك   ،%  25 تبلغ  بح�سة 

على املوافقات الالزمة.
عملية حتويل  اكتمال  بعد  ال�سفقة  ومتت 

جزء من القر�س الذي ح�سلت عليه �سركة 
 2.8 )بقيمة  املالية  وزارة  من  "اإعمار" 
ال�ستثمارات  �سندوق  اإىل  ــال(  ري مليار 
يف  جــديــدة  اأ�سهم  اإ�ــســدار  مقابل  العامة 

ال�سركة.
و�ست�سهم ال�سفقة يف تطوير اأوجه تعاون 
�سركات  ومنظومة  ال�سركة  بــني  متعددة 
العقارات  قطاعات  يف  خا�سة  ال�سندوق، 

والــتــ�ــســنــيــع واخلــــدمــــات الــلــوجــ�ــســتــيــة 
حتقيق  يــعــزز  الـــذي  ـــر  الأم وال�سياحية، 
عوائد جذابة على املدى الطويل لل�سندوق 

وامل�ساهمني.
ومن املتوقع اأن ت�سهم ال�سفقة ال�ستثمارية 
يف تطوير �سركة اإعمار املدينة القت�سادية 
)EEC( عرب تعزيز دور مدينة امللك عبد 
كممكن   )KAEC( القــتــ�ــســاديــة  ــلــه  ال

والقت�سادية  الجتماعية  للتنمية  رئي�سي 
وال�سياحية يف اململكة.

و�ــســرتكــز الــ�ــســفــقــة ال�ــســتــثــمــاريــة على 
الــقــطــاعــات غري  قـــدرات  واإطــــالق  تعظيم 
اململكة  يدعم جهود  الواعدة، مبا  النفطية 
القيمة  ـــادة  وزي الــدخــل،  م�سادر  لتنويع 
وحت�سني  والت�سغيلية،  ال�سرتاتيجية 

البنية التحتية الأ�سا�سية.

الريا�س- البالد
اأ�سا�سيًا  ركــنــًا  املــقــاولت  �سناعة  متثل 
اأكــرب  ثــاين   ، والت�سييد  الــبــنــاء  لقطاع 
القطاعات غري النفطية باململكة ، والذي 
ي�سهم يف زيادة ال�ستثمار يف القطاعني 
تزايد  ومواكبة  وال�سياحي،  الرتفيهي 
العمراين والتنمية  التو�سع  الطلب على 

ال�سكنية.
  ويف هذا الإطار ياأتي موؤمتر ومعر�س 
املـــقـــاولت الــــدويل الفــرتا�ــســي الــثــاين 
البلدية  الــ�ــســوؤون  ــنــه وزيـــر  د�ــسّ الـــذي   ،
الله  عبد  بن  ماجد  والإ�سكان  والقروية 
احلــقــيــل، وتــنــّظــمــه الــهــيــئــة الــ�ــســعــوديــة 
ومنربًا  �ساملًة  من�سًة  ليكون  للمقاولني 
لقطاع املقاولت للتعلم والطالع وتبادل 
مل�ســاريع  فــر�س  وتاأ�سـي�س  اخلـــربات 
�سخمــة خــالل الفعاليــات العاملية بوجود 

اأكرث من 32 متحدثًا حمليًا وعامليًا.
كــمــا اأطـــلـــق وزيــــر الـــ�ـــســـوؤون الــبــلــديــة 
خدمات  من  حزمة  والإ�سكان  والقروية 

الــهــيــئــة الــ�ــســعــوديــة لــلــمــقــاولــني تــرمــي 
ــحــو دعــــم وتـــطـــويـــر قــطــاع  جــمــيــعــهــا ن

مقدمتها  يف  جــاءت  باململكة،  املــقــاولت 
و"خدمة  ال�ست�سارية"  "اخلدمات 
تقييم املقاولني" وخدمة ثالثة ت�ستهدف 

البناء". م�سريف  عن  "البحث 
و�ــســهــد املـــوؤمتـــر تــوقــيــع جمــمــوعــة من 
ــاهــم مع  ــف ــت التـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرات ال
العامة  املوؤ�س�سة  بينها  من  جهات  ــّدة  ِع
ــدريــب الــتــقــنــي واملـــهـــنـــي، وهــيــئــة  ــت ــل ل
وال�سركة  واجلمارك،  وال�سريبة  الزكاة 
ال�سعودي  واملركز  للكهرباء  ال�سعودية 
تفاهم  ومـــذكـــرة  الــتــجــاري،  للتحّكيم 
ــة الــــرائــــدة،  ــي ــوطــن مـــع الأكـــادميـــيـــة ال
تــهــدُف اإىل الــتــعــاون وتــدريــب الــكــادر 
املهن  خمتلف  يف  وتــطــويــره  الن�سائي 
واإعــــداد  والإداريــــــة،  والتقنية  الفنية 
والتعليمية  التدريبية  الربامج  وتقدمي 
للعامالت والراغبات  وال�سهادات املهنية 

بالعمل يف قطاع املقاولت.

 12 مليار دوالر لمشروع كهرباء بجازان

أرامكو توقع إتفاقيات تمويل واستحواذ مشترك

"األونسيترال" تستعرض آفاق التجارة السعودية
الريا�س- البالد

املركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  التجارة  وزيــر  راأ�ــس 
اأم�س  الق�سبي،  ماجد  الدكتور  للتناف�سية  الوطني 
التي  الــعــمــل  ــة  ور�ــس يف  الــتــجــارة  منظومة  وفـــد 
التجاري  للقانون  املتحدة  الأمم  جلنة  تنظمها 
العا�سمة  ُعقدت يف  التي  "الأون�سيرتال"،  الدويل 
الــتــجــارة  �سيا�سة  ملناق�سة  فــيــيــنــا،  الــنــمــ�ــســاويــة 
ملدة  ت�ستمر  التي  للمملكة،  واخلارجية  الداخلية 

يومني.
الــوزيــر  نــائــب  بح�سور   - الــور�ــســة  وت�ستعر�س 
للتناف�سية  الــوطــنــي  للمركز  التنفيذي  الرئي�س 
التجارة  اإميان املطريي، وم�ساعد وزير  الدكتورة 
بدر الهداب، وعدد من م�سوؤويل منظومة التجارة 
الداخلية  التجارة  يف  للمملكة  الراهن  الو�سع   -

والدولية، واآفاق التجارة ال�سعودية يف ال�سنوات 
الثالث املقبلة، لتكون هذه الور�سة ركيزة اأ�سا�سية 
اإىل  الهادفة  التجارة  منظومة  �سيا�سة  تعزيز  يف 
تعزيز التوجه اجلديد للدخول اإىل قطاعات جديد.

ممثلة  اململكة،  ا�ستفادة  على  املناق�سات  وتــركــز 
التي  العريقة  اخلــربة  من  التجارة،  منظومة  يف 
تتمتع بها جلنة "الأون�سيرتال" يف جمال �سياغة 
تدفق  وتي�سري  الــتــجــاريــة،  والــقــوانــني  الأنــظــمــة 
تعزيز  اأجل  من  وذلك  العاملية،  لالأ�سواق  التجارة 
�سيا�سة التجارة الداخلية واخلارجية التي ت�سرف 
عليها وزارة التجارة والأجهزة التابعة لها، اإ�سافًة 
تطوير  خالل  من  للتناف�سية،  الوطني  املركز  اإىل 
منظومة التجارة وحت�سني بيئة الأعمال وتناف�سية 

اململكة حمليًا وعامليًا.

الظهران- حمود الزهراين
و�سركة  ال�سعودية،  اأرامــكــو  مــن  كــل  وّقــعــت   
و�سركة  بــاور،  اأكــوا  و�سركة  برودكت�س،  اإيــر 
اتــفــاقــيــات نهائية  قـــــدرة،   بــرودكــتــ�ــس  اإيــــر 
مليار   12 بقيمة  مــ�ــســرتك  مــ�ــســروع  لتمويل 
الهواء  ف�سل  وحــدة  على  وال�ستحواذ  دولر 
جازان  مدينة  يف  الكهرباء  واإنتاج  والتغويز 
القت�سادية. وتاأتي م�ساركة اأرامكو ال�سعودية 
ال�سركة  خــالل  من  امل�سرتك  امل�سروع  هــذا  يف 
التابعة لها" �سركة اأرامكو ال�سعودية للطاقة". 
يف   %   20 ح�سة  ال�سعودية  اأرامــكــو  ومتتلك 
اإيــر  �سركة  متتلك  فيما  املــ�ــســرتك،  املــ�ــســروع 
اأكوا  �سركة  ومتتلك   ،%  46 ن�سبة  برودكت�س 
برودكت�س  اإيــر  �سركة  اأّمــا   ،%  25 ن�سبة  بــاور 
قدرة فتمتلك ن�سبة 9 % من امل�سروع. علًما باأن 

برودكت�س  اإير  ل�سركة  الإجمالية  امللكية  ن�سبة 
ما  امتالكها  نظري   ،%  50.6 هي  امل�سروع  يف 
اإير برودكت�س  ن�سبته 4.6 % من خالل �سركة 

قدرة.
ومبـــوجـــب التـــفـــاقـــيـــات املـــوقـــعـــة، يــ�ــســرتي 
ووحــدات  الطاقة  اأ�ــســول  امل�سرتك  امل�سروع 
ــغــاز  فــ�ــســل الــــهــــواء والـــتـــغـــويـــز وتــنــقــيــة ال
وعلى  ال�سعودية،  اأرامــكــو  مــن  ال�سطناعي 
بت�سغيل  املــ�ــســرتك  املــ�ــســروع  يــقــوم  اأ�ــســا�ــســه 
عاًما،   25 مدته  عقٍد  مبوجب  املعنية  املرافق 
اأرامكو  و�ستتكفل  ثابت.  �سهرٍي  ر�سٍم  مقابل 
املــ�ــســروع  اإىل  الــلــقــيــم  بــتــوريــد  الــ�ــســعــوديــة 
امل�سرتك الذي �سينتج بدوره الكهرباء والبخار 
اأخرى  منتجات  اإىل  بالإ�سافة  والهيدروجني 

لأرامكو ال�سعودية.

تسريع االستدامة والحوكمة وجودة الحياة 

"الصندوق الصناعي يحصد 
جائزة "الرقمية"

الريا�س - البالد
دي  اآي   " جائزة  ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية  �سندوق  ح�سد 
�سي" للتميز للعام 2021، �سمن فئة التميز يف الإبداع الرقمي، 
لنظام متكني وتطبيق ال�سندوق على الأجهزة الذكية، وذلك يف 

الن�سخة احلادية ع�سرة من جوائز قمة اآي دي �سي للتميز.
العزيز بن  للتقنية عبد  التنفيذي  الرئي�س  نائب  وت�سّلم اجلائزة 
ا�ستملت  حيث  ال�سناعي،  ال�سندوق  عن  نيابة  الغفيلي،  �سالح 
اجلائزة على اأربع فئات هي: "التميز يف الإبداع الرقمي، اأف�سل 
مدير لتقنية املعلومات للعام، اأف�سل مدير لأمن املعلومات للعام، 
وجائزة عن فئة ال�سيدات يف قطاع التقنية والأعمال". جاء ذلك 
املرئي مب�ساركة عدد من اجلهات  اأقيم عرب الت�سال  خالل حفل 

املر�سحة لنيل اجلائزة.

النفط يالمس 80 دوالرا 
عوا�صم - وكاالت

التوايل  على  ال�ساد�س  لليوم  ارتفاعا  النفط  اأ�سعار  ت�سهد   
فيه  يـــزداد  وقــت  يف   ، للربميل  دولرا   80 �ــســوب  متجهة 
اإجــراءات مكافحة  العامل مع تخفيف  الطلب ببع�س مناطق 

اجلائحة.
دولر   79.24 اإىل   لي�سل  دولر   1.15 برنت  خــام  وزاد 
للربميل  بعدما �سجل الأ�سبوع املا�سي ثالث زيادة اأ�سبوعية 
دولر   75.05 اإىل  الأمــريكــي  اخلـــام  �سعد  فيما  متتالية 
�سجل  بعدما  يوليو  منذ  له  �سعر  اأعلى  قرب  وهو  للربميل 

خام�س زيادة اأ�سبوعية على التوايل الأ�سبوع املا�سي.
برنت  مزيج  ل�سعر  توقعاته  �ساك�س  غولدمان  بنك  ورفــع   
دولرا   90 اإىل  دولرات  ع�سرة  مبقدار  العام  نهاية  بحلول 
اأ�سرع  مبعدل  الــوقــود  على  الطلب  تعايف  ب�سبب  للربميل 
فريو�س  من  دلتا  متحور  انت�سار  تداعيات  من  املتوقع  من 

الذي  الأمريكي  الإنتاج  على  اأيدا"  "اإع�سار  واأثــر  كورونا 
اأدى لتناق�س الإمدادات العاملية.

"اإن  وقــال   ، ال�سعود  من  مزيدا  �ساك�س  غولدمان  ويتوقع   
مع  كبري  الــراهــن  الــوقــت  يف  والطلب  العر�س  بــني  العجز 
العاملية  الإمدادات  وا�ستمرار  العاملي  الطلب  انتعا�س  تزايد 

عند م�ستويات اأقل من توقعاتنا ال�سابقة".
الــنــاجــم عن  الــعــام املــا�ــســي ونتيجة لــال�ــســطــراب   وخـــالل 
)اأوبك(  للبرتول  امل�سدرة  البلدان  ، خففت منظمة  اجلائحة 
وحلفاوؤها مبا يف ذلك رو�سيا قيود الإنتاج ببطء. بالإ�سافة 
اإىل  املتحدة  الوليات  يف  املتطرف  الطق�س  اأدى  ذلــك،  اإىل 
اإعاقة الإنتاج املحلي ، ومن املقرر اأن يجتمع حتالف ) اأوبك 
بعد  الإنــتــاج  �سيا�سة  ملراجعة  القادم  اأكتوبر   4 يف   ) بل�س 
التم�سك بزيادة العر�س مبقدار 400 األف يومًيا يف الأ�سهر 

الأخرية.
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جدة - البالد
اإجــراءات  باتخاد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  قطعت 

عقابية حا�سمة جتاه اإيران حال عدم �سماحها للمفت�سني 

الــنــووي،  كــرج  تي�سا  جممع  اإىل  بــالــدخــول  الــدولــيــني 

واإعادة تركيب كامريات املراقبة على النحو املتفق عليه 

�سابقا مع مدير الوكالة رافاييل غرو�سي.

حمافظي  ملجل�س  اجــتــمــاع  خــال  وا�سنطن  و�ــســددت 

اأن ت�سمح  اأم�س )الثنني(، على وجوب  الوكالة الذرية 

تي�سا  جممع  اإىل  بالدخول  الدوليني  للمفت�سني  اإيــران 

كرج، موؤكدة اأن ال�سلطات الإيرانية �ستواجه اإجراءات 

اإذا امتنعت عن ذلك،  الوكالة  من قبل جمل�س حمافظي 

بينما انتقد الحتاد الأوربي �سيا�سة طهران واأعرب عن 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مفت�سي  منعها  من  قلقه 

معتربا  الباد،  يف  النووية  املن�ساآت  اإحدى  دخول  من 

اأنه تطور مقلق للغاية، اإذ حث �سفري الحتاد يف فيينا، 

ال�سماح  على  الإيــرانــيــة  ال�سلطات  كليمنت  �ستيفان 

للوكالة بالدخول اإىل موقع كرج دون تاأخري، معتربا اأن 

ما ح�سل تطور خطري.

الحتــاد  ترحيب  عن  "تويرت"  على  تغريدة  يف  وقــال 

التابعة  الذرية  الوكالة  عام  ملدير  املتوا�سلة  باجلهود 

ـــاأمم املــتــحــدة، رافــايــيــل غــرو�ــســي مــن اأجـــل �سمان  ل

ا�ستمرار املعلومات ب�ساأن الربنامج النووي الإيراين، 

اإعــادة  اأجــل  من  فيينا  مفاو�سات  ا�ستئناف  اإىل  داعيا 

التي  النقطة  مــن   ،2015 عــام  املــوقــع  التــفــاق  اإحــيــاء 

يف  تتوقف  اأن  قبل  املــحــادثــات،  �سابقا  اإليها  و�سلت 

يونيو املا�سي.

وترف�س اإيران تفتي�س كرج، اإذ زعم املندوب الإيراين 

كرج  تي�سا  جممع  اإن  اآبـــادي،  غريب  كاظم  فيينا،  يف 

غري م�سمول بعمليات التفتي�س، كونه ل يزال يخ�سع 

املعدات  ــاإن  ف وبالتايل  وق�سائية،  اأمنية  لتحقيقات 

يوؤكد  مــا  ال�سيانة،  تفاهم  ي�سملها  ل  بــه  املرتبطة 

النووي.  م�سروعها  لتمرير  ومراوغتها  طهران  تهرب 

واأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اأم�س الأول اأن 

اإيران منعت مفت�سيها من دخول من�ساأة كرج النووية، 

معتربة اأن طهران تقاع�ست عن الوفاء الكامل ب�سروط 

ملفت�سيها  ي�سمح  اأ�سبوعني  قبل  معها  اأبرمته  اتفاق 

الوكالة  وقالت  الــبــاد.  يف  املراقبة  اأجــهــزة  ب�سيانة 

التابعة لاأمم املتحدة وفقا لوكالة "فران�س بر�س"، اإن 

اإيران �سمحت ملفت�سيها با�ستبدال بطاقات الذاكرة يف 

معظم املعدات والأجهزة وفقا ملا اتفق عليه اجلانبان 

بحدوث  ت�سمح  مل  اأنها  اإل  اجلــاري،  �سبتمرب   12 يف 

املركزي  الطرد  اأجهزة  ذلك يف ور�سة ت�سنع مكونات 

املركزي  الطرد  اأجهزة  تكنولوجيا  �سركة  جممع  يف 

الإيرانية يف مدينة كرج.

واشنطن تتوعد طهران بالعقاب

اخلرطوم - البالد  
ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  ن�سبيا  الأو�ــســاع  هــدوء  مع 

الفرتة  �سركاء  بني  حــادة  ما�سنات  بعد  ال�سودانية 

عبدالله  ال�سوداين،  ــوزراء  ال رئي�س  اأكــد  النتقالية، 

�سراعًا  لي�س  حــالــيــًا  الــدائــر  الــ�ــســراع  اأن  حــمــدوك، 

بـــني عــ�ــســكــريــني ومـــدنـــيـــني، بـــل هـــو �ـــســـراع بني 

املدنيني  من  الدميقراطي  املــدين  بالتحول  املوؤمنني 

اأمامه من  الطريق  اإىل قطع  والع�سكريني، وال�ساعني 

الطرفني، معتربا اأن وحدة قوى الثورة هي ال�سمان 

الــتــي تعرت�س  املــهــددات  كــل  مــن  النــتــقــال  لتح�سني 

طريقه.

الأطـــراف  الــ�ــســوداين، جميع  ـــوزراء  ال رئي�س  ودعــا 

�سارمًا"،  "التزامًا  الد�ستورية  بالوثيقة  لالتزام 

والبتعاد عن املواقف الأحادية، وحتمل م�سوؤولياتهم 

"م�سلحة  تقدم  عالية  وطنية  بروح  والتحلي  كاملة، 

القيادي  �سدد  بينما  عداها"،  ما  على  و�سعبنا  بادنا 

الأمــة  حــزب  رئي�س  نائب  والتغيري،  احلــريــة  بقوى 

اإبـــراهـــيـــم الأمـــــني عــلــى وجــــوب جــلــو�ــس املــدنــيــني 

الأزمــة،  حل  اأجــل  من  والتفاو�س  معا  والع�سكريني 

م�سيفًا  النقابات،  �سد  باأكمله  ال�سودان  اأن  موؤكدا 

الدولية  الأ�سرة  �سعيد  وعلى  حمليا  مرفو�سة  اأنها 

نحو  التحول  هي  املركزية  "ق�سيتنا  وقــال:  اأي�سا. 

اإىل  داعيا  الباد"،  يف  الدميقراطية  املدنية  الــدولــة 

تفادي اأي ح�سا�سية بني املكونني املدين والع�سكري، 

بالفرتة  ي�سر  الطرفني  بني  الت�سعيد  اأن  اعترب  كما 

الأو�ساع  تهدئة  يجب  لذا  الباد،  ووحــدة  النتقالية 

واإطاق حوار جاد و�سفاف بني الطرفني.

يف  والتغيري  احلرية  بقوى  القيادي  اأكــد  جهته،  من 

ال�سودان، عمر الدقري، اأن ال�سعب لن ي�سمح بالنقاب 

على التحول الدميقراطي، مطالبا بدور للحكومة يف 

اجلي�س  اأحبطها  التي  النــقــاب  مبحاولة  التحقيق 

امل�سي  على  "م�سممون  اأ�ساف:  املا�سي.  الأ�سبوع 

نهايته"،  اإىل  الدميقراطي  التحول  طريق  يف  قدمًا 

الوثيقة  عــن  لــلــرتاجــع  اأنــــه ل جمـــال  عــلــى  ــددًا  مــ�ــس

الد�ستورية و"نقف �سد اأي حماولة انقابية".

اإىل ذلك، اأعلن مقرر جلنة اإزالة تفكيك اإخوان ال�سودان 

وجدي �سالح، اأم�س )الثنني(، بدء اإجراءات ا�ستعادة 

الأموال املنهوبة باخلارج، م�سريا اإىل �سروع اللجنة 

برئا�سة رئي�س الوزراء عبدالله حمدوك يف ا�ستعادة 

اأموال الإخوان املهربة اإىل اخلارج عرب اتفاق مع تلك 

الدول. واأ�ساف: "اأقول لكل الذين هربوا ويعتقدون 

الأمــوال  تلك  �ستعود  ال�سعب  بــاأمــوال  هربوا  باأنهم 

كما  ال�سودان  وحــدة  مع  "نحن  وتابع:  لل�سودان". 

اإحداث حتول  الوحيد هو  لإقامة وطن هدفه  ننا�سل 

دميقراطي لقيام الدولة املدنية التي لن نتخلي عنها، 

اللون  اأو  العرق  ب�سبب  متييز  بــدون  املواطنة  دولــة 

اأن جلنة  اأو النوع والنتماء ال�سيا�سي"، م�سريا اإىل 

التمكني لي�ست جلنة انتقام وت�سفي لو كانت كذلك لن 

جتدوا اإخوانيا يف ال�سارع، كا �سفا عن ا�سرتداد 55 

�سخ�سا يف   27 بوا�سطة  ا�ستغالها  دولر مت  مليون 

م�سروع اجلزيرة.

البالد - مها العواودة   
قي�س  التون�سي  للرئي�س  م�ساندة  جمموعة  اأ�سدرت 

�سعيد دعوات للنزول اإىل ال�سارع جمددا، مطالبة بحل 

الربملان  حل  اإىل  يوليو،   25 حــراك  دعا  اإذ  الربملان، 

وحركة النه�سة الإخوانية والت�سريع يف حما�سبة من 

اأجرموا يف حق ال�سعب طيلة 10 �سنوات.

مع  الت�ساور  "بعد  احلـــراك:  عــن  �ــســادر  بيان  وقــال 

اأغلب تن�سيقيات احلراك وال�سفحات الداعمة ل�سعيد، 

قررنا النزول اإىل ال�سارع الأحد املقبل، وذلك ب�سارع 

املحافظات وبع�س  واأمام خمتلف  بورقيبة،  احلبيب 

قن�سليات تون�س يف دول اأوروبية"، موؤكدا �سرورة 

م�سار  اأهداف  لتحقيق  �سعيد  ودعم  والتوحد  التنظم 

25 يوليو"، بينما انتقد انتقد القيادي يف حزب التيار 

التون�سي  الربملان  يف  املجّمد  والنائب  الدميقراطي 

التظاهرات  امل�ساركة يف  الأحزاب  العجبوين،  ه�سام 

وعلى  �سعيد،  قي�س  الــرئــيــ�ــس  لـــقـــرارات  املــعــار�ــســة 

لها، مطالبا  املوؤيدة  النه�سة والأطــراف  راأ�سها حركة 

النه�سة،  حركة  فيها  املتورطة  الف�ساد  ملفات  بفتح 

وحما�سبة الفا�سدين الذين حتدث عنهم يف خطاباته. 

وقال اإنه لديه الإثباتات والرباهني على تورطهم.

اأن  الــ�ــســاذيل،  وفـــاء  التون�سية  املحامية  واعــتــربت 

م�سرية  احلكومة،  تعيني  يف  دور  له  يعد  مل  الربملان 

قي�س  الرئي�س  وجــه  يف  تقف  التي  الأحـــزاب  اأن  اإىل 

ال�سابقة  املــنــظــومــة  مــن  تك�سبت  الــتــي  هــي  �سعيد 

التي  الفو�سى  اأحــزاب  داخل  الواحد  الفرد  منظومة 

اأن احتاد ال�سغل  يرتاأ�سها من لفظهم ال�سعب، موؤكدة 

�سيا�سي  دور  لــه  واأ�سبح  الــقــومي  الطريق  عــن  حــاد 

واأ�سبح اأداة لا�ستقواء على الدولة. واأ�سافت: الآن 

امللفات واملحا�سبة مثله  يف حالة رعب من حالة فتح 

والأحزاب الفا�سدة، التي تريد عرقلة م�سار 25 يوليو 

بحجج واهية.

ليلى  الــدكــتــورة  التون�سية  ال�سيا�سية  قــالــت  فيما 

الهمامي، اإجراءات الرئي�س قي�س �سعيد تتعلق باإنقاذ 

القت�ساد  مفا�سل  على  الخـــوان  هيمنة  مــن  الــبــاد 

ـــة، مــعــتــربة اأن مــعــار�ــســة بــعــ�ــس الأحــــزاب  ـــدول وال

الذي  ال�سارع  راأي  على  يوؤثر  لن  لها  وال�سخ�سيات 

اأذاقـــوه  اأن  بعد  لــاأبــد،  الإخـــوان  بلفظ  قـــراره  اتخذ 

الأمرين اقت�سادية واجتماعيا، حيث اأفقروه وعنفوه، 

الأحزاب  هذه  تغري  لن  لذلك  اخلدمات،  من  وحرموه 

اجتاه الراأي العام، متوقعة �سوء تفاهم واحتكاك بني 

القوى الفاعلة يف امل�سهد ال�سيا�سي والجتماعي يف 

تون�س، بعد موقف احتاد ال�سغل الغريب.

حركة  مــن  امل�ستقيل  ديــلــو  �سمري  اأو�ــســح  ذلـــك،  اإىل 

ب�سبب  جـــاءت  ال�ــســتــقــالــة  اأن  لـ"البالد"،  النه�سة 

ا�ستحالة الإ�ساح الّداخلي نتيجة لتعطيل املوؤ�ّس�سات 

بالقرار  به  املحيطة  واملجموعة  الغّنو�سي  وانــفــراد 

ال�ّسيا�سي  امل�سهد  يف  الّنه�سة  حركة  قــيــادة  وعــزلــة 

الــّظــروف  خلقت  الــتــي  �سيا�ساتها  نتيجة  واملـــدين 

املنا�سبة للّنقمة على امل�سهد ال�ّسابق لـ25 يوليو.

كابل - البالد  
تتدهور الأو�ساع يف اأفغان�ستان ب�سكل �سريع يف خمتلف نواحي 

اإمكانية  من   IRC الدولية  الإنــقــاذ  جلنة  حــذرت  حيث  احلــيــاة، 

هذا  التعليم  مزاولة  عن  اأفغاين  طفل  مايني  اأربعة  قرابة  تخلف 

العام، وُهم ي�سكلون اأكرث من 38 % من جمموع الطلبة يف املراحل 

اأن  لاإنقاذ  الدولية  اللجنة  واأكــدت  الباد.  يف  الثاث  الأ�سا�سية 

الأمر خال  عدم خلق مبادرات �سريعة وحلول مبا�سرة قد يفاقم 

ال�سنوات القادمة، مما قد ُيخرج الأغلبية املُطلقة الأجيال الأفغانية 

القادمة من �سلك التعليم، وعودة انت�سار الأمية بكثافة يف الباد. 

ومنذ ع�سرات ال�سنوات، حذرت من التعاطي مع م�ساألة التعليم يف 

مع  بالتفاهم  تتعلق  �سيا�سية  م�ساألة  جُمرد  باعتبارها  اأفغان�ستان 

حركة طالبان التي ُت�سيطر على الباد راهنًا. وقالت اإن ا�ستنزاف 

احلياة  �سكل  لتبدلت  طبيعية  كنتيجة  �سيحدث  الطلبة  مايني 

داخل اأفغان�ستان خال ال�سهور املا�سية. فهوؤلء الطلبة �سيكونون 

ُعر�سة لأعمال العنف و�سيخ�سعون لا�ستغال و�سوء املعاملة من 

الف�سائل  يف  اإدراجهم  اإمكانية  جانب  اإىل  اجلهات،  خمتلف  قبل 

امل�سلحة والقوى املقاتلة. من جهة ثانية، اأ�سدرت احلركة املت�سددة 

مبنع  الباد،  جنوب  هلمند  مقاطعة  يف  احلاقني  اإىل  توجيهات 

ق�س اللحى، اأو حتى و�سع املو�سيقى يف املحال اأثناء العمل، كما 

اأقدمت طالبان مطلع ال�سهر احلايل على اإغاق العديد من معاهد 

املو�سيقى، كما مل تفتح بعد املدار�س اأمام الفتيات. اإىل ذلك، اأقدم 

احل�سابات  من  الــزرقــاء  التحقق  �سارة  اإزالـــة  على  تويرت  موقع 

اخلا�سة بعدد من الوزارات الأفغانية بعد �سيطرة حركة طالبان. 

و�سمل هذا احلرمان كل من وزارة اخلارجية والدفاع والداخلية، 

الوطنية  امل�سرتيات  وهيئة  الــرئــا�ــســة،  ح�ساب  اإىل  بــالإ�ــســافــة 

ا�ستخدام  يتم  مل  كابل،  على  "طالبان"  ا�ستياء  ومنذ  الأفغانية. 

وقد  واحــــدة،  مــرة  ــو  ول املوؤ�س�سات  لتلك  الر�سمية  ال�سفحات 

ا�ستعا�ست احلركة عنها بح�سابات ملتحدثني با�سمها.

السودان.. بدء استعادة أموال هربها "اإلخوان" للخارج

دعوات تونسية لحل البرلمان وحركة النهضة

4 ماليين طفل
أفغاني حرموا من التعليم

حمدوك: وحدة قوى الثورة ضمان لتحصين االنتقال 

مطالبة بمحاسبة الفاسدين عاجال

انتقادات أوروبية لسلوك الماللي وموقفهم من تفتيش "كرج"
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جدة ـ جنود النهدي 

ترتتب  قــد  التي  املخاطر  مــن  التحذير   خمت�سون   جــدد    

ال�سكوترات  لــقــيــادة  حمـــددة  بــاأمــاكــن  االلــتــزام  عــدم  على 

اإهمال و�سائل احلماية وال�سالمة،  اإىل  اإ�سافة   ، الكهربائية 

مو�سحني اأن بع�ض  �سغار ال�سن قد تعر�ض حياتهم للخطر 

الــ�ــســوارع،  يف  لــوجــودهــم  الــ�ــســيــارات  انتباه  عــدم  ب�سبب 

ال�سهري"  الله  عبد  "حممد  الدكتور  اأكــد  ال�سياق  هذا  ويف 

الدراجات  بــاأن  نقول   اأن  مبكننا   العظام؛  جراحة  طبيب 

اأنه هذه الو�سائل  اإىل  اآمنة متاًما، الفتا  االإلكرتونية لي�ست 

الرتفيهية.   اجتاحت �سوارعنا يف ال�سنوات االأخرية، ويف 

املرتبطة  االإ�سابات  من  موجة  معها  وجلبت  امل�سي  اأماكن 

حتدث  اأ�سبوع،  كل  يف  تقريبا  الوفيات،  وحتى  بالعظام 

واأجهزة  االإلكرتونية  بالدراجات  تتعلق  حوادث   3 حوايل 

خا�سة   ، كبري  عــدد  بالتاأكيد   هــذا  االأخـــرى؛  العامة  التنقل 

عندما تفكر يف نوع االإ�سابات  وحتى الوفيات التي ميكن 

اأن  وا�ستطرد  االإلــكــرتوين.   ال�سكوتر  حــوادث  ت�سببها  اأن 

خطورة ال�سكونر تكمن يف �سرعته  فحتى يف حدود ال�سرعة 

على  �ساعة  كم/   15 وهي  االإلكرتوين  لل�سكوتر  القانونية 

ممرات امل�ساة ويف حالة اال�سطدام ال قدر الله فاإن ال�سدمة 

قد  تكون مميتة مو�سحا اأنه  ميكن اأن يتعر�ض امل�ساة الذين  

 - مميتة  حتى  اأو  خطرية  الإ�سابات  ال�سكوتر  بهم  ي�سطدم 

ب�سكل  للخطر  ال�سغار  واالأطــفــال  ال�سن  كبار  تعر�ض  مع 

ت�ستغرق  االإلكرتونية  الــدراجــات  واأن   خ�سو�سا  خا�ض. 

وقًتا لتتباطاأ وتتوقف، فمن املحتمل اأن حتدث اال�سطدامات 

دون ان يرى م�ستخدم ال�سكوتر ما ت�سبب فيه  من ا�سابات. 

ال�سكوتر  الناجمة عن ا�ستخدام  ال�سائعة  وحول االإ�سابات 

االإلكرتوين، واحلوادث الناجنة عنه قال:اإ�سابات الدماغ ، 

ارجتاج املخ، ك�سور العظام، خلع ملفا�سل اجل�سم ، االلتواء، 

ا�سابات اجللد مثل اخلدو�ض  التي قد تتحول اىل عدوى.   

ويف ال�سياق نف�سه �سبق واأن  حذر اأ�ستاذ ف�سيولوجيا اجلهد 

االأحمدي،  حممد  الدكتور  طيبة،  بجامعة  امل�سارك  البدين 

االأمــاكــن  يف  املنت�سرة  "ال�سكوتر"  ا�ستخدام  ظــاهــرة  مــن 

العمل.  وقال االأحمدي  للم�سي، وبع�ض مقرات  املخ�س�سة 

خطر  للم�سي  املخ�س�سة  االأماكن  يف  ال�سكوتر  قيادة  اإن   ،"
على رواد املم�سى وقائد ال�سكوتر، مبينًا اأنه 

غري اآمن، و�سرعته تزيد عن �سرعة ال�سخ�ض 

اإ�ــســابــة  ي�سبب  وقـــد  اأ�ــســعــاف،   4 الــعــادي 

بالراأ�ض توؤدي اإىل عاهة ذهنية م�ستدمية. 

اأن الــ�ــســكــوتــر يــقــلــل مـــن حــركــة  ـــاف  واأ�ـــس

ال�سخ�ض وي�سبب اخلمول البدين، الفتًا اإىل 

اأن املم�سى خم�س�ض للم�ساة وال يوجد مكان 

خم�س�ض فيه لقيادة ال�سكوتر. 

ا،   اأي�سً اللعبة  هذه  ا�ستخدام  اأخطار  ومن   

ال�سقوط عنها واالإ�سابة بجروح ج�سدّية اإذ 

ال�ساعة  اأميال يف   10 اإىل  قد ت�سل �سرعتها 

ال�سيطرة  عندئٍذ  م�ستخدمها  فيفقد  الواحدة 

عليها والتحكم ب�سرعتها مما يجعله اأكرث عر�سة للحوادث. 

هي  ما  بقدر  لالطفال  م�سّلية   لي�ست  اللعبة   هذه  اأن  يذكر 

الوقت  يف  حياتهم  وعلى  اجل�سدّية  �سّحتهم  على  خطرة 

نف�سه فاإن اأ�سرارها قد تتغّلب على فوائدها. 

»السكوتر« ترفيه محفوف بالمخاطر
 ينتج عنها إصابات الدماغ والكسور .. طبيب عظام لـ           : 

تنمية الغطاء النباتي: مبادرة 
لحماية شجرة الخزم المعمرة 

مهندس معماري: بناء السواتر 
والهناجر في المنزل مخالفة

جدة ـ عبد الهادي املالكي  

الغطاء  لتنمية  الوطني  املركز  يوا�سل  

جهوده   الت�سحر،  ومكافحة  النباتي 

البيئة  وحماية  النباتي  الغطاء  لتنمية 

وتنميتها واملحافظة عليها وا�ستدامتها، 

واإعادة تاأهيل الغطاء النباتي الطبيعي 

عن طريق الت�سجري  بهدف احلد من اآثار 

االأحيائي  التنوع  وا�ستعادة  الت�سحر، 

تاأهيل  واإعــادة  الطبيعية،  البيئات  يف 

اإىل  املتدهورة،  النباتي  الغطاء  مواقع 

االإيجابية  ال�سلوكيات  تعزيز  جــانــب 

وحماية  ــوطــن،  ال بيئة  عــلــى  للحفاظ 

البيئة وحت�سني جودة احلياة. وك�سف 

املركز  اأم�ض  اأنه ي�ستهدف اإكثار �سجرة 

االأ�سجار  من  لكونها  املعمرة؛  »اخلــزم« 

املحلية النادرة واملهددة باالنقرا�ض.

�سجرة  اأن  تويرت-  –عرب  املركز  وذكــر 

العراب  ا�سم  حمليا  عليها  يطلق  اخلزم 

نــــادرة  ــجــرة  �ــس وهــــي  اخلـــو�ـــض،  اأو 

وي�سل  النمو،  وبطيئة  جــدا  ومعمرة 

ارتفاعها اإىل �ستة اأمتار.

مــهــددة  �ــســجــرة اخلــــزم  اأن  واأ�ـــســـاف 

يف  ا�ــســتــخــدامــهــا  ب�سبب  بــاالنــقــرا�ــض 

ومن  النحل،  وخــاليــا  احلــبــال  �سناعة 

اأنها تفرز ع�سارة حمراء ذات  فوائدها 

ال�سباغة  يف  وت�ستخدم  طبية  فــوائــد 

�سجرة  اأن  يذكر  والتلوين.   والكتابة 

اخلزم من االأ�سجار النادرة التي عرفها 

جمالية  قيمة  لها  الــقــدم،  منذ  االإن�سان 

التجارية،  قيمتها  عــن  ف�ساًل  وطبية، 

ويــ�ــســتــخــرج مــن �ــســاقــهــا �ــســائــل اأحــمــر 

و�سناعية  طبية  تقنيات  يف  ي�ستخدم 

على  اخلــزم  �سجرة  وتــقــوم  متقدمة.. 

يف  يتفرع  اأمــتــار   3 قرابة  يرتفع  �ساق 

حد  اإىل  ت�سبه  الف�سائل  من  عــدد  اعــاله 

تتعمق  »الـــدوم«، وجــذورهــا  �سجرة  ما 

اأزهــــار بي�ساء  بــعــيــًدا، ولــهــا  وتــذهــب 

جميلة ولها بذور ميكن زراعتها.

وا�ــســتــخــدمــت قــدميــا يف الــكــتــابــة على 

واغلب  طــويــال  زمــنــا  فيبقى  ال�سخور 

النقو�ض احليوانات احلمراء املوجودة 

يف جبال �سدا االعلى واال�سفل بالباحة 

امل�ستخرجة  الهيماتيت  مبــادة  ملونة 

مــن هـــذه الــ�ــســجــرة.   كــمــا  ي�سنع من 

ــــواع خاليا  جـــذع الــ�ــســجــرة افــ�ــســل ان

انقرا�ض  يف  �ساهم  الــذي  االمــر  النحل 

يف�سلونها  النحالني  اأن  وذلك  ال�سجرة 

على باقي االأ�سجار. واكرث ا�سباب تلفها 

القرود  مهاجمة  اجلنوبية  املنطقة  يف 

فتعمد  اجلفاف  موا�سم  يف  خا�سة  لها 

اللحاء  بق�سر  وتقوم  مهاجمتها  القرود 

واأكل »اجلمار« من داخل اجلذع. 

جدة ـ البالد  

ـــدن والــبــلــديــات  يف  امل امــانــات  ت�سعى 

ب�سورة  اململكة   ومــدن  مناطق  خمتلف 

الب�سري  الت�سوه  معاجلة  على  حثيثة  

املــدن   يف  احلــ�ــســري  امل�سهد  وحتــ�ــســني 

لالإ�سهام يف رفع م�ستوى جودة احلياة، 

وكيفية  املقدمة،  باخلدمات  واالرتــقــاء 

امل�سهد  حتــ�ــســني  يف  املــجــتــمــع  ا�ـــســـراك 

احل�سري من خالل االإبالغ عن الت�سوه 

الب�سري وتقدمي املبادرات واالقرتاحات 

التي ت�سهم يف حت�سني امل�سهد احل�سري 

املهند�ض  اأكد  اجلهود  هذه  مع  ،واإت�ساقا 

بــنــاء  اأن  املـــعـــمـــاري، حمــمــد احلـــربـــي، 

يف  بـ"الهناجر"  يعرف  ما  اأو  ال�سواتر 

يف  وذلــك  نظامية،  خمالفة  يعد  املــنــازل 

بناء  مــن  االنتهاء  بعد  بناوؤها  مت  حــال 

الراغبني  "احلربي"،   ون�سح  املــنــزل. 

يف بناء الهناجر باإدخالها �سمن ت�سميم 

الت�سييد  عملية  يف  الــبــدء  قبل  الــبــنــاء 

والــوقــوع  الــبــ�ــســري،  الت�سوه  لتجنب 

اأن بناء  يف خمالفة نظامية. واأ�سار اإىل 

ال�سواتر بعد اإمتام البناء يحدث ت�سوها 

تهوية  اأو  اإ�ــســافــة  يــوفــر  وال  بــ�ــســريــا، 

يتم  اأن بع�سها  للمنزل، ف�سال عن  جيدة 

اإن�ساوؤها دون مراعاة لالأحمال اأو حركة 

الرياح، مما قد ي�سكل خطًرا على �سالمة 

االإن�سان.

يعر�ض  ال�سواتر  هذه  بناء  اأن  واأ�ساف 

�ساحب املنزل اأي�سا لغرامة مالية، طبقا 

للمادة 35 من نظام املباين والطرق، لذا 

ا�ست�سارية  مبكاتب  باال�ستعانة  ُين�سح 

ومراكز اخلدمات البلدية لعمل الت�سميم 

املنا�سب لهذه ال�سواتر واأخذ الرتاخي�ض 

وزارة  اأن   يــذكــر  الإنــ�ــســائــهــا.  الـــالزمـــة 

واالإ�سكان   والقروية  البلدية  ال�سوؤون 

بــعــنــوان  حــمــلــة  اأطـــلـــقـــت   واأن  �ــســبــق 

متكني  بـــهـــدف  "�سور_واأر�سل"، 
بــاالإ�ــســهــام  واإ�ــســراكــهــم  املجتمع  ــــراد  اأف

لالرتقاء  احل�سري  امل�سهد  حت�سني  يف 

واأهــداف  برامج  �سمن  احلياة.  بجودة 

توعية  اإىل  اإ�سافة   ،2030 اململكة  روؤية 

حت�سني  يف  دوره  وتــعــزيــز  املــجــتــمــع 

على  باملحافظة  وذلــك  احل�سري  امل�سهد 

نظافة االأماكن واملمتلكات العامة.

استشاري غدد وسكري لـ           :
الغرغرينا تبدأ بالتهاب وتنتهي بالجراحة

جدة ــ حليمة �أحمد 

اأن  القدمني  يف  الب�سيطة  للم�ساكل  ميكن 

وت�سبب  بال�سكري  املــ�ــســاب  ــدى  ل تتطور 

م�ساعفات خطرية ، قد تبداأ امل�ساكل بفقدان 

مرحلة  اإىل  لت�سل  القدمني  يف  االإح�سا�ض 

البرت يف اأ�سواأ االأحوال ،  غالًبا يبداأ اعتالل 

وال�ساقني  القدمني  يف  ال�سكري  االأع�ساب 

والذراعني.وللوقاية  اليدين  يتلوهما  ثم 

بالتحكم  ين�سح  فاإنه  القدمني  م�ساكل  من 

اإر�ــســادات  واتــبــاع  بالدم  ال�سكر  مب�ستوى 

العناية بالقدمني.

وال�سكري  الغدد  ق�سم  ورئي�ض  ا�ست�ساري 

الده�ض  رائــد  الدكتور  الوطني  باحلر�ض 

الغدد  ق�سم  ورئي�ض  ا�ست�ساري  يعرف  قال 

رائد  الدكتور  الوطني  باحلر�ض  وال�سكري 

تتمثل  الغرغرينا  بـــاأن  اأو�ــســح   الــدهــ�ــض  

تدفق  لنق�ض  اإمــا  اجل�سم  اأن�سجة  موت  يف 

بكتريية  بعدوى  الإ�سابتها  واإما  اإليها  الدم 

فيها  االأطــراف مبا  عــادًة  خطرية. وت�سيب 

اأ�ــســابــع الــقــدمــني واأ�ــســابــع الــيــديــن، وعن 

الفحو�سات  تت�سمن  قـــال:  الت�سخي�ض 

الطبيب  يلجاأ  وقــد  واال�ــســعــة  الــدم  حتليل 

الداخل  مــن  اجل�سم  ملعاينة  اجلــراحــة  اإىل 

اأنه ال ميكن حفظ  اإىل  اأف�سل واأ�سار  ب�سكل 

اتخاذ  ميكن  ولكن  ت�سررت  التي  االأن�سجة 

ي�سمل  وقد  الغرغرينا،  تفاقم  ملنع  خطوات 

عـــالج الــغــرغــريــنــا االأدويـــــة 

الــعــالج  اأو  اجلــــراحــــة  اأو 

ال�سغط،  عــايل  باالأك�سجني 

اأو مزيًجا من هذه العالجات 

احلالة   �ــســدة  بح�سب  وذلـــك 

احلــــاالت  ويف   ، الــ�ــســحــيــة 

البرت حيث  ال�سديدة  يحدث 

برت  اإىل  الطبيب  ي�سطر  قد 

اجلـــزء املــ�ــســاب مــن اجل�سم 

جــــراحــــًيــــا وميـــكـــن الحـــًقـــا 

اال�ستعانة بطرف ا�سطناعي 

منا�سب ، وميكن اإجراء اجلراحة با�ستخدام 

على  الطبيب  يعمل  وخاللها  جلدية  رقعة 

يف  اآخــر  جــزء  من  �سليمة  جلد  رقعة  اإزالـــة 

التي  االأجـــزاء  ُتــوؤخــذ من  اجل�سم  عــادًة ما 

تغطية  يف  ي�ستخدمها  ثــم  الثياب  تخفيها 

اإال  اجلــراحــة  جُتــري  وال  امل�سابة  املنطقة 

امل�سابة  املنطقة  اإىل  يتدفق  الــدم  كــان  اإذا 

ذكر  بــاالأعــرا�ــض  يتعلق  وفيما  كــاف.  بقدر 

على  يتغري  حيث  اجلــلــد  لــون  تغري  منها: 

واإفــــرازات  املري�ض  لــدى  الغرغرينا  نــوع 

تت�سرب  كريهة  رائــحــة  ذات 

من القرحة ،ال�سعور بربودة 

ـــد عـــنـــد ملـــ�ـــســـه. وقــــال  اجلـــل

مــن االأ�ــســبــاب الــتــي تـــوؤدي 

يف  نق�ض   : الغرغرينا  اإىل 

ــــدم ومـــن دون  اإمـــــــدادات ال

وجـــود اإمـــداد جيد بــالــدم ال 

ميكن للخاليا اأن ت�سمد وقد 

ي�سمحل الن�سيج ، والعدوى 

،واالإ�سابة اجل�سدية. 

اأنواع الغرغرينا قال :  وعن 

وتكون  ببطء  تتفاقم  قد  اجلافة  الغرغرينا 

االأ�سخا�ض  لدى  �سيوًعا  اأكرث  بها  االإ�سابة 

امل�سابني بداء ال�سكري اأو اأمرا�ض االأوعية 

اإىل  حتتاج  الرطبة  ،والغرغرينا  الدموية 

وقد  ب�سرعة  تنت�سر  الأنها  ــوًرا  ف معاجلتها 

مهددة  الغازية  والغرغرينا   ، مميتة  تكون 

للحياة مثل الرطبة ، اما الغرغرينا الداخلية 

مثل  اأكـــرث،  اأو  واحـــًدا  ع�سًوا  ُت�سيب  هــي 

الــدوديــة.   ــزائــدة  ال اأو  ـــرارة  امل اأو  االأمــعــاء 

م�سابًا  املــريــ�ــض  كـــان  اإذا  اأنــــه  ـــاف  واأ�ـــس

من  يكفي  ما  ينتج  ال  ج�سمه  فاإن  بال�سكري 

اخلاليا  ي�ساعد  )الــذي  االأن�سولني  هرمون 

يقاوم  اأو  الــدم(  يف  ال�سكر  امت�سا�ض  على 

تـــاأثـــريات االأنــ�ــســولــني. وميــكــن اأن يـــوؤدي 

ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم يف النهاية اإىل 

اإتالف االأوعية الدموية ، وتقليل تدفق الدم 

اإىل جزء معني من اجل�سم ، اأو اإيقاف تدفق 

الغرغرينا  حتدث  ثم  ومن  متاًما  اإليه  الــدم 

وذكر لتفادى االإ�سابة بالغرغرينا : متابعة 

م�ساب  ال�سخ�ض  كـــان  اإذا  الــ�ــســكــري  داء 

ــوزن  ال حــيــث   ـــوزن  ال اإنــقــا�ــض  بال�سكري، 

الزائد قد يوؤدي اإىل ال�سغط على ال�سرايني 

مما يعيق تدفق الدم ، وعدم تعر�ض اجللد 

تقلل  ال�سقيع  ل�سعة  الأن  ال�سقيع  لل�سعة  

اأجزاء  اإىل  طبيعية  ب�سورة  الدم  تدفق  من 

اجل�سم امل�سابة.

رائد الدهش

محمد الشهري

"هيئة األدب" تنظم 
فعالية "النص والصورة 

في أدب الرحالت
الريا�ض ـ البالد  

تنظم هيئة االأدب والن�سر والرتجمة  

اليوم يف مكة املكرمة فعالية "الن�ض 

حيث  الرحالت"،  اأدب  يف  وال�سورة 

ال�سورة  زاويـــة  الفعالية  �ستتناول 

من  الرحالت"  "اأدب  يف  والــنــ�ــض 

اأدباء متخ�س�سني يف  خالل م�ساركة 

اأهــم  اأحــد  توثيق  بهدف  املــجــال  هــذا 

االأجنا�ض االأدبية املهمة.

الـــ�ـــســـوء على  ــيــة  ــفــعــال ال ــلــط  وتــ�ــس

املا�سي  بني  الرحالت"  "اأدب  تطور 

هذا  بدايات  �ساحب  ومــا  واحلا�سر 

االأدب من حتديات و�سعوبات وحتى 

ب�سرعة  يت�سم  الذي  احلديث  ع�سرنا 

و�سائل  خــالل  مــن  والتوثيق  النقل 

جانب  اإىل  االجــتــمــاعــي،  الــتــوا�ــســل 

توثيق الرحالت بني الن�ض وال�سورة 

يف االأدب العربي والعاملي، باالإ�سافة 

االأدبـــــي  الــنــتــاج  ــعــرا�ــض  ــت ا�ــس اإىل 

وامل�ست�سرقني.  املحليني  لــلــرحــالــة 

ت�ستهدف  التي  الفعالية  هذه  وتاأتي 

جميع املهتمني باأدب الرحالت، �سمن 

جهود هيئة االأدب والن�سر والرتجمة 

اململكة  يف  االأدبـــــي  املــ�ــســهــد  الإثـــــراء 

تعزز  الــتــي  واالأنــ�ــســطــة  بالفعاليات 

رحبًا  الثقايف، وتوفر جمااًل  احلراك 

واملثقفني  االأدبــاء  بني  االأفكار  لتبادل 

ــــــداع بني  واملــهــتــمــني مبـــجـــاالت االإب

عموم اأفراد املجتمع.

الريا�ض ـ البالد 

الــعــام  بـــاالأمـــن  االأمــنــيــة  اجلــهــات  �سبطت 

لنظام  خمالفني   )5( الق�سيم  منطقة  يف 

املحلي  احلطب  من  كمية  بحوزتهم  البيئة 

مركبات،   )5( مــن  على  للبيع  املــعــرو�ــض 

النظامية  االإجـــــــراءات  جــمــيــع  ـــخـــذت  واتُّ

بحقهم وت�سليم الكميات امل�سبوطة للجهات 

املخت�سة بوزارة البيئة واملياه والزراعة.

التي  احلملة  تنفيذ  اإطـــار  يف  ذلــك  ويــاأتــي 

تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة يف القوات 

االأمنية  واجلــهــات  البيئي  لالأمن  اخلا�سة 

اأو  ت�سويق  ن�ساطات  متابعة  يف  امل�ساندة 

املــدن  داخـــل  املحلي  احلــطــب  نقل  اأو  بيع 

ــطــرق الــتــي تربط  واملــحــافــظــات وعــلــى ال

املــجــال عرب  املــنــاطــق، ومــا ين�سر يف هــذا 

خمتلف املن�سات االإلكرتونية.

االإبـــالغ  على  اجلميع  الــعــام  االأمـــن  وحــث 

اأو  البيئة  على  اعتداًء  متثل  حاالت  اأي  عن 

احلياة الفطرية على رقمي الطوارئ )996( 

و)999( يف جميع مناطق اململكة، و)911( 

مبنطقتي مكة املكرمة والريا�ض.

ضبط )5( مخالفين لنظام
البيئة بحوزتهم حطب محلي
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26-1-1372 هـ  23-8-1380 هـ 

21-1-1384 هـ 27-8-1380 هـ 

26-8-1380 هـ 

18-1-1384 هـ 



جدة – البالد
على  امل���ح���رف���ن  دوري  راب���ط���ة  واف���ق���ت 
الفي�صل  عبدالله  الأم���ر  ا���ص��ت��اد  ا�صت�صافة 
ملباراة الديربي املرتقبة التي �صتجمع الأهلي 
دوري  من  ال�صابعة  اجلولة  �صمن  والحت��اد، 

كاأ�س الأمر حممد بن �صلمان للمحرفن، يوم 
اجلمعة املقبل.

ا�صتاد  على  امل��ب��اراة  تلعب  اأن  مقررا  وك��ان 
تد�صن  اأن  على  املوافقة  متت  لكن  اجلوهرة، 
عودة ا�صتاد الأمر عبدالله الفي�صل ل�صت�صافة 

املباريات بلقاء الديربي الذي ينتظره اجلميع، 
وذلك بعد اكتمال جاهزيته والنتهاء من كافة 
لحت�صان  ليعود  والتجديد،  الرميم  اأعمال 

املباريات بعد غياب دام �صنوات.
و�صت�صهد مواجهة الديربي ح�صور 16 األف 

للملعب،  ال�صتيعابية  الطاقة  بح�صب  متفرج 
و�صتكون ن�صبة ح�صور جماهر الحتاد %70 
الأهلي،  مقابل 30% جلماهر  امل�صيف،  كونه 
مكاين  من�صة  على  التذاكر  بيع  يبداأ  اأن  على 

يوم غد الأربعاء.
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ينبع- البالد
للدبابات  اململكة  بطولة  فعاليات  الأول،  اأم�����س  ينبع  مدينة  يف  اختتمت 
البحرية التي نظمها الحتاد ال�صعودي للريا�صات البحرية والغو�س، مب�صاركة 
مت�صابقن حمرفن وهواة لريا�صة الدبابات البحرية. واأ�صدل املدير التنفيذي 
املكلف لالحتاد ال�صعودي للريا�صات البحرية والغو�س ثامر حاب�س ال�صتار على 
جولت �صباق اليوم الثاين والأخر بتلويحه بعلم النهاية جلولت ال�صباق؛ ليتم 
بعدها الإعالن عن جميع النتائج النهائية للفئات الأربع امل�صاركة يف مناف�صات 
 Ski Division، Runabout  ،Runabout GB1 وهي:  البطولة 

 .Freestyle  ،GB4

اختتام بطولة المملكة للدبابات البحرية بينبع

ادعموا إدارة مسلي ياجماهير النصر 
 جا�سم بن اأحمد اجلا�سم

اأمام  اخل�صارة  بعد  كبرا  عتابًا  ناديها  اإدارة  الن�صر  ن��ادي  جماهر  عاتبت 
�صلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر  ك��اأ���س  دوري  م��ن  اخلام�صة  اجل��ول��ة  يف  الحت���اد 
بطولة،  اأي  حتقيق  دون  للفريق  انتهى  الريا�صي  املو�صم  وكاأن  للمحرفن، 
بدايته،  زلنا يف  فما  ال��دوري  نقاط يف  اأنها تعترب جمرد خ�صارة ثالث  رغم 
دوري  منه يف  املاأمول  امل�صتوى  يقدم  الذي مل  الوحيد  الن�صر  فريق  ولي�س 
هذا املو�صم. ففريق الهالل ك�صب الطائي ب�صعوبة وتعادل مع الباطن مرورًا 
بال�صباب الذي كان و�صيف الدوري يف املو�صم وتعر�س خل�صارتن وانتهاء 
بالأهلي الذي مل يحقق اأي فوز من �صت مباريات.. رمبا نادي الحتاد الذي 
الريا�صين  واملتابعن  النقاد  توقعات  اأن  رغم  مميزة  فنية  مب�صتويات  ظهر 
كانت ت�صر اإىل تناف�س قوي جدا لهذه الفرق يف ظل ال�صتعداد اجليد وكذلك 

وجود لعبن حمرفن اأجانب على م�صتوى عال. 
بدايته  يف  ال���دوري  م��ازال  الإدارة.  مع  وقفت  الأن��دي��ة  تلك  جماهر  اأن  اإل 
برئا�صة  الن�صر  نادي  اإدارة  املناف�صة..  الفرق  نقاط  يف  كبر  تقارب  وهناك 
مقدمتهم  ال�صرف، ويف  اأع�صاء  من  كبر  بدعم  التي حتظى  معمر  اآل  م�صلي 
كبر  طموح  ولديها  مميزا   عمال  تقدم  فهد  بن  خالد  الأم��ر  الداعم  الع�صو 
وخطط مدرو�صة؛ من اأجل مناف�صة الفريق على جميع البطولت هذا املو�صم، 
والدليل هو التعاقد مع اأف�صل الالعبن الأجانب املحرفن املميزين بالإ�صافة 
اإىل الالعبن املحلين؛ حيث اإن الالعب البديل يف م�صتوى الأ�صا�صي.. رمبا 
التي  النتائج  يحقق  ومل  الفريق  مع  يوفق  مل  منيز  مانيو  الربازيلي  املدرب 
التعاقد مع مدرب عاملي يكون يف  الإدارة تعكف على  كانت متوقعه وحاليًا 

م�صتوى وتطلعات فريق الن�صر. 
لذلك يجب على اجلماهر الن�صراوية ال�صرب وعدم ال�صتعجال على النتائج، 
اأبطال  دوري  من  الثمانية  دور  يف  اأ�صابيع  بعد  كبرة  مهمة  اأمامه  فالفريق 
الن�صراوية  اجلماهر  وتطمح  الريا�س،  يف  الإماراتي  الوحدة  اأم��ام  اآ�صيا 
لتحقيق هذه البطولة؛ لذلك ادعموا اإدارة م�صلي اآل معمر وكونوا خلف اإدارة 
ناديكم؛ مهما كانت النتائج، و�صعوا اأيديكم يدًا واحدة وقلبًا واحدا فالإدارة 
تعمل جاهدة من اأجل اإ�صعادكم، والأمور تب�صر باأن فريق الن�صر �صوف يكون 
�صديقًا ملن�صات التتويج هذا املو�صم، كما كان؛ لذلك ادعموا اإدارة ناديكم فما 

زال امل�صوار طويال ولكم موعد مع الفرح.

jassim33jassim

ديربي جدة يدشن عودة 
استاد عبداهلل الفيصل

الدرعية في اختبار القادسية والنهضة يستضيف بيشة
في الجولة الرابعة من دوري " يلو"

حائل - خالد احلامد
اجلولة  م��واج��ه��ات  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  تتوا�صل 
الرابعة من دوري" يلو" لأندية الدرجة الأوىل، 
والتي يتوقع اأن ت�صهد تناف�صا قويا؛ حيُث ُتلعب 
اأربع ُمباريات، في�صت�صيف النه�صة الذي ميتلك 
والفائز  )3ن��ق��اط(،  بي�صة  فريق  نظره  نقاط   4
ويف  املقدمة.  مراكز  اإىل  �صيتقدم  الفريقن  من 
نقاط( مع  الأخ��دود)3  ال�صاعدان  يلتقي  جنران 
اخللود)بدون نقاط( يف مواجهة مهمة للفريقن 
يف رحلة البقاء، ويف الباحة يواجه العن)نقطة 

نقاط( يف   4( اأر�صه نظره هجر  على  واح��دة( 
اأقوى مواجهات اجلولة.

الدرعية  مبواجهة  اليوم  مواجهات  وتختتم 
اأن  وينتظر  نقاط(،   4( القاد�صية  مع  نقاط(   6(
للنقاط  الفريقن  حلاجة  جدًا  قويا  اللقاء  يكون 
يف  لال�صتمرار  كبرة  اأهمية  ذات  �صتكون  التي 
املناف�صة. من جهة اأخرى، مت تاأجيل لقاء فريقي 
ك��ان مقرًرا  ال��ذي  جن��ران وال�صعلة يف جن��ران، 
ب�صبب  الأرب��ع��اء؛  غد  ي��وم  اإىل  الثنن  اأم�س  له 

ظروف الطران.

أهداف" لوبيز وسوزا وكاكتاش" 
األجمل في السادسة

جدة – البالد
ال���دوري  ب��راب��ط��ة  الفنية  اللجنة  اخ��ت��ارت 
ال�����ص��ع��ودي ل��ل��م��ح��رف��ن اأف�����ص��ل 3 اأه����داف 
دار(  لنا  )ه��ي  جولة  ال�صاد�صة،  اجل��ول��ة  يف 
�صلمان  ب��ن  حم��م��د  الأم����ر  ك��اأ���س  دوري  م��ن 
رام��ون  ال��ربازي��ل��ي  ه��دف  وه��ي  للمحرفن، 
لوبيز جنم الفيحاء يف مرمى الأهلي، وهدف 
التفاق من  �صوزا لعب  اإيلريك دي  مواطنه 
ركلة حرة مبا�صرة يف مرمى الطائي، وهدف 
يف  �صمك  لع���ب  ك��اك��ت��ا���س  ميغو  ال��ك��روات��ي 

مرمى اأبها يف ديربي اجلنوب.

مدرب األخضر والنصر السابق يعتزل التدريب 
الريا�ض- في�سل الرقيبة

اأعلن املدرب الأرجنتيني اإدغاردو باوزا مدرب 
نادي الن�صر واملنتخب ال�صعودي �صابقًا اعتزاله 
م�صرته  يف  الأرجنتيني  ويحمل  ال��ت��دري��ب.. 
التدريبية797 مباراة، حقق من خاللها 6 األقاب؛ 
من �صمنها بطل ليربتادوري�س ملرتن، وو�صيف 
اأف�صل مدرب  كاأ�س العامل لالأندية ملرتن، وحقق 
يف اأمريكا اجلنوبية 2008، ودرب نادي الن�صر 

يف عام 2009 واأ�صرف على املنتخب ال�صعودي خلفًا للهولندي مارفيك، وخا�س مع 
الأخ�صر ال�صعودي 5 مباريات دولية ودية؛ ا�صتعداًدا ملونديال رو�صيا 2018.. فاز 
يف اثنتن على جامايكا )5-2( ولتفيا )2-�صفر(، وخ�صر ثالًثا اأمام غانا )�صفر-3( 
والربتغال )�صفر-3( وبلغاريا )�صفر-1(. ُيذكر اأن اآخر جتارب املدرب باوزا كانت 

مع نادي روزاريو �صنرال الأرجنتيني يف2019.
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في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

للنجم  م�ساركة  اأول  املواجهة  ت�سهد 
دوري  يف  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني 
الباري�سي،  الفريق  بقمي�ص  الأبــطــال 
وقد تدرب )الربغوث( مع زمالئه ب�سكل 
طبيعي بعد غيابه عن اآخر مباراتني يف 

الدوري ب�سبب الإ�سابة.
بيب  ال�سابق  مدربه  �سيواجه  مي�سي 
غوارديول الذي كان حمظوظا باأنه درب 
النجم الأرجنتيني يف اأوج تاألقه ف�سنعا 

املجد لرب�سلونة خالل 4 �سنوات.

خــــالل وجــــــوده مـــع مــيــ�ــســي، حــّقــق 
مع  اأعــــوام   4 يف  لقبًا   14 غـــوارديـــول 
يف  لقبان  بينها  من  الكاتالوين،  النادي 
دوري اأبطال اأوروبا )2009 و2011(، 
وهو لقب مل ي�ستطع اإحرازه يف ما بعد 

من دون مي�سي.
فاأحرز حتت قيادة املدرب  اأما مي�سي، 
الإ�ـــســـبـــاين اأبـــــرز اإجنــــازاتــــه الــفــرديــة 
واجلماعية، ففاز بجائزة الكرة الذهبية 
و2011(   2010  ،2009( مــــرات   3

 2010( مـــرتـــني  الـــذهـــبـــي  واحلــــــــذاء 
و2012(.

غــوارديــول  بــني  الــ�ــســراع  و�سيتجدد 
ويف  بوكيتينو،  الأرجنتيني  واملــدرب 
ذات املجموعة الأوىل يلعب ليبزيغ مع 

كلوب بروج.
نظريه  غياب  بعد  ميالن  وي�ست�سيف 
اأتلتيكو مدريد على ملعب "�سان �سريو" 
�سمن مناف�سات املجموعة الثانية، لكنه 

�ــســيــفــتــقــد خـــدمـــات 

جنمه ال�سويدي زلتان اإبراهيموفيت�ص 
بداعي الإ�سابة.

ليفربول  يحل  ذاتها،  املجموعة  ويف 
�سيوفا  �سالح  حممد  امل�سري  وجنمه 
ــغــايل، حــيــث يــاأمــل  ــربت ــو ال ــورت عــلــى ب
يكون  اأن  كلوب  الأملــاين يورغن  املدرب 
"فخر العرب" جاهزا لتحطيم املزيد من 
 100 رقم  بهدفه  احتفل  اأن  بعد  الأرقــام 

يف الربميري ليغ.
ــا دورمتــــونــــد مع  ــي ــس ويــلــعــب بــورو�

�ــســبــورتــيــنــغ لــ�ــســبــونــة يف املــجــمــوعــة 
تاألقا  اجلميع  يتنتظر  حيث  الــثــالــثــة، 
جديدا من الثنائي ال�ساب املرعب هالند 
ي�ست�سيف  حني  يف  بيلينغهام،  وجــود 
بي�سيكتا�ص  نظريه  الهولندي  اأياك�ص 

الرتكي.
الريال يف مهمة �سهلة

ي�ستقبل  ـــرابـــعـــة،  ال املــجــمــوعــة  يف 
تريا�سبول  �سريف  نظريه  مدريد  ريــال 

ـــدو يف  ـــب ــــاراة ت ــــب املـــــولـــــدويف، يف م
يف  يتاألق  الــذي  امللكي  الفريق  متناول 
بنزمية  كرمي  الفرن�سي  النجم  �سفوفه 
جــونــيــور،  فيني�سيو�ص  والــربازيــلــي 
ـــاين  واخلـــرب الــ�ــســار هــو جــاهــزيــة الأمل
كـــرو�ـــص لــلــمــ�ــســاركــة بــعــد تــعــافــيــه من 

الإ�سابة.
ـــرت  اإن يــحــل  املـــجـــمـــوعـــة،  ذات  ويف 
دونيت�سك  �ساختار  على  �سيفا  ميالن 

الأوكراين.

جدة- البالد
رئي�ص  لبورتا  خــوان  اأن  اإ�سبانية  تقارير  ك�سفت 
و�سط  خط  لعب  اإي�سكو  مع  التعاقد  يريد  بر�سلونة 

ريال مدريد جماًنا يف �سيف عام 2022.
�سنرتال"  ديــفــنــ�ــســا  موقع"  ملــعــلــومــات  ـــا  ـــًق ووف
الأهمية  قليل  لعب  األركــون  اإي�سكو  فاإن  الإ�سباين، 
يف مباريات ريال مدريد الأخرية وينتهي عقده يف 
30 يونيو 2022، ول يفكر النادي امللكي يف جتديد 
عقده، وبا�ستثناء اخلروج املفاجئ يف �سوق ال�ستاء، 
فاإن لعب خط الو�سط �سيكون حًرا يف النتقال اإىل 
اأي فريق يريده يف �سفقة جمانية يف ال�سيف املقبل.
حًرا  و�سيكون  عاًما   29 حالًيا  اإي�سكو  عمر  يبلغ 
ريال  مع  عقده  نهاية  بعد  املقبلة  وجهته  اختيار  يف 
مدريد، ويف الواقع، فاإن الفريق الذي اأظهر اهتماًما 
للتعاقد  م�ستعد  اأنه  ويبدو  الإ�سباين  بالالعب  كبرًيا 
بر�سلونة،  ـــادي  ن هــو  حــر  انــتــقــال  �سفقة  يف  مــعــه 

املناف�ص الأبدي للمريينغي.
لبورتا يف مرحلة اإعادة بناء الفريق ولعب 

ي�سل  قد  الذي  اإي�سكو،  مكانة  يف  قدم  كرة 
�ــســيــكــون �ــســفــقــة رائـــعـــة لفريق  جمـــاًنـــا، 
البلوغرانا، على الرغم من اأنه يجب معرفة 

قرار لعب ريال مدريد.
احلــقــيــقــة هـــي اأن هـــذا الـــنـــوع مـــن الــالعــبــني 

�سيمنح بر�سلونة قفزة نوعية يف املو�سم املقبل، 
خط  اإىل  اخلربة  �سيجلب  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

بو�سكيت�ص،  مــن  املــكــون  الو�سط 
يــونــغ، خــايف،  بـــيـــدري، دي 

ل  ومعظمهم  بــويــغ،  ريكي 
يف  وا�سعة  بخربة  يتمتع 
الأبــطــال  ودوري  الليغا 

با�ستثناء بو�سكيت�ص.

البورتا يخطط لجلب إيسكو مجانا 

جدة – البالد
من  الثانية  اجلولة  الثالثاء  اليوم  م�ساء  تلعب 
اأوروبــا،  اأبطال  دوري  لبطولة  املجموعات  دوري 
باري�ص  يجمع  الذي  الأثرياء  �سراع  يخطف  حيث 
ب�سفته  الأ�سواء  �سيتي  ومان�س�سرت  جرمان،  �سان 

اللقاء الأكرث ترقبا واإثارة.

 هزم جو�سوا وجرده من اأحزمته العاملية الثالثة 

األوكراني أوسيك يتربع على عرش المالكمة
جدة- البالد

جــــــرد املـــــالكـــــم الأوكــــــــــراين 
العامل  بطل  اأو�ــســيــك  األك�سندر 
يف الــــوزن الــثــقــيــل الــربيــطــاين 
اأحزمته  من  جو�سوا  اأنطوين 
العاملية الثالثة، بعد تغلبه 
النزال  يف  بالنقاط  عليه 
لندن  الذي جمعهما يف 
فــاأمــام 60  اأمــ�ــص.  اأول 
ملعب  يف  متفرج  األــف 
توتنهام هوت�سبري يف 
الربيطانية  العا�سمة 
لــنــدن، متــكــن اأو�ــســيــك 
من التغلب على جو�سوا 

باإجماع احلكام الثالثة بعد 12 جولة بواقع: 117-
�ساحب  ليجرد  و113-115،  و112-116   112
الثالثة كبطل يف الحتاد  العاملية  اأحزمته  الأر�ص من 
العاملية  املالكمة  ورابــطــة   )IBF( للمالكمة  الـــدويل 
 .)WBO( الــعــاملــيــة  املــالكــمــة  ومــنــظــمــة   )WBA(
للبطل  بالقا�سية(  منها   13( الـ19  هو  النت�سار،  وهذا 
من  اخلالية  م�سريته  خالل  عاما   34 البالغ  الأوكـــراين 

 24 مقابل  الثانية  هزميته  جو�سوا  جتــرع  فيما  الهزائم، 
الــوزن  عر�ص  على  الرتبع  من  اأو�سيك  ومتكن  انت�سارا. 
الثقيل عقب انتقاله من فئة الوزن اخلفيف الثقيل )90.71 
يف  مالكم  واأول  املطلق  العامل  بطل  اأ�سبح  اأن  بعد  كغم(، 
اخلفيف  ــوزن  ل الــكــربى  الأربــعــة  الألــقــاب  يجمع  التاريخ 
الأوىل  الن�سخة  بطل  بلقب  لــفــوزه  بــالإ�ــســافــة  الثقيل، 
"World Boxing Super Series" اأو  ل�سل�سلة 

كاأ�ص حممد علي للوزن اخلفيف الثقيل.

ميسي وباريس يواجهان 
السيتي وغوارديوال
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"اإلحصاء" تُطلق العدّ التجريبي وخصوصية تامة للبيانات
الريا�ض - البالد

الذي  التجريبي،  العّد  اأعمال  لالإح�ساء  العامة  الهيئة  بــداأت 
ي�ستهدف عينة حمددة من املحافظات واالأ�سر يف اإطار اال�ستعداد 
لتنفيذ اأعمال التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن يف اململكة، بعد اأن 

مت تاأجيله يف عام 2020م نظًرا لظروف جائحة كورونا.
وتعدُّ  اأكتوبر،   12 حتى  التجريبي  العّد  مرحلة  و�ست�ستمر 

وكافة  االأ�سر  من  بالتعداد  امل�ستهدفني  املجتمع  اأفــراد  م�ساركة 
ُي�سهم  ا  وطنيًّ واجــًبــا  واملقيمني  املواطنني  من  املجتمع  اأبــنــاء 
باأعلى  الهيئة  وتلتزم  التجربة،  هــذه  جنــاح  يف  رئي�س  ب�سكل 
داخل  ال�سكان  بيانات  جتاه  وال�سرية  اخل�سو�سية  م�ستويات 
اململكة امل�ساركني يف التعداد ال�سكاين، وعند ن�سر نتائج التعداد 
�سيتم االلتزام بخ�سو�سية ومبادئ البيانات، وقوانني �سريتها 

وعدم االإف�ساح عنها.
الهيئة  اأطلقت   ، معها  التوا�سل  م�ستوى  يرفع  مبــا  وعــمــاًل 
على  ي�ستمل  للتعداد  ا  خا�سً اإلكرتونيًّا  موقًعا  لالإح�ساء  العامة 
وطرق  التعداد  مفهوم  حول  التف�سيلية  املعلومات  من  الكثري 
رفع  حتقق  التي  االأدوات  مــن  منظومة  اإىل  اإ�ــســافــًة  تنفيذه، 

م�ستوى الوعي جتاه التعداد واأهمية امل�ساركة فيه.

الريا�ض - البالد
 ك�سفت جمعية االإرادة للموهوبني من ذوي االإعاقة ، اأن 
نيوم هي ال�سريك اال�سرتاتيجي جلائزة عّمار اخلليجية 
لتت�سع  اململكة  داخل  موا�سم   4 اجلائزة  ق�ست  اأن  بعد   ،

دائرة اكت�ساف املواهب.
جمل�س  ورئي�س  موؤ�س�سها  عــرب  اجلمعية  واأعــربــت    
نيوم  ل�سركة  �سكره  عن  بوق�س  عمار  الدكتور  االإدارة 
االإعاقة  ولذوي  حقها  االإجتماعية  امل�سوؤولية  اأولت  التي 

اململكة  لروؤية  مهم  جــزءًا  كونهم  النظري  منقطع  اهتمامًا 
االإعاقة  ذوي  جتاه  كبريًا  �سوءًا  األقت  والتي   2030
اجلمعية  تقدمه  مبــا  اعــتــزازه  عــن  اأكــد  كما   ، ومتكينهم 
للوطن من خالل دعم ذوي االإعاقة، موؤكدًا اأن املت�سابقني 
�سيقدمون مفاجاآت كبرية باإبداعهم من خالل موهبتهم ، 
ومتوقعًا اأن امل�سابقة �ستكون االأقوى يف تاريخ اجلائزة 
التي يتناف�س فيها املوهوبون واملوهوبات، ويحكم بينهم 

جلنة حتكيم مكونة من عدد من م�ساهري املتخ�س�سني.

بكني - وكاالت
قالت هيئة تنظيم البث يف ال�سني، اإنها �ست�سجع املنتجني 
عرب االإنرتنت، على اإنتاج ر�سوم كرتون متحركة "�سحية"، 
االإدارة  املبتذل.واأو�سحت  اأو  العنيف  املحتوى  عن  بعيدة 
الوطنية لالإذاعة والتلفزيون يف بيان، اأن االأطفال وال�سباب 
اأن  على  م�سددة  املتحركة،  للر�سوم  الرئي�سي  اجلمهور  هم 
احلقيقة  "يدعم  حمتوى  بث  اإىل  بحاجة  املوؤهلة  الوكاالت 

واخلري واجلمال".

حملته  كــّثــف  احلــاكــم  احلـــزب  اأن  اإىل  تــقــريــر  واأ�ـــســـار 
مهددا  االأخــرية،  االأ�سهر  يف  الرتفيه  �سناعة  "لتنظيف" 
بفر�س عقوبات قا�سية على امل�ساهري الذين ينخرطون يف 
اأخالقي، يف من�سوراتهم على  اأو غري  قانوين  �سلوك غري 

االإنرتنت.
وكانت ال�سلطات ال�سينية قد حظرت قبل اأ�سابيع عددا من 
برامج "تلفزيون الواقع"، وا�ستهدفت ما اعتربته "موؤثرين 

مبتذلني" على مواقع التوا�سل االجتماعي.

نيوم شريك استراتيجي لـ"عمّار للمواهب"

حرب صينية على الكرتون المبتذل

إصابة ولي عهد األردن بكورونا

إحذري مكياج عالي الرصاص والزرنيخ

 سابك ومايكروسوفت تبتكران بالستيك المحيطات

ضبط متحرشين وفتاتين 
خالفتا الذوق العام

الريا�ض - بريدة - البالد
" �سخ�س �سوابق" ومتحر�سني بفتاة  متكنت االأجهزة االأمنية من �سبط 
اأثناء قيادة �سيارتها. فقد �سرح املتحدث االإعالمي ل�سرطة منطقة الريا�س 
االأمنية جلرائم االعتداء على االأموال  املتابعة  باأن  الكريدي�س،  الرائد خالد 
مواد  بحوزته  �سبط  �سخ�س  على  القب�س  عن  اأ�سفرت  مرتكبيها  وتعقب 
متداول  فيديو  مقطع  يف  معه  اآخــر  �سخ�س  وبرفقته  ظهوره  اإثــر  خمــدرة، 
ي�سرقان حظرية للما�سية واالعتداء على مقيم حاول منعهما، وهما مواطنان 
اإجراءات  ال�سوابق، وجار ا�ستكمال  اأرباب  الثالث من العمر، من  العقد  يف 
املتابعة االأمنية للقب�س على االآخر.  ويف الق�سيم �سّرح املتحدث االإعالمي 
ل�سرطة منطقة الق�سيم املقدم بدر ال�سحيباين، باأن اجلهات االأمنية قب�ست 
العمر، ارتكبوا جرمية  الثاين والثالث من  العقدين  على )3( مواطنني يف 
حتر�س بفتاة اأثناء قيادتها مركبتها يف اأحد الطرق العامة باملنطقة، وجرى 
اإيقافهم واتخذت بحقهم االإجراءات النظامية االأولية، واإحالتهم لفرع النيابة 

العامة.
املقدم  ال�سرقية  املنطقة  ل�سرطة  االإعــالمــي  املتحدث  اأو�سح  اخلــرب  ويف 
حممد ال�سهري، باأنه مت حتديد وهوية فتاتني خالفتا الذوق العام يف مقطع 
فيديو يف اأحد االأماكن العامة، وتطبيق عقوبة خمالفات الئحة املحافظة على 

الذوق العام بحقهما.

فيسبوك وإنستجرام قد 
يختفيان من "آيفون"

جدة - البالد
لهواتف  امل�سنعة  االأمريكية  اأبل  �سركة  هددت   
اآيفون، بحظر تطبيقي "في�سبوك" و"اإن�ستجرام" 
الهواتف  ب�سل�سلة  اخلا�س  التطبيقات  متجر  من 

ال�سهرية.
جاء ذلك ب�سبب خالف بني "اأبل" و"في�سبوك"، 
اآيــفــون  لــهــواتــف  امل�سنعة  ال�سركة  اأبـــدت  حيث 

اعرتا�سها على بع�س ممار�سات "اإن�ستجرام".
قامت  "في�سبوك" اأنها  �سركة  اأكــدت  جانبها  من 
ي�ستبه  حمتوى  اأي  الإزالـــة  �سيا�ساتها  بتحديث 
اتــخــاذ  مت  اأنـــه  مو�سحة  بــاالنــتــحــار،  بــارتــبــاطــه 
التعر�س  مــن  امل�ست�سعفني  حلــمــايــة  خــطــوات 

للمحتوى املتعلق باإيذاء النف�س ب�سكل عام.
قدمت  اأنــهــا  اإىل  االأمريكية  ال�سركة  ــارت  واأ�ــس
امل�سكالت،  لدعم من يعانون بع�س  موارد جديدة 

كما وفرت خياًرا لالإبالغ عن املحتوى.

عمان - وكاالت
اأعلن الديوان امللكي االأردين اأن ويل العهد االأمري احل�سني بن عبدالله الثاين ب�سحة 
جيدة.  وقال يف بيان، اإن الفح�س الروتيني املعتمد ح�سب التعليمات ال�سحية املتبعة 
يف الديوان امللكي، اأظهرت اإ�سابة ويل العهد االأمري احل�سني بن عبدالله الثاين بفريو�س 

كورونا ، م�سيفا باأنه ظهرت عليه اأعرا�س خفيفة، وهو ب�سحة جيدة جدًا.
ووفقًا للربوتوكول ال�سحي املتبع يف حالة املخالطة من قبل اأ�سخا�س قد تلقوا اللقاح 
املنزيل  للحجر  العبدالله،  رانيا  وامللكة  الثاين،  عبدالله  امللك  �سيخ�سع  فريو�س،  �سد 
االحرتازي ملدة خم�سة اأيام، علمًا اأن نتائج فحو�ساتهما التي اأجريت اأم�س كانت �سلبية.

 بهاء الفرح الوطني
جازان - البالد

برعاية االأمري حممد بن عبد العزيز بن حممد بن عبدالعزيز اأمري منطقة جازان بالنيابة وح�صور وكيل االإمارة الدكتور عبداهلل بن حممد ال�صقر احتفت االإدارة العامة للتعليم 
مبنطقة جازان باليوم الوطني احلادي والت�صعني وذلك على م�صرح مركز االأمري �صلطان احل�صاري مبدينة جازان.

الوثائقية،  واالأفالم  املرئية،  واملقاطع  احلوارية،  وامل�صرحيات  الفنية،  واللوحات  ال�صعرية  بالق�صائد  وتاألقوا   ، البديعة  الوطنية  اللوحات  من  العديد  والطالبات  الطالب  ور�صم 
والو�صالت الغنائية الوطنية ومنها "ن�صيد وا�صلي" و ق�صيدة " طويقيون" واالأوبريت الوطني "انت�صار ال�صماء" الذي يحكي ق�صة توحيد هذه البالد وم�صرية النماء والرخاء فيها.

الريا�ض - البالد
واال�ستدامة،  بالبيئة  تعنى  حديثة  �سناعات  اإنــتــاج  نحو  الــقــوي  توجهها  اإطـــار  يف 
)مايكرو�سوفت(  مع  الكيماويات،  �سناعة  يف  عامليًا  الرائدة  ال�سركة  )�سابك(،  تعاونت 

ا�ستهالكي  منتج  اأول  بهيكل لت�سنيع  كمبيوتر(  )مــاو�ــس  اإلــكــرتوين 
على  يــحــتــوي  %20 من البال�ستيك املعاد خـــارجـــي 

املحيطات  مــن  ــره  ــدوي واملـــــجـــــاري املـــائـــيـــة ت
تـــعـــاون الــتــقــنــيــون الــتــي تــ�ــســب فــيــهــا. فقد 

ال�سركتني  لتحديد �سمات مادة املخت�سون يف 
معاد  البال�ستيكي  التدوير التي ترغب الــراتــنــج 

وهو  ا�ستخدامه،  يف  التقنية  التو�سل ال�سركة  عــن  اأثــمــر  مــا 
اإىل املادة التي تلبي متطلبات اجلودة ، وتنوي )�سابك( تطوير نوع جديد �سيكون اأحد 
ن�سبة  �سي�سكل  حيث  )مايكرو�سوفت(.  منتجات  يف  اجلديدة،  الت�سنيع  مــادة  مركبات 
%20 من هذا الراتنج، والذي من املتوقع اأن ي�سهم كل األف طن منه يف اإزالة 24 مليون 
التي  املائية  واملجاري  املحيطات  من  الواحد(  اال�ستخدام  )ذات  بال�ستيكية  مياه  زجاجة 

ت�سب فيها اأو ال�سواطئ القريبة منها.

جدة - البالد
حّذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجي مكياج "اأحمر خدود"، الحتوائهما على 

ن�سبة عالية من مادتي الر�سا�س والزرنيخ جتاوزت احلد امل�سموح به.
 Nitrq Beauty 4 خدود  "اأحمر  ا�سم  يحمل  االأول  املنتج  "الهيئة" اأن  واأو�سحت 
الثاين  املنتج  يحمل  فيما   ،2024/06 �سالحية  بتاريخ   "colors blusher 01
 Nitrq Beauty Matt Touch 6 colors �سينمائي  "اأحمر خدود مطفي  ا�سم 
 Shinuo( م�سنع  اإنتاج  من   ،2024/10 �سالحية  matt blusher 01" بتاريخ 
مل�ستويات  التعر�س  اأن  اإىل  والدواء"  "الغذاء  واأ�سارت   .)Cosmetics Co.،Ltd
عالية من الر�سا�س قد ي�سبب االإ�سابة بفقر الدم وارتفاع ال�سغط واأمرا�س الكلى واأمرا�س 
االأع�ساب، يف حني يوؤدي التعر�س لفرتات طويلة من معدن الزرنيخ اإىل تراكمه يف اجللد 
وال�سعر واالأظافر،والتهاب اجللد وفقدان ال�سهية، ون�سحت "الهيئة" امل�ستهلكني بالتخل�س 

من العينات املوجودة لديهم منهما.
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