السجن لسفري ومسؤول بالداخلية وعضو نيابة مدانني بالتزوير والرشوة واالختالس وإيقاف متالعبني بـ«احلالة الصحية»

حضور طالب االبتدائية غري مرهون بالتحصني
الريا�ض -البالد

الإعالم املتجدد

ك�شفت هيئة ال�صحة ال��ع��ام��ة «وق��اي��ة»،
�أن اك��ت��م��ال ج��رع��ات ال��ل��ق��اح ،لي�س �شرطً ا
ال�ستئناف الدوام احل�ضوري لطالب املرحلة
االبتدائية ،م�ؤكدة �ضرورة حتفيز الطالب
للم�سارعة ال�ستكمال جرعات التح�صني.
و�أو����ض���ح���ت «وق�����اي�����ة» ،خ��ل�ال ال��دل��ي��ل
الإر����ش���ادي ل��ل��ع��ودة �إىل امل���دار����س يف ظل
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�أبها  -البالد
افتتح الأمري تركي بن طالل بن عبدالعزيز �أمري منطقة ع�سري،
رئي�س هيئة تطوير املنطقة ،معر�ض "ميثاق امللك �سلمان العمراين"
ال��ذي تنظمه هيئة فنون العمارة والت�صميم ،بال�شراكة مع هيئة
تطوير ع�سري �ضمن ال�شراكات النوعية الني عقدتها الهيئة مع عدد
من اجلهات احلكومية والقطاعات اخلا�صة لتعزيز العمل التنموي
باملنطقة.
و ُيع ّرف املعر�ض بر�ؤية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
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� 12صفحة  /رياالن

انطالق معر�ض «ميثاق امللك �سلمان العمراين»

بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -يف فنون العمارة املحلية،
و�إب��راز دالالتها الثقافية ،وهويتها املتوافقة مع الطبيعة واملناخ
واملت�سقة مع البيئة املحيطة ،والتي تعك�س تاريخ اململكة و�إرثها
احل�ضاري الأ�صيل.
ويحتوي املعر�ض ال��ذي يقام داخ��ل قاعة امل ��ؤمت��رات باملدينة
اجلامعية ،على م�شاريع عمرانية مميزة حا�صلة على جوائز عاملية
وحملية� ،إ�ضافة �إىل التعريف بقيم ومبادئ امليثاق التي تُ�ساعد على
توجيه امل�صممني نحو القيم الثقافية يف العمارة ال�سلمانية2 .

جائحة ك��ورون��ا ،ل��ط�لاب الفئات العمرية
�أق��ل من � 12سنة� ،أن��ه ي�ستثنى من ال��دوام
احل�ضوري الفئات غري م�ستكملة التح�صني
والتي تكون �أك�ثر عر�ضة للمر�ض ال�شديد
والتنومي.
و�شددت ،على �ضرورة تطبيق الإجراءات
االح�ت�رازي���ة (ارت�����داء ال��ك��م��ام��ة ،والتباعد
اجل�سدي� ،أثناء الدرا�سة احل�ضورية بغ�ض

النظر ع��ن حالة التح�صني ،م ��ؤك��دة �إلغاء
اال���ص��ط��ف��اف ال�صباحي وت��وج��ي��ه الطالب
�إىل ف�صولهم م��ب��ا���ش��رة ،لتحقيق التباعد
اجل�سدي.
وح���ول ق��واع��د احل�����ض��ور واالن�����ص��راف،
�أ�شارت «وقاية»� ،إىل �أنه يتم تنظيم عملية
الدخول واخلروج عند بداية ونهاية الدوام
مبا مينع التزاحم و�ضمان التباعد.
4

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

كيلو ً
جراما من املخدرات يف قب�ضة الأمن
مكة املكرمة  -البالد

�أك��د املتحدث الإعالمي ل�شرطة منطقة مكة املكرمة� ،أن
املتابعة الأمنية ل�شبكات تهريب وترويج املخدرات� ،أ�سفرت
عن �إحباط حماولة ترويج  54.409كيلو جرام من مادة
امليث �إمفيتامني املخدر (ال�شبو) ،بحوزة  18متهم ًا من
اجلن�سيات الإثيوبية والباك�ستانية والبنجالد�شية ،منهم
 8خمالفني لنظام الإقامة ،مت القب�ض عليهم ،وجرى �إيقافهم
واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية ،و�إحالتهم �إىل

جهة االخت�صا�ص .يف ال�سياق ذاته� ،صرح املتحدث الر�سمي
للمديرية العامة ملكافحة امل�خ��درات ،ب ��أن املتابعة الأمنية
جلرائم تهريب املخدرات وترويجها� ،أ�سفرت عن القب�ض
على  3وافدين بت�أ�شرية زائ��ر من اجلن�سية الباك�ستانية
مبحافظة جدة ،بحوزتهم  7.1كيلو جرامات من مادة امليث
�إمفيتامني املخدر (ال�شبو) و 500جرام من مادة الهريوين
امل �خ��در ،وج ��رى �إي�ق��اف�ه��م ،وات �خ��ذت بحقهم الإج� ��راءات
النظامية الأولية ،و�إحالتهم �إىل النيابة العامة.

الريا�ض -البالد

زار ال��رئ��ي�����س م����ون ج��ي��ه �إن رئ��ي�����س
جمهورية ك��وري��ا وح��رم��ه ح��ي طريف
التاريخي ،وجت��ول داخ��ل ق�صر �سلوى
ومتحف الدرعية بحي طريف التاريخي
يف الدرعية امل�سجل �ضمن قائمة ال�تراث
العاملي يف اليوني�سكو.
كما زار الرئي�س الكوري والوفد املرافق له،
�إحدى حمطات م�شروع قطار الريا�ض ،وا�ستمع
�إىل �شرح مف�صل عن ما �ستقدمه خدمة النقل
العام التي ت�ضم م�شروع قطار الريا�ض وم�شروع
حافالت الريا�ض ،من خالل ربط العا�صمة عرب 6
م�سارات تغطي م�سافة  176كيلومرتاً ،ت�شمل على 85
حمطة موزعة يف �أنحاء الريا�ض ،وجتول والوفد املرافق
له عقب ذلك يف �أرج��اء املحطة ،مطلعني على جتهيزات
املحطة وفق �أعلى املعايري و�أحدث التقنيات.
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ارتفاع الصادرات غير النفطية
الريا�ض  -البالد

حققت ال�صادرات ال�سعودية غري النفطية ن�سبة ارتفاع تُق ّدر بـ  % 34منذ بداية عام 2021م وحتى
الربع الثالث ،ت�صدرتها قطاعات البرتوكيماويات ،ومواد البناء ،واملركبات وقطع الغيار.
التحول امل�ؤ�س�سي  ،التي ت�ستهدف من خاللها االنتقال
و�أطلقت الهيئة تنمية ال�صادرات �إ�سرتاتيجية
ّ
�إىل مرحلة جديدة ملواكبة م�ستهدفات ر�ؤية اململكة 2030م ،بالتكامل مع عدد من اجلهات احلكومية ذات
العالقة ،يف تنويع االقت�صاد املحلي من خالل تعزيز ال�صادرات ال�سعودية غري النفطية.
التحول امل�ؤ�س�سي للهيئة ُيع ُّد مبثابة
وبني الأمني العام لهيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية في�صل البداح �أن
ّ
خريطة طريق نوعية ،تتوافق م�ساراتها وخططها مع الر�ؤى التطويرية لالقت�صاد الوطني  ،وتهدف �إىل حتقيق
�شراكة حقيقية مع القطاع اخلا�ص ،وحت�سني بيئة الت�صدير وتطوير قدرات امل ُ�ص ِّدرين ،وحت�سني تناف�سيتهم
"�صنع يف ال�سعودية" الذي �أ�سهم يف �إيجاد هوية موحدة لل�صادرات ال�سعودية
يف الأ�سواق� ،إىل جانب برنامج ُ
وتعزيز موثوقيتها ويقدم حوافز ا�ستفاد منها �أكرث من � 220شركة م�ص ّدرة.

يناقش مخاطر
غسل األموال
الريا�ض -البالد

وا�شنطن  -البالد
ينهب (ح��زب الله) الإره��اب��ي ث��روات لبنان ،ويتمتع بها على ح�ساب ال�شعب
وي�سخرها خلدمة �أجندة موكليه يف املنطقة� ،إذ اتهم وزير اخلارجية الأمريكي
�أنتوين بلينكن احلزب الإرهابي باال�ستمرار يف ممار�سة �أن�شطة "غري م�شروعة"
وجمع ثروات على ح�ساب ال�شعب اللبناين الذي يعاين من �أزمة اقت�صادية.
وقال بلينكن ،وفقا لبيان �صادر عن اخلارجية الأمريكية� ،إن و�ضع ثالثة �أ�شخا�ص
مرتبطني بحزب الله على قائمة العقوبات ي�أتي ت�ضامنا مع ال�شعب اللبناين "الذي
تهدد �أن�شطة حزب الله �أمنه و�سيادته" ،الفتا �إىل �أن حزب الله و�شركاءه مهتمون
بتعزيز م�صاحلهم اخلا�صة وم�صالح �إيران �أكرث من م�صالح ال�شعب اللبناين.
و�أدرجت وزارة اخلزانة الأمريكية ،ثالثة �أفراد و�شركة على الئحة العقوبات ل�صلتهم
بـ"حزب الله" اللبناين ،مبينة �أنها �أدرجت جهاد �سامل عالمة ،وعلي حممد �ضعون ،وعادل
علي ذياب ،بالإ�ضافة �إىل �شركة "دار ال�سالم لل�سياحة وال�سفر" ،التي تتخذ من لبنان مقر ًا
لها ،م�شري ًة �إىل �أن ه��ذا الإج���راء ي�أتي يف وق��ت يواجه فيه االقت�صاد اللبناين �أزم��ة غري
م�سبوقة ،فيما يقوم حزب الله كجزء من احلكومة اللبنانية ،بعرقلة الإ�صالحات االقت�صادية
ومنع التغيري الذي يحتاجه ال�شعب اللبناين ب�شدة .ولفت البيان� ،إىل �أن "حزب الله" ي ّدعي �أنه
يدعم ال�شعب اللبناين ،ولكن متام ًا مثل الفاعلني الفا�سدين الآخرين يف لبنان الذين حددتهم وزارة
اخلزانة ،يوا�صل اال�ستفادة من امل�شروعات التجارية املعزولة ،وال�صفقات ال�سيا�سية ال�سرية ،التي �أ�سهمت
يف تكدي�س ثروة التنظيم على ح�ساب ال�شعب اللبناين.

بة  8آالف احل
سجد
جمانية لقاصدي امل

عر

تنظم اللجنة الدائمة ملكافحة غ�سل الأموال ،بالتعاون
مع جمموعة لندن ل�ل��أوراق املالية ،امللتقى ال�سنوي
الثالث ع�شر لاللتزام ومكافحة غ�سل الأم ��وال ،الذي
�سيُع َقد  30يناير احلايل برعاية حمافظ البنك املركزي
ال�سعودي رئي�س اللجنة الدكتور فهد بن عبدالله املبارك
 ،وي�سلط ال�ضوء على عدد من املو�ضوعات املهمة من
�أب��رزه��ا :الفر�ص واملخاطر املرتبطة بقطاع الأ�صول
االفرتا�ضية ،واالحتيال املايل يف قطاع �شركات التقنية
املالية .وميثل هذا امللتقى �أهمية لدى امل�ؤ�س�سات املالية
واجل �ه��ات املعنية مبكافحة غ�سل الأم� ��وال ومتويل
الإره��اب يف اململكة ،التي حتر�ص على امل�شاركة يف
فعاليات امللتقى ،و�ست�شهد الفعالية م�شاركة عدد كبري
من ممثلي وم�س�ؤويل �إدارات االلتزام ،و�إدارات مكافحة
غ�سل الأم��وال يف اجلهات وامل�ؤ�س�سات املالية العاملة
يف اململكة� ،إ�ضافة �إىل ممثلي اجلهات املعنية و�أع�ضاء
اللجنة الدائمة ملكافحة غ�سل الأموال ،والإدارات املعنية
بالبنك املركزي ال�سعودي.
6

يجمع ثرواته على حساب
الشعب اللبناني

7

رام

ملتقى الرياض

«حزب اهلل»

4

محليات
2
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انطالق معرض "ميثاق الملك سلمان العمراني"

تكريم الفائزين
بجوائز الخط العربي
�أبها -البالد

�أبها  -البالد

افتتح الأمري تركي بن طالل بن عبدالعزيز
�أم�ي�ر منطقة ع�����س�ير ،رئ��ي�����س هيئة تطوير
امل��ن��ط��ق��ة ،م��ع��ر���ض "ميثاق امل��ل��ك �سلمان
العمراين" الذي تنظمه هيئة فنون العمارة
والت�صميم ،بال�شراكة مع هيئة تطوير ع�سري

59

�ضمن ال�شراكات النوعية الني عقدتها الهيئة
مع ع��دد من اجلهات احلكومية والقطاعات
اخلا�صة لتعزيز العمل التنموي باملنطقة.
و ُي���ع��� ّرف امل��ع��ر���ض ب��ر�ؤي��ة خ���ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل
���س��ع��ود  -حفظه ال��ل��ه  -يف ف��ن��ون ال��ع��م��ارة

املحلية ،و�إب��راز دالالتها الثقافية ،وهويتها
املتوافقة مع الطبيعة واملناخ واملت�سقة مع
البيئة املحيطة ،والتي تعك�س تاريخ اململكة
و�إرثها احل�ضاري الأ�صيل.
وي�أتي املعر�ض يف حمطته الثانية مبدينة
�أبها يف املدينة اجلامعية بالفرعا ،بعد �إطالق

بينهم سفير سابق ومسؤول بالداخلية وعضو نيابة وكاتب عدل وضباط

سنة سجنا لمدانين بجرائم تزوير ورشوة واختالس
إيقاف  9مشغلين بوزارة الصحة و 6وسطاء مقيمين لتالعبهم بـ"الحالة الصحية"

الريا�ض  -البالد

�أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد� ،أنها م�ستمرة يف ر�صد
و�ضبط كل من يتعدى على امل��ال العام �أو ي�ستغل الوظيفة
لتحقيق م�صلحته ال�شخ�صية �أو للإ�ضرار بامل�صلحة العامة
وم�ساءلته حتى بعد انتهاء عالقته بالوظيفة ،ك��ون جرائم
الف�ساد املايل والإداري ال ت�سقط بالتقادم ،و�أن الهيئة ما�ضية
يف تطبيق ما يقت�ضي به النظام بحق املتجاوزين دون تهاون،
�إذ �ص َّرح م�صدر م�س�ؤول يف الهيئة ب�أن الهيئة با�شرت عدد ًا
وجار ا�ستكمال
من الق�ضايا اجلنائية خالل الفرتة املا�ضيةٍ ،
الإجراءات النظامية بحقهم.
الق�ضية الأوىل� :إي��ق��اف ك��ات��ب ع���دل؛ حل�صوله على مبلغ
 4,461,500ماليني ريال بوا�سطة �شقيقه "موقوف" مقابل
قيامه ب�إفراغ �أر�ضني بطريقة غري نظامية "هبة" لرجل �أعمال
"موقوف" و�شقيقته دون علم والدهم مالك الأر�ضني.
الق�ضية الثانية� :إيقاف �ضابط برتبة عميد متقاعد من حر�س
احل��دود؛ حل�صوله على مبلغ  10ماليني ري��ال على دفعات؛
لقيامه خالل فرتة عمله يف اللجنة املخت�صة باحلرم احلدودي
ب���إح��دى املناطق بقبول طلبات تعوي�ض لعدد  15مواط ًنا
أرا���ض مب�ساحات كبرية مت متلكها بطريقة
(موقوفني) عن � ٍ
غري نظامية وغ�ير م�ستوفية لل�شروط ،مع علمه بذلك ومت
تعوي�ض عدد منهم مقابلها.
الق�ضية الثالثة� :إيقاف مهند�س يعمل رئي�س بلدية لإحدى
املحافظات حل�صوله على مبلغ � 350ألف ريال من �أحد رجال
الأعمال مقابل �إ�صدار تعاميد وهمية ل�صالح كيانه التجاري
مببلغ � 435ألف ريال وتوقيع �شهادات الإجن��از املتعلقة بها
ل�صرف امل�ستحقات املالية.
الق�ضية الرابعة :القب�ض على مواطن باجلرم امل�شهود ب�إحدى

املحافظات حلظة ا�ستالمه مبلغ � 12.500ألف ريال من �أ�صل
� 32أل��ف ري��ال مقابل �إلغاء  16خمالفة م�سجلة على �إح��دى
ال�شركات لدى وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
الق�ضية اخلام�سة� :إي��ق��اف  9م�شغلني ب���وزارة ال�صحة و6
و�سطاء مقيمني؛ حل�صولهم على مبالغ مالية مقابل تعديل
احلالة ال�صحية لعدد من املواِطنني ملح�صن دون احل�صول
على لقاح كورونا.
الق�ضية ال�ساد�سة� :إي��ق��اف مقيم يعمل حم��ا���ض��رًا ب���إح��دى
اجلامعات؛ حل�صوله على مبلغ  2000ري��ال من �أح��د طالب
اجلامعة مقابل م�ساعدته يف اجتياز اختبار مادتني.
الق�ضية ال�سابعة :القب�ض على مقيمني اثنني باجلرم امل�شهود؛
لعر�ضهما على �أح��د موظفي البنوك مبلغ ( )3ري���االت عن
كل  1000ري��ال يتم �إيداعها نقد ًا مقابل عدم �إب�لاغ اجلهات
املخت�صة ،حيث عرث بحوزتهم على مبلغ � 199ألف ريال ،كما
نتج من خالل التحقيقات �أن �إجمايل املبالغ النقدية التي �سبق
�إيداعها  7.500.000ماليني ريال.
الق�ضية الثامنة� :إيقاف موظف يعمل ببلدية �إحدى املناطق
ومواطن ومقيم (و�سيطني)؛ حل�صولهم على مبالغ مالية من
ملاّ ك عدد من املحال التجارية بلغ �إجماليها � 132.350ألف
ري��ال مقابل التغا�ضي عن املخالفات التي ر�صدها موظف
البلدية على تلك املحال.
الق�ضية التا�سعة� :إي��ق��اف موظف يعمل ب����إدارة التوظيف
مب�ست�شفى عام ب�إحدى املناطق؛ لقيامه بطلب مبلغ � 13ألف
ريال ت�س َّلم منه � 1000ألف ريال من مواطنة مقابل توظيفها
و�شقيقتها بامل�ست�شفى.
الق�ضية العا�شرة� :إيقاف مقيمني اثنني؛ لقيامهما بعر�ض مبلغ
� 28ألف ريال على رجل �أمن مقابل رفع ا�سم �أحدهما من قائمة

�إيقاف اخلدمات.
الق�ضية احلادية ع�شرة� :إيقاف موظفني اثنني يعمالن ببلدية
�إحدى املناطق؛ حل�صولهما على مبلغ مايل مقابل �إلغاء خمالفة
عدم ارتداء الكمامة ملقيم يعمل بور�شة �إ�صالح �سيارات.
الق�ضية الثانية ع�شرة :بالتعاون مع وزارة الداخلية مت �إيقاف
رجل �أمن ومقيم ب�إحدى املناطق؛ لقيامهما بتكوين ت�شكيل
ع�صابي يقومون من خالله بتحديد مواقع العمالة املخالفة
لنظام الإقامة والقب�ض عليهم ،واحل�صول منهم على مبالغ
مالية مقابل �إطالق �سراحهم.
الق�ضية الثالثة ع�شرة� :إيقاف موظف يعمل باللجنة امليدانية
للحرم احل��دودي ب�إحدى املناطق؛ لقيامه باال�ستيالء على
�أر�ض وا�ستخراج �صك م�ؤ َّقت عليها بطريقة غري نظامية.

�أحكام ق�ضائية

وبا�شرت الهيئة اخت�صا�صها يف العديد من الق�ضايا ومت �إحالة
مرتكبيها من قبل وح��دة التحقيق واالدع��اء اجلنائي بهيئة
الرقابة ومكافحة الف�ساد �إىل املحكمة اجلزائية بالريا�ض
(دوائر ق�ضايا الف�ساد املايل والإداري) ،مما �أ�سفر عن ثبوت
�إدانتهم و�صدور عدة �أحكام ق�ضائية ابتدائية بحقهم ،وكان
�أبرزها على النحو الآتي:
"مرت�ش"
الر�شوة
بجرمية
��دل
ع
كاتب
احلكم الأول� :إدان��ة
ٍ
حل�صوله على مبلغ  15,500,000مليون ريال كر�شوة مقابل
�إ�صدار �صك متلك �أر���ض بطريقة غري نظامية و�صدر احلكم
عليه بال�سجن مل��دة �سبع �سنوات ،ودف��ع غرامة مببلغ 700
�ألف ريال ،كما مت �إدانة امل�ستفيد من الأر�ض بجرمية الر�شوة
"را�ش" لقيامه بدفع مبلغ الر�شوة مقابل احل�صول على ال�صك
ٍ
و�صدر احلكم عليه بال�سجن ملدة خم�س �سنوات ودفع غرامة
مببلغ � 500ألف ريال ،كما مت �إدانة مواطن بجرمية الر�شوة

شراكة بين برنامج التحول الوطني و"سدايا"
الريا�ض -البالد

وق���ع ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي م��ذك��رة
ت��ف��اه��م م��ع الهيئة ال�����س��ع��ودي��ة للبيانات
وال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي "�سدايا"؛ لدفع
عجلة التعاون بني الطرفني ,والإ�سهام يف
حتقيق طموحات ر�ؤي��ة اململكة العربية
ال�سعودية .2030
وا�شتملت مذكرة التفاهم على بحث �سبل
التعاون لإط�لاق �شراكات �إ�سرتاتيجية
جديدة وحلول �أعمال ذكية تدعم الأهداف
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل���ر�ؤي���ة امل��م��ل��ك��ة 2030
امل�سندة �إىل برنامج التحول الوطني،
بالإ�ضافة �إىل �إ�شراك "�سدايا" يف تطوير
مبادرات رقمية نوعية تتعلق بالبيانات
والذكاء اال�صطناعي ,مبا يحقق �أهداف
برنامج التحول الوطني لتمكني التحول

الرقمي يف اململكة .وم��ن �أب���رز �أه���داف
برنامج التحول الوطني املرتبطة ب�أن�شطة
وم��ب��ادرات "�سدايا" :تطوير احلكومة
الإلكرتونية ،وتنمية االقت�صاد الرقمي،
وتعزيز ال�شفافية يف جميع القطاعات

احلكومية ،واالرت��ق��اء بجودة اخلدمات
املقدمة للمواطنني.
ي���ذك���ر �أن ب���رن���ام���ج ال���ت���ح���ول ال��وط��ن��ي
ه��و �أول ب��رام��ج حتقيق ر�ؤي����ة اململكة
 ,2030والأك���ب��ر م���ن ح��ي��ث الأه�����داف

الإ�سرتاتيجية امل�سندة �إل��ي��ه� ،إذ يعمل
الربنامج على حتقيق  34هد ًفا من �أ�صل
 96من �أهداف الر�ؤية ،من خالل منظومة
وا�سعة ومتكاملة ت�ضم �أكرث من  30جهة
م��ن ال����وزارات والهيئات واجل��ه��ات ذات
العالقة .ويهدف الربنامج ب�شكل رئي�س
�إىل تطوير البني ــة التحتيــة ال�لازم��ة,
وتهيئــة البيئــة املمكنــة للقطــاع الع ــام
واخلا�ص وغري الربحي لتحقيق ر�ؤيــة
اململكة العربية ال�سعوديـة  ,2030وذلك
بالرتكيز على حتقيق التميز ف ــي الأداء
احل���ك���وم���ي ،ودع����م ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ـ��ي،
والإ�سـهام يف تنميـة القطـاع اخلــا�ص،
وتطويـر الـ�شراكات االقت�صاديـة ،وتعزيـز
التنميـة املجتمعيـة ،و�ضـمان ا�ستدامة
املوارد احليوية.

تنفيذ القصاص في جانٍ بنجران
جنران -وا�س

�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة منطقة ع�����س�ير ،ال��ت��ي تعترب
الهوية العمرانية �إحدى خمرجاتها الرئي�سة،
وال���ت���ي ت���ت���واءم م���ع م��ي��ث��اق امل��ل��ك �سلمان
ال��ع��م��راين يف الأ���ص��ال��ة ،واال���س��ت��م��راري��ة،
وحم���وري���ة الإن�������س���ان ،وم�ل�اءم���ة ال��ع��ي�����ش،
واال�ستدامة ،واالبتكار.

�أقامت جامعة امللك خالد حفل تكرمي للفائزين بجوائز الن�سخة
الثانية من م�سابقة اجلامعة الدولية للخط العربي ،بح�ضور
رئي�س جامعة امللك خالد الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله
ال�سلمي ,ووكيل �إمارة منطقة ع�سري حممد بن جري�س ,وعدد
من قيادات وممثلي اجلهات احلكومية بع�سري.
و�أك��د ال�سلمي �أن تنظيم اجلامعة لهذه امل�سابقة ي�أتي �ضمن
جهود القيادة الر�شيدة املبذولة يف كل ما يخدم اخلط العربي
ورع��اي��ت��ه ،م�شريًا �إىل حتديد وتد�شني وزارة الثقافة لعام
2020م للخط العربي ،مثمن ًا لوزارة التعليم دعمها و�إتاحتها
الفر�صة لتتفرد اجلامعة بتنظيم م�سابقة دوري��ة يف اخلط
العربي ،مهن ًئا الفائزين بجوائز امل�سابقة� ,آم اً�ًل�ا لهم دوام
التوفيق.
من جانبه� ,أو�ضح وكيل اجلامعة للأعمال واالقت�صاد املعريف
الأ�ستاذ الدكتور عبداللطيف احلديثي� ,أن من �أب��رز �أه��داف
اجلامعة من خالل تنظيم هذه امل�سابقة :ن�شر الوعي ب�أهمية
فن اخل��ط العربي و�إب���راز اململكة عا�صم ًة للخط العربي من
باب احلفاظ على جماليته وت�صديره لأجيال امل�ستقبل ،م�شيدًا
بجهود القائمني على تنظيم امل�سابقة من عمادة خدمة املجتمع
والعمادات والإدارات امل�ساندة باجلامعة.

�أ�صدرت وزارة الداخلية بيان ًا ب�ش�أن تنفيذ حكم القتل
ق�صا�ص ًا ب�أحد اجلناة مبدينة جنران ،فيما يلي ن�صه:
ق��ال الله تعاىل ( َي��ا �أَ ُيّ��هَ��ا ا َّل�� ِذي َ��ن �آمَ�� ُن��و ْا ُك��تِ��بَ َع َل ْي ُك ُم
ا�ص فيِ الْ َق ْت َلى ) الآية.
الْ ِق َ�ص ُ
َ
ْ
ُ
ا�ص حَ يَا ٌة يَا �أُو يِْل الأَلْب َِاب
�ص
ق
ل
ا
م
ك
ل
و
(
تعاىل
وقال
َ
ْ فيِ ِ َ ِ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َل َع َّل ُك ْم تتقون) .
�أق��دم عبدالله بن حممد بن علي املري على قتل �سعود
بن يو�سف بن علي همامي – �سعوديي اجلن�سية -وذلك

بطعنه ب�سكني مما �أدى اىل وفاته ,ب�سبب خالف بينهما.
وبف�ضل م��ن ال��ل��ه متكنت �سلطات الأم���ن م��ن القب�ض
على اجلاين املذكور ،و�أ�سفر التحقيق معه عن توجيه
االتهام �إليه بارتكاب جرميته ،وب�إحالته �إىل املحكمة
اجل��زائ��ي��ة� ،صدر بحقه �صك يق�ضي بثبوت م��ا ن�سب
�إليه ،واحلكم بقتله ق�صا�ص ًا ،و�أي��د احلكم من حمكمة
اال�ستئناف ومن املحكمة العليا ,و�صدر �أمر ملكي ب�إنفاذ
ما تقرر �شرع ًا و�أيد من مرجعه بحق اجلاين املذكور .
ومت تنفيذ حكم القتل ق�صا�ص ًا باجلاين عبدالله بن

حممد بن علي امل��ري � -سعودي اجلن�سية  -االربعاء
 1443 /6/ 16هـ يف مدينة جنران مبنطقة جنران.
ووزارة الداخلية �إذ تعلن عن ذلك لت�ؤكد للجميع حر�ص
حكومة خادم احلرمني ال�شريفني  -حفظه الله  -على
ا�ستتباب الأمن وحتقيق العدل وتنفيذ �أحكام الله يف
كل من يتعدى على الآمنني وي�سفك دماءهم ,وحتذر يف
الوقت ذاته كل من ت�سول له نف�سه الإقدام على مثل ذلك
ب�أن العقاب ال�شرعي �سيكون م�صريه .واالله الهادي �إىل
�سواء ال�سبيل.

"و�سيط" لقيامه باال�شرتاك يف ت�سليم مبلغ الر�شوة و�صدر
احلكم عليه بال�سجن ملدة خم�س �سنوات ،ودفع غرامة مببلغ
� 500ألف ريال.
احلكم الثاين� :إدانة �أمني عام �إحدى اللجان الوطنية التابعة
ل��وزارة الداخلية بجرمية االختال�س والتزوير وا�ستعمال
حمررات مزوَّرة وغ�سل الأموال ،و�صدر احلكم عليه بال�سجن
ملدة ت�سع �سنوات ،ودف��ع غرامة مببلغ  1,020,000مليون
ريال ،كما مت �إدانة رجل �أعمال باال�شرتاك مع الأول بجرمية
االختال�س وال��ت��زوي��ر وا�ستعمال حم���ررات م���زوَّرة وغ�سل
الأموال ،و�صدر احلكم عليه بال�سجن ملدة �سبع �سنوات ودفع
غرامة مببلغ � 500ألف ريال ،وا�سرتداد املبلغ املختل�س البالغ
ثالثة ماليني ريال ،مع منعهما من ال�سفر ملدة ثالث �سنوات
تبد�أ بعد نهاية فرتة �سجنهم.
احلكم الثالث� :إدان���ة �سفري �سابق ب���إح��دى ال��دول بجرمية
ال��ر���ش��وة وا���س��ت��غ�لال ال��ن��ف��وذ الوظيفي حيث ق��ام ب���إ���ص��دار
ت���أ���ش�يرات ح��ج وع��م��رة بطريقة غ�ير نظامية وح�صل على
مبالغ مالية مقابل ذلك ،و�صدر احلكم عليه بال�سجن ملدة �ست
�سنوات ودفع غرامة مببلغ � 300ألف ريال.
احلكم الرابع� :إدانة موظفة مبحطة الفح�ص الدوري ب�إحدى
املحافظات بجرمية الر�شوة؛ لطلبها مبلغ  500ريال من �أحد
املواطنني مقابل متكني مركبته من اجتياز الفح�ص بعد ف�شلها
امل��رة الأوىل و�صدر احلكم عليها بال�سجن مل��دة �سنة و�ستة
�أ�شهر ،ودفع غرامة مببلغ � 20ألف ريال.
احلكم اخلام�س� :إدانة كاتب عدل بجرمية الر�شوة؛ حل�صوله
على مبلغ  1,330,000مليون �ألف ريال كر�شوة مقابل �إنهاء
�إج���راءات �إ�صدار �صكوك و�صدر احلكم عليه بال�سجن ملدة
ثالث �سنوات ودفع غرامة مببلغ � 200ألف ريال.

احل��ك��م ال�����س��اد���س� :إدان����ة ع�ضو ن��ي��اب��ة ب��ج��رمي��ة ال��ر���ش��وة
وا�ستغالل نفوذ الوظيفة لطلبه مبلغ � 30ألف ريال من �أحد
املواطنني مقابل حفظ ق�ضية منظورة بالنيابة ،و�صدر
احلكم عليه بال�سجن ملدة ثالث �سنوات ،ودفع غرامة مببلغ
� 30ألف ريال.
احلكم ال�سابع� :إدانة �ضابط برتبة عميد يعمل بالإدارة الطبية
يف وزارة ال��دف��اع بجرمية التزوير مب��ح��ررات يخت�ص بها
وا�ستعمالها ،و�صدر احلكم عليه بال�سجن ملدة �أربع �سنوات
ودف��ع غرامة مببلغ � 200أل��ف ري��ال ،و�إدان���ة �ضابط برتبة
عقيد يعمل مديرًا لإحدى �إدارات التموين بالوزارة بجرمية
التزوير وا�ستعمال املحررات امل��زورة ،و�صدر احلكم عليه
بال�سجن ملدة �سنتني ودفع غرامة مببلغ � 50ألف ريال.
احلكم الثامن� :إدان��ة كاتب �ضبط بالنيابة العامة بالر�شوة؛
لطلبه مبلغ � 15أل��ف ري��ال من �أح��د املواطنني مقابل �سعيه
حلفظ ق�ضية منظورة بالنيابة العامة ،و�صدر احلكم عليه
بال�سجن ملدة �سنة ،ودفع غرامة مببلغ � 10آالف ريال.
احلكم التا�سع� :إدانة مدير بلدية ب�إحدى املحافظات بجرمية
التزوير وا�ستعمال حمرر مزوَّر ،و�صدر احلكم عليه بال�سجن
ملدة �سنتني و�ست �أ�شهر ،ودفع غرامة مببلغ � 50ألف ريال.
احلكم العا�شر� :إدان���ة موظف بجمرك �أح��د املنافذ الربية
بالر�شوة "اال�ستجابة لرجاء ووا�سطة" والإخالل بواجبات
وظيفته ،من خ�لال ت�سليم املتهم الثاين ع��دد ( )54كرتو ًنا
من مادة "التبغ" �سبق �ضبطها من قبل اجلمارك بذات املنفذ،
و�صدر احلكم عليه بال�سجن ملدة �سنتني ،ودفع غرامة مببلغ
� 20أل��ف ري��ال ،و�إدان��ة مقيم بالرجاء والتو�سط لدى املتهم
الأول ،و�صدر احلكم عليه بال�سجن ملدة �سنة واح��دة ودفع
غرامة مببلغ � 10آالف ريال.

لكبار السن وذوي اإلعاقة والمرضى

 8آالف عربة مجانية
لقاصدي المسجد الحرام

مكة املكرمة  -البالد

وفرت الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد
احل�����رام وامل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي ع��رب��ات
جم��ان��ي��ة للمحتاجني م��ن املعتمرين
والزوار عرب ثالثة مكاتب بيع جديدة
لتذاكر عربات التنقل بامل�سجد احلرام،
وذل����ك يف خ��ي��ام ف���رز امل��ع��ت��م��ري��ن يف
ال�شبيكة ،وال�ساحة ال�شرقية.
و�أو���ض��ح مدير �إدارة خدمات التنقل
بامل�سجد احل���رام �أح��م��د امل��ق��اط��ي �أن
الإدارة وفرت كذلك احلجز عن طريق
تطبيق تنقل؛ وذل���ك لت�سهيل عملية
ال�شراء للم�ستفيدين ,م�شريًا �إىل �أنه
م���ع ال��ب��دء يف تطبيق الإج������راءاتاالح�ت�رازي���ة -ق��ام��ت الإدارة بتعقيم
وتطهري العربات الكهربائية واليدوية
(املجانية) بعد كل م�ستخدم؛ حر�ص ًا
منها على اتباع الإجراءات االحرتازية
وال��ت��داب�ير ال��وق��ائ��ي��ة ،واال���ش�تراط��ات
ال�صحية؛ لكي ي�ؤدي �ضيوف الرحمن
ن�سكهم بي�سر واطمئنان.
و�أفاد املقاطي �أن الإدارة جندت ()180
موظ ًفا ،يقومون بعمل جوالت ميدانية

مكثفة ملراقبة �سري العمل ،مق�سمني
�إىل ع���دة ف����رق ,ي��ت��اب��ع��ون م�����س��ارات
�سري العربات وتنظيم عملها ،وكذلك
مراقبة حتركات العربات ,والت�أكد من
وجودها باملكان املخ�ص�ص لها ،و�أي�ض ًا
ت�����ش��رف ع��ل��ى داف���ع���ي ت��ل��ك ال��ع��رب��ات
ومنحهم ت�صاريح العمل ،ملن تنطبق
عليه �شروط �إ�صدار الت�صاريح له.
وب��َّي� �أن الإدارة وف����رت �أك��ث�ر من
نَّ
( )8000ع��رب��ة ,منها ( )5000عربة

ع���ادي���ة ،و( )3000ع��رب��ة كهربائية
لكبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
واملر�ضى؛ لكي ي�ؤدي قا�صدو بيت الله
العتيق عباداتهم بكل راحة وطم�أنينة،
و�����س����ط م���ن���ظ���وم���ة م�����ن اخل����دم����ات
والإج����راءات االح�ترازي��ة التي تعمل
بها الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد
احل����رام وامل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي ،ل�ضمان
�سالمة �ضيوف الرحمن من معتمرين
وم�صلني.

محليات
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زار حي طريف ومتحف الدرعية

الرئيس الكوري يطلع على مشروع قطار الرياض

الريا�ض -البالد

زار فخامة الرئي�س مون جيه �إن رئي�س جمهورية كوريا وحرمه حي
طريف التاريخي  ،حيث ك��ان يف ا�ستقبالهما وزي��ر ال�سياحة �أحمد
اخلطيب والرئي�س التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية ،جريي
�إنزيريلو.
و�شاهد الرئي�س خالل الزيارة يرافقه وزير اال�ستثمار املهند�س خالد
بن عبدالعزيز الفالح الوزير املرافق  ،العر�ض املرئي ملراحل تاريخ
الدولة ال�سعودية،وجتول داخل ق�صر �سلوى ومتحف الدرعية بحي
طريف التاريخي يف الدرعية امل�سجل �ضمن قائمة الرتاث العاملي يف
اليوني�سكو.
وي�ع��د ح��ي ط��ري��ف التاريخي ن��واة ت�أ�سي�س ه��ذه ال��دول��ة املباركة،
وت�ستعر�ض معامله وتراثه العمراين ن�ش�أة الدولة ال�سعودية الأوىل
وعا�صمة هذه الدولة منذ ت�أ�سي�سها على يدي الإمام حممد بن �سعود
 رحمه الله  -حتى ع�صرنا احلايل.كما زار الرئي�س مون جاي �إن رئي�س جمهورية كوريا والوفد املرافق
له� ،إحدى حمطات م�شروع قطار الريا�ض ،حيث كان يف ا�ستقباله لدى
و�صوله الأمري في�صل بن عبدالعزيز بن ع ّياف �أمني منطقة الريا�ض،
ووزي��ر اال�ستثمار املهند�س خالد بن عبد العزيز الفالح  -الوزير
امل��راف��ق ،-ووزي��ر النقل واخلدمات اللوج�ستية املهند�س �صالح بن
نا�صر اجلا�سر ،والرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية ملدينة الريا�ض فهد
بن عبداملح�سن الر�شيد.
وا�ستهل فخامته جولته باال�ستماع �إىل �شرح مف�صل عن ما �ستقدمه
خدمة النقل العام التي ت�ضم م�شروع قطار الريا�ض وم�شروع حافالت
الريا�ض ،من خالل ربط العا�صمة عرب  6م�سارات تغطي م�سافة 176
كيلومرت ًا ،ت�شمل على  85حمطة موزعة يف �أنحاء الريا�ض  ،وجتول
والوفد املرافق له عقب ذلك يف �أرجاء املحطة ،مطلعني على جتهيزات
املحطة وفق �أعلى املعايري و�أحدث التقنيات ،بالإ�ضافة �إىل اطالعهم
على اخلريطة التي تو�ضح خطوط �سري م�شروع (قطار الريا�ض).
رافق ال�ضيوف خالل الزيارة الرئي�س التنفيذي ملجموعة �سام�سوجن
�سي تي� ،سي�-شول �أو،حيث تعد ال�شركة الكورية �إح��دى ال�شركات
املنفذة مل�شروع (قطار الريا�ض).
يذكر �أن م�شروع "قطار الريا�ض" �سيقدم خدمة النقل العام املميزة

من خالل تغطية املناطق ذات الكثافة ال�سكانية ،واملن�ش�آت احلكومية
والأن�شطة التجارية والتعليمية وال�صحية� ،إىل جانب ربطه مبعامل

وزير الداخلية يستقبل
سفير السودان

الريا�ض -البالد

ا�ستقبل الأمري عبدالعزيز بن �سعود
ب���ن ن���اي���ف ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز وزي���ر
الداخلية ،يف مكتبه بالريا�ض� ،أم�س،

طموح الدول وفق ر�ؤى حُمكمة  ،يرثي حا�ضرها
التنموي وي��دف��ع خطواتها ب ��إجن��ازات مت�صلة
مل�ستقبلها  ،وم��ن ثم تعزيز قدرتها على حتقيق
م�صالح �أك�بر من خ�لال تكامل ال��دور احلكومي
والقطاع اخلا�ص ،ومتتني التعاون وال�شراكات
االقت�صادية مع ال�ع��امل .ويف ه��ذا �أك��دت اململكة
ب�ق�ي��ادت�ه��ا احل �ك �ي �م��ة ،مت �ي��ز وجن� ��اح م�سريتها
احلديثة وفق ر�ؤيتها الطموحة  ،2030وخارطة
الطريق لتحقيق م�ستهدفاتها حلا�ضر وم�ستقبل
الوطن.
على ال�صعيد ال��داخ�ل��ي ت�ق��دم اململكة منوذجا
قويا لهذا الطموح مبراحل الر�ؤية وم�شاريعها
التي تغري الكثري من املفاهيم واملعايري التنموية
وم�ن�ه��ا اخل��دم��ات وال���س�ي��اح��ة وامل� ��دن ال��ذك�ي��ة،
واال�ستثمار يف �صناعات الع�صر ب��روح و�آف��اق
ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة ،وتطويع كل جديد
يف التقدم العاملي ،وا�سرتاتيجية �شاملة وحمفزة
لال�ستثمار ،ب��ال�ت��وازي م��ع ذل��ك ن�سجت اململكة
�شراكات قوية مع العديد من ال��دول ال�صناعية
ويف م�ق��دم�ت�ه��ا � �ش��رك��اء ال �ت �ق��دم يف جم�م��وع��ة
الع�شرين  ،وجذب ال�شركات العاملية الكربى.
ويف ه��ذا ال�سياق متثل ال�ع�لاق��ات ال�سعودية
الكورية �إحدى النماذج القوية لل�شراكة وحجم
اال��س�ت�ث�م��ارات ال�صناعية وال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري،
وما �شهدته زيارة الرئي�س الكوري للريا�ض من
اتفاقيات ونتائج اجتماع جمل�س التن�سيق ،ي�ؤكد
م�سارات امل�صالح القوية بني البلدين ال�صديقني،
وال� �ق ��راءة امل�ت�ع�م�ق��ة ال��واث �ق��ة ل�ط�م��وح ال��ر�ؤي��ة
ال�سعودية امللهمة.

العالقات السعودية الكورية في تطور مستمر

و� �ص��ف ع�ضو جمــل�س ال �� �ش��ورى رئ�ي����س جل�ن��ة ال�صداقة
الربملانية ال�سعودية الكورية اللواء طيار ركن علي بن حممد
الع�سريي ،العالقات ال�سعودية الكورية بالأكرث ثبا ًتا والأكرث
منوً ا منذ بدء العالقات عام 1962م ،وهي يف تطور م�ستمر.
و�أكد الع�سريي �أن اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني
امل�ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده
الأمني -حفظهما الله ، -تويل العالقات مع جمهورية كوريا
اهتمامًا ك �ب�يرًا� ،إذ و�صلت �إىل ح��د ال�شراكة يف ع��دد من
املجاالت لتعزيز ر�ؤية اململكة  ،2030وتطوير قدرات اململكة
ال�صناعية والعلمية والثقافية ويف جميع املجاالت.
وق��ال يف ت�صريح مبنا�سبة ال��زي��ارة التي ق��ام بها فخامة
الرئي�س م��ون جيه �إن رئي�س جمهورية كوريا للمملكة" :
�إنه لأهمية تلك العالقات ورغبة يف ا�ستمرارها وتطويرها،
�أ�س�س البلدان اللجنة ال�سعودية الكورية امل�شرتكة قبل �أكرث
م��ن �أرب�ع�ين ع��ا ًم��ا ،حيث يكمن دوره��ا يف تعزيز العالقات
وامل�صالح امل�شرتكة ،ومن �ضمنها جلنة ال�صداقة الربملانية

ال�سعودية ال�ك��وري��ة التي تعمل م��ع نظريتها يف الربملان
ال �ك��وري ودوره �م��ا تعزيز ال�ع�لاق��ات ومتابعة االتفاقيات
واملعاهدات ومذكرات التفاهم املوقعة بني البلدين والرفع
مبا من �ش�أنه زي��ادة التعاون يف �شتى املجاالت ،حيث كان
لوجود اللجنة ال�سعودية الكورية دور كبري يف ت�سهيل مهمه
جلنه ال�صداقة الربملانية ،وذل��ك ل�سرعة اال�ستجابة بني
احلكومتني .و�أ�ضاف :ما يالحظ يف ال�سنوات
الع�شر املا�ضية ،وكيف �أ�صبح التعاون بني
البلدين يف منو مطرد �شمل جميع املجاالت
االق �ت �� �ص��ادي��ة وال �ع �ل �م �ي��ة ح �ت��ى ال� �ق ��درات
الع�سكرية والنـووية ال�سلمية ب�شكل غري
مـ�سبوق ومم �ي��ز ،م �� �ش�يرًا �إىل
�أن ال �ع �ـ �ـ �ـ �ـ�لاق��ات ال�برمل��ان �ي��ة
واك�ب��ت ذل��ك التطور يف
ال �ع�لاق��ات ،فمنذ عام
 1428زادت وت�يرة
الزيارات بني جمل�س

 647مشروع ًا تنمويا وإغاثيا باليمن

تقدير دولي للجهود السعودية اإلنسانية في العالم
الريا�ض  -البالد

و ّق��ع مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية عرب االت�صال
املرئي اتفاقيتي تعاون م�شرتك مع املنظمة الدولية للهجرة ب�ش�أن
اليمن بقيمة  20مليون دوالر �أمريكي ,حيث و ّقع املذكرة امل�ست�شار
ب��ال��دي��وان امللكي امل�شرف ال�ع��ام على امل��رك��ز ال��دك�ت��ور عبدالله بن
عبدالعزيز الربيعة ،واملدير العام للمنظمة الدولية للهجرة �أنطونيو
فيتورينو.
و�سيجري مبوجب االتفاقية الأوىل ت��أم�ين وت��وزي��ع امل�ساعدات
االيوائية وامل��واد غري الغذائية وتقدميها للنازحني يف حمافظات
م��أرب وتعز واحلديدة ،ي�ستفيد منها ما يقارب  82.320ف��ردًا من
الأ�سر النازحة داخل ًيا يف اليمن و 20.580فردًا من املجتمع اليمني
امل�ضيف للنازحني ب�إجمايل  102.900فرد ،بقيمة  15مليون دوالر
�أمريكي.
و�أكد الدكتور الربيعة �أن االتفاقيتني �ست�ساعدان مئات الآالف من
اليمنيني املحرومني من ال�سكن وامل�أوى والغذاء ،كما �ست�سهمان يف
تقليل �آثار االنتهاكات الإن�سانية التي يتعر�ضون لها من قبل ملي�شيا
احلوثي ،مهيب ًا باملنظمة بالوقوف بحزم وق��وة �أم��ام تلك امللي�شيا
وانتهاكاتها اجل�سيمة �ضد الالجئني والنازحني.
من جهته �أكد مدير عام املنظمة �أنطونيو فيتورينو �أن االتفاقيات
التي ج��رى توقيعها تعك�س التعاون الإ�سرتاتيجي  ،م�ضي ًفا �أنه
منذ عام  2019م تلقت املنظمة الدولية للهجرة يف اليمن دع ًما من
مركز امللك �سلمان للإغاثة ي�صل �إىل  100مليون دوالر �أمريكي الذي
�أ�سهم ب�شكل كبري يف تقليل العواقب الوخيمة للو�ضع يف اليمن ،
مبديا ت�أييده ملا قاله امل�شرف العام على مركز امللك �سلمان للإغاثة
برف�ض �أي نوع من ا�ستهداف وا�ستخدام النازحني �أو املهاجرين �أو
الالجئني لأي �أغرا�ض .وثمن املدير العام للمنظمة الدولية للهجرة

طموحات الرؤية

رئيس لجنة الصداقة البرلمانية:
الريا�ض -وا�س

�سفري جمهورية ال�سودان لدى اململكة
عادل ب�شري ح�سن ب�شري .وجرى خالل
اال�ستقبال ،بحث عدد من املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك.

مدينة الريا�ض الكربى كمطار امللك خالد الدويل ،ومركز امللك عبد الله
املايل ،واجلامعات الكربى ،وو�سط املدينة ،ومركز النقل العام.

كلمة

ال�شورى والربملان الكوري ،وكذلك االجتماعات امل�ستمرة
بني م�س�ؤويل اجلهتني والتوا�صل امل�ستمر بني �سفري كوريا
وجمل�س ال �� �ش��ورى و�سفري اململكة يف ك��وري��ا وال�برمل��ان
ال�ك��وري ،حيث يعمالن كحلقة و�صل م�ستمرة وق��د حتقق
كثري من الأعمال الإجنازات يف متابعة االتفاقيات ومذكرات
التفاهم ومدى حتقيقها لأهدافها وتذليل ال�صعوبات � -إن
وجدت  .-وا�ستطرد قائال  :هناك تبادل للزيارات
ال�برمل��ان�ي��ة ب�شكل مكثف وم�ستمر يف الفرتة
الأخ�ي�رة ،حيث بلغت �أك�ثر من ثالثني لقا ًء
وزي��ارة ،يناق�ش فيها تفعيل وتطوير العمل
الربملاين للبلدين ،كان �آخرها قبل عدة �أ�شهر
يف ل�ق��اء ب�ين جلنة ال���ص��داق��ة ال�سعودية
الكورية و�سفري كوريا لدى اململكة عرب
االت �� �ص��ال امل��رئ��ي ب�سبب جائحة
ك��ورون��ا ،نوق�ش خ�لال��ه زي��ادة
تفعيل دور اللجان الربملانية
مبا يخدم م�صالح البلدين.

تعزيز التعاون
البرلماني مع المجر
الريا�ض -البالد

ال�شراكة التي جتمع بني املنظمة ومركز امللك �سلمان للإغاثة ،مقدم ًا
�شكره اجلزيل للمملكة ممثلة باملركز على ما تقوم به من دعم جلهود
املنظمة يف اليمن.

عمل الإن�ساين مميز

من جهة ثانية التقى م�ساعد امل�شرف العام على مركز امللك �سلمان
للإغاثة والأع �م��ال الإن�سانية للعمليات وال�برام��ج املهند�س �أحمد
بن علي البيز ،يف مقر املركز ،باملبعوث الرنويجي اخلا�ص لليمن
كجري�ستي تروم�سدال ،يرافقه �سفري مملكة الرنويج لدى اململكة
توما�س ليد ب��ول .وناق�ش اجل��ان�ب��ان الأم ��ور املت�صلة بال�ش�ؤون

الإن�سانية والإغاثية و�سبل تعزيزها.
وا�ستعر�ض املهند�س البيز ما يقدمه املركز من م�شروعات وبرامج
�إغاثية و�إن�سانية لليمن و�صلت �إىل  647م�شروعً ا �إن�سان ًيا و�إغاث ًيا
بقيمة  3مليارات و  928مليو ًنا و � 198ألف دوالر �أمريكي �شملت
املحافظات اليمنية كافة دون ا�ستثناء  ،م�شريا �إىل االنتهاكات
اجل�سيمة التي ترتكبها امللي�شيات احلوثية بحق املدنيني والعمل
الإن�ساين يف اليمن .من جانبها �أبدت تروم�سدال �إعجابها بالعمل
الإن�ساين املميز الذي تنه�ض به اململكة عرب مركز امللك �سلمان للإغاثة
مل�ساعدة املحتاجني واملت�ضررين يف اليمن وبقية دول العامل.

ع�ق��دت جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
املجرية برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة
�صالح ب��ن منيع اخل�ل�ي��وي ،اج�ت�م��اع� ًا ،وذل��ك
يف �إط��ار الزيارة التي يقوم بها وفد الربملان
املجري �إىل اململكة حالي ًا ،وبح�ضور �سفري
جمهورية امل�ج��ر ل��دى اململكة ال�سيد باال�ش
�شلما�سي.
و�أك � ��د اخل �ل �ي��وي �أه �م �ي��ة ت �ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات
وال� �ت� �ع ��اون ال �ث �ن��ائ��ي ب�ي�ن امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال�سعودية وجمهورية املجر ،يف �شتى املجاالت
ال�سيما التعاون والعمل الربملاين امل�شرتك بني
جلنتي ال�صداقة يف جمل�س ال�شورى والربملان
املجري وتفعيل دورهما فيما يحقق م�صلحة
البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
وج�� ��رى خ�ل��ال االج� �ت� �م ��اع ب��ح��ث ع�� ��د ٍد م��ن
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك ،وتعزيز
ال�ت�ع��اون الثنائي يف ال�ن��واح��ي االقت�صادية
واال�ستثمارية والتجارية والثقافية ،كما بحث
اجلانبان �سبل دع��م العالقات الربملانية مبا
يفتح �آفاق �أو�سع للتعاون م�ستقب ًال.
و��س�ي�ج��ري وف ��د ال�ب�رمل��ان امل �ج��ري ع� ��دد ًا من
ال�ل�ق��اءات يف �إط��ار برنامج زي��ارت��ه للمملكة؛
بهدف تعزيز التعاون الثقايف والعلمي بني
اململكة واملجر.

متابعات
4

اخلمي�س  17جمادى الآخرة 1443هـ املوافق  20يناير 2022م ال�سنة  91العدد 23551

المسحة وحدها تميز الفرق بين كورونا واالنفلونزا

محمد عبد العزيز السالم

فضل بر الوالدين
بر الوالدين يف حياتهما وبعد وفاتهما ف�ضل عظيم ،
حيث يح�صد امل�سلم ثماره يف الدنيا قبل الآخ��رة ،و�إن
كان �أجر الآخ��رة �أعظم ،ومن �أهم ف�ضائل بر الوالدين
على البا ّر يف الدنيا والآخرة:
يعلو �ش�أنه يف ال��دن��ي��ا ،ويطيب ذك��ره ب�ين النا�س ،
ويبارك الله له يف عمره ورزق��ه ،ويرزقه ال ّتوفيق يف
حياته ،وتك ّفر �سيّئاته ،وت�ضاعف ح�سناته ،وينال ر�ضا
ربّه ،ويدخله الله اجل ّنة ب�إذنه ،وينجيه من النار.
�إن ر�ضا الله -تعاىل -من ر�ضا الوالدين ،وبهما ينال
العبد �أجر اجلهاد يف �سبيل الله .ففي احلديث ال�شريف
عن عبد الله بن عمرو -ر�ضي الله عنه -ق��ال�( :أَ ْق�� َب�� َل
َرجُ ٌل �إىل َن ِب ِ ّي اللهِ َ�ص َّلى ال َّل ُه عليه وَ َ�س َّل َم َفقا َل� :أُبَا ِيع َُك
اله ْج َرةِ وَ الجْ ِ هَادِ� ،أَ ْب َتغِ ي ال ْأج َر مِ نَ اللهِ  ،قا َلَ :فه ْل
ع َلى ِ
مِ ن وَ ا ِل َد ْي َك �أَ َح ٌد َح ٌّي؟ قا َلَ :ن َع ْمَ ،ب ْل كِ اَلهُ َما ،قا َلَ :ف َت ْب َتغِ ي
ال ْأج��� َر مِ ��نَ ال��ل��هِ ؟ ق��ا َلَ :ن��عَ�� ْم ،ق��ا َلَ :ف��ا ْر ِج�� ْع �إىل وَ الِ�� َد ْي َ��ك
ف� ْأح ِ�سنْ ُ�ص ْح َب َت ُه َما).
وب�� ّر ال��وال��دي��ن يف املرتبة الثانية يف الأه��م�� ّي��ة بعد
ال�صالة ،ثم جعل اجلهاد بعده يف الف�ضل ،وهذا الرتتيب
ّ
دلي ٌل على �أهميّة هذه العبادة العظيمة .ففي احلديث
ال�شريف عن عبد الله بن م�سعود -ر�ضي الله عنه -قال:
ْمال
(�س َ�ألْتُ َر�سو َل اللهِ َ�ص َّلى ال َّل ُه عليه و�س َّل َمُّ � :أي الأع ِ
َ
ال�صال ُة ع َلى و ْقتِهاُ ،قلتُ ُ :ث َّم � ٌّأي؟
� َأح ُّ��ب �إىل اللهِ ؟ قا َلَّ :
اجلها ُد يف
قا َلُ :ث َّم ب ُّر الوا ِل َد ْي ِنُ ،قلتُ ُ :ث َّم � ٌّأي؟ قا َلُ :ث َّم ِ
ا�س َت َز ْد ُت ُه َلزاد يَِن).
َ�س ِ
بيل ال َّلهِ  ،قا َل :ح َّد َثني ِبه َّن و َل ِو ْ
��ب
وب��ر ال��وال��دي��ن م��ن ك��م��ال الإمي����ان ،وه��و م��ن �أح ّ
و�سبب يف ان�شراح ال�صدر
الأعمال �إىل الله �-سبحانه،-
ٌ
�سبب ملغفرة
ر
�ب
ل
وا
���رة.
خ
ل
آ
وال ّنور التا ّم يف الدنيا وا
ّ ٌ
الذنوب ،للحديث الذي رواه ابن عمر -ر�ضي الله عنه-
قالَّ �( :أن اً
بي �ص َّلى ال َّل ُه ع َليهِ و�س َّل َم فقا َل يا
رجل �أ َتى ال َّن َّ
ر�سو َل ال َّلهِ � ِ يّإن � َأ�صبتُ ذنبًا عظيمًا َفهَل يل مِ ن َتوب ٍة قا َل
هل َل َك مِ ن � ٍ ّأم؟ قا َل :ال ،قا َل  :هل َل َك من خالةٍ ؟ قا َل :نعَم،
قا َل :فبرِ َّها).
رب يُبارك الله -تعاىل -للإن�سان برزقه وعمره،
وبال ّ
قال النبي �-صلى الله عليه و�سلمَ ( :-منْ َ�س َّره �أنْ يُعظِ َم
الل ُه ِر ْز َقه ،و�أنْ يمَ ُ َّد يف � َأجلِهَ ،فل َي ِ�ص ْل َر ِح َمه) ،والوالدان
رب يف ّرج الله كربة العبد ويقبل دعاءه؛
من الأرحام .وبال ّ
الق�صة امل�شهورة للثالثة الذين حُ ب�سوا
كما ورد يف ّ
بالغار ب�سبب �صخرةٍ �ضخم ٍة �سدّت عليهم الطريق ،فكان
ال�صخرة
�سبب النفراج هذه ّ
دعاء ال ّرجل البا ّر بوالدته ٌ
رب ي�صلح الله -تعاىل-
عن الغار وخروجهم منها ،وبال ّ
للعبد يف ذريّته.

الصحة تنفي توفير
لقاح كورونا في المدارس
الريا�ض ـ البالد

نفت وزارة ال�صحة �صحة ما يُ�شاع عن توفري لقاح
فريو�س كورونا يف املدار�س ،مع عودة طالب املرحلة
االبتدائية بدء ًا من الأ�سبوع املقبل .و�أكدت ال�صحة "
�أن ال��وزارة توفر لقاح كورونا يف مراكز اللقاحات
املنت�شرة عرب مناطق اململكة ،حيث يتم احلجز عن
طريق تطبيقي "توكلنا" و"�صحتي" .يذكر �أن��ه يف
الأيام املا�ضية تداولت بع�ض احل�سابات على مواقع
التوا�صل االجتماعي �أنباء عن �إمكانية توفري لقاحات
كورونا يف مدار�س طالب االبتدائي من قبل وزارة
ال�صحة ،الأم��ر ال��ذي نفته ال���وزارة� .إىل ذل��ك ك�شفت
وزارة ال�صحة ،عن �آلية تعديل مواعيد فحو�صات
كورونا ،بعد ا�ستف�سار العديد من امل�ستفيدين موعد
ن�شر م��واع��ي��د الفح�ص اجل���دي���دة .وق���ال احل�ساب
الر�سمي ل���وزارة ال�صحة عرب موقع «ت��وي�تر»« :يتم
حتديث مواعيد فح�ص لقاح كورونا ون�شر املواعيد
اجل��دي��دة يف كل املناطق كل � 24ساعة يف تطبيقي
�صحتي وتوكلنا».
و�أ���ض��اف« :يتم حتديث مواعيد فح�ص كورونا عرب
تطبيق �صحتي با�ستمرار ،و يف حال ظهرت عليكم
الأعرا�ض ال قدر الله ميكنك التوجه �إىل �أقرب عيادة
ت��ط��م��ن» .ووا���ص��ل« :ي��ل��زم حجز م��وع��د لتلقي لقاح
فريو�س كورونا من خالل تطبيق �صحتي ،كما تتم
جدولة املواعيد مبراكز اللقاح ب�شكل م�ستمر ،يف حني
توافر مواعيد مبدينتك �سيتم �إظهارها مبا�شرة من
خالل التطبيق» .كما �أعلنت وزارة ال�صحة �إح�صائية
جديدة مل�ستجدات كورونا يف اململكة �أم�س ت�ضمنت
ت�سجيل (� )5928إ���ص��اب��ة ج��دي��دة م���ؤك��دة ،وتعايف
( )4928حالة ،فيما بلغ عدد احلاالت احلرجة ()492
حالة.
وبينت الإح�صائية �أن �إج��م��ايل ع��دد الإ���ص��اب��ات يف
اململكة بلغ (� )632736إ�صابة ،بينما بلغ عدد حاالت
التعايف ( )578812حالة ،فيما �سجّ لت حالتي وفاة،
لي�صل �إج��م��ايل ع��دد ال��وف��ي��ات يف اململكة ()8912
وفاة "رحمهم الله جميع ًا" .ون�صحت وزارة ال�صحة
اجلميع بالتوا�صل م��ع مركز ( )937لال�ست�شارات
واال�ستف�سارات على مدار ال�ساعة ،واحل�صول على
املعلومات ال�صحية واخلدمات ومعرفة م�ستجدات
فريو�س (كورونا) .و�أكدت ال�صحة� ،أن عدد جرعات

ضبط مصنع ذهب
تديره عمالة مخالفة

البالد -يا�سر بن يو�سف

�ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة حمافظة
ج���دة م��وق��ع�� ًا خم��ال��ف��ا ب��ح��ي "الكندرة" ج��رى
ا�ستغالله ل�صهر و�صناعة الذهب تديره عمالة
خمالفة ،حيث مت م�صادرة كافة امل�ضبوطات يف
امل��وق��ع فيما ي���أت��ي ذل��ك �ضمن جهود الأم��ان��ة يف
تعقب ك��اف��ة املخالفات البلدية وم��ن��ع الظواهر
ال�سلبية داخل الأحياء ال�سكنية.
و�أو���ض��ح مدير ع��ام ر�صد ومعاجلات الظواهر
ال�سلبية م .املهند�س عمرو الدق�س �أن الفرق
الرقابية متكنت من �ضبط معمل خمالف داخل
احل��ي ال�سكني" ،فال" ق��دمي��ة ج��رى ا�ستغاللها
لت�صنيع الذهب ويحتوي على مكائن خم�ص�صة
لأعمال �صهر و�صب الذهب ،وجهاز ليزر لإعادة
ر���س��م ونق�ش املنتجات الذهبية ،مبين ًا �أن���ه مت
اغالق املوقع املخالف و�صادرت الفرق امليدانية
كافة امل�ضبوطات وجرى اتخاذ كافة الإج��راءات
النظامية بحق �صاحب امل��وق��ع .وت���ؤك��د �أم��ان��ة

حمافظة جدة موا�صلة تكثيف جوالتها امليدانية
ل�ضبط امل��خ��ال��ف��ات البلدية و�إزال����ة امل�شوهات
الب�صرية بالنطاق كما حتث ال�سكان على التعاون
وامل�����س��اه��م��ة يف حت�����س�ين اخل���دم���ات م���ن خ�لال
تبليغهم عن املخالفات البلدية عرب مركز البالغات
� 940أو تطبيق بلدي.

لقاحات ك��ورون��ا املعطاة يف اململكة بلغ حتى الآن
 54364534جرعة ،عرب �أكرث من  587مركزا بجميع
املناطق وامل��ح��اف��ظ��ات .م��ن ناحية �أخ���رى �أو�ضحت
ا�ست�شارية الأمرا�ض املعدية الدكتورة حوراء البيات
مدى �إمكانية التفرقة بني متحوري فريو�س كورونا
"دلتا" و"�أوميكرون" ،والإنفلونزا العادية ،عند
الإ�صابة بالفريو�س .وقالت الدكتورة حوراء� ،إنه ال
ميكن التفرقة بني الإنفلونزا و"دلتا" و"�أوميكرون"،
خ��ا���ص��ة يف ف�صل ال�����ش��ت��اء ال���ذي ي��ك�ثر ف��ي��ه انت�شار
الفريو�سات التنف�سية بالطرق ال��ع��ادي��ة ،مبين ًة �أن

 :المرأة أكثر
استشاري لـ
عرضة لحصوات المرارة من الرجل
جدة – جنود النهدي

املرارة ع�ضو �صغري يف اجلانب الأمين العلوي من املعدة
يخزن ال�سائل الذي ينتجه الكبد وي�سمى ال�صفراء وتتكون
ح�صوات املرارة من الكولي�سرتول �إذا كان هناك الكثري منه
يف ال�صفراء داخل امل��رارة ،وت�شري الدرا�سات �أن الن�ساء
�أكرث عر�ضه حل�صوات املرارة من الرجال.
ال��دك��ت��ور» �أ���س��ام��ة ح�سني �أب���و ح���اوي �أخ�صائي الباطنة
وط��ب��ي��ب زم��ال��ة يف اجل��ه��از اله�ضمي �أو����ض���ح �أن هناك
ع��دة �أن���واع من احل�صوات التي تتكون يف امل���رارة وهي
ح�صوات الكولي�سرتول املرارية وهي النوع الغالب من
احل�صوات وهناك ح�صوات املرارة ال�صبغية والتي تكون
ذات لون �أ�سود �أو بني الغامق ،ويعتقد �أن �أ�سباب تكون
احل�����ص��وات ي��ع��ود لتف�سريات خمتلفة منها م��ا ي��ل��ي� :أن
تكون كمية الكولي�سرتول ال��ذي يفرز من الكبد �أعلى من
كمية الع�صارة ال�صفراوية القادرة على �إذابته وبالتايل
يرتكز الكولي�سرتول الزائد ويتحول لبلورات �صغرية يف
املرارة التي يف النهاية تتحول حل�صوات مرارية ،التف�سري
الثاين هو �أن امل��رارة ال تقوم ب�إفراغ كامل حمتوياتها من
ع�صارة �صفراوية ب�شكل �صحيح
وب��ال��ت��ايل ي��ح��دث رك���ود وزي���ادة
تركيز للع�صارة ال�صفراوية مما
ي�سبب تكون ح�صوات يف املرارة،
لتف�سري الأخ��ي��ر ي��ح��دث ب�شكل
خا�ص يف من لديه �أمرا�ض معينة
مثل ا�ضطرابات ال��دم التي يزيد
�أ�سامة ابو حاوي معها تك�سر خاليا ال��دم احلمراء
وب��ال��ت��ايل ارت��ف��اع يف كمية م��ادة
البيلريوبني التي ت���ؤدي حل��دوث تكون ح�صوات امل��رارة
ال�صبغية .ويف �س�ؤال عن عوامل اخلطورة التي تزيد من
حدوث ح�صوات املرارة ب�شكل عام قال :تزيد ن�سبة حدوث
احل�صوات م��ع ال��زي��ادة يف العمر ،كما �أن الن�ساء �أك�ثر
عر�ضة حلدوث ح�صوات املرارة من الرجال فاملر�أة ح�سب
الدرا�سات �أكرث ب�ضعفني لثالثة �أ�ضعاف الرجل يف تكون
ح�صوات املرارة  ،ف�ضال عن العوامل الوراثية� ،إىل جانب
مر�ض ال�سكري ،وال�سمنة واالنيميا.
وع��ن كيفية ت��ف��ادي تكون ح�صوات امل���رارة ق��ال :تناول
فيتامني �سي ب�شكل منتظم ،هناك درا�سة �أثبتت �أن تناول
فيتامني �سي ب�شكل منتظم قلل من تكون ح�صوات املرارة.

ال�شيء الوحيد ال��ذي ميكن م��ن خالله التمييز بني
وج��ود فريو�س كورونا من عدمه هو م�سحة الـ"بي
�سي �آر".
ً
و�أ�ضافت �أن ال�شخ�ص �إذا كان حم�صنا وخالط �آخر
م�صاب ًا ف�إن الأمر ال ي�ستدعي عمل م�سحة للتحقق من
الإ�صابة بالفريو�س من عدمه� ،إال �إذا ظهرت �أعرا�ض
العدوى على ال�شخ�ص املخالط .ون�صحت الأ�شخا�ص
امل��خ��ال��ط�ين حل��ال��ة م�صابة بـ"كورونا" ،ب�����ض��رورة
االل��ت��زام بلب�س الكمامة على م��دار اليوم �سواء يف
الأماكن العامة �أو يف داخل املنزل ،وعدم م�صافحة

كبار ال�سن ،واالل��ت��زام بالتباعد؛ م��ن �أج��ل احلفاظ
على �صحة الآخرين .يف ال�سياق نف�سه قالت الإدارة
العامة للجوازات� ،إن عدم االلتزام مب�سافات التباعد
االجتماعي ،ورف�ض قيا�س درجة احلرارة عند دخول
مقر القطاعني العام واخل��ا���ص ،خمالف ل�ل�إج��راءات
الوقائية من فريو�س كورونا (كوفيد  )19 -والتدابري
الوقائية .و�أو�ضحت اجلوازات عرب ح�سابها الر�سمي
على تويرت� ،أن عقوبة الفرد  1000ريال وتت�ضاعف
العقوبة املتوقعة يف املرة ال�سابقة عند التكرار وت�صل
�إىل � 100.000ألف ريال.

اكتمال التحصين ليس شرطا
الستئناف الدوام الحضوري
الريا�ض ـ البالد

ك�شفت هيئة ال�صحة العامة «وقاية»� ،أن اكتمال
جرعات اللقاح ،لي�س ً
�شرطا ال�ستئناف ال��دوام
احل�ضوري لطالب املرحلة االبتدائية ،م�ؤكدة
���ض��رورة حتفيز ال��ط�لاب للم�سارعة ال�ستكمال
جرعات التح�صني .و�أو�ضحت «وق��اي��ة» ،خالل
الدليل الإر���ش��ادي للعودة �إىل امل��دار���س يف ظل
جائحة كورونا ،لطالب الفئات العمرية �أقل من
� 12سنة� ،أن��ه ي�ستثنى من ال���دوام احل�ضوري
الفئات غري م�ستكملة التح�صني والتي تكون �أكرث
عر�ضة للمر�ض ال�شديد والتنومي .و�شددت ،على
�ضرورة تطبيق الإجراءات االحرتازية (ارتداء
الكمامة ،والتباعد اجل�����س��دي� ،أث��ن��اء الدرا�سة
احل�ضورية بغ�ض النظر عن حالة التح�صني،
م���ؤك��دة �إل��غ��اء اال�صطفاف ال�صباحي وتوجيه
الطالب �إىل ف�صولهم مبا�شرة ،لتحقيق التباعد
اجل�سدي .وحول قواعد احل�ضور واالن�صراف،

�أ���ش��ارت «وق���اي���ة»� ،إىل �أن���ه يتم تنظيم عملية
ال��دخ��ول واخل���روج عند ب��داي��ة ونهاية ال��دوام
مبا مينع التزاحم و�ضمان التباعد مرت ون�صف
على الأق���ل ب�ين الطلبة ،وو���ض��ع �أم��اك��ن كافية
لتقييم الطلبة وال��ك��ادر قبل ال��دخ��ول للمدر�سة
بالت�أكد م��ن لب�س الكمامة والتحقق م��ن حالة
تطبيق «توكلنا» .و�أك��دت هيئة ال�صحة العامة،
�أنه لن ي�سمح لأي طالب �أو موظف من الدخول
�إال بارتداء الكمامة الطبية ،الفتة �إىل �ضرورة
و�ضع عالمات �أر�ضية ملكان وقوف الطلبة (مرت
ون�صف) .وب�ش�أن طريقة التعامل عند اكت�شاف
حاالت �إ�صابة� ،أكدت «وقاية»� ،أنه يف حال وجود
�أي عر�ض ي��دل على الإ�صابة لأح��د الطلبة يتم
عزله بهدوء و�سرية دون الت�سبب ب�إحراجه �أمام
بقية زمالئه ،الفتة �إىل �ضرورة ا�ستخدام بوابات
متعددة ومنف�صلة لدخول وان�صراف الطالب يف
حال تواجد �أكرث من بوابة للمدر�سة.

جامعة الملك خالد تكرم
الفائزين بمسابقة الخط العربي
�أبها ـ البالد

�أقامت جامعة امللك خالد �أم�س  ,حفل تكرمي للفائزين
بجوائز الن�سخة الثانية من م�سابقة اجلامعة الدولية
للخط العربي ،بح�ضور معايل رئي�س جامعة امللك خالد
الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله ال�سلمي ,ووكيل
�إمارة منطقة ع�سري حممد بن جري�س ,وعدد من قيادات
وممثلي اجلهات احلكومية بع�سري.
و�أك��د ال�سلمي �أن تنظيم اجلامعة لهذه امل�سابقة ي�أتي
�ضمن ج��ه��ود ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة امل��ب��ذول��ة يف ك��ل ما
ي��خ��دم اخل��ط ال��ع��رب��ي ورع��اي��ت��ه ،م�����ش�يرًا �إىل حتديد
وتد�شني وزارة الثقافة لعام 2020م للخط العربي،
مثمن ًا لوزارة التعليم دعمها و�إتاحتها الفر�صة لتتفرد
اجلامعة بتنظيم م�سابقة دوري��ة يف اخل��ط العربي،
مهن ًئا ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��وائ��ز امل�سابقة � ,اً
آم�ًل�ا لهم دوام
التوفيق .من جانبه� ,أو�ضح وكيل اجلامعة للأعمال
واالق��ت�����ص��اد امل��ع��ريف الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبداللطيف

احلديثي� ,أن من �أبرز �أهداف اجلامعة من خالل تنظيم
هذه امل�سابقة :ن�شر الوعي ب�أهمية فن اخلط العربي
ً
عا�صمة للخط العربي من باب احلفاظ
و�إبراز اململكة
على جماليته وت�صديره لأج��ي��ال امل�ستقبل ،م�شيدًا
بجهود القائمني على تنظيم امل�سابقة من عمادة خدمة
املجتمع والعمادات والإدارات امل�ساندة باجلامعة.
فيما نَّبي امل�شرف العام على امل�سابقة الدكتور �أحمد
الزاملي �أن اجلامعة ر�صدت � 200أل��ف ري��ال جلوائز
امل�سابقةُ ،و ِّزعت على الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل
يف خطوط امل�سابقة التي �شملت مناف�ساتها  4خطوط,
متثلت يف :خط الثلث اجللي ،وخ��ط الثلث العادي،
وك��ذل��ك اخل��ط ال��ك��ويف ،ون�����ص خ��ط اجل��ل��ي دي���واين،
الف ًتا �إىل �أن نتائج امل�سابقة اع ُت ِمدت مب�شاركة نخبة من
املخت�صني يف اخلط العربي ،م�شريًا �إىل �أن الن�سخة
الثانية من امل�سابقة �شهدت ع��دة م�شاركات من دول
عربية و�إ�سالمية.

الرأي
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المدونات القضائية
د .عبداهلل �آل �سعد
تدوين الأحكام الق�ضائية ون�شرها من �أهم الو�سائل املعينة
على ن�شر الوعي القانوين ،لي�س ه��ذا وح�سب ،بل �إنها
تعطي ملحة نظرية كافية لإجراءات �سري الدعوى و�سماعها
و�إجراءات الإثبات وت�سبيب الأحكام والنطق بها ،كما �أن
بها ثروة هائلة من الأ�سانيد ال�شرعية والنظامية يف كل فرع
من فروع القانون ،وهي بالتايل ت�شكل خمزون ًا لكل مطلع
ومهتم بال�ش�أن الق�ضائي ،واجلميل يف هذه املدونات �أنها
راعت كثري ًا اختالف التخ�ص�صات وتنوعها ،فكانت غالبية
الأح��ك��ام تختلف ت�سبيباتها و�أحكامها عن بع�ضها حتى
تكون مرجع ًا يجمع كل ما يحتاجه املحامي وامل�ست�شار
وك��ل من له �صلة باجلانب القانوين ،ويف احلقيقة �أين
اطلعت على كثري من الأحكام املدونة واملن�شورة فوجدتها
ر�صينة يف ت�سبيباتها ،ثابتة يف بنيانها ،عميقة يف

dralsaadlaw@gmail.com

تفا�صيلها ،ت�شبع َن َهم كل مطّ لع ،وتر�ضي ذائقة كل طالب
منتفع ،وفائدتها لي�س قا�صرة على م��ن ي�تراف��ع��ون يف
املحاكم �أو يقدمون اال�ست�شارات القانونية ،بل �إنها متتد
حتى لأع�ضاء ال�سلك الق�ضائي ،فمن الق�ضاة من يلج�أ
يف بع�ض �أحكامه �إىل اال�ستنارة ببع�ض هذه املدونات
والرجوع �إليها حال احلاجة ،وقد �أح�سنت اجلهات العدلية
ممثلة ب��وزارة العدل ودي��وان املظامل يف االعتناء بهذه
املدونات ون�شر الوعي والثقافة القانونية من خاللها ،كما
�أن ح�سابات املغردين املهتمني بهذه املدونات على من�صة
تويرت حت��وي ع���دد ًا م��ن الأح��ك��ام البديعة والت�سبيبات
املتقنة التي تعك�س مدى قوة ق�ضائنا وعلم ق�ضاتنا ،كما
�أين يف هذا اجلانب �أن�صح طالب وطالبات القانون �سواء
يف مرحلة البكالوريو�س �أو الدرا�سات العليا مبداومة

االط��ل�اع ع��ل��ى ه���ذه امل���دون���ات وق��راءت��ه��ا ق����راءة واع��ي��ة،
فهي تت�ضمن بالإ�ضافة �إىل املعلومات القيمة� ،أ�ساليب
الرتافع و�صياغة امل��ذك��رات وال��رد عليها ،وبالتايل فهي
تفيد اجلانب النظري واجلانب التطبيقي يف �آن واحد،
كما �أين وقفت على بع�ض الر�سائل العلمية يف بع�ض
اجلامعات ال�سعودية فوجدتها قد تناولت هذه املدونات
بالدار�سة العلمية والنقدية ،وهذا �أمر حممود كونه يبني
�أوج��ه القوة يف الأحكام الق�ضائية ال�صادرة من املحاكم
ال�سعودية من حيث �سالمة ال�صياغة وبراعة الت�سبيب
والقدرة على تنزيل الوقائع على املواد النظامية ،ولذا ف�إن
هذه املدونات تخت�صر الكثري من الوقت واجلهد ملن �أراد
الرجوع لها دون التعمق يف تفا�صيل كتب القانون التي قد
ال يحتاج �إليها القارئ.

إفتح عينيك
نيفني عبا�س

الفرق بين الحب
الحقيقيّ وحب التعلق
عندما يتعلق الأمر بالعالقات يخلط الكثريون بني
احلب والتعلق على الرغم من �أن الفرق كبري؛ احلب
احلقيقي لن يجعل امل��رء ي�شعر بالقلق واالكتئاب
وه��ذا احل��ب النقي ال��ذي ُي�شعر ب�سهولة ويجعل
الطرفني ي�شعران بالر�ضا طوال الوقت عن عالقتهم؛
م��ن ال�صعب ال��ع��ث��ور على احل��ب احلقيقي ولكن
مبجرد �أن يوجد لن ُيرتك وهو ما يو�ضح الفرق بني
التعلق واحلب؛ فاحلب ميكن احتواء م�شاكله بينما
التعلق تُخلق ب��ه العديد م��ن امل�شاكل واخل�لاف��ات
وهي �أمور يخلو منها احلب.
ق��د يخربين البع�ض �أن��ه م��ن ال�سهل الت�شابه بني
التعلق واحلب خا�صة حني ن�شعر بالر�ضا لأنه يلبي
احتياجاتنا؛ لكنني �أود �إخباركم بحقيقة �صادمة
وهي �أنكم �سريع ًا لن ت�ستمر عالقتكم؛ فبغ�ض النظر
دائما
عن الأ�سباب ال�شخ�ص ال��ذي يحبك �سيحبك
ً
بنف�س الطريقة والقوة ولن يغادر مهما كان الو�ضع
�صع ًبا؛ فاحلب هو حب �شخ�ص ما دون توقع �أي
�شخ�صا ما دون قيود
�شيء منه باملقابل �أي �إنك حتب
ً
وحتب حتى عيوبه.
بينما التعلق هو العك�س لأنك جتد نف�سك و�ضعت
العديد م��ن احل���دود وال�����ش��روط ل�شريكك وحتتاج
منه اتباعها؛ وبكثري من الأح��ي��ان تبد�أ مبالحقته
على و�سائل التوا�صل لأنك ال تريد �أن يتوا�صل مع
�آخرين وهنا جتد نف�سك بعالقة �سامة بها كثري من
القيود اخلانقة.
احلب غري �أناين بينما التعلق �أناين؛ فعندما حتب
�شخ�ص ًا �ستفعل ك��ل م��ا ي��ل��زم لتجعله �سعي ًدا لأن
�سعادته �أك�ثر �أهمية لك من �سعادتك واحتياجاته
�أولوية لك؛ لكن عندما تكون متعلقا ف�أنت تريد كل
�شيء ي��دور حولك وت�صبح معتمد ًا على �شريكك
وت�صبح يف عالقة تلبي احتياجاتك اخلا�صة؛ احلب
يجعل الطرف الثاين يدعمك ويلهمك لت�صبح �أف�ضل
بينما التعلق يجعلك ت�شعر ب��اخل��وف م��ن جناح
الأخر لأنك تخ�شي �أن يعيد التفكري بعالقتكم �أو �أنه
قد يرتكك
ال�شخ�ص املنا�سب يجعلك ت�شعر ب�شعور جيد وكل
ما ميكنك التفكري فيه هو الرغبة يف ق�ضاء بقية
حياتك معه؛ بينما التعلق يحدث ب�سهولة وينتهي
ب�سهولة مع �أول م�شكلة ولهذا ال ميكن �أن ي�ستمر
لأن��ك ت�شعر بامللل من العالقة ويتال�شى ال�شعور
�سريعا؛ احلب يجعلك �أكرث تفهما ولطفا
باالرتباط
ً
وعمقا وهو ت�أثري �إيجابي؛ بينما التعلق لي�س له
فوائد و�سلبي فالأمر كله يتعلق مبا ميكن �أن يفعله
�شريكك من �أجلك كما �أنك ال تهتم باحتياجاته وهو
�شعور �سي�ؤثر على عالقاتك امل�ستقبلية.
ال�شخ�ص ال��ذي يحبك �سيحبك كما �أن��ت ويحت�ضن
عيوبك ولن يحاول تغيريك؛ بينما املتعلق �سيجعلك
تتغري دون ت��ن��ازالت م��ن��ه؛ امل��ح��ب على ا�ستعداد
لتقدمي التنازالت وو�ضع احتياجات �شريكه قبل
احتياجاته؛ بينما املتعلق يجعلك مع �شخ�ص يريد
التحكم فيك ول��ن يكون م�ستع ًدا �أب��� ًدا لإي��ج��اد حل
و�سط ب�ش�أن �أي �شيء بينكم؛ التعلق ميكن �أن ميلأ
الفراغ يف حياتك لكنه ال ميكن �أن يجعلك �سعي ًدا
بينما احلب هو �أق��وى امل�شاعر التي جتعل احلياة
�أف�ضل بكل الطرق املمكنة.
@Nevenabbass

Faheid2007@hotmail.com
ر�أي��ت يف عيونه االنهزامية وال�ضعف  ،ي�شتكي من احلياة
متقم�صا دور ال�ضحية  ،لقد خاب ظنه يف الكثري  ،وتنكر له
القريب  ،وها هو يقف وحيدا  ،يتحدث بالت�أ�سف ،ويت�أفف
بالتذمر.
للأ�سف هذا حال الكثري ممن مل يتقبلوا احلياة كما هي  ،ومل
يتقبلوا الب�شر كما هم  ،و�أن الإن�سان خلق يف كبد  ،وجمالها
يف كبدها وتعبها  ،واختالف الب�شر نعمة تكامل يتعارفون
ويتعاي�شون ويت�صارعون  ،ونحن منر مبراحل قوة و�ضعف.
�أخي القارئ �إذا كنت ال ترى ما هو �أمامك ،ف�أنت ل�ست غبي ًا،
وال جاه ًال � ،أنت �إن�سان ،مبجرد �أن ندرك �ضعفك � ،ستمنح
نف�سك القوة لفتح عينيك.
يجب �أن تتم�سك بالأمل يف تخطي املحنة وجت��اوز ال�صدمة
النف�سية �أي ًا كانت �شدتها ،بل يجب �أن تدرب نف�سك على توقع
الأف�ضل وعودة احلياة ل�صورة �أف�ضل مما كانت عليه ،وتذكر
عدد املحن التي �سبق ومررت بها �أو مر بها من حولك ورغم
ذلك ا�ستطاعوا تخطيها.

فهيد ال�سويدي
يقول ال�شاعر العراقي:
ال اليا���س ثوب��ي وال االحزان تك�س��رين
يلتئ��م
جرح��ي عني��دٌ بل�س��ع الن��ار
ُ
ا�ش��رب دموع��ك واج��رع مره��ا ع�س�ل ًا
ٌ
تبت�س��م
حري��ق وه��ي
يغ��زو ال�ش��موع
ُ
واجل��م هموم��ك وا�س��رج ظهره��ا فر�س�� ًا
تلتح��م
وانه���ض ك�سي��ف اذا االن�ص��ال
ُ
وم��ن �س��وى اهلل ن���أوي حت��ت �سدرت��هِ
ونعت�ص��م
ون�ستغي��ث ب��ه عون��ا
ُ

فا�صلة:

نحن نقي�س حياتنا من خ�لال م�شاعرنا ،فهناك �سجني بني
الق�ضبان يعتقد �أنها �أجمل �أيام حياته ،و�آخر ي�سكن الق�صور
لكنه تعي�س� ،إن امل�شاعر هي مقيا�س احلياة عند الإن�سان
ولي�ست امل���ادة ،فالغني والفقري وامل����ر�أة وال��رج��ل والكبري
وال�صغري ،الكل �سعادته داخلة لي�ست يف اخلارج وهي اختيار
ال�س ِب َ
يل ِ�إ َّما َ�شاكِ ًرا َو�إِ َّما َك ُفو ًرا).
( �إِ َّنا هَ َد ْي َنا ُه َّ

التجميل ما له وما عليه
جوهرة اجلهني
يوجد �إقبال متزايد على عمليات التجميل من الأ�شخا�ص،
خا�صة الن�ساء والفتيات  ،من �أجل احل�صول على مظهر مثايل
 ،والت�شبه مبظهر الفنانات �أو فتيات ال�سو�شيال ميديا  ،الأمر
ال��ذي يدعو للنقا�ش ب�ش�أن هذه العمليات التجميلية ملعرفة
�آثارها وما لها وما عليها قبل �إجرائها.
بالطبع ه��ن��اك ح���االت ال حت��ت��اج �إىل ت��دخ��ل ج��راح��ي � ،إمن��ا
تكتفي مب��ج��رد احل��ق��ن كالفيلر وال��ب��وت��ك�����س �أو امل��وج��ات
الكهرومغناطي�سية  ،لكن توجد ح��االت �أخ��رى حتتاج �إىل
جراحة جتميلية و�أي�ض ًا وظيفية ك�شد الرتهالت والوجه بعد
�إنقا�ص الوزن �أو عمليات التكميم �أو وجود م�شاكل يف الأنف
كعالج جتميلي ووظيفي.
ب��داي��ة يجب على ال�شخ�ص اختيار طبيب متخ�ص�ص يف
جتميل املنطقة املرغوب حت�سينها و�أي�ض ًا اختيار م�ست�شفى
جمهز  ،وبه كادر مدرب  ،ويف كل احلاالت ين�صح قبل �إجراء
�أي عملية فهم طبيعتها و�أثارها اجلانبية املتوقعة ،والأخذ يف
االعتبار ب�أن لكل ج�سم طبيعته ويكون التغيري وفق طبيعة
كل �شخ�ص ،حيث انت�شر يف الآونة الأخرية هو�س احل�صول
على �شكل فنانة معينة وقد تلج�أ العديد من الفتيات �إىل الفيلر
الدائم لتجميل الوجه وهذا ما يحذر منه املتخ�ص�صون ب�أنه

من �أخطر �أن��واع التجميل حيث ال ميكن ازالته بعد ذلك وقد
يحدث ت�شوهات دائمة يف الوجه والتهابات دون القدرة على
�إزالته مرة �أخرى.
�أي�ض ًا اللجوء �إىل العمليات ب�شكل متكرر له العديد من الآثار
النف�سية �أك�ثر من الآث��ار اجلانبية التي ميكن �أن تنتج  ،فال
يجب اللجوء �إىل عمليات التجميل �إال �إذا كان هناك م�شكلة
وا�ضحة يف اجل�سم �أو الوجه و�أن يكون بني العملية والأخرى
ما ال يقل عن ثالثة �أ�شهر حتى ي�أخذ اجل�سم طبيعته ويقوم
بكافة وظائفه م��ره �أخ���رى  ،والآث���ار اجلانبية يف عمليات
التجميل تكون يف �أغلب الأحوال خفيفة  ،لكنها قد تتفاقم �إذا
كان الطبيب غري خمت�ص �أو اختيار م�ست�شفى غري مرخ�صة
وغري جمهزة ملثل ذلك.
هنا �أ���ش�ير �إىل ر�أي ال��دك��ت��ورة بنى جمال ب��در� ،أخ�صائية
�أمرا�ض جلدية وجتميل وليزر ،ب�أنه يجب االعتماد على �أطباء
متخ�ص�صني يف جم��ال التجميل وك���وادر م��درب��ة بالإ�ضافة
�إىل اختيار م�ست�شفى جمهز من �أجل جناح العملية دون �أي
م�شاكل ،وكذا جتنب هو�س التجميل من �أجل تقليد فنانات �أو
�صيحات املو�ضة مثل تكبري ال�شفاه ،وقاية من �أية �آثار نف�سية
خا�صة �إذا مل يتم احل�صول على ال�شكل املطلوب.

ال�شم�س متنحنا ال��دفء كلما داه��م امل�شاعر ال�برد ال�شديد،
وتُ�ضيء لنا حدائق الربيع لنتنف�س عبريها عمرا كله عيد.
عام جديد ..نتمنى �أن نرت�شف فيه احلب من �أزهار ال�صدق
وك�أنه رحيق.
جنري معا ..ن�ضحك معا ..كطفلني �أهدت لهما الرباءة معامل
احلظ ال�سعيد.
عام جديد� ..أجدك فيه �أن�شودة ال�سهر.
تُزهر �أعماقك ثمار الوله لتبعث ال�شوق �إىل الغيوم اخلائفة.
وتنرث حبات املطر مثل ملعان الل�ؤل�ؤ ال�شديد.
ع��ام جديدُ ..نن�سي فيه احل��زن ُخطاه �إلينا وجنعل الفرح
و�شيك ًا.
نتعلم منه كيف ال�سبيل �إىل طريق ال�سعادة ال�سديد� ..إىل
دروب الإخال�ص� .إىل معاين الربيق.

متابعات وتعليقات

 – 1خدمة ذوي الإعاقة:

�أ�شاد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�صل
ب��ن م�شعل �أم�ي�ر منطقة الق�صيم ،خ�لال تكرميه
للم�شاركني والرعاة والداعمني للملتقى ال�سنوي
ال��ث��ال��ث لأ���س��ر الأ���ش��خ��ا���ص ذوي الإع��اق��ة م�شيد ًا
ب���دور (جمعية لأج��ل��ه��م خل��دم��ة الأ���ش��خ��ا���ص ذوي
الإعاقة) داعي ًا �إىل تكرار مثل هذه امللتقيات التي
يتخللها ور�ش عمل مب�شاركة خرباء ومتخ�ص�صني،
متطلع ًا �إىل ر�ؤية مثل هذه اجلمعيات وتطورها،
لأن مقيا�س تطور ال�شعوب ب�إن�سانيتها للو�صول
�إىل ال��ع��امل��ي��ة ،وث��م��ن��ت �سمو الأم��ي�رة ن���وف بنت
عبدالرحمن ب��ن نا�صر رئي�س (جمعية لأجلهم
خلدمة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الرعاية الكرمية من
�سمو �أمري الق�صيم لفعاليات امللتقى لتناوله العديد
م��ن امل��ح��اور ك��ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة ،للم�ؤ�س�سات
واجلمعيات لدعم ورعاية ذوي الإعاقة ،لي�س على
م�ستوى منطقة الق�صيم فح�سب بل على م�ستوى
مدن وقرى وهجر اململكة على حدٍ �سواء.
ومل تقت�صر جهود �سمو �أم�ير الق�صيم على تقدم
وتطوير ونه�ضة املنطقة فح�سب فقد �شملت �أي�ض ًا
دع��م وت�شجيع اجلمعيات اخل�يري��ة والإن�سانية
ب�شتى تخ�ص�صاتها و�أه���داف���ه���ا ،و ُي��ع��د تكرميه
ورعايته جلمعية (لأجلهم خلدمة الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة) واحدة من تلك املواقف الإن�سانية العديدة
خدمة للوطن واملواطنني واحت�ساب ًا ملا عند الله من
الأجر والثواب دنيا و�آخرة ،ويف هذا العمل قدوة
يحتذى بها و�إن�سانية ُي�سار عليها قال تعاىل ( :وقل
اعملوا ف�سريى الله عملكم ور�سوله وامل�ؤمنون).
 – 2ت�شجيع الأ�سر املنتجة:
ت�شجيع الأ����س���ر امل��ن��ت��ج��ة ،رج����ا ًال ون�����س��ا ًء وف��ق
تخ�ص�صاتها املتنوعة والعديدة يف خدمة املجتمع
ك��ان لها دوره��ا البارز يف جن��اح �أهدافها و�آمالها
وطموحاتها ،لي�س على جهة معينة بل على م�ستوى
مدن وقرى وهجر اململكة املرتامية الأطراف ،وكان
للجهات الداعمة يف ت�شجيع ه��ذه الأ�سر والأخ��ذ
ب�أيديها نحو جن��اح م�سريتها الإنتاجية ،ال��دور
ال��ب��ارز وحتقيق مقت�ضى الر�سالة الوطنية التي
ت�ضطلع بها تلك اجلهات وت���ؤم��ن مب��دى جناحها
(دعما ًووطنية).
وتعترب جمعية امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز – طيب
الله ث��راه – مبنطقة تبوك واح��دة من تلك الأ�سر
املنتجة على م�ستوى اململكة ،فقد �أطلقت بالتعاون
مع فرع بنك التنمية االجتماعية (ب���ازاراً) للأ�سر
املنتجة ،بهدف متكينها من النفاذ �إىل ال�سوق عن
طريق تهيئة ال�سبل لت�سويق منتجاتها.
وي��ع��د بنك التنمية االجتماعية املظلة الرئي�سة
لتطوير الأ�سر املنتجة يف اململكة وتقدمي الدعم
ملمار�سي الأع��م��ال احل���رة وذوي احل���رف واملهن
واملهارات املتخ�ص�صة بهدف ت�شجيع بيئة ريادة
الأعمال و�صناعة جيل منتج).
م�شروع الأ���س��ر املنتجة� ،أث��ب��ت جناحه وازدادت
ن�سب املقبلني عليه ،والف�ضل يعود بعد الله لت�شجيع
ودعم الدولة وللجهات وامل�ؤ�س�سات والتجار ممن
�أ�سهموا �إ�سهام ًا فاع ً
ال يف ت�شجيع هذه الفئات ودعم
م�سارها نحو النجاح وب��ل��وغ الأه����داف ،ونُهيب
بالآخرين االقتداء بهم (اقتدا ًء ..ووطنية).

وباهلل التوفيق،،

Ali.kodran7007@gmail.com

jeje15680@gmail.com

د .تهاين �سعيد احل�ضرمي

علي خ�ضران القرين

أحبك من الوريد إلى الوريد
ه�لا تف�ضلت لطف ًا بالق�سم على ال��وف��اء بالعهد وت�سجيل
تفا�صيل البوح �إىل �أمد بعيد.
عام جديد ..نغ�سل فيه �آالم املا�ضي.
و�سويعات الهجر العنيد لنعي�ش هتافات الوئام وحلظات
الود العميق.
عام جديد  ..وداع��ا لكل الأ�شخا�ص الذين فقدناهم يف عام
رحل ومازالت �أرواحهم باقية هنا.
عام جديد  ..حتذف فيه ذاكرة هواتفنا �أرقام �أنا�س تعمدوا
جرح م�شاعرنا ،وم�سحت �أجندة �أيامنا تفا�صيل غدرهم.
عام جديد  ..ن�ستعيد قوتنا ،جنمع عواطفنا ،ن�شكر كل من
�أهدانا حلظة جميلة يف كل عيد.
عام جديد ..نت�أمل قلوبا ما زالت متنح املزيد  ..املزيد من
ال�سعادة  ..من العطف  ..من النغم الفريد.

ع��ام ج��دي��د  ..نفتح �صفحة بي�ضاء مي�ل�أه��ا الأم���ل واحل��ب
والتفا�ؤل.
عام جديد� ..أقيم معك فيه داخل حمارات البحر بني ق�صائد
الغزل فوق رم��ال القمر نقطف �أجمل معاين ال��ود و�أ�صدق
�أحا�سي�س الب�شر.
ال نخاف احل�سد وال يهمنا احلقد فقط ُنعلن �صفاء الذهن.
عام جديد ..ترحل فيه عقارب الزمن �إىل هم�سات الطق�س،
فالأجواء املناخية تُفيد ب�أن ال�شتاء و�شيك ،وارتعا�شة القلب
تزيد ،فال�صقيع ق�سوة تكم�ش امل�شاعر وك�أنها حديد!!
لكن ال�شعور بجمال احلب ُيعد ب�صمة اطمئنان وحيد.
عام جديد� ..أخ�شى عليك مني كلما ذاب اجلليد.
ين�صهر حنني قلبي ويغمرك الأريج.
في�ستن�شق النا�س عطرك ..و�أغار �إذا طلبوا املزيد!!

tsfhsa@yahoo.com

اقتصاد
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فجر الصحافة السعودية

 % 34ارتفاع "غير النفطية"

الصادرات السعودية تطلق إستراتيجية التحوّل المؤسسي
استراتيجية الصادرات

تعزيز القدرات التنافسية للشركات وانتشارها العالمي

 % 50 1زيادة قيمة الصادرات

الريا�ض -البالد

حققت ال�صادرات ال�سعودية غري النفطية
ن�سبة ارت��ف��اع ُت��ق��دّر بـ  %34منذ بداية عام
2021م وحتى الربع الثالث ،وكان من �أعلى
القطاعات املُ�صدّرة ،قطاع البرتوكيماويات،
وقطاع مواد البناء ،وقطاع املركبات وقطع
الغيار.
و�أط���ل���ق���ت ال��ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة ال�������ص���ادرات
�إ�سرتاتيجية ال��ت��ح��وّ ل امل�ؤ�س�سي  ،التي
ت�ستهدف م��ن خاللها االنتقال �إىل مرحلة
ج��دي��دة ملواكبة م�ستهدفات ر�ؤي���ة اململكة
2030م ،ب��ال��ت��ك��ام��ل م��ع ع���دد م��ن اجل��ه��ات
احلكومية ذات العالقة ،يف تنويع االقت�صاد
املحلي من خالل تعزيز ال�صادرات ال�سعودية
غري النفطية.
ج���اء الإع��ل��ان خ�ل�ال ح��ف��لٍ ب��رع��اي��ة وزي���ر
ال�صناعة وال�ثروة املعدنية ،رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة بندر بن �إبراهيم اخلريّف،حيث
�ستعمل �إ�سرتاتيجية الهيئة اجلديدة ،على
رفع قيمة ال�صادرات غري النفطية من %16
�إىل م��ا ال يقل ع��ن  %50م��ن ال��ن��اجت املحلي
الإجمايل غري النفطي بحلول عام 2030م،
وف ًقا لر�ؤية اململكة الطموحة.
وبني الأم�ين العام لهيئة تنمية ال�صادرات
ال�����س��ع��ودي��ة ف��ي�����ص��ل ال���ب���داح �أن ال��ت��ح��وّ ل
امل�ؤ�س�سي للهيئة يُع ُّد مبثابة خريطة طريق
ن��وع��ي��ة ،ت��ت��واف��ق م�ساراتها وخططها مع
ال���ر�ؤى التطويرية لالقت�صاد الوطني من

 2شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
 3تحسين قرات التصدير والمُصدِّرين

ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ،وت��ه��دف �إىل حتقيق
�شراكة حقيقية مع القطاع اخل��ا���ص ،وف ًقا
ل��ر�ؤي��ة اململكة 2030م ،واملُ�����ص��دِّري��ن على
وج���ه ال��ت��ح��دي��د؛ وذل���ك م��ن خ�ل�ال حت�سني

بيئة الت�صدير وتطوير ق��درات املُ�صدِّرين،
وحت�سني تناف�سيتهم يف الأ���س��واق ،ورفع
جاهزيتهم ملواجهة التحدّيات العاملية ،وهو
ما حتقق ب�شكلٍ ملمو�س بف�ضل �سل�سلة جهود

إنجاز "نساج تاون "2بالدمام
لمستفيدي سكني

الدمام -البالد

�أعلنت الأمانة العامة للجنة البيع �أو الت�أجري
ع��ل��ى اخل���ارط���ة "وايف" ع��ن اك��ت��م��ال �إجن���از
م�شروع "ن�ساج تاون - "2ال��واق��ع ب�ضاحية
ال��واج��ه��ة ب��ال��دم��ام يف املنطقة ال�����ش��رق��ي��ة ،-
حيث يو ّفر امل�شروع  674وح��دة �سكنية من
ن��وع ت���اون ه��او���س �ضمن من���اذج وت�صاميم
متنوعة مل�ستفيدي برنامج �سكني ,وي�أتي ذلك
�ضمن اجل��ه��ود امل�ستمرة لرفع ن�سبة التملك
ال�سكني للأ�سر ال�سعودية �إىل  ، %70حتقيقي ًا
مل�ستهدفات برنامج الإ���س��ك��ان – �أح��د برامج
ر�ؤية اململكة .-2030
ويُ��ع��د امل�����ش��روع �أح����د م�����ش��اري��ع ال��ب��ي��ع على
اخل��ارط��ة ال��ت��ي حتت�ضنها املنطقة ال�شرقية
من بني  35م�شروع ًا يطوره القطاع اخلا�ص
ب���إ���ش��راف "وايف" ،وت��وف��ر امل�شروعات �أك�ثر
من � 22ألف وحدة �سكنية متنوعة الت�صاميم

وامل�ساحات بني �شقق وفلل وتاون هاو�س.
و�أو�ضح الأمني العام للجنة البيع �أو الت�أجري
على اخل��ارط��ة نايف ب��ن ن��واف ال�شريف� ،أن
امل�����ش��روع يتميز بكونه يقع �ضمن �ضاحية
الواجهة يف موقع �إ�سرتاتيجي عند املدخل
الغربي ملدينة الدمام �ضمن بيئة توفر جودة
احلياة ل�ساكنيها ،وبالقرب من عدد من الأماكن
احليوية يف املنطقة ال�شرقية ،مثل :مطار امللك
فهد الدويل وكورني�ش الدمام.
و�أ����ش���ار ال�����ش��ري��ف �إىل �أن م�����ش��روع "ن�ساج
تاون "2ميتد على م�ساحة تتجاوز � 190ألف
مرت مربع ،وتبد�أ �أ�سعار ال��وح��دات من 640
�أل��ف ري��ال ،كما ي�شتمل على ع��دد من املرافق
واخل��دم��ات التعليمية وال�صحية والتجارية
والرتفيهية �ضمن �ضاحية الواجهة التي توفر
معايري ال�سكن الع�صري وم��ق��وم��ات ج��ودة
احلياة.

توقعات قياسية للطلب على النفط
باري�س  -واالت

توقعت وكالة الطاقة الدولية جت��اوز الطلب
العاملي على النفط م�ستويات ما قبل اجلائحة
يف ال��ع��ام اجل���اري ،م��ع ت��راج��ع امل��خ��اوف من
املوجة الأخرية لفريو�س "كورونا".
وقالت الوكالة يف تقريرها ال�شهري ال�صادر
�أم�س الأربعاء �إن الطلب العاملي على النفط قد
يكون ارتفع بنحو  5.5مليون برميل يوميًا
يف  ،2021وهو ما ميثل زيادة بنحو � 200ألف
برميل يوميًا عن التوقعات ال�سابقة.
و�أو���ض��ح��ت �أن الطلب على اخل���ام زاد 1.1
مليون برميل يوميًا �إىل  99مليون برميل
يوميًا يف الربع الرابع من العام املا�ضي 2021

 ،وهو ما ميثل زيادة بحوايل � 345ألف برميل
يوميًا عن تقديرات التقرير ال�سابق.
وذكر التقرير �أن املخزونات لدى دول منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية تراجعت لأدنى
م�ستوى يف �سبع �سنوات خالل نوفمرب وذلك
بحوايل  6.1مليون برميل على �أ�سا�س �شهري.
على �صعيد الأ�سعار حققت العقود الآجلة
خل���ام ب��رن��ت  88.05دوالر ل��ل�برم��ي��ل ،كما
ارتفعت العقود الآج��ل��ة خل��ام غ��رب تك�سا�س
ال��و���س��ي��ط الأم��ي�رك����ي �إىل  85.48دوالر
للربميل ،فيما قفز خام غرب تك�سا�س الو�سيط
يف وقت �سابق �إىل  87.08دوالر ،وهو �أعلى
م�ستوى له منذ .2014

متوا�صلة عملت عليها الهيئة ،وبجهود كل
العاملني فيها ،كان من �أبرزها التعاون مع
اجلهات ذات العالقة حلل معوقات البيئة
الت�صديرية يف اململكة حيث مت ح��ل �أك�ثر
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 160عائ ًقا تم حلها خالل عام

م��ن  160عائ ًقا خ�لال ع��ام 2021م ،وعقد
�أكرث من  28ور�شة عمل وبرنامج تدريبي
لل ُم�صدرين.
و�أ����ض���اف �أن����ه مت �إط��ل�اق ب��رن��ام��ج حتفيز

ال�����ص��ادرات ال�����س��ع��ودي��ة ،ال���ذي يعمل على
ت�شجيع ال�شركات ال�سعودية وم�ساعدتها
لبناء وتعزيز قدراتها التناف�سية والتو�سع
يف انت�شارها العاملي� ،إىل جانب برنامج
"�صنع يف ال�سعودية" الذي �أ�سهم يف �إيجاد
ُ
هوية موحدة لل�صادرات ال�سعودية وتعزيز
موثوقيتها.
و�أو����ض���ح ال���ب���داح� ،أن "برنامج حتفيز
ال�صادرات ال�سعودية" ،يُقدم ت�سعة حوافز
متوافقة م��ع ال��ت��زام��ات اململكة يف منظمة
التجارة العاملية ،ا�ستفاد منها �أكرث من 220
�شركة م�صدّرة خالل عام 2021م ،يف حني
"�صنع يف ال�سعودية" وهو
�أ�سهم برنامج ُ
�أح��د ال�برام��ج املنبثقة م��ن برنامج تطوير
ال�صناعة الوطنية واخلدمات اللوج�ستية،
يف ا�ستقطاب �أكرث من � 1200شركة حملية
منذ �إطالقه ،و�إدخال منتجاتها �إىل عدد كبري
من الأ�سواق العاملية.

لتعزيز التعاون التجاري واالستثماري

ملتقى األعمال السعودي العراقي االثنين المقبل
الريا�ض  -البالد

ُينظم احتاد الغرف التجارية ال�سعودية
يف العا�صمة ال��ري��ا���ض ،االث��ن�ين املقبل
"ملتقى الأعمال ال�سعودي العراقي"،
ل��ب��ح��ث �أوج�����ه ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك يف
امل���ج���االت ال��ت��ج��اري��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة،
و�آليات دعمها وتطويرها.
و���س��ي�����ش��ه��د امل��ل��ت��ق��ى ت���ق���دمي ع����دد من
ال�����ع�����رو������ض ل���ل���ت���ع���ري���ف ب���ال���ف���ر����ص
اال�ستثمارية املتاحة يف البلدين ،اً
ف�ضل
عن توقيع عدد من االتفاقيات بني جهات
حكومية و�أخ���رى خا�صة يف قطاعات
ا�ستثمارية وجتارية.
و�أو�ضح رئي�س احتاد الغرف التجارية
ال�����س��ع��ودي��ة ع���ج�ل�ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز
العجالن� ،أن ملتقى الأعمال ال�سعودي
ال���ع���راق���ي ���س��ي��ع��ق��د ب��ح�����ض��ور وزراء
وم�����س���ؤول�ين اق��ت�����ص��ادي�ين م���ن اململكة
والعراق ومب�شاركة وا�سعة من �أ�صحاب
الأعمال ال�سعوديني والعراقيني ،م�ضي ًفا

�أن املباحثات التجارية ب�ين اجلانبني
خ�لال امللتقى �سترتكز ح��ول القطاعات
االقت�صادية الرئي�سية التي ت�شكل �أولوية
يف �أجندة التعاون بني البلدين يف �ضوء
ر�ؤية اململكة  ،2030وتوجهات االقت�صاد
العراقي خالل املرحلة املقبلة.
و�أ�شار العجالن �إىل الدور احليوي الذي
ي�ضطلع به جمل�س التن�سيق وجمل�س
الأعمال ال�سعودي العراقي يف التعريف
ب��ال��ف��ر���ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة وت�����ش��ج��ي��ع

اعتماد منصة المزادات
اإللكترونية

الريا�ض -البالد

اع��ت��م��د م��رك��ز الإ���س��ن��اد والت�صفية "�إنفاذ" من�صة
ال�سعودية ل��ل��م��زادات ث��اين من�صة لإق��ام��ة امل���زادات
الإلكرتونية للأ�صول التي ي�شرف على ت�صفيتها ،
ويمُ��ك��ن جلميع م���زودي اخل��دم��ات م��ن وك�ل�اء البيع
امل�سجلني يف املن�صة الإلكرتونية ل��ـ "�إنفاذ" البدء
ب�إقامة املزادات العلنية الإلكرتونية عرب املن�صة.
و�أفاد الرئي�س التنفيذي للمركز  ،ح�سني احلربي � ،أن
املركز يهدف من خالل هذه اخلطوة �إىل تعميق �إ�شراك
القطاع اخلا�ص يف �أعمال املركز؛ وتعزيز التناف�سية
مب���ا ي�����س��ه��م يف حت�����س�ين ج����ودة اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة
للم�ستفيدين؛ و�إتاحة خيارات متعددة لوكالء البيع
املكلفني من املركز ،م�ؤكد ًا عزم املركز اعتماد من�صات
�إ�ضافية قريب ًا ،لت�سهم جميعها يف ت�سهيل عمليات
ال��ب��ي��ع ع��ل��ى ال��وك�لاء وت�����س��ري��ع �إج�����راءات الت�صفية
وا�سرتداد حقوق امل�ستفيدين.
وتعد امل���زادات الإلكرتونية و�سيلة فاعلة يف �إدارة
وت�����س��وي��ق ال���ع���ق���ارات ،ن���ظ���ر ًا ل�����س��ه��ول��ة الت�سجيل
وامل�شاركة ،بالإ�ضافة لو�صولها �إىل �شريحة �أكرب من
امل�شرتين مبا ي�سهم يف حتقيق قيم العدالة وال�شفافية.

ال�����ش��راك��ات ال��ت��ج��اري��ة ب�ي�ن �أ���ص��ح��اب
الأعمال ال�سعوديني والعراقيني.
ونوه بالتح�سن امل�ضطرد يف العالقات
َّ
االق��ت�����ص��ادي��ة ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ،مب��ا ُي�سهم
يف زي���ادة ال�����ص��ادرات ال�سعودية �إىل
ال��ع��راق ،وزي����ادة واردات اململكة من
ال��ع��راق الم��ت�لاك��ه م��ق��وم��ات اقت�صادية
جيدة يف جم��االت اقت�صادية خمتلفة،
�إ���ض��اف�� ًة �إىل ت��دف��ق اال���س��ت��ث��م��ارات بني
اجلانبني ،مو�ضحً ا �أن هناك ع��ددًا من

ال�شركات ال�سعودية التي تعمل على
�أر�ض العراق ،كما توجد رغبة حقيقية
لعدد �آخر للتو�سع با�ستثماراتها هناك.
و�أع��رب عن �أمله يف زي��ادة ورف��ع حجم
التبادل التجاري بني البلدين ،بعد فتح
امل��ن��ف��ذ ال�ب�ري ب�ين ال��ب��ل��دي��ن يف ع��رع��ر،
ال �سيما و�أن ل��دى اململكة توجهًا نحو
�إن�����ش��اء وت�شغيل املنطقة اللوج�ستية
يف هذا املنفذ لتكون منطقة اقت�صادية
خ��ا���ص��ة ،وك���ذل���ك ب��ع��د ف��ت��ح امل��ل��ح��ق��ي��ة
التجارية ب�سفارة اململكة يف بغداد.
ول��ف��ت �إىل وج���ود رغ��ب��ة م�شرتكة لدى
اجل��ان��ب�ين ال�����س��ع��ودي وال���ع���راق���ي يف
ت��ع��زي��ز ع�لاق��ات ال��ت��ع��اون االق��ت�����ص��ادي
ورف�����ع ���س��ق��ف ال���ت���ب���ادالت ال��ت��ج��اري��ة
وتهيئة البيئة املالئمة لذلك ،عط ًفا على
الفر�ص اال�ستثمارية الكبرية والقدرات
االقت�صادية لكال الدولتني ،معربًا عن
�أم��ل��ه يف �أن يخرج امللتقى بتو�صيات
ونتائج �إيجابية تدعم م�ستقبل العالقات
االقت�صادية بني البلدين ال�شقيقني.

الملتقى السنوي لمكافحة غسل األموال
الريا�ض -البالد

ت��ن��ظ��م ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة
مل��ك��اف��ح��ة غ�سل الأم�����وال،
ب��ال��ت��ع��اون م���ع جم��م��وع��ة
ل���ن���دن ل���ل����أوراق امل��ال��ي��ة،
امللتقى ال�سنوي الثالث
ع�شر ل�لال��ت��زام ومكافحة
غ�����س��ل الأم����������وال ،ال����ذي
�سيُع َقد  30يناير احلايل
ب���رع���اي���ة حم���اف���ظ ال��ب��ن��ك
امل��رك��زي ال�سعودي رئي�س
اللجنة الدكتور فهد ب��ن عبدالله
املبارك.
و����س���ي���ت���ح���دث يف ه�����ذا امل��ل��ت��ق��ى
جم������م������وع������ة م���������ن اخل������ب�����راء
املتخ�ص�صني يف جم��ال االل��ت��زام
ومكافحة غ�سل الأم��وال؛ لت�سليط
ال�ضوء على عدد من املو�ضوعات
امل��ه��م��ة ال��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا ال�����س��اح��ة
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة يف الآون���ة
الأخ��ي��رة ،م��ن �أب���رزه���ا :الفر�ص
واملخاطر املرتبطة بقطاع الأ�صول
االفرتا�ضية ،و�أف�ضل املمار�سات

وال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة املطبقة يف
التعرف على امل�ستفيد احلقيقي،
واالحتيال املايل يف قطاع �شركات
التقنية املالية.
ومي��ث��ل ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى �أه��م��ي��ة ل��دى
امل�ؤ�س�سات املالية واجلهات املعنية
مبكافحة غ�سل الأم���وال ومتويل
الإرهاب يف اململكة ،التي حتر�ص
على امل�شاركة يف فعاليات امللتقى؛
ب��ه��دف اال���س��ت��ف��ادة مم��ا �سيطرحه
اخلرباء واملخت�صون من معلومات
مفيدة وجت���ارب قيمة ،ت�سهم يف
تعريف و�إط��ل�اع امل�����ش��ارك�ين على

�أهم امل�ستجدات والتطورات
يف مكافحة اجلرائم املالية
ب�شكل عام ،وجرائم مكافحة
غ�سل الأموال ب�شكل خا�ص.
و����س���ت�������ش���ه���د ال���ف���ع���ال���ي���ة
م�������ش���ارك���ة ع�����دد ك���ب�ي�ر م��ن
ممثلي وم�����س���ؤويل �إدارات
االل��ت��زام ،و�إدارات مكافحة
غ�سل الأم����وال يف اجلهات
وامل�ؤ�س�سات املالية العاملة
يف امل��م��ل��ك��ة� ،إ����ض���اف���ة �إىل
ممثلي اجلهات املعنية و�أع�ضاء
ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة مل��ك��اف��ح��ة غ�سل
الأموال ،والإدارات املعنية بالبنك
امل����رك����زي ال�������س���ع���ودي .وي��ه��دف
امللتقى �إىل تعزيز م�ستوى الوعي
واالل�����ت�����زام يف جم����ال م��ك��اف��ح��ة
غ�سل الأم����وال ل��دى العاملني يف
اجل���ه���ات وامل���ؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة،
م���ن خ�ل�ال ال��ت��ع��رف ع��ل��ى �أف�����ض��ل
املمار�سات والتجارب الدولية يف
املو�ضوعات التي �سيتطرق �إليها
امللتقى.
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عقب إدراج تابعين للمليشيا على قائمة العقوبات ..واشنطن:

"حزب اهلل" يجمع ثرواته على حساب الشعب اللبناني
وا�شنطن  -البالد

ينهب "حزب الله" الإرهابي ثروات لبنان ،ويتمتع بها
على ح�ساب ال�شعب وي�سخرها خلدمة �أجندة موكليه
يف املنطقة� ،إذ اتهم وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين
بلينكن احلزب الإرهابي باال�ستمرار يف ممار�سة �أن�شطة
"غري م�شروعة" وجمع ث��روات على ح�ساب ال�شعب
اللبناين الذي يعاين من �أزمة اقت�صادية.
وقال بلينكن ،وفقا لبيان �صادر عن اخلارجية الأمريكية،
�إن و�ضع ثالثة �أ�شخا�ص مرتبطني بحزب الله على قائمة
العقوبات ي�أتي ت�ضامنا مع ال�شعب اللبناين "الذي تهدد
�أن�شطة حزب الله �أمنه و�سيادته" ،الفتا �إىل �أن حزب الله
و�شركاءه مهتمون بتعزيز م�صاحلهم اخلا�صة وم�صالح
�إيران �أكرث من م�صالح ال�شعب اللبناين.
و�أدرجت وزارة اخلزانة الأمريكية ،ثالثة �أفراد و�شركة
على الئحة العقوبات ل�صلتهم بـ"حزب الله" اللبناين،
مبينة �أن��ه��ا �أدرج����ت ج��ه��اد ���س��امل ع�لام��ة ،وع��ل��ي حممد
�ضعون ،وع��ادل علي ذي��اب ،بالإ�ضافة �إىل �شركة "دار
ال�سالم لل�سياحة وال�سفر" ،التي تتخذ من لبنان مقر ًا
لها ،م�شري ًة �إىل �أن هذا الإجراء ي�أتي يف وقت يواجه فيه
االقت�صاد اللبناين �أزمة غري م�سبوقة ،فيما يقوم حزب
الله كجزء من احلكومة اللبنانية ،بعرقلة الإ�صالحات
االق��ت�����ص��ادي��ة وم��ن��ع ال��ت��غ��ي�ير ال����ذي ي��ح��ت��اج��ه ال�شعب
اللبناين ب�شدة .ولفت البيان� ،إىل �أن "حزب الله" يدّعي
�أن��ه يدعم ال�شعب اللبناين ،ولكن متام ًا مثل الفاعلني

"حزب الله " ا�ستغالل موارد لبنان املالية ،والنجاة من
الأزم��ة االقت�صادية احلالية ،بوا�سطة رجال �أعمال مثل
�أولئك املدرجني اليوم ،م�ؤكدة �أن هذا الإج��راء يعك�س
جهود وزارة اخل��زان��ة امل�ستمرة ال�ستهداف حم��اوالت
"حزب الله" امل�ستمرة ال�ستغالل القطاع املايل العاملي،
والتهرب من العقوبات .و�شددت الوزارة على �أن الإجراء
ال��ذي اتخذته يوجب فر�ض حظر على جميع ممتلكات
رجال الأعمال الثالثة و�أعمالهم املوجودة يف الواليات
املتحدة و�إبالغ الوزارة بها وكذلك حظر جميع تعامالت
الأمريكيني املتعلقة بهذه املمتلكات .وبينما يجمع �أع�ضاء
حزب الله الأموال ل�صاحلهم ولتنفيذ املخططات الإيرانية
يف املنطقة ،يعاين االقت�صاد اللبناين من �أزم��ة طاحنة
منذ  2019عندما انهار حتت وط�أة ديون طائلة .وهوت
العملة املحلية اللرية مل�ستوى قيا�سي جديد الأ�سبوع
املا�ضي و�سقطت قطاعات عري�ضة م��ن امل��واط��ن�ين يف
براثن الفقر ،فيما ذكرت و�سائل �إعالم حملية �أن جمل�س
الوزراء اللبناين �سيعقد �أول اجتماع له يف ثالثة �أ�شهر
الأ���س��ب��وع املقبل بعد �أن �أن��ه��ى ح��زب الله وح��رك��ة �أم��ل
مطلع الأ�سبوع مقاطعتهما الجتماعات احلكومة .وكان
حزب الله وحركة �أمل ،اللتان تدعمان عددا من الوزراء،
تقاطعان جل�سات احلكومة ب�سبب ن��زاع ب�ش�أن حتقيق
يف انفجار مرف�أ ب�يروت يف  ،2020خ�صو�صا بعد �أن
الفا�سدين الآخ��ري��ن يف لبنان ال��ذي��ن ح��ددت��ه��م وزارة املعزولة ،وال�صفقات ال�سيا�سية ال�سرية ،التي �أ�سهمت و�أ���ش��ارت وزارة اخلزانة الأمريكية يف بيانها �إىل �أنه اقرتب الك�شف عن تورط موالني حلزب الله وحلفا�ؤه يف
اخلزانة ،يوا�صل اال�ستفادة من امل�شروعات التجارية يف تكدي�س ثروة التنظيم على ح�ساب ال�شعب اللبناين .من خالل �شبكة وا�سعة من امل�سهّلني املاليني ،ا�ستطاع تفجريات املرف�أ التي �أودت بحياة الكثريين.

اتهمت موسكو بالتخطيط لالستيالء على كييف

أمريكا تدرس تزويد أوكرانيا باألسلحة
كييف  -البالد

ك�شفت م�صادر �أمريكية �أن �إدارة بايدن تدر�س
خ��ي��ارات ج��دي��دة ،مبا يف ذل��ك توفري املزيد من
الأ�سلحة لأوكرانيا ملقاومة رو�سيا ،يف حماولة
لرفع التكاليف على الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني �إذا قرر غزو البالد .وتعك�س املناق�شات،
ال���ت���ي و���ص��ف��ت��ه��ا م�������ص���ادر م���ت���ع���ددة م��ط��ل��ع��ة،
�شعور ًا بالت�شا�ؤم يف الإدارة بعد املحادثات
الدبلوما�سية التي جرت الأ�سبوع املا�ضي مع
امل�س�ؤولني الرو�س والتي مل ت�سفر عن اخرتاقات
و�سط ا�ستمرار رو�سيا يف رفع م�ستويات قوتها
يف الأيام القليلة املا�ضية ،بينما تقوم الواليات
املتحدة بتقييم اخليارات لتعزيز قدرة القوات
الأوك��ران��ي��ة ع��ل��ى م��ق��اوم��ة ال���ع���دوان ال��رو���س��ي
حمتمل .وق���ال م�����س���ؤول �أم��ري��ك��ي ك��ب�ير ،وفقا
ل�شبكة "� ،CNNإن ذلك ي�شمل احتمال تزويد
اجلي�ش الأوك����راين ب��ذخ�يرة �إ�ضافية ومدافع
م��ورت��ر و���ص��واري��خ جافلني امل�ضادة للدبابات
و�أنظمة �صواريخ م�ضادة للطائرات ،والتي من
املحتمل �أن ت�أتي من حلفاء الناتو".
وق����ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الأم���ري���ك���ي� ،أن��ت��وين
بلينكن� ،إن زي��ارت��ه لأوك��ران��ي��ا لت�أكيد االلتزام
الأمريكي جتاه �أمنها و�سيادتها ،م�ؤكد ًا �أن بالده
لن ت�سمح بانتهاك �سيادة الدول بدون مواجهة

�أي عقاب ،معربا عن �أمله يف احلفاظ على امل�سار
الدبلوما�سي ،لكنه عقب قائال �إن القرار يعود
للرئي�س الرو�سي ،فالدميري بوتني .
و�أكد بلينكن خالل م�ؤمتر �صحفي من العا�صمة
الأوكرانية كييف �أم�س (الأرب��ع��اء)" :ال يجوز
لرو�سيا التلويح ب��ال��ق��وة لتهديد ���س��ي��ادة دول
م�ستقلة ،فمو�سكو وا�صلت تهديداتها لأوكرانيا
وح�شدت املزيد من القوات على احلدود ،و�سنقدم
لكييف م�����س��اع��دات �إ���ض��اف��ي��ة ب��ه��دف ال��دف��اع عن
نف�سها ،وعليها عدم �إعطاء رو�سيا ذريعة للتدخل
فيها" .و�أ�ضاف" :رو�سيا اختلقت �أزمة يف القرم
و���ش��رق �أوك��ران��ي��ا لتقوي�ض ك��ي��ي��ف ،وحت���اول
ب��ث االن��ق�����س��ام��ات داخ����ل �أوك���ران���ي���ا لتقوي�ض

دميقراطيتها .والواليات املتحدة تقف �إىل جانب
كييف وم�ستقبلها .لقد �أجرينا �سل�سلة م�شاورات
مع االحتاد الأوروب��ي ب�ش�أن الأزمة الأوكرانية،
وم�����س��ت��م��رون بالعمل م��ن �أج���ل ال��ت��و���ص��ل حلل
�سيا�سي" .وو�صل بلينكن� ،أم�س� ،إىل �أوكرانيا
للتعبري عن دعم وا�شنطن لكييف� ،إذ ت�أتي زيارته
و�سط خماوف عربت عنها �أوكرانيا وحلفا�ؤها
ال��غ��رب��ي��ون ،ب�سبب ح�شد ع�����ش��رات الآالف من
اجلنود الرو�س داخل وقرب �أوكرانيا .وي�سعى
وزير اخلارجية الأمريكي �إىل نزع فتيل �أزمة مع
مو�سكو ب�ش�أن �أوكرانيا� ،إذ �أكدت املتحدثة با�سم
البيت الأبي�ض جني �ساكي ،على ال�ضرورة امللحة
لوقف التوتر ،وق��ال��ت" :نحن الآن يف مرحلة

قد ت�شهد �شن رو�سيا هجوما على �أوكرانيا يف
�أي وقت .ما �سيفعله الوزير بلينكن هو الت�أكيد
بو�ضوح �شديد على �أن هناك طريق ًا دبلوما�سي ًا
ميكن ال�سري فيه" .وذك��رت �ساكي �أن الرئي�س
الرو�سي ،فالدميري بوتني ،ت�سبب يف الأزمة من
خالل ح�شد � 100ألف جندي على طول احلدود
م��ع �أوك��ران��ي��ا ،م�ضيفة �أن "الأمر م�ت�روك له،
وللرو�س لتقرير ما �إذا كان يتعني عليهم الغزو،
ثم حتمل عواقب اقت�صادية وخيمة"� .إىل ذلك،
�أعرب م�س�ؤول رفيع يف وزارة الدفاع الأمريكية،
ع��ن خ�شية ال��والي��ات امل��ت��ح��دة م��ن اح��ت��م��ال �أن
ي�صبح تواجد القوات الرو�سية يف بيالرو�سيا
لإجراء مناورات ع�سكرية دائما ،وبالتايل ميهد
لن�شر �أ�سلحة نووية رو�سية يف هذا البلد املتاخم
لأوك��ران��ي��ا وبولندا .وتوجهت ق��وات ع�سكرية
رو���س��ي��ة �إىل ب��ي�لارو���س��ي��ا ب��ع��د �إع��ل�ان الرئي�س
�ألك�سندر لوكا�شينكو حليف مو�سكو االثنني� ،أن
البلدين �سيجريان مناورات ع�سكرية م�شرتكة
ال�شهر املقبل .وه��ذه اخلطوة التي ج��اءت دون
�إ�شعار م�سبق ل��دول املنطقة كما ج��رت العادة
رفعت من م�ستوى التوتر مع الغرب الذي يخ�شى
غزوا رو�سيا حمتمال لأوكرانيا .وقال امل�س�ؤول
�إن حجم القوات الرو�سية التي ت�صل �إىل مو�سكو
"�أبعد مما نتوقعه من مناورات عادية".

المستشارة األممية تشدد على إجراء االنتخابات

 90عنصرا حوثيا
قتلتهم غارات التحالف

عدن  -البالد

نفذ حتالف دعم ال�شرعية باليمن� ،أم�س
(الأربعاء) 19 ،ا�ستهدافا �ضد ميلي�شيا
احلوثي يف م���أرب خالل الـ � 24ساعة
امل��ا���ض��ي��ة ،ن��ت��ج عنها ت��دم�ير � 11آل��ي��ة
ع�سكرية ومقتل �أكرث من  90عن�صرا،
بينما ت�صدت ق��وات اجلي�ش الوطني
وامل���ق���اوم���ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة ،ل��ه��ج��وم �شنه
احلوثيون يف حماولة ال�ستعادة تبة
الفليحة و�سل�سلة جبال الردهة جنوب
حمافظة م�أرب.
وك�سرت ق��وات اجلي�ش هجوم ًا �آخر
على �سل�سلة جبال الردهة �شرق عقبة
ملعاء ،كما دم���رت املدفعية ع���ددا من
الأط��ق��م والآل���ي���ات الع�سكرية �أ�سفل
العقبة ك��ان��ت تتجهز ل�لال��ت��ف��اف على
م��واق��ع اجل��ي�����ش .و�أ���ص��ي��ب م��دن��ي��ان،
بق�صف لطائرة م�سرية تابعة مليلي�شيا
احلوثي االنقالبية ،ا�ستهدف مناطق
�سكنية يف م��دي��ري��ة ح��ي�����س جنوبي
احلديدة ،غرب اليمن ،حيث �أفاد �إعالم
ال��ق��وات امل�شرتكة� ،أن ط��ائ��رة حوثية
م�سريّة ا�ستهدفت �أع��ي��ان�� ًا مدنية يف

حي�س ،ما �أ�سفر عن �إ�صابة مواطنني
اثنني بجروح بليغة ،م�شريا �إىل �أن
امليلي�شيا احل��وث��ي��ة ا���س��ت��خ��دم��ت يف
جرميتها قذيفة ع��ي��ار  60م��ن طائرة
بدون طيار .و�أ�ضاف �أن فريق �إنقاذ من
القوات امل�شرتكة �سارع بنقل امل�صابني
�إىل امل�ست�شفى امل���ي���داين يف مدينة
اخلوخة لتلقي العالج .من جهته� ،أعلن
امل�شروع ال�سعودي لتطهري الأرا�ضي
اليمنية م��ن الأل��غ��ام "م�سام"� ،أم�س،
اكت�شاف وتفكيك حقل �أل��غ��ام م�ضادة
للدروع ،زرعتها ميلي�شيا احلوثي يف
مديرية اخل��وخ��ة مبحافظة احلديدة
غ���رب���ي ال��ي��م��ن .و�أك������د م���رك���ز م�����س��ام
الإعالمي اكت�شاف وتفكيك الفريق 26
حقل �أل��غ��ام م�ضادة ل��ل��دروع يف قرية
احلنجلة مبديرية اخلوخة مبحافظة
احلديدة ،مبينا �أنه متكن من نزع 49
لغما م�ضادا للدبابات ،م�شريا �إىل �أن
منطقة احلنجلة تعد من املناطق عالية
الت�أثري كونها م�أهولة بال�سكان ،ومت
زراعتها ب�ألغام فردية وم�ضادة للدروع
ب�شكل ع�شوائي وكثيف.

العراق ..المحكمة تؤجل
البت بدستورية جلسة البرلمان

ليبيا ..انفراج في أزمة الحكومة والجيش
طرابل�س  -البالد

انفرجت الأزم���ة يف ليبيا بني حكومة الدبيبة
واجلي�ش ،بعد �أن �صرفت وزارة املالية بحكومة
ال��وح��دة الوطنية ،مرتبات منت�سبي اجلي�ش
لـ� 3أ�شهر املا�ضية ،بعد توقيفها دون م�برّرات،
وبحجة عدم وجود ر�صيد.
ي�أتي ذل��ك بعد انتقادات الذع��ة وجهّها اجلي�ش
الليبي �إىل رئي�س احلكومة عبد احلميد الدبيبة
واتهامه بقطع مرتبات عنا�صر اجلي�ش وجتويع
عائالتهم ،وعقب احتجاجات برملانية وكذلك
تهديدات قبلية بوقف �ضخ النفط يف �صورة عدم
�سداد املرتبات.
وقال م�صدر مقرب من اجلي�ش الليبي� ،إن �إدارة
احل�سابات الع�سكرية بالقيادة العامة للجي�ش
الليبي ،ت�سلمت حوالة مرتبات منت�سبي اجلي�ش
عن �شهور  10و 11و ،12و�سيتم حتويلها �إىل
امل�صارف بداية من اليوم ،لتنتهي بذلك الأزمة
ال��ت��ي ت��ف��ج�� ّرت ب�ين اجل��ي�����ش الليبي وحكومة
الدبيبة ،وال��ت��ي و�صلت �إىل ح�� ّد القطيعة بني

الطرفني ،والدعوة �إىل �إقالة احلكومة و�إحالتها
على التحقيق ،يف تهم الف�ساد و�إهدار املال العام
املوّجهة لها.
وه���ذه لي�ست امل���رة الأوىل ال��ت��ي ي�شتكي فيها
اجلي�ش الليبي ،من �إيقاف مرتبات منت�سبيه،
حيث ات��ه��م يف �شهر �أك��ت��وب��ر امل��ا���ض��ي ،رئي�س
احل��ك��وم��ة ب��ع��دم الإف�����راج ع��ن امل��رت��ب��ات مل���دة 3

�أ�شهر ،قبل �أن يتو�سطا املبعوث الأمم��ي �آنذاك
ي���ان كوبيت�ش وال�����س��ف�ير الأم�ي�رك���ي ريت�شارد
نورالند ،حل ّل هذا الإ�شكال .وي�أتي معاجلة هذه
الأزمة ،يف الوقت الذي ت�شهد فيه جهود توحيد
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية تقدما ملحوظا �أخريا ،بعد
لقاءين اثنني ،بني القائد العام املكلف باجلي�ش
الليبي الفريق خليفة حفرت .من جهة ثانية ،دعت

امل�ست�شارة الأممية �إىل ليبيا �ستيفاين ويليامز،
�أم�س (الأرب��ع��اء) ،الربملان الليبي للرتكيز على
�إج����راء االن��ت��خ��اب��ات ب���دال م��ن ال�سعي لتغيري
احلكومة.
وقالت ويليامز ،وفقا لوكالة "�سبوتنيك"� ،إن
ما يحتاجه ال�شعب الليبي هو �أن يكون ق��ادرًا
على ال��ذه��اب �إىل �صناديق االق�ت�راع واختيار
حكومة متثيلية بالكامل ومنتخبة دميقراطيًا،
مو�ضحة �أن��ه على الرغم من ال�صالحيات التي
ميتلكها الربملان لإنهاء �سلطة احلكومة احلالية،
ف����إن ه��ن��اك �أي�� ً���ض��ا اتفاقيات معرتفا بها دول�� ًي��ا
وقعها الليبيون �أنف�سهم ،والتي حتدد الن�صاب
القانوين الالزم للربملان لتغيري احلكومة.
وتقود م�ست�شارة الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة
املكلفة بامللف الليبي� ،ستيفاين ويليامز ،جهود ًا
كبرية للبحث عن دع��م �إقليمي ودويل ّ
خلطتها
التي تقوم على تنظيم انتخابات يف ليبيا قبل
نهاية �شهر يونيو ،لكنها ت�صطدم بواقع داخلي
وحتالفات حمليّة ال ت�ضع االنتخابات ك�أولوية.

بغداد  -البالد

�أج��ل��ت املحكمة االحت��ادي��ة العراقية،
�أم�س (الأربعاء) ،البت بدعوى الطعن
يف اجلل�سة الأوىل ملجل�س النواب �إىل
الأ�سبوع القادم .وقالت وكالة الأنباء
ال��ع��راق��ي��ة �إن املحكمة ق���ررت ت�أجيل
البت بالدعوى �إىل  25يناير اجلاري،
مبينة �أن "املحكمة االحت��ادي��ة دونت
�إفادات املدعني حول الطعن يف جل�سة
الربملان الأوىل" .وكانت املحكمة قد
�أوق��ف��ت ي��وم اخلمي�س امل��ا���ض��ي عمل
جمل�س النواب م�ؤقت ًا ،بعد النظر يف
دع��وى �أقامها اثنان من النواب طعن ًا
ب��د���س��ت��وري��ة الإج������راءات ال��ت��ي ج��رى
اتباعها يف اجلل�سة االفتتاحية للربملان
التي �شهدت انتخاب رئي�س للمجل�س

ون��ائ��ب�ين ل��ه .ويعي�ش ال��ع��راق حالي ًا
و�سط ت��وت��رات �سيا�سية و�أم��ن��ي��ة يف
�أعقاب االنتخابات الربملانية املبكرة
التي جرت يف �أكتوبر املا�ضي و�سط
اع�ترا���ض الف�صائل امل�سلحة املوالية
لإي������ران ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج ،وحم��اول��ت��ه��ا
امل�ستمرة لزعزعة ا�ستقرار العراق.
وت�������ص���درت ال��ك��ت��ل��ة ال�������ص���دري���ة تلك
االن���ت���خ���اب���ات ب�����ـ 73م���ق���ع���د ًا ،ت�لاه��ا
حت��ال��ف ت��ق��دم ب����ـ ،37وائ���ت�ل�اف دول��ة
القانون بـ ،33ثم احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين ب���ـ .31وي�سعى ال�صدر
ل��ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة �أغ��ل��ب��ي��ة ب��خ�لاف
الدورات ال�سابقة التي �شهدت ت�شكيل
حكومات توافقية بني جميع الفائزين
باالنتخابات.

متابعات
8

اخلمي�س  17جمادى الآخرة 1443هـ املوافق  20يناير 2022م ال�سنة  91العدد 23551

ضمن احتفاالت شتاء طنطورة

أحد أشهر فناني العالم يشدو على مسرح مرايا بالعال

العال -يا�سر بن يو�سف

يعود �أن��دري��ا بوت�شيلي� ،أح��د �أ�شهر فناين
ال��ع��امل� ،إىل مدينة العال باململكة العربية
ال�سعودية لإبهار اجلماهري يف قاعة مرايا
املبهرة.
يعد بوت�شيلي �أحد �أكرث الفنانني �شهرة يف

ال��ع��امل ،حيث مت بيع �أك�ث�ر م��ن  75مليون
�أ�سطوانة م�سجلة له يف جميع �أنحاء العامل،
وم��ن املقرر �أن يقدم عر�ض ًا ي��وم غد �ضمن
احتفاالت �شتاء طنطورة .و�ستكون هذه
رابع زيارة له للمدينة التاريخية .و�سيتمكن
امل��ع��ج��ب��ون ال���ذي���ن مل ي��ح��ال��ف��ه��م احل���ظ يف

انطالق المرحلة
الثالثة من برنامج
"صناع األفالم"

جدة  -خالد بن مر�ضاح

«�ص ّناع
�أطلقت هيئة الأفالم املرحلة الثالثة من برنامج ُ
الأف�لام» ،عرب برنامج تدريبي �شامل �سيُقام ح�ضوريًا
يف ع���دة م��ن��اط��ق باململكة ،مت�ضم ًنا ور����ش ع��م��ل يف
خمتلف تخ�ص�صات �صناعة الأف��ل�ام ،ب��ال��ت��ع��اون مع
مدربني �أكفاء وخرباء من حول العامل.
وي�شتمل الربنامج على  20ور�شة عمل ودورة تدريبية
متنوعة� ،إىل جانب  6برامج ما�سرت كال�س ،م ً
ُ�ستهدفا
الو�صول �إىل �أكرب عدد من ُ�ص ّناع الأفالم املحليني ،من
خ�لال تدريب ما ال يقل عن  1,000متدرب ومتدربة
���س��ع��ودي�ين م��ن ف��ئ��ات ت�شمل امل��ح�ترف�ين ،واملهتمني
املمار�سني ل�صناعة الأف��ل�ام ،واملبتدئني �أو ال��ه��واة،
بالإ�ضافة �إىل اجلمهور العام من املهتمني يف التعرف
على �صناعة الأفالم.
«�ص ّناع الأفالم»
يذكر �أن هيئة الأفالم قد �أطلقت برنامج ُ
�ضمن م��ب��ادرات برنامج ج��ودة احل��ي��اة «�أح���د برامج
وبدعم من وزارة الثقافة،
حتقيق ر�ؤية اململكة »2030
ٍ
وم ّر الربنامج مبرحلتني �سابقة �شهدتا م�شاركة العديد
منهج
من املواهب املحلية الذين تلقوا تدريبًا مكثف يف ٍ
علمي يغطي كافة جماالت �صناعة الأفالم ،وذلك بهدف
ت�أهيل الكوادر املحلية املتخ�ص�صة يف �صناعة الأفالم
وتزويدها باملعرفة ال�صحيحة وفق املعايري العاملية
املتبعة يف هذا املجال.
يذكر �أن الهيئة حددت ا�سرتاتيجية تتمثل يف تر�سيخ
مكانة اململكة كمركز عاملي ل�صناعة الأف�ل�ام يف قلب
ال�����ش��رق الأو����س���ط  ،فيما ن�صت ر�سالتها ع��ل��ى بناء
وتنمية قطاع �أف�لام �سعودي �إبداعي وتعزيز قدراته
على م�ستوى الأ�سواق املحلية والدولية  ،وذلك
ب��االرت��ك��از على �ستة رك��ائ��ز ا�سرتاتيجية
هي :تطوير املواهب ،والبنية التحتية،
والإن�����ت�����اج امل���ح���ل���ي يف امل��م��ل��ك��ة،
والإن����ت����اج ال�����دويل يف امل��م��ل��ك��ة،
والإط�����ار ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ،وت��وزي��ع
الأف����ل���ام وع���ر����ض���ه���ا ،ل��ت��خ��رج
���داف
اال�سرتاتيجية ب�ستة �أه ٍ
ا�سرتاتيجية مقرتنة بالركائز،
وه����ي��� :ض��م��ان و���ص��ول قطاع
الأف�لام يف اململكة �إىل املواهب
امل�ؤهلة بتكلفة تناف�سية ،و�ضمان
ح�صول ق��ط��اع الأف�ل�ام ال�سعودي
ع��ل��ى امل���راف���ق واخل���دم���ات املنا�سبة
وبتكلفة ت��ن��اف�����س��ي��ة ،وحت��ف��ي��ز الإن��ت��اج
املحلي للأفالم يف اململكة.

احل�صول على ت��ذاك��ر للحفل ال��ذي مت بيع
جميع تذاكره بالفعل ،من م�شاهدة احلفلة
املو�سيقية م��ب��ا���ش��رة وب��امل��ج��ان ع�بر قناة
حلظات العال على اليوتيوب .وهذه فر�صة
للزوار من جميع �أنحاء العامل لر�ؤية الرجل
الذي يعتربه الكثريون موهبة ال تتكرر �إال

مرة يف كل جيل .ويعرف الفنان الإيطايل
امل��رم��وق بتقدميه املو�سيقى الكال�سيكية
للجمهور الع�صري ،والقيام بذلك ب�شكل جيد
لدرجة �أن ا�سمه ظهر يف خمططات البوب
الدولية .ويف عام � 1998شارك مع �سيلني
دي��ون يف �أغنية " "The Prayerالتي

ظهرت يف فيلم الر�سوم املتحركة Quest
 for Camelotومت تر�شيحه جلائزة
الأو���س��ك��ار .وبعد ع��ام من ذل��ك مت تر�شيحه
لأف�ضل فنان جديد يف حفل توزيع جوائز
ج��رام��ي .وخالل زي��ارت��ه ال�سابقة للمملكة
يف �أبريل  ،2021قدم بوت�شيللي �أدا ًء مبهر ًا

�سيخلد يف �أذهان اجلماهري �إىل الأبد .و�أقيم
احل��ف��ل الأخ��ي�ر يف م��وق��ع ال��ت�راث العاملي
لليون�سكو ب��احلِ ��ج��ر ،و���ش��ارك املاي�سرتو
امل�سرح م��ع اب��ن��ه ماتيو وابنته فريجينيا
البالغة م��ن العمر � 9سنوات ،وغنى الأب
وابنته �أغنية "هاليللويا" للجمهور الغفري.

مزارع الطائف تستقبل "عشائر الورد" في مارس
البالد ـ عبد الهادي املالكي

تلب�س م���زارع ال���ورد يف الطائف خ�لال �شهر مار�س
ال��ق��ادم رداء خمتلفا حيث ي��ب��د�أ ال���ورد الطائفي يف
الإزه���ار مل��دة ت�ت�راوح م��ن � 40إىل  50ي��وم�� ًا ،فتكون
ُ�شجرية ال��ورد حمملة بالأقماع  ,ويف كل يوم تتفتح
وتزهر بكميات حمدودة ،و يُجنى الورد املتفتح يومي ًا
�إىل �أن يبلغ �أع��ل��ى م�ستوى ل��ه ،ث��م ي��ب��د�أ بالتناق�ص
تدريجي ًا �إىل �أن ينقطع ،حيث ال ُتزهر هذه الوردة �إال
مرة واح��دة يف كل عام ،وهذه حالة ينفرد بها الورد
الطائفي ال���ذي تنت�شر زراع��ت��ه يف مدينة الطائف،
خا�صة يف املناطق اجلبلية مثل الهدا وال�شفا ،ووادي
حم��رم ،والطلحات ،ووادي الأع��م��ق ،ووادي البني،
وبالد طويرق واملخا�ضة ،حيث يعترب الورد الطائفي
ال�شذا العطري ،والعالمة الوردية الفارقة واجلاذبة
�سياحي ًا.
وخ�ضع الورد الطائفي للعديد من الأبحاث والدرا�سات
العلمية ل��ت��ط��وي��ره ،وال��و���ص��ول �إىل منتج ذي �أث��ر
بالغ على تنمية الفرد واملجتمع ،والرقي باملنتجات
ال�صناعية ال�سعودية للم�ستوى العاملي ،وحتقيق
الريادة يف الورد الطائفي ومنتجاته من خالل توجيه
الأبحاث ،التي تهدف �إىل تعميق ثقافة زراع��ة الورد
والطرق العلمية الكفيلة بزيادة املنتج ،وتتبع امل�شاكل

باملوجات ف��وق ال�صوتية ،و�إج���راء �أب��ح��اث حلماية
الورد من الأمرا�ض امليكروبية والطفيلية واحل�شرية،
و�أبحاث مقاومة امللوحة يف نباتات ال��ورد الطائفي
با�ستخدام حام�ض اجلربيلليك ،و�أبحاث تقييم فاعلية
املعاملة بج�سيمات الف�ضة النانوية يف مكافحة مر�ض
�صد�أ الأوراق لنبات الورد بالطائف ،ون�شر املطبوعات
العلمية عن التنوع اجليني داخل وبني ع�شائر الورد
الطائفي ،وطرق �إكثار الورد وغريها.
وتو�سعت �أعمال ال��ورد الطائفي �إىل عقد العديد من
الور�ش والندوات يف ا�ستخال�ص زيت الورد الطائفي،
وزراع���ة ال���ورد الطائفي (م��ن العقلة �إىل ال��زه��رة)،
واملكافحة البيولوجية للآفات املهددة للورد ،وتو�سعت
هذه الأعمال �إىل تنمية مهارات مزارعي الورد الطائفي
واملهتمني ب�صناعات العطور واملنتجات الثانوية
املرتبطة بالورد الطائفي ،و�إك�ساب املزارعني املهارات
العملية التطبيقية واملعارف النظرية باعتبارهم قوى
عاملة ،والتعرف على اخل�برات املتوارثة من قدامى
منتجي الورد الطائفي وتطوير العمل بها لبناء ج�سر
من التوا�صل بينهم وبني حديثي العهد العاملني يف
الزراعية له ،والدرا�سات التي جتعل من ورد الطائف ا�ستخال�ص الزيوت من الورد الطائفي بتطبيق الطرق جمال انتاجه وت�صنيعه ،والت�أكيد على �أهمية مكونات
احلديثة ،واال�ستخال�ص بال�سوائل ما فوق وما دون النباتات العطرية االقت�صادية ال�سعودية يف ال�صناعة
داعم ًا اقت�صادي ًا من دعامات التنمية امل�ستدامة.
ووا�صلت �أبحاث الورد الطائفي �إىل تطوير عمليات احلرجة ،واال�ستخال�ص بامليكروويف ،اال�ستخال�ص كدعامة من دعامات التنمية امل�ستدامة.

دارة الملك عبدالعزيز تنظم ندوة عن المؤرخ العقيلي
جازان ـ البالد

تعقد دارة امللك عبدالعزيز اليوم  ،الندوة ال�سابعة من برناجمها الوطني والعلمي
"من �أعالم اململكة العربية ال�سعودية" ،حول حياة امل�ؤرخ حممد بن �أحمد العقيلي
رحمه ال��ل��ه ،-بح�ضور معايل رئي�س جامعة ج��ازان الدكتور مرعي بن ح�سنيالقحطاين ,وذلك مب�سرح جامعة جازان.
وتهدف الندوة �إىل التعريف ب�سرية امل�ؤرخ العقيلي وم�ؤلفاته و�إجنازاته و�أعماله
الرائدة و�إ�سهامه يف بناء البنية احلديثة الثقافية واملعرفية جلنوب اململكة من
خالل التاريخ وب�شكل �شمويل للجوانب ال�سيا�سية واالجتماعية والأدبية والبيئية
للمنطقة من خالل العديد �أوراق العمل التي يقدمها كل من :الدكتور عمر طاهر
زيلع ،والدكتور خالد ال�شافعي ،والدكتور علي عري�شي� ،إ�ضافة ملعر�ض عن الوثائق
ال�شخ�صية اخلا�صة ب�إنتاجه العلمي الذي يعد م�صد ًرا تاريخيًا من م�صادر التاريخ
الوطني ،و�إ�سهاماته يف كل مناحي التاريخ واجلغرافيا والآثار
والبيئة.

طريف تحقق رقما قياسيا جديدا في البرودة
الريا�ض ـ البالد

�أعلن املركز الوطني للأر�صاد� ،أن طريف هي
�أب����رد م��دي��ن��ة ���س��ع��ودي��ة يف ���ش��ت��اء ال����ـ 30ع��امً��ا
املا�ضية ،وف ًقا لل�سجالت املناخية للمركز .وكان
املركز الوطني ل�ل�أر���ص��اد� ،أك��د �أم�س  ،ا�ستمرار
م��وج��ة ال��ب�رد ع��ل��ى م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ح��ت��ى نهاية
الأ�سبوع ،مع فر�صة لتكوّن ال�صقيع ،مو�ضحً ا �أن
طريف �سجلت �أدنى درجة حرارة منذ بداية �شتاء هذا
العام بـ( .)ْ 6-وتوقع املركز الوطني للأر�صاد ،يف تقريره

�أم�س  ،ا�ستمرار انخفا�ض درجات احلرارة على معظم مناطق
اململكة وال ي�ستبعد ت�ساقط الثلوج على �أج��زاء من منطقتي
احل��دود ال�شمالية واجل��وف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل
اللوز – علقان) ،ت�سبق برياح ن�شطة مثرية للأتربة والغبار
حتد من مدى الر�ؤية الأفقية على تلك املناطق .و�أ�شار التقرير
�إىل � َّأن الفر�صة ال تزال مهي�أة لتكون ال�ضباب وال�سحب املمطرة
م�صحوبة برياح ن�شطة قد يتخللها �سحب رعدية على �أجزاء
م��ن مناطق ال��ري��ا���ض ،وامل��دي��ن��ة امل��ن��ورة ،وج����ازان ،وع�سري
والباحة .من ناحية �أخرى ن�صح �أ�ستاذ املناخ بجامعة الق�صيم

�ساب ًقا ،الدكتور عبد الله امل�سند ،ب�إلغاء التنزه الربي يوم غد
اجلمعة وبعد غد ال�سبت ا للعوائل على الأقل.
و�أو�ضح امل�سند ،عرب ح�سابه على تويرت� ،أم�س �أن تف�ضيل
�إل��غ��اء (ال��ك�����ش��ت��ات) ،ي��رج��ع ل��دواع��ي ���ش��دة ال�ب�رد ال��ق��ار���س،
م�ست�شهدًا مبقولة ال�شوام "بكانون ك ّ��ن يف بيتك وك�ثر من
حطبك وزيتك".
وتابع� ،أ�ستاذ املناخ� ،أن درجة احل��رارة التي تقارب ال�صفر
املئوي قد ت�صل حتى �أطراف �شمايل الربع اخلايل ،فجر يومي
غد اجلمعة وبعد غد ال�سبت.

زمان
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النيجيري أونازي يضبط وسط العدالة
الدمام -حمودالزهراين
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تعاقدت �إدارة نادي العدالة مع العب الو�سط النيجريي �أوجيني
�أونازي ،الذي و�سبق له اللعب يف الدوري الإيطايل والرتكي.
وتهدف �إدارة النادي من التعاقد معه لتعزيز خط الو�سط خالل
الفرتة املقبلة من دوري يلو للدرجة الأوىل .ويعترب �أوجيني ثالث
العب ين�ضم للعدالة يف الفرتة ال�شتوية بعد وليد ال�شنقيطي وحممد
الربية.
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في افتتاح الجولة الـ  18من دوري المحترفين..

الشباب يواجه الفتح ..واالتفاق يستضيف أبها

جدة – هالل �سلمان

ومل يذق طعم الفوز يف �آخر  3جوالت؛
حيث خ�سر �أمام الن�صر والرائد وتعادل
مع الفيحاء ،ويخو�ض �أول مباراة له
آم�ًلا
ب��ق��ي��ادة م��درب��ه اجل��دي��د دون��ي�����س � ،اً
بتكرار نتيجة الذهاب التي انت�صر فيها
(.)0-2

تنطلق اليوم اخلمي�س اجلولة الـ 18
من دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان
للمحرتفني مبباراتني؛ حيث ي�ست�ضيف
االتفاق نظريه �أبها يف الـ  5:50م�ساء،
ويلتقي ال�شباب مع الفتح يف الـ 6:10
م�ساء.

االتفاق � VSأبها

ابتعد ال�شباب الو�صيف عن املت�صدر
االحت�����اد ب���ف���ارق  5ن��ق��اط ب��ع��د ت��ع�ثره
بالتعادل يف �آخ��ر مباراتني مع كل من
�أب��ه��ا واالت���ف���اق؛ لي�صبح ر���ص��ي��ده 33
نقطة ،لذا فهو يدخل اللقاء برغبة الفوز
وموا�صلة ت�شديد اخلناق على االحتاد،
خ�صو�صا �أن الن�صر الثالث ال يت�أخر
ع��ن��ه ���س��وى بنقطة وح���ي���دة ،يف حني
ميلك الفتح  17نقطة يف املركز الـ 12

مل يحقق االتفاق �أي فوز يف اجلوالت
الـ  4الأخرية فخ�سر من االحتاد وتعادل
مع الفيحاء والباطن وال�شباب لي�صبح
ر���ص��ي��ده  19نقطة يف امل��رك��ز ال���ـ ،10
وي�سعى ال�ستغالل الأر���ض واجلمهور
لتحقيق  3نقاط حت�سن من مركزه� ،أما
�أب��ه��ا فلديه  22نقطة يف امل��رك��ز ال��ـ ،8
وي�أمل بتحقيق فوز ثان بعد تغلبه على
الباطن يف اجلولة الأخ�ي�رة .مواجهة
الذهاب انتهت (.)1-1

ال�شباب  VSالفتح

فيما يواصل النمور تحضيراتهم للفيصلي..

مصادر

جدة -حممد نافع

 :إدارة االتحاد لم تتجاوز األنظمة في صفقة شراحيلي

�أك��دت م�صادر مطلعة لـ " البالد "
�أن الإدارة االحت���ادي���ة ت��ع��اق��دت مع
�أحمد �شراحيلي ،العب ال�شباب؛ وفق
اللوائح والأنظمة املنظمة لذلك متام ًا،
و�أن �إدارة �أمن��ار احلائلي مل تتجاوز

تلك الأنظمة فيما يخ�ص التعاقد مع
امل��داف��ع ال�شبابي يف عقد ميتد حتى
 ،2025وبينت تلك امل�صادر �أن الإدارة
االحتادية توا�صل عملها فيما يخ�ص
كافة �أم��ور النادي ،وال تريد الدخول
يف �صدامات �إعالمية �أو غريها ،بل

ت�سعى للرتكيز على العمل املميز ،ال���ف���ري���ق االحت��������ادي ا����س���ت���ع���دادات���ه
الذي يحظى بدعم و�إ�شادة جماهريية ملواجهته الدورية �أمام الفي�صلي غدا
اجل��م��ع��ة� ،ضمن مناف�سات
كبرية.
اجل��������ول��������ة ()18
م�������ن ن���اح���ي���ة
ل���������دوري ك����أ����س
�أخ�����������������رى،
الأم��ي��ر حممد
ي���وا����ص���ل
ب����ن ���س��ل��م��ان
للمحرتفني،
وي�������س���ع���ى
خ���ل��ال������ه������ا
ال������ف������ري������ق
االحت��������������ادي
ل������ل������ت������غ������ل������ب
ع���������ل���������ى غ�������ي�������اب
ال����ث����ن����ائ����ي(امل���������ص����ري
حجازي ،والربازيلي �إيغور كورنادو)
و ت��ع��زي��ز ���ص��دارت��ه ل���ل���دوري؛ حيث
ميتلك ( )38نقطة بفارق ( )5نقاط عن
�أق��رب مناف�سيه الفريق ال�شبابي ،مع
تبقي مباراة م�ؤجلة للفريق االحتادي
�أم���ام ن��ظ�يره ال��ه�لايل ،وم��ن املتوقع
�أن الي��ق��ل احل�ضور اجل��م��اه�يري يف
اللقاء ال��ذي �سيقام على ملعب مدينة
امللك عبدالله الريا�ضية "اجلوهرة
امل�شعة " معقل النمور عن (� )25ألف
متفرج؛ حيث نفد حتى الآن ما يقارب
من ( )22000تذكرة منذ طرح تذاكر
اللقاء للجمهور.

أخضر اليد يواجه إيران
لحسم صدارة «الثانية»

الدمام -حمودالزهراين

وا�صل �أخ�ضر اليد �صدارته للمجموعة
الثانية �ضمن الدور التمهيدي من البطولة
الآ�سيوية الع�شرين للرجال بفوزه على
منتخب �أ���س�ترال��ي��ا ( )13-30يف اللقاء
الذي جمعهما على �صالة وزارة الريا�ضة
بالدمام ،حيث �أنهى املنتخب ال�سعودي
ال�����ش��وط الأول ب��ف��ارق ك��ب�ير (.)7-16
و�سيواجه الأخ�ضر منتخب �إي���ران على
�صدارة املجموعة اليوم يف الدمام.
وكان منتخب ايران قد حقق هو الآخر
ف���وزه ال��ث��اين على منتخب الهند (-42
 ،)29يف اللقاء ال��ذي جمع بينهما على

�صالة الأمري نايف بالقطيف؛ حيث يختتم
منتخب الهند مواجهاته يف املجموعة
ذاتها مبواجهة �أ�سرتاليا غ��دا اخلمي�س
على �صالة الدمام.
ويف بقية مواجهات اليوم الثاين حقق
منتخب الكويت ال��ف��وز على �سنغافورة
بنتيجة ( )14-43فاز منتخب كوريا على
الأردن (.)24-28
وت�صدر منتخب قطر املجموعة الثالثة
ب��ف��وزه على منتخب ال��ع��راق ()22-37
وف��از منتخب الإم���ارات على عمان (-24
 )23وتغلب البحرين على �أوزبك�ستان
(.)19-35

رياضة
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في الجولة األخيرة بدور المجموعات لكأس أفريقيا..

الجزائر والفرصة األخيرة ..وتونس تأمل بالتأهل رغم الغيابات

جدة – البالد
يتم�سك منتخب اجلزائر بـ "الفر�صة الأخرية"
ملوا�صلة حملة دفاعه عن اللقب ،عندما ي�صطدم
مبنتخب �ساحل العاج م�ساء اليوم ،يف ختام
م��ب��اري��ات املنتخبني يف املجموعة اخلام�سة
م��ن مرحلة املجموعات ل��ك���أ���س �أمم �أفريقيا،
التي ت�شهد لقاء �آخ��ر ب�ين غينيا اال�ستوائية
و�سرياليون.
وتبدو احل�سابات معقدة بع�ض ال�شيء يف
تلك املجموعة ،مع امتالك املنتخبات الأربعة
كامل احلظوظ يف الت�أهل ل�ل�أدوار الإق�صائية
للبطولة ،بل �إن جميعها لديه الفر�صة لت�صدر
املجموعة بنهاية اجلولة الثالثة الأخرية.
وتت�صدر �ساحل ال��ع��اج الرتتيب بر�صيد 4
نقاط ،بفارق نقطة �أمام �أقرب مالحقيها غينيا
اال�ستوائية ،بينما توجد �سرياليون يف املركز
الثالث بنقطتني ،ويقبع املنتخب اجلزائري يف
امل�ؤخرة بنقطة وحيدة بعد �أدائ��ه ال�صادم يف
�أول مباراتني.
ومل يكن �أك�ثر املت�شائمني م��ن حمبي الكرة

اجلزائرية يتوقع تلك البداية ال�سيئة ملنتخب
"حماربي ال�صحراء" التي ا�ستهلها بتعادل
ب��اه��ت دون �أه����داف م��ع منتخب �سرياليون،
و�أع��ق��ب��ه��ا بخ�سارة مباغتة � 1-0أم���ام غينيا
اال�ستوائية يف اجلولة الثانية.
وج������اءت ت��ل��ك اخل�������س���ارة ل��ت��ن��ه��ي �سل�سلة
الالهزمية ملنتخب اجلزائر ،التي ا�ستمرت ملدة
 35مباراة متتالية.
ويتعني على منتخب اجل��زائ��ر ال��ف��وز على
نظريه الإي���ف���واري� ،إذا �أراد ت��ف��ادي اخل��روج
املبكر من البطولة ،حيث �إن خ�سارته �أو حتى
تعادله �ستعني تكرار �سيناريو ن�سخة البطولة
عام  1992بال�سنغال ،حينما ودع امل�سابقة من
ال��دور الأول بعد تتويجه باللقب يف الن�سخة
ال�سابقة التي جرت مبالعبه عام .1990
ويف ح��ال ف��وز اجل��زائ��ر على �ساحل العاج،
وت��ع��ادل غينيا اال�ستوائية مع �سرياليون يف
اللقاء الآخ��ر ،ف�سوف يت�ساوى مع املنتخبني
ال��ع��اج��ي وال��غ��ي��ن��ي اال���س��ت��وائ��ي يف ر���ص��ي��د 4
نقاط لكل منهم ،و�ستودع �سرياليون املناف�سات

باحتاللها املركز الأخري بـ  3نقاط.
وميكن ملنتخب اجل��زائ��ر ت�صدر املجموعة،
وم�لاق��اة �صاحب املركز الثاين يف املجموعة
الرابعة ب��دور ال��ـ 16للبطولة ،حال ف��وزه على
�ساحل العاج بفارق هدفني على الأقل ،وانتهاء
مباراة غينيا اال�ستوائية و�سرياليون بالتعادل.
ويف حال فوز اجلزائر وغينيا اال�ستوائية
ع��ل��ى مناف�سيهما ،ف����إن امل��ن��ت��خ��ب اجل��زائ��ري
�سيكون يف امل��رك��ز ال��ث��اين باملجموعة ،ال��ذي
�سيالقي مت�صدر املجموعة ال�ساد�سة بالدور
املقبل.
ولن يختلف احل��ال كثري ًا حال فوز اجلزائر
و�سرياليون ،حيث �سيحتل املنتخب اجلزائري
امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ف��ارق نقطة خلف �سرياليون،
املت�صدرة يف تلك احل��ال��ة ،و�سيوجد منتخب
�ساحل العاج يف املركز الثالث ،وت��ودع غينيا
اال�ستوائية البطولة.
�أما يف حال �إنهاء منتخب اجلزائر م�شواره
يف املجموعة وه��و يف املركز الثالث بر�صيد
نقطتني ،ف�إنه لن يكون بالت�أكيد �ضمن �أف�ضل

ثوالث ،يف ظل ح�صول  4منتخبات يف املركز
الثالث يف املجموعات اخلم�س الأخرى على 3
نقاط �أو �أكرث الآن.
الغيابات تقلق ن�سور قرطاج
يبحث املنتخب التون�سي عن الرت�شح للأدوار
الإق�صائية عندما يواجه منتخب غامبيا م�ساء
اليوم ،يف اجلولة الثالثة الأخ�يرة باملجموعة
ال�ساد�سة ،التي ت�شهد �أي�ض ًا مواجهة �أخرى بني
منتخبي موريتانيا ومايل.
ويتقا�سم منتخبا غامبيا وم���ايل ���ص��دارة
ال�ترت��ي��ب ب��ر���ص��ي��د  4ن��ق��اط ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا ،مع
امتالكهما نف�س ف��ارق الأه���داف ،بت�سجيلهما
ه��دف�ين وتلقي �شباكهما ه��دف�� ًا وح��ي��د ًا ،بينما
يحتل املنتخب التون�سي املركز الثالث بثالث
نقاط ،ويتذيل منتخب موريتانيا الرتتيب بال
نقاط ،حيث ودع امل�سابقة ر�سميا منذ اجلولة
املا�ضية.
عانى منتخب "ن�سور قرطاج" من الغيابات
عقب �إ�صابة  6م��ن العبني بفريو�س كورونا
قبل الفوز على موريتانيا برباعية ،حمقق ًا �أكرب

انت�صار يف �سجله بك�أ�س الأمم الأفريقية منذ
عام .1965
ووا����ص���ل ���س��وء احل���ظ م��ط��اردت��ه للمنتخب
التون�سي ،بعد الإع�ل�ان الثالثاء املا�ضي عن
�إ�صابة  7العبني �آخرين بالعدوى� ،أغلبهم من
العنا�صر الأ�سا�سية يف الفريق ،وه��م :وهبي
اخل�����زري وع��ل��ي م��ع��ل��ول وغ���ي�ل�ان ال�����ش��ع�لايل
وحممد علي بن رم�ضان وعلي اجلمل وحممد
�أمني بن حميدة و�أمين دحمان.
يف امل��ق��اب��ل ،ث��ب��ت ���ش��ف��اء حم��م��د دراج����ر من
�إ�صابته بالفريو�س ،يف حني يخ�ضع الالعبون
اخلم�سة الآخ��رون ،الذين �أ�صيبوا بالفريو�س
قبل مواجهة موريتانيا ،ل�ل�إح��اط��ة ال�صحية
والتحاليل ال�سريعة ب�شكل دوريً � ،
أم�ل�ا يف
�سلبية حتاليلهم قبل لقاء غامبيا ،ال�سيما يف ظل
عدم وجود �أي �أعرا�ض لديهم.
وي��ت��ع�ين ع��ل��ى منتخب ت��ون�����س ال��ف��وز على
املنتخب الغامبي لل�صعود �إىل دور الـ  16من
خ�لال ال��وج��ود يف �أي م��ن املركزين الأول �أو
ال��ث��اين باملجموعة ،دون النظر لنتيجة لقاء

موريتانيا ومايل.
�أم���ا يف ح��ال ال��ت��ع��ادل م��ع غامبيا ،ف�سيعني
ذلك ا�ستمرار وجود تون�س يف املركز الثالث،
حتى يف ح��ال خ�سارة م��ايل �أم��ام موريتانيا،
حيث �سيت�ساوى حينها مع املنتخب املايل يف
ر�صيد  4ن��ق��اط ،ولكن املاليني �سيكونون يف
املركز الثاين لتفوقهم يف املواجهة املبا�شرة
�أم��ام "ن�سور قرطاج" ،بينما �سينفرد املنتخب
الغامبي بال�صدارة بخم�س ن��ق��اط ،وبالتايل
ف�إنه �سينبغي على املنتخب التون�سي االنتظار
يف تلك احلالة ملعرفة موقفه من التواجد �ضمن
�أف�ضل  4ثوالث يف املجموعات الـ  ،6املت�أهلني
للأدوار الإق�صائية.
ويف ح���ال اخل�����س��ارة �أم����ام غ��ام��ب��ي��ا ،وف��وز
موريتانيا على مايل ،ف�سوف يت�ساوى املنتخب
التون�سي مع نظريه املوريتاين يف ر�صيد 3
نقاط ،لكنه �سيبقى يف املركز الثالث لتفوقه يف
املواجهة املبا�شرة مع منتخب "املرابطني"� ،إال
�أن حظوظه يف التواجد �ضمن �أف�ضل ثوالث
�سوف تتقل�ص �إىل حد بعيد.

مدافع الهالل
على رادار الليث
جدة -البالد
ت�سعى �إدارة ن��ادي ال�شباب برئا�سة خالد البلطان �إىل تدعيم
�صفوف الفريق ،بالتعاقد مع العب �آ�سيوي خالل فرتة االنتقاالت
ال�شتوية اجلارية؛ ا�ستعدا ًدا للم�شاركة يف بطولة دوري �أبطال �آ�سيا
2022؛ خا�صة بعد قرار مدافع الفريق �أحمد �شراحيلي الرحيل عن
�صفوف الليوث ،واالنتقال �إىل ن��ادي االحت��اد ،وبالفعل حتركت
الإدارة ال�شبابية برئا�سة خالد البلطان للتعاقد مع املدافع الأ�سرتايل
ميلو�ش ديجينيك ،العب فريق ريد �ستار بلجراد ال�صربي .الذي
�سبق وخا�ض جتربة احرتافية مع نادي الهالل يف مو�سم 2018
– .2019
وقد جنحت �إدارة ال�شباب يف تقليل املحرتفني الأجانب بقائمة
الفريق �إىل  6العبني فقط .بعدما ق��ررت اال�ستغناء عن خدمات
الت�شيلي �إي �ج��ور ليت�شنوفي�سكي ال��ذي انتقل ل�ن��ادي تيجري�س
املك�سيكي .مما مينحها حق التعاقد مع العب جديد .جدير بالذكر �أن
ال�شباب قد عاد جمد ًدا �إىل امل�شاركة يف دوري �أبطال �آ�سيا بعد غياب
دام لنحو � 7سنوات .و�أ�سفرت القرعة عن وقوعه يف املجموعة
الثانية التي ت�ضم" اجلزيرة الإماراتي ومومباي الهندي والقوة
اجلوية العراقي".

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

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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 13براءة اختراع
لخدمة ذوي اإلعاقة
الريا�ض  -البالد
ا�ست�ضافتهيئة رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،املخرتع خالد بن �ضيدان
املطريي ،الذي عر�ض جتاربه يف ابتكار واخ�تراع عدد من الأجهزة التي
ت�سهم يف ا�ستقاللية الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة وت�سهل عليهم املمار�سات
اليومية يف احلركة �أو التوا�صل ،حيث �سجل عرب ن�شاطه امل�ستمر  13براءة
اخرتاع.
وق��ال امل��ط�يري� ،إن الإع��اق��ة �أت��اح��ت ل��ه الت�أمل والتفكري فيما يحتاجه
الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة من �أدوات تي�سر �أعمالهم اليومية بطرق تالئمهم
وبتكلفة منخف�ضة ،مثل :امل�صاعد والكرا�سي املتحركة والأجهزة امل�ساعدة
للتنقل وبع�ض التقنيات التي تعزز التوا�صل مع الآخ��ري��ن ،بينما كرم
الرئي�س التنفيذي لهيئة رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة الدكتور ه�شام
احليدري ،املخرتع املطريي ،م�ؤكدا �أهمية متكني املخرتعني من الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ودعمهم من خالل الربامج التي �أوجدتها الهيئة بالتعاون مع
اجلهات ذات العالقة ,مثل بنك التنمية االجتماعية.
وعرب عن فخره باملنجزات التي يحققها الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة ,التي
ت�صب يف متكينهم وم�شاركتهم ال�شاملة يف املجتمع واملناف�سة على اجلوائز
العاملية ومتثيلهم للوطن يف امل�ؤمترات واملعار�ض ذات العالقة.
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إطالق برنامج تعريفي بحقوق الطفل األساسية
الريا�ض  -البالد

ن ّفذت هيئة حقوق الإن�سان ،برناجمً ا تدريبيًا عن بعد
ب��ع��ن��وان "يل احلق" ،ب��ه��دف ال��ت��ع��ري��ف ب��ح��ق��وق الطفل
الأ�سا�سية" ،كاحلق يف الرعاية واحلماية ،ويف م�ستوى
معي�شي منا�سب ،وامل�شاركة والتعبري ،ويف التعليم ،ويف

اللعب واال�ستجمام" .و�أ ًك��دت خالله ع�ضو جمل�س الهيئة،
ع�ضو جلنة حقوق الطفل الدكتورة هند بنت خالد خليفة،
وع�ضو جلنة الطفولة مبجل�س �ش�ؤون الأ�سرة الدكتورة
وف��اء ال�سبيل� ،أن حقوق الطفل متكاملة وغ�ير جم��ز�أة،
و�أن �أي �إ���ش��ك��ال يُعيق التمتع ب���أح��د ه��ذه احل��ق��وق يهدد

مبادئ حقوق الطفل .وت�ضمن الربنامج بيان باالنتهاكات
احلقوقية التي مُتار�س على الأط��ف��ال ب�أ�شكالها املختلفة،
وربطها بالنماء والتطور وال�صحة اجل�سمية والنف�سية،
والتطبيق الأمثل للتعامل معها ،وذلك من خالل ممار�سات
عملية ُتراعي طبيعة وثقافة املجتمع.

 7حاالت تستدعي
استئصال اللوزتين

جدة  -البالد
يعاين بع�ض الأطفال من التهاب اللوزتني ،وتزداد فر�ص الإ�صابة
به يف ال�شتاء ،وي�صاحبه ارتفاع درجة احلرارة ،والر�شح ،و�صعوبة
البلع ،و�آالم مزعجة يف منطقة احللق ،كما يت�سبب التهابات اللوزتني
يف م�ضاعفات خطرية ،ت�ؤثر على النمو الطبيعي للطفل ،وت�سبب
م�شكالت يف القلب والكلى ،كما �أن اال�ستمرار يف تناول امل�ضادات
احليوية ملعاجلتها لي�س �أمرا جيدا على ال�صحة ،وله العديد من الآثار
ال�سلبية.
وك�شف تقرير طبي �أن هناك  7حاالت ت�ستدعي ا�ستئ�صال اللوزتني،
تتمثل يف :تكرر �إ�صابة الطفل بااللتهابات فيهما ب�أكرث من  6مرات يف
العام ،وت�أثر الطفل ب�آالم احللق التي متنعه من تناول الطعام ،وت�ضخم
حجم اللوزتني لدرجة الت�سبب يف �صعوبة التنف�س واالختناق �أثناء
النوم ،وف�شل العالج بالأدوية ،وظهور ميكروب �سبحي يف احللق،
ومعاناة الطفل من ح�سا�سية امل�ضادات احليوية ،الإ�صابة بخراج على
اللوزتني �أو ظهور �أورام ويف هذه احلالة يجب �إجراء العملية ب�أ�سرع
وقت ممكن لأنها ت�شكل خطورة كبرية على ال�صحة.

مشاهدة التلفاز طويال
تسبب جلطة دموية
جدة  -البالد
حذر �أطباء من خماطر م�شاهدة الربامج التلفزيونية لفرتات طويلة ،لكونها قد
ت�سبب خماطر �صحية كبرية ت�صل �إىل املوت.
وق��ال الطبيب ال��رو���س��ي جيورجي �سابيغا ،وفقا ل��رادي��و "�سبوتينك"� ،إن
م�شاهدة الربامج التلفزيونية ل�ساعتني متوا�صلتني ميكن �أن ي�ضر بال�صحة ،مبا
يف ذلك ان�سداد ال�شريان الرئوي نتيجة و�صول جلطة دموية تت�شكل يف الوريد
�إىل ال�شريان الرئوي ،الفتا �إىل �أنه قد تت�شكل جلطات دموية �أحيانا يف �أوردة
ال�ساقني ،نتيجة ركود الدم� ،أو �ضعف تدفقه.
و�أ�شار �إىل �أنه �إذا و�صلت هذه اجللطة �إىل ال�شريان الرئوي �أو �أحد فروعه
الكبرية ،ف�سوف متنع تدفق الدم ،وعندها ي�شعر ال�شخ�ص ب�ضيق التنف�س و�أمل يف
منطقة القف�ص ال�صدري ويرتفع م�ستوى �ضغط الدم ب�صورة مفاجئة ،و�إذا كانت
اجللطة كبرية احلجم ،ميكن �أن ت�سبب الوفاة" ،نا�صحا باجللو�س ب�شكل مريح
وعدم و�ضع �ساق على �أخرى وعدم ارتداء �سراويل �ضيقة ،وكذلك عدم اجللو�س
لفرتة طويلة (� 3-2ساعات) بال حراك ،م�ضيفا �أنه من املهم النهو�ض كل  60دقيقة
وامل�شي مدة  10-5دقائق وحتريك القدمني.

فعاليات متنوعة
حظيت فعاليات "�شتاء درب زبيدة" بح�ضور الفت من الزوار من خمتلف مناطق اململكة ،لال�ستمتاع بالأجواء املاطرة والفعاليات املتنوعة التي تنا�سب خمتلف فئات
املجتمع ،وتعزز جودة احلياة ،حيث �أ�صبحت مدينة لينة التاريخية َمعل ًما �سياح ًّيا بار ًزا ،ي�شد الأنظار ،وي�ستهوي الزوار من كل مكان ،بينما وجد الأطفال الكثري من
الفعاليات التي تنا�سبهم .وتقام يف مدينة لينة التاريخية فعاليات جتمع بني املا�ضي واحلا�ضر يف حمطات مرئية وم�سموعة مليئة بالثقافة والفن والألوان والرتاث
والتاريخ ،لت�ستقطب �أعدادًا كبرية من الزوار من كافة الفئات والأعمار من املنطقة وخارجها.

توطين غزالن في محمية الخنفة
الريا�ض  -البالد

�أط��ل��ق��ت هيئة تطوير حممية امل��ل��ك �سلمان بن
عبد العزيز امللكية 65 ،غزا ًال من غزال الرمي يف
حممية اخلنفة التابعة لها ،بالتعاون م��ع مركز

تنمية احلياة الفطرية ،لتحقيق التعاون والتكامل
يف تنمية احل��ي��اة الفطرية وال��ت��ن��وع الأح��ي��ائ��ي
وا�ستعادة التوازن البيئي يف املحمية.
و ُت��ع��د ح��م�لات الإط��ل�اق امل��ت��ع��ددة يف املحمية
���ض��م��ن ال�برن��ا َم��ج ال��وط��ن��ي لإط��ل�اق احل��ي��وان��ات
الفطرية و�إعادة توطينها يف املحميات واملتنزهات
الوطنية ،حيث د���ش��ن �إط�ل�اق ال��غ��زالن الرئي�س
التنفيذي لهيئة تطوير حممية امللك �سلمان بن
عبدالعزيز امللكية عبدالله بن �أحمد العامر,
بح�ضور ع��دد من امل�س�ؤولني يف الهيئة
واملركز.
وي��ه��دف الإط��ل�اق �إىل �إع����ادة توطني
احل���ي���وان���ات امل����ه����ددة ب���االن���ق���را����ض،
وا�ستعادة دوره��ا يف بيئتها ،والإكثار
منها ذاتي ًا ،والإ�سهام يف ت��وازن البيئة
وا�ستدامتها .وي�أتي الإطالق �ضمن �إطار
اجلهود التي تبذلها املحمية لرفع الوعي
املجتمعي جت��اه غ��زال ال���رمي ،والإ���س��ه��ام يف
حماية التنوع احليوي وا�ستدامته.

ارتفاع مبيعات العسل
بمهرجان جازان
جازان  -البالد

ارتفعت مبيعات الع�سل يف مهرجان جازان للع�سل
ال�سابع� ،إذ بلغت كمية املبيعات خ�لال الأي��ام ال�ستة
املا�ضية �أكرث من � 10أطنان من الع�سل.
وتراوحت �أ�سعار الع�سل للكيلو الواحد بني 300
ري��ال �إىل  1900ري��ال ،وك��ان متو�سط �أ�سعار ع�سل
ال�سدر ال�سائل  350ريا ًال ،وع�سل الأقرا�ص ال�شمعية
لل�سدر  400ري���ال ،وع�سل الطلح وال�سمر 300
لل�سائل و  350لل�شمع ،وع�سل ال�ضرم  700ريال،
وع�سل املجرى بني  1900 - 800ريال.
و�أو����ض���ح م��دي��ر امل��ه��رج��ان ���س��ل��ي��م��ان غ����زواين �أن
املهرجان ي�سجل ن�سبًا مرتفعة يف مبيعات الع�سل،
يف ظل ج��ودة الع�سل املعرو�ض والإق��ب��ال املتوا�صل
على املهرجان ،مبي ًنا �أن ع�سل ال�سدر يعد �أكرث الأنواع
طلبًا �إىل جانب ع�سل الطلح وال�سمرة وال�سالم ،وبقية
�أنواع الع�سل التي يوا�صل عر�ضها  50اً
نحال يف" قبة
الع�سل" ب�ساحة املركز احل�ضاري مبحافظة العيدابي.

إلغاء حفل الفرقة
الكورية وإعادة قيمة التذاكر
جدة  -خالد بن مر�ضاح

�أعلن مو�سم الريا�ض� ،أم�س (الأربعاء) ،عن
�إلغاء عر�ض الفرقة الكورية "�سرتاي كيدز"،
والفنانة "ت�شونغها" ،ب�سبب الأحوال اجلوية
املتقلبة ال��ت��ي �شهدتها ال��ري��ا���ض يف الأي���ام
القليلة امل��ا���ض��ي��ة .وق���ال احل�����س��اب الر�سمي
ملو�سم الريا�ض على "تويرت"� ،إنه �سيتم �إعادة
قيمة التذاكر بطريقة مبا�شرة �إىل املحفظة
عرب موقع �شراء التذاكر ،الفتا �إىل �أنه ميكن
ملن لديهم املزيد من اال�ستف�سارات التوا�صل
على الرقم امل��وح��د� ،8002444010 :أو
ع�بر ال�بري��د الإل���ك�ت�روين املخ�ص�ص ل��ذل��ك.
وتعهد ح�ساب مو�سم الريا�ض بتقدمي �أف�ضل
عرو�ض " "K-popم�ستقب ًال يف اململكة،
وذلك يف �إطار حر�ص امل�س�ؤولني عن املو�سم
على ت��ق��دمي �أف�ضل ال��ع��رو���ض ملحبي الفرق
الكورية.

