
اإدراج قيادات اإخوانية بقوائم الإرهاب
القاهرة - البالد

حمكمة  �أ�صدرت  عندما  �لإخ��و�ن  تنظيم  تلقاها  جديدة  �صربة 
جماعة  ب��اإدر�ج  جديد�  حكًما  )�لثالثاء(،  �أم�س  �لقاهرة  جنايات 

�إدر�ج  ت�صمن �حلكم  �إرهابية، حيث  �لإخ��و�ن كجماعة 
�لإخ��و�ن  وعنا�صر  قياد�ت  من  ا  �صخ�صً  20 �أ�صماء 

�صركات  �أ���ص��م��اء  وك��ذل��ك  �لإره��اب��ي��ن،  قائمة  على 
�أن  �لإرهابية على  �لكيانات  قائمة  �إخو�نية على 

قر�ر �لإدر�ج ملدة خم�س �صنو�ت.
و�أ����ص���درت حم��ك��م��ة �جل��ن��اي��ات يف �أب��ري��ل 
�صخ�صًا   1527 ب����اإدر�ج  ق���ر�ر�ت   2018
وق��ي��ادي��ًا يف ج��م��اع��ة �لإخ�����و�ن ع��ل��ى ق��و�ئ��م 
�لكيانات �لإرهابية، ويف �لعام 2020 قررت 
�ل�صلطات �مل�صرية �إدر�ج عدد �آخر من قياد�ت 

وجماعات  و�آخرين  �لإخو�ن  جماعة  وعنا�صر 
بينما  �لإره��اب��ي��ة،  �لكيانات  ق��و�ئ��م  يف  �أخ���رى 

كبري  ع��دد  لإدر�ج  بطلب  �لعامة  �لنيابة  تقدمت 
لها و�لتحفظ  �ملو�لن  قياد�ت �جلماعة وبع�س  من 

على �أمو�لهم، نظرً� ل�صتناد �حلر�ك �مل�صلح و�لعمليات �لإرهابية 
من  وم��وؤي��دوه��ا  �لأع�����ص��اء  ه���وؤلء  بها  ميدها  �لتي  �لأم���و�ل  �إىل 
�أ�صحاب �لكيانات �لقت�صادية، �إ�صافة مل�صاعدة هوؤلء �لأ�صخا�س 

لالإرهابين ماديًا ومعنويًا.
�لأ�صماء  �رتكاب  �أثبتت  �لتحقيقات  �أن  �لعامة  �لنيابة  وذكرت 
���ص��ر�ء �لأ�صلحة وت��دري��ب  �ل��ق��و�ئ��م ج��ر�ئ��م مت��وي��ل  �مل��درج��ة يف 
بعمليات  للقيام  و�إع��د�ده��م  �جلماعة  عنا�صر 
لهم  �للوجي�صتي  �ل��دع��م  وت��وف��ري  �إره��اب��ي��ة، 
�لأم��ن  مت�س  �لتي  لل�صائعات  و�ل��روي��ج 
�لقومي وت�صر بالنظام �لد�خلي للدولة 
�جلماعة  �أم��و�ل  من  تبقى  ما  وتهريب 
خالل  م��ن  للخارج  �ل�صعبة  بالعملة 

�صركات �ل�صر�فة �لتابعة للجماعة.
�إره���اب  �لأوىل  �ل���د�ئ���رة  وق�����ص��ت 
وقت  يف  �لقاهرة،  جنايات  مبحكمة 
�صابق، بال�صجن �ملوؤبد ملحمود عزت 
�لقائم باأعمال مر�صد جماعة �لإخو�ن، 
�لتنظيم �لإرهابي مي�صي  �أن  ما يوؤكد 
خمتلف  يف  عليه  بال�صغط  زو�ل  �إىل 

بلد�ن �لعامل.
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الشورى
يناقش تعزيز التنافسية 

ومكافحة االحتكار
الريا�ض- البالد

 ن��اق�����ص��ت جل��ن��ة �ل��ت��ج��ارة و�ل���ص��ت��ث��م��ار 
ع�صو  ب��رئ��ا���ص��ة  �ل�������ص���ورى،  جم��ل�����س  يف 
بن  فهد  �ل��دك��ت��ور  �للجنة  رئي�س  �ملجل�س 
�لرئي�س  وبح�صور  �لتخيفي،  �صليمان 
للمناف�صة  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل��زوم،  عبد�لله  بن  عبد�لعزيز  �لدكتور 
�أد�ء  م��وؤ���ص��ر�ت   ، م�صوؤوليها  م��ن  وع��دد 
����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ه��ي��ئ��ة وم��ت��اب��ع��ة غري 
�ملتحقق منها، وتكامل �أعمالها مع �أعمال 
و�خ��ت�����ص��ا���ص��ات �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة 
تناف�صية  من  �لرفع  �صبيل  يف  �لأخ���رى 
بن  �لتكامل  ي�صمن  مبا  عامليًا  �ململكة 
جهة  م��ن  �ل��وط��ن��ي��ة  �لتناف�صية  ت��ع��زي��ز 
و�صمان �ملناف�صة �لعادلة من جهة �أخرى 

ومكافحة �لحتكار.
 كما ناق�صو� �آلية حتديد �ل�صو�ق �لتي 
�لقت�صادي  �لركز  لتقييم  در��صتها  تتم 
ب�صاأنها  ت��ق��اري��ر  �إع����د�د  وح��وك��م��ة  ف��ي��ه��ا، 
تلك  �ملناف�صة يف  لتعزيز  ق��ر�ر�ت  و�إ�صد�ر 

�لأ�صو�ق.
لدى  ما  �لجتماع  خ��الل  �للجنة  وبحثت 
خ��ر�ء  ��صتقطاب  يف  �صيا�صات  م��ن  �لهيئة 
وت��ط��وي��ر ف��ري��ق مل��ر�ق��ب��ة �مل��ن��اف�����ص��ة �ل��ع��ادل��ة 
�مل��ال  يف  �مل�صتثمرة  و�ل�����ص��ن��ادي��ق  لل�صركات 
لل�صركات  �ملتاحة  و�لفر�س  جهة  م��ن  �جل���ريء 
من  �لهيئة  وم��وق��ف  �أخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن  �لنا�صئة 
�ململكة  �ل���ص��ت��ح��و�ذ و�لن���دم���اج خ����ارج  ع��م��ل��ي��ات 
ل�صركات �جنبية تعمل د�خل �ململكة وتاأثريها �لكبري 

على �لركز �لقت�صادي.

الإعالم املتجدد
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الزهراني تشدني قناة ذكريات

حما�سرة الهدر باحلفظ ال�سحيح لالأغذية اململكة تعزز ا�ستثماراتها بالطاقة املتجددة
مكة املكرمة - اأحمد الحمدي

�ل�صحيح  باحلفظ  �لغذ�ئي  �لهدر  جتنب  ���ص��رورة  على  خمت�صون  �صدد 
قبل  و��صتهالكها  �لأطعمة  �صالحية  �نتهاء  تاريخ  من  و�لتحقق  لالأغذية، 
�لتخفي�صات  لعرو�س  �للتفات  وعدم  �لأح��دث،  ثم  بالأقدم  و�لبدء  �نتهائها 
ب�صر�ء كمية كبرية من �لأطعمة �لتي قد ل حتتاجها، �إ�صافًة �إىل جتنب �ل�صر�ء 

يف حال كنت جائًعا حتى ل ت�صري �أطعمة �أكرث من حاجتك. 
وقال �ملخت�صون ل�"�لبالد"، �إن �أهد�ر �لغذ�ء من �أكرث �ل�صلوكيات �ل�صلبية 

�ملنت�صرة يف خمتلف دول �لعامل، و�إن هناك عدة طرق ملو�جهة هذه �مل�صكلة، 
بامل�صريات  قائمة  بو�صع  �لت�صوق،  يف  وحكيمة  ذكية  طريقة  �عتماد  منها 
�ملطلوبة، وتفادي �لإفر�ط يف �لت�صوق، �لنتباه لتو�ريخ �صالحية �لأطعمة، 
وو�صع �لأطعمة �لقدمية يف متناول �ليد وتاأخري �لأطعمة �حلديثة، وتخزين 
�لأطعمة بطريقة �آمنة ل�صمان بقائها �أطول فرة �صاحلة لال�صتعمال، من خالل 
و�صعها يف �لأماكن �ل�صحيحة، كما �أنه بدل من �لتخل�س من بقايا �لطعام من 

�ملمكن ��صتخد�مها يف حت�صري وجبات جديدة.

الريا�ض - البالد
نحو  �إىل  �ل�صم�صية  للطاقة  �مل�صتخدمة  �مل�صاكن  ن�صبة  �رتفعت   
2.02 %  من �إجمايل �مل�صاكن يف جميع مناطق �ململكة ، بح�صب 

تقرير �لهيئة �لعامة لالإح�صاء عن موؤ�صر�ت �لطاقة �ملتجددة.
��صتخد�م  يف  ن�صبة  �أعلى  على  �لريا�س  منطقة  و��صتحوذت 
�لطاقة �ل�صم�صية وذلك بنحو 3.34 %، تلتها مكة �ملكرمة بنحو 
2.52 %، بينما كانت منطقة جاز�ن هي �لأقل ��صتخد�ًما للطاقة 

�ل�صم�صية بن مناطق �ململكة، وذلك بن�صبة 0.52 %. كما �أظهرت 
يف  ترغب  �ململكة  يف  �لأ�صر  من   %  52 من  �أك��رث  �أن  �ملوؤ�صر�ت 

��صتخد�م �لطاقة �لكهرو�صوئية )�ل�صم�صية( يف �مل�صكن.
�ملتجددة  �لطاقة  ق��ط��اع  م�صاهمة  زي���ادة  �إىل  �ململكة  وت��ه��دف 
تنويع  �أج��ل  من  وذل��ك  �لكهربائية؛  �لطاقة  مزيج  يف  كبري  بقدر 
 ، �ملتجددة  للطاقة  عاملي  مركز  لإن�صاء  م�صعاها  ويف  �قت�صادها، 

وجذب �لتقنيات �جلديدة. 
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األمم المتحدة 
تدعو لحل األزمة

7

جدة- وا�ض
نائب  �لعهد  ويل  عبد�لعزيز  بن  �صلمان  بن  حممد  �لأم��ري  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  �أج��رى 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع، �ت�صاًل هاتفيًا، بدولة رئي�س �لوزر�ء �لريطاين �ل�صيد 

بوري�س جون�صون.
و�صبل  �لبلدين  بن  �لثنائي  �لتعاون  جم��الت  بحث  �لت�صال،  خ��الل  وج��رى 
�لق�صايا  من  ع��دد  جت��اه  �ملبذولة  �جلهود  ��صتعر��س  ج��رى  كما  تطويرها، 

�لإقليمية و�لدولية، مبا فيها تطور�ت �لأو�صاع يف �أوكر�نيا.

ويل العهد يبحث مع جون�سون 
التعاون والتطورات

صافر

الفيصل يشارك العاملين على خدمة ضيوف الرحمن اإلفطار

البالد - حممد عمر 
 قال �لدكتور خمتار بن �خل�صر �لربا�س �لهيثمي، وكيل 
ج�صدت  �ململكة  �إن  �ليمني،  و�لإر���ص��اد  �لأوق���اف  وز�رة 
دعمها لل�صعب �ليمني باملو�قف �لتا ريخية �مل�صرفة، ولي�س 
�لتي  �ليمنية   - �ليمنية  بامل�صاور�ت  �لرحيب  �آخ��ره��ا 
عقدت برعاية �لأمانة �لعامة ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج 
م�صركة  تو�فقية  �صيا�صية  روؤي��ة  �إىل  و�أف�صت  �لعربية، 

نحو  لالأمل  �ليمنين  ��صتعادة  يف  �لكبري  �لأث��ر  لها  ك��ان 
�صالم د�ئم وعادل ،ودعمها �مل�صتمر جلهود حتقيق �ل�صالم 
و�ل�صتقر�ر، ون�صرتها لق�صايا �لأمة وحقوقها �مل�صروعة.

�لإن�صانية  �جلو�نب  يف  �لكبري  بالدور  �لهيثمي  و�أثنى 
للمملكة �لعربية �ل�صعودية، ممثلة يف برنامج �مللك �صلمان 
لتنمية  �ل�صعودي  �لإن�صانية و�لرنامج  لالإغاثة و�لأعمال 
�لعناية  يف  �لد�ئمة  بجهودها  �أ�صاد  كما  �ليمن،  و�إع��م��ار 

و�لطماأنينة  �لر�حة  درج��ات  �أعلى  ووتوفري  باملقد�صات 
ل�صيوف �لرحمن.

وقال وكيل وز�رة �لأوقاف �ليمني �إن بالده على تن�صيق 
عاٍل ود�ئم يف كل �ملر�حل و�خلطو�ت �لتي متر بها بر�مج 
�لقطاعات  لكل  و�لتقدير  �ل�صكر  موجها  و�لعمرة،  �حلج 
�لعامة و�خلا�صة �لتي تخدم �صيوف �لرحمن يف �حلرمن 

�ل�صريفن. 

مواقف اململكة تاريخية يف ن�سرة اليمن وق�سايا الأمة
وكيل األوقاف اليمنية لـ           : 
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حافالت مكة تنقل مليون راكب 
 مواجهة مخلفات 

السيول بالباحة

الباحة- البالد
اأكد الأمري الدكتور ح�سام بن �سعود بن عبدالعزيز اأمري 
للدفاع  الرئي�سة  اللجنة  اأع�ساء  على   ، الباحة  منطقة 
املدين باملنطقة تنفيذ ما ورد يف اخلطة العامة ملواجهة 
اجلهات  جميع  موجهًا   ، وال�سيول  الأمــطــار  خملفات 
ذات العالقة مب�سح كامل على الطرق الرئي�سة باملنطقة 
من  للتاأكد  التهامي  القطاع  اإىل  املوؤدية  الطرق  وكذلك   ،
التاأهب  حالة  ا�ستمرار  مــع   ، املركبات  اأمـــام  �سالمتها 

ملواجهة اأي طارئ ل�سمح الله .
التي  املــاطــرة  لــالأجــواء  �سموه  متابعة  ذلــك خــالل  جــاء 
 ، اأمــ�ــس  حمافظاتها  مــن  وعــدد  الباحة  منطقة  �سهدتها 
حاثًا املواطنني وزائري منطقة الباحة على اأخذ احليطة 
حفاظا  اخلطرة  املواقع  بعبور  التهاون  وعدم  واحلــذر 
على �سالمتهم ، داعيا الله اأن يجعلها اأمطار خري وبركة 

واأن يعم بنفعها البالد والعباد.

 24 ساعة يوميا و12 مسارا 

أنظمة إطفاء وكاميرات مراقبة وخدمة اإلنترنت 

مكة املكرمة - احمد االحمدي 
مليون  من  مكة" اأكــر  "حافالت  م�سروع  نقل 
التجريبية  املــراحــل  انــطــالق  منذ  م�ستخدم، 
املــوحــد  املــركــز  بــيــانــات  لــلــمــ�ــســروع، بح�سب 
للنقل يف مكة، التابع للهيئة امللكية ملدينة مكة 

املكرمة وامل�ساعر املقد�سة.
التجريبية  املرحلة  ت�سغيل  جناح  املركز  واأكد 
فرباير  �سهر  منت�سف  انطلقت  التي  الأوىل، 
املرحلة  تلتها  ثم   ،7A بت�سغيل م�سار  املا�سي 
-7-6( امل�سارات  بت�سغيل  الثانية  التجريبية 
�سيتم  مــار�ــس، يف حني  �سهر  اأواخـــر  12( يف 
التجريبية  املرحلة  بــدء  عن  قريًبا،  الإعـــالن، 
اأن  على   ،)9-8-5( امل�سارات  بت�سغيل  الثالثة 
خالل  م�ساراته  بكافة  امل�سروع  ا�ستكمال  يتم 
اأحد  امل�سروع  ويعد  الله.  مب�سيئة  العام،  هذا 

مبادرات برنامج خدمة �سيوف الرحمن.
الت�سغيل طوال 24 �ساعة   وتتوا�سل �ساعات 
يومًيا، بطاقٍة ب�سرية ت�سل 1200 موظف، من 
وامليكانيكيني  الت�سغيل  وموظفي  ال�سائقني 
الكعبة  جبل  حمطة  تفعيل  ومت  الدعم  وفــرق 
ملواكبة  الكرمي،  رم�سان  �سهر  "موؤقًتا" خالل 
امل�سجد  زوار  اأعـــداد  يف  املت�سارعة  الــزيــادة 

احلرام و�سمان و�سولهم بي�سر و�سهولة.
للم�سارات  الكلي  العدد  اأن  اإىل  املركز  واأ�سار 
ت�ستهدف  م�ساًرا   12 هو  ت�سغيلها  �سيتم  التي 
ـــب يــومــًيــا خــالل  ـــف راك نــقــل حـــوايل 100 األ
الت�سغيل،  مـــن  الأوىل  الـــثـــالث  ــنــوات  ــ�ــس ال
لل�سنة  ــوًل  و�ــس يــومــًيــا  ـــف  األ  200 وحــــوايل 
عربها  تتحرك  امل�سروع،  عمر  من  ال�ساد�سة 
عادية  حافلة   240 اإىل  مق�سمة  حافلة،   400
ب�سعة ا�ستيعابية تبلغ 85 راكًبا، و160 حافلة 
راكبا،   125 تبلغ  ا�ستيعابية  ب�سعة  مف�سلية 

يزيد عن 425  ما  امل�سارات  تلك  وينت�سر على 
رئي�سية يف  ــــع حمــطــات  واأرب تــوقــف  حمــطــة 
اإىل  مــن  امل�ستخدمني  تنقل  املركزية  املنطقة 

امل�سجد احلرام واأحياء مكة املختلفة. 
 ومت جتهيز احلافالت جتهيًزا كاماًل من جميع 
امل�ستخدمني،  فئات  جلميع  املالئمة  النواحي 
احلريق  اإطفاء  باأنظمة  احلافالت  متتاز  حيث 
وامل�ساعدات الطبية الأولية، واأنظمة احلماية 
املعلوماتية  وال�سا�سات  املراقبة،  وكامريات 
والتوقيت،  الوجهة  تعر�س  التي  الإلكرتونية 
ذوي  �سعود  لت�سهيل  )هــيــدرولــيــك(  ونــظــام 
كافية  مــ�ــســاحــات  تــوفــري  جــانــب  اإىل  الإعـــاقـــة 
لعربات الأطفال والكرا�سي املتحركة. وجميع 
احلــافــالت مـــزودة بخدمة الإنــرتنــت )الــواي 
ومرئي  �سوتي  ونــظــام  حافلة  كــل  يف  فـــاي( 

ملعلومات الرحلة داخل احلافلة.
 وقد حر�س امل�سروع على ا�ستقطاب الكفاءات 
الــوطــنــيــة وتـــدريـــبـــهـــم ومــنــحــهــم الــرخــ�ــس 
وال�سهادات املهنية، واأن 100 % من ال�سائقني 
ــداأت  ب ـالتي  الأوىل  التجريبية  املــرحــلــة  يف 
على  تدريبهم  مت  وطنية،  كفاءة   ،7A مب�سار 
احلافالت  قيادة  على  املحاكاة  اأجهزة  اأحــدث 
موؤهلون  وهم  امليداين،  التدريب  اىل  اإ�سافًة 

للقيادة وب�سكل احرتايف.
اإىل  امل�ساريع ت�سعى  اأن مثل هذه  املركز  واأكد 
داخل  ال�سيارات اخلا�سة  العتماد على  تقليل 
يف  �سي�سهم  الــذي  ــر  الأم املكرمة،  مكة  مدينة 
الأثــر  ويخفف  الكربونية  النبعاثات  تقليل 
البيئة. واإىل جانب  الذي تنتجه على  ال�سلبي 
على  يقوم  امل�سروع  فاإن  القت�سادية،  العوائد 
ال�ستدامة  اأ�س�س  مبنية على  متكاملة  منهجية 

البيئية واملالية والتنموية.

موعد بديل لمحاكمة السويد
الريا�ض- البالد

اأنه  املتخ�س�سة،  اجلزائية  ال�ستئناف  حمكمة  اأعلنت 
ال�سويد  �سالح  بن  حممد  بن  خالد  املتهم  لتغيب  نظًرا 
رقم  الوطنية  الــهــويــة  مبــوجــب  اجلن�سية-  -�ــســعــودي 
املقررة  املحاكمة  جل�سة  ح�سور  عن   )1073297762(
اجلهة  متكن  وعـــدم  عليه  املــقــامــة  ــدعــوى  ال يف  للنظر 
مكان  يف  املتهم  مــع  التوا�سل  مــن  باملحكمة  املخت�سة 
اإقامته املوثق لديها، فقد جرى حتديد موعد بديل للنظر 
يف الدعوى وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/9 هـ 

ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرًا.
وتاأمل املحكمة من املدعى عليه احل�سور اإىل املحكمة يف 
املوعد املحدد، ويف حال عدم ح�سوره �ستحكم املحكمة 
يف الدعوى غيابًيا، وذلك وفق ما ن�ست عليه الفقرة )3( 
واملــادة  ال�سرعية،  املرافعات  نظام  من   )57( املــادة  من 

)25( من نظام مكافحة جرائم الإرهاب ومتويله.

 زيادة المسطحات الخضراء بحاضرة الدمام
الدمام - البالد

زراعــة  ال�سرقية  املنطقة  ــة  اأمــان اأنــهــت 
امل�سطحات  مــن  مــربــًعــا  مـــرًتا   12،050
مــن  �ـــســـجـــرة   1،162 و  اخلــــ�ــــســــراء، 
األف  املتنوعة، واأكر من 900  الأ�سجار 
من الزهور املو�سمية، بحدائق وميادين 
الـــ60  الــدمــام خــالل  و�ــســوارع حا�سرة 
وجهودها  اأعمالها  �سمن  املا�سية،  يوم 
وحت�سني  اخلــ�ــســراء  ــرقــعــة  ال لـــزيـــادة 
امل�سهد احل�سري، وامل�ساهمة يف مبادرة 
ال�سعودية اخل�سراء، و�سرقية خ�سراء.

من  اأكر  زرعت  اأنها  الأمانة  واأو�سحت 
8 مــواقــع مــن مــداخــل عــدد مــن الأحــيــاء 
الفرعية  وال�سوارع  والــطــرق  الرئي�سة 
واملما�سي،  احلــدائــق  من  عــدد  وتطوير 

من  مــربــع  مــرت   2200 زراعـــة  ت�سمنت 
"الفر�سان"  بحديقة  اخل�سراء  امل�ساحة 
 ، �سجرة   29 ـــة  وزراع الــفــر�ــســان،  بحي 
"حي  حديقة  وتطوير  ا�ستكمال  مت  كما 
مرت   1500 م�ساحته  ما  بــزراعــة  هجر" 
بجانب  مـــزروعـــة،  �ــســجــرة  و26  مــربــع 
زراعـــــة ممــ�ــســى الــفــيــ�ــســلــيــة بــاأ�ــســجــار 
ملحي"  "الطلح  واأ�ــســجــار  "اللبخ" 
"الفي�سلية"،  حي  يف  2200م2  بطول 
اإ�سافة لزراعة 640 �سجرة من الأ�سجار 

املزروعة.
اأنـــــه مت تــ�ــســجــري عــــدد من  ـــافـــت  واأ�ـــس
من  بعدد  الأحياء،  مداخل  يف  ال�سوارع 
الأ�ــســجــار املــتــنــوعــة يف كــل مــن �ــســارع 
"العزيزية"  حي  اخلزرجي" يف  "اأو�س 

زراعة  مت  حيث  مربع،  مرت   700 بطول 
"ل�سان  فــيــكــ�ــس  اأ�ـــســـجـــار  �ــســجــرة   36
يف  �سجرة   177 وزارعــــة  الع�سفور" 
بحي  عقيل"  بــن  الرحمن  "عبد  �ــســارع 
املزروعة  الأ�سجار  من  بعدد  "طيبة"، 
"اللبخ"  اأ�سجار  زراعة  اأبرزها  املتنوعة 
اإ�سافة  مربع،  مرت   2400 امتداد  وعلى 
امتداد  على  مــزروعــة  �سجرة   144 اإىل 
بطول  عوف"  بن  الرحمن  "عبد  طريق 
"طيبة"،  حــي  يف  طــــويل،  1500مـــــرت 
وزراعــــة  "النيم"،  اأ�ــســجــار  وزراعــــــة 
"الفيك�س ل�سان الع�سفور" على  اأ�سجار 
بطول  العزيز  عبد  امللك  طريق  امــتــداد 
"اخل�سرية"  1550مــرًتا طولًيا يف حي 

و 110 من الأ�سجار املزروعة.

أمير مكة يشارك رجال األمن اإلفطار بالحرم

مكة املكرمة - البالد
�سارك �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
ــد الــفــيــ�ــســل مــ�ــســتــ�ــســار خـــادم  خــال
منطقة  اأمـــري  ال�سريفني  احلــرمــني 
مكة املكرمة، رجال الأمن واجلهات 
امل�ساركة يف خدمة �سيوف الرحمن 
احلرام،  امل�سجد  الإفطار  يف  طعام 
ل�سوؤون  الــعــام  الرئي�س  بح�سور 
النبوي  وامل�سجد  احلــرام  امل�سجد 
ال�سدي�س،  عــبــدالــرحــمــن  الــ�ــســيــخ 
وقــائــد قـــوات اأمـــن الــعــمــرة الــلــواء 
حممد الب�سامي، وعدد من القيادات 

املدنية والع�سكرية.
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الف�سيل،  ال�سهر  مــن  الأواخــــر  الع�سر  يف 
ال�سريفان جموعا كبرية من  ي�سهد احلرمان 
الطماأنينة  من  اأجــواء  يف  الرحمن  �سيوف 
لــيــوؤدوا  اخلــدمــات  مــن  متكاملة  ومنظومة 
والي�سر،  الراحة  درجــات  باأعلى  �سعائرهم 
ــيــدة  ــر�ــس ـــقـــيـــادة ال ــهــات ال ــتــوجــي تــنــفــيــذا ل
�سرف  اأداء  على   ، الله  حفظها  وتاأكيداتها، 

امل�سوؤولية بكل التفاين والخال�ص.
�سهدت  الأخــــرية  القليلة  الأعــــوام  وخـــالل   
م�سبوق  غري  تطورا  والعمرة  احلج  خدمات 
واآلياته   ، اإطــار م�ستهدفات روؤيــة 2030  يف 
التي ت�سمنها برنامج خدمة �سيوف الرحمن  
لإتاحة الفر�سة لأكرب عدد ممكن من امل�سلمني 
اأكمل  على  والعمرة  احلــج  فري�ستي  لأداء 
وجه، والعمل على اإثراء وتعميق جتربتهم، 
مـــن خــــالل تــهــيــئــة احلـــرمـــني الــ�ــســريــفــني، 
وحتقيق ر�سالة الإ�سالم العاملية،  يف الوقت 
ـــذي تــتــوا�ــســل فــيــه املــ�ــســروعــات الــكــربى  ال
منهما  القلب  ويف  املقد�ستني  املدينتني  يف 

الرعاية التامة باحلرمني ال�سريفني.
 فدائما ت�سع اململكة خدمة �سيوف الرحمن  
بلغة  ذلــك  وترتجم   ، اأولوياتها  �سدارة  يف 
الإجناز الذي ي�سابق الزمن ، وبهذا التفاين 
خرباتها  يف  وعريقا  فريدا  اأمنــوذجــا  تقدم 
امل�ستقبلي  والتخطيط   ، الكبرية  وجهودها 
احلجاج  لأعــداد  ال�ستيعابية  القدرة  لزيادة 
واملعتمرين ، مبا يحقق اأهداف روؤية اململكة 
2030 ، وتوفري كافة ال�سبل ليوؤدوا منا�سكهم 
يف اأجواء مفعمة بالإميان وال�سكينة ونعمة 
الأمن الوارف منذ و�سولهم وحتى مغادرتهم 

ب�سالمة الله اإىل بالدهم. 

راحة ضيوف الرحمن
كلمة

مساعدات غذائية وطبية لعدد من الدول

مثمنا عنايتها بضيوف الرحمن.. وكيل األوقاف اليمنية لـ "          ": 

مركز الملك سلمان يواصل مبادرة إطعام الرمضانية 
الريا�ض - البالد

ُتقدمها  التي  والإن�سانية  الإغــاثــيــة  اجلــهــود  �سمن 
اململكة ، قّدمت العيادات الطبية املتنقلة التابعة ملركز 
امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية يف مديرية 
لـ  العالجية  خدماتها  احلــديــدة  مبحافظة  اخلوخة 

47،218 م�ستفيًدا خالل �سهر مار�ص املا�سي.
 ووا�سل م�سروع التغذية لالأطفال دون �سن اخلام�سة 
والأمهات احلوامل واملر�سعات بدعم من مركز امللك 
خدماته  تقدمي  الإن�سانية،  والأعمال  لالإغاثة  �سلمان 
الطبية والتغذوية للم�ستفيدين يف حمافظات عدن، 
وحجة،  وح�سرموت،  واحلــديــدة،  وتــعــز،  وحلــج، 

وماأرب.
 كما وا�سل املركز توزيع ال�سالل الغذائية الرم�سانية 

يف حمافظة عدن وذلك �سمن مبادرة "اإطعام" للعام 
يف  غذائية  �سلة   333 توزيع  جرى  حيث  1443هـــ، 
مديرية  يف  غذائية  �سلة  و154  �سعد  دار  مديرية 

الربيقة، ا�ستفاد منها 2.922 فردًا.
والأعـــمـــال  لــالإغــاثــة  �ــســلــمــان  ــك  ــل امل مــركــز   ووّزع 
مدينة  يف  رم�سانية  غذائية  �سلة   400 الإن�سانية 
اأندايل مبحافظة بورغو ومدينة كارمياما مبحافظة 
األيبوري بجمهورية بنني، ا�ستفاد منها 2.400 فرد، 
وذلك �سمن مبادرة اإطعام الرم�سانية للعام 1443هـ 

.
لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  وّزع  اأفغان�ستان  ويف   
غذائية  �سلة   1.140 اأمــ�ــص  الإن�سانية  والأعــمــال 
اأفغان�ستان،  عا�سمة  كــابــل  مدينة  يف  رم�سانية 

مبادرة  �سمن  وذلــك  اأ�ــســرة،   1.140 منها  ا�ستفاد 
اإطعام الرم�سانية للعام 1443هـ . ويهُدف امل�سروع 
اأفغان�ستان  يف  غذائية  �سلة   18.600 توزيع  اإىل 

ي�ستفيد منها 111.600 فرد.
 19 ت�ستهدف  الرم�سانية  اإطــعــام  مــبــادرة  اأن  ُيذكر 
تزن  غذائية  �سلة   156.993 �سيوزع  حيث  دولــة، 
وذلك  فــرًدا،   901.463 منها  ي�ستفيد  طًنا،   8.430
تقدمها  التي  والإن�سانية  الإغــاثــيــة  اجلــهــود  �سمن 
املحتاجة  الــدول  من  للعديد  باملركز  ممثلة  اململكة 

واملت�سررة.
ُتقّدمها  التي  اجلهود  �سمن  امل�ساعدات  هذه  وتاأتي   
الغذائية  الحتياجات  ل�سد  باملركز  ممثلة  اململكة 

امللحة للفئات املحتاجة خالل �سهر رم�سان.

القيادة تهنئ رؤساء سيراليون وجنوب أفريقيا وتوغو
جدة - وا�ض

بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، 
رئي�ص  بيو،  مــادا  جوليو�ص  الدكتور  الرئي�ص  لفخامة  تهنئة،  برقية 
امللك  واأعــرب  بــالده.  ا�ستقالل  ذكرى  مبنا�سبة  �سرياليون،  جمهورية 
اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعادة  املفدى، عن 
�سرياليون  جــمــهــوريــة  و�ــســعــب  وحلــكــومــة  لــفــخــامــتــه، 

ال�سقيق، اطراد التقدم والزدهار.
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  وبعث    
تهنئة،  بــرقــيــة  �ــســعــود،  اآل  الــعــزيــز  عــبــد  بــن 
رئي�ص  رامافوزا،  �سرييل  الرئي�ص  لفخامة 
مبنا�سبة  اأفــريــقــيــا،  جــنــوب  جــمــهــوريــة 
ذكــــرى يـــوم احلــريــة لـــبـــالده.واأعـــرب 

وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق  عن  املفدى  امللك 
اأفريقيا ال�سديق، اطراد  لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية جنوب 

التقدم والزدهار.
 وبعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، 
رئي�ص  جنا�سنجبي،  اإ�سوزمينا  فــور  الرئي�ص  لفخامة  تهنئة،  برقية 
املفدى،  امللك  ا�ستقالل بالده.واأعرب  جمهورية توغو، مبنا�سبة ذكرى 
لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق  عن 

وحلكومة و�سعب جمهورية توغو ال�سقيق، اطراد التقدم والزدهار.
عبد  بــن  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما   
برقية  الـــوزراء،  جمل�ص  رئي�ص  نائب  العهد  ويل  �سعود،  اآل  العزيز 
تهنئة، لفخامة الرئي�ص الدكتور جوليو�ص مادا بيو، رئي�ص جمهورية 
�سرياليون، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.وعرب �سمو ويل العهد، عن 

اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة لفخامته، 
التقدم  من  املزيد  ال�سقيق،  �سرياليون  جمهورية  و�سعب  وحلكومة 

والزدهار.
 وبعث �سمو ويل العهد برقية تهنئة، لفخامة الرئي�ص �سرييل رامافوزا، 

رئي�ص جمهورية جنوب اأفريقيا، مبنا�سبة ذكرى يوم احلرية لبالده.
ال�سحة  مبوفور  التمنيات  واأ�ــســدق  التهاين  اأطيب  عن  �سموه  وعــرب 
اأفريقيا  جــنــوب  جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  والــ�ــســعــادة 

ال�سديق، املزيد من التقدم والزدهار.
 وبعث �سموه برقية تهنئة، لفخامة الرئي�ص فور اإ�سوزمينا جنا�سنجبي، 
رئي�ص جمهورية توغو، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.وعرب �سموه عن 
لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  التمنيات  واأ�سدق  التهاين  اأطيب 

وحلكومة و�سعب جمهورية توغو ال�سقيق، املزيد من التقدم والزدهار.

مواقف المملكة تاريخية في نصرة اليمن وقضايا األمة

تطوير عشوائيات الزهور في مكة المكرمة

البالد - حممد عمر 
قال الدكتور خمتار بن اخل�سر الربا�ص الهيثمي، وكيل 
ف  وزارة الأوقاف والإر�ساد اليمني، اإن الله تعاىل �سرَّ
امل�سلمني  مقد�سات  باأقد�ص  ال�سعودية  العربية  اململكة 
وامل�سلمني  ال�ــســالم  بخدمة  و�سعبا  قــيــادة  مها  وكرَّ  ،
ورعاية �سيوف الرحمن احلجاج واملعتمرين وزوارا 
بكل  �سعائرهم  ليوؤدوا  الراحة  اأعلى درجات  ، وتوفري 

ي�سر وطماأنينة.
امل�سرتك  التن�سيق  على  "البالد"،  لـ  "الهيثمي"  واأكــد 
والإر�ساد  الأوقــاف  بــوزارة  والعمرة  قطاع احلج  بني 

ووزارة احلج والعمرة باململكة العربية ال�سعودية.
على  بـــالده  اإن  اليمني  الأوقــــاف  وزارة  وكــيــل  وقـــال 
التي  املراحل واخلــطــوات  كل  عــاٍل ودائــم يف  تن�سيق 

متر بها برامج احلج والعمرة، موجها ال�سكر والتقدير 
�سيوف  تخدم  التي  واخلا�سة  العامة  القطاعات  لكل 

الرحمن يف احلرمني ال�سريفني. 
اأن وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية يف  واأ�سار الهيثمي اإىل 
اململكة العربية ال�سعودية ترعى برنامج التوا�سل مع 
علماء اليمن، موؤكدا اأن الربنامج �ُسِكل من خرية علماء 
اليمن بعد احتالل امللي�سيات احلوثية املدعومة اإيرانًيا 
للدعاة والعلماء، ويعمل  للعا�سمة �سنعاء وت�سريدها 
والإر�ــســاد  الدعوة  يف  علمية  منهجية  وفــق  الربنامج 

واحلفاظ على الهوية اليمنية.
القوا�سم  ر�سوخ  اليمني،  الأوقــاف  واأكد وكيل وزارة   
والعروبة  الدين  يف  ال�سقيقني  البلدين  بني  امل�سرتكة 
اململكة  اأن  اإىل  م�سريا  امل�سرتك،  وامل�سري  والتاريخ 

اآخرها  ولعل  اليمن،  جتاه  الأخوية  مواقفها  ج�سدت 
ترحيبها ودعمها للم�ساورات اليمنية اليمنية التي 

التعاون  ملجل�ص  العامة  الأمــانــة  برعاية  عقدت 
لـــدول اخلــلــيــج الــعــربــيــة ، واأفــ�ــســت اإىل روؤيـــة 
�سيا�سية توافقية م�سرتكة كان لها الأثر الكبري يف 
دائم وعادل  لالأمل نحو �سالم  اليمنيني  ا�ستعادة 

، ون�سرتها لق�سايا الأمة وحقوقها امل�سروعة.
يف  الكبري  بــالــدور  الهيثمي  واأثــنــى   

اجلوانب الإن�سانية للمملكة العربية 
امللك  برنامج  يف  ممثلة  ال�سعودية، 
الإن�سانية  والأعمال  لالإغاثة  �سلمان 
لتنمية  الـــ�ـــســـعـــودي  ـــج  ـــام ـــربن وال

واإعمار اليمن.

مكة املكرمة- البالد
اأعلنت الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة وامل�ساعر املقد�سة عن م�سروع 
"منطقة  بـ  واملعروف  ال�سوقية  حي  من  الع�سوائي  اجلــزء  تطوير 

الزهور" يف حميط تقدر م�ساحته بـ 1،150،000 مرت2 تقريًبا.
تطويرها  املخطط  الع�سوائية  املناطق  اإحدى  الزهور  منطقة  وتعد 
الوزارية  اللجنة  عليها  ت�سرف  التي  ال�ساملة  الإ�سرتاتيجية  �سمن 
ملعاجلة و�سع الأحياء الع�سوائية يف مكة املكرمة. وتقع املنطقة يف 
اجلزء ال�سمايل ال�سرقي حلي ال�سوقية املطل مبا�سرة على الطريق 
الدائري الثالث و�سارع اإبراهيم اخلليل، وتبعد عن امل�سجد احلرام 

مب�ساحة تقدر بـ 3،500 مرت تقريًبا.

ــاء  واأو�ـــســـح املــتــحــدث الــر�ــســمــي ملــ�ــســروع مــعــاجلــة و�ــســع الأحــي
ت�سنيف  بــاأن  مغربي  اأجمــد  الدكتور  املكرمة  مكة  يف  الع�سوائية 
اخلدمات  اإىل  افتقارها  بحكم  ياأتي  ع�سوائية  كمنطقة  "الزهور" 
عالية  �سكانية  كثافة  وجود  اإىل  اإ�سافة  ال�ساحلة،  التحتية  والبنية 

داخل نطاق عمراين �سيق.
واأكد باأن معاجلة و�سع منطقة الزهور �سيتم يف اإطار اإ�سرتاتيجية 
�ساملة تراعي اجلانبني الإن�ساين واملكاين، فعلى امل�ستوى الإن�ساين 
تتوىل وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية درا�سة احلالت 
لتوفري  الجتماعي  ال�سمان  ذوي  من  الــزهــور  منطقة  قاطني  من 
البديل املوؤقت، ومبا�سرة احلالت الإن�سانية وتوفري الدعم  ال�سكن 

الجتماعي لها بال�سراكة مع اجلمعيات اخلريية والقطاع الثالث،كما 
اأن لوزارة الداخلية متمثلًة يف املديرية العامة للجوازات دوًرا يف 
ت�سحيح الأو�ساع القانونية لفئات حمددة من قاطني هذه املنطقة 
ال�ساملة  الإ�ــســرتاتــيــجــيــة  مــع  ين�سجم  مبــا  الــ�ــســعــوديــني،  غــري  مــن 
الجتماعي  والدمج  الفئات  لهذه  الإن�سانية  اجلوانب  تراعي  التي 

والقت�سادي لها.
واأ�سار الدكتور مغربي اإىل اأنه �سيتبع الإعالن الأويل لتطوير منطقة 
�سُيعلن  حني  يف  امل�سروع،  تنفيذ  لبدء  زمني  اإطــار  حتديد  الزهور 
امل�ستندات  يف  للتدقيق  الزهور  منطقة  مالك  ا�ستقبال  موعد  لحًقا 

املثبته للملكيات.

خمتار الهيثمي
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900 متطوع  في أكبر حملة لإلفطار بجدة 

جدة.. شباب يبهرون زوار التاريخية بـ"مذاق الكبدة"
أهالي جازان يفطرون 
على الواجهات البحرية

جازان ـ البالد 

اإطاللة  منذ  جــازان  مبنطقة  البحرية  الواجهات  ت�سهد 

�سهر رم�سان املبارك توافد العديد من الأ�سر وال�سباب، 

ـــطـــار عــلــى هــذه  الـــذيـــن يــفــ�ــســلــون تـــنـــاول وجــبــة الإف

والبتعاد  النف�س  عن  للرتويح  البحرية،  الواجهات 

هذه  لتبقى  املنزل  يف  بالإفطار  اليومي  الــروتــن  عن 

ــغــروب،  ال منظر  بــجــمــال  جميلة  ذكــريــات  الــلــحــظــات 

و�سوت البحر والهدوء الذي يعم املكان حلظة الإفطار، 

و�سط   الف�سيلن  ال�سهر  هذا  اأيام  من  يوم  انتهاء  معلنة 

مظاهر البهجة والفرح التي ت�سودها الراحة وال�سكينة 

مــن خـــالل تــواجــد الــعــديــد مــن الــعــائــالت الــتــي تتوق 

والإفطار  ال�ساحر  ال�سم�س  مغيب  وقــت  م�ساهدة  اإىل 

خارج املنزل، اإما عرب اجلل�سات التي توفرها الواجهة 

لالأهايل  فر�سة  البحرية  الواجهات  وت�سّكل  البحرية. 

وحتى  الإفــطــار  مــن  ماتعة  اأوقــــات  لق�ساء  والــــزوار 

ال�سحور من خالل اللقاءات املتنوعة، ف�ساًل عن حر�س 

الــعــائــالت عــلــى ا�ــســطــحــاب الأطـــفـــال خلــو�ــس جتربة 

يف  املنت�سرة  الرتفيهية  بالألعاب  وال�ستمتاع  الإفطار 

اأماكن  ال�سّن  وكــبــار  ال�سباب  يجد  فيما  املــواقــع،  تلك 

امل�سي،  ريا�سة  ملمار�سي  ممتعة  اأوقات  لق�ساء  ف�سيحة 

تعد  امل�ساء، حيث  اأوقـــات  اأعــدادهــم يف  تـــزداد  والــتــي 

املفيدة  امل�سي  لريا�سة  منا�سبًا  مكانًا  البحرية  الواجهة 

للجميع خا�سة قبل الإفطار.

رؤية ثاقبة ومستقبل وارف
ال�سمو  �ساحب  ل�سيدي  امليمونة  للبيعة  اخلام�سة  الذكرى  حتل 

اآل �سعود ويل العهد  امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز 

 ، اإ�سراقا  اأكرث  واململكة  الدفاع  وزير  الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

للمملكة  التاريخية  التحولت  عماد  لتمثل  �سموه  روؤيــة  وتتوا�سل 

الواقع  ار�ــس  على  تتحقق  التي  العمالقة  احل�سارية  والجنـــازات 

جميدا  تــاريــخــا  ت�سطر  الثاقبة  فــروؤيــتــه  وعــاملــيــا  واقليميا  حمليا 

واإجنازات عظيمة  يف م�سرية الوطن التنموية لرت�سم خارطة حتول 

اقت�سادي توؤكد مكانة اململكة على امل�ستوى العاملي ويف مقدمة  اكرب 

امليادين  من  الكثري  العظمى يف  الدول  لتناف�س وبجدارة  دولة    20

يك�سف حجم  املا�سية  ال�سنوات اخلم�س  العهد يف  قدمه ويل  ، وما 

العمل احلقيقي واملتوا�سل يف كافة الجتاهات والأ�سعدة، للو�سول 

وا�سحة،  خطط  وفــق  الــواقــع،  اأر�ـــس  على  املنجزات  حتقيق  اإىل 

م�ست�سرفًا مالمح امل�ستقبل امل�سرق للوطن، والتي و�سعت اململكة يف 

التي  العظيمة   التحولت  املتقدمة ويــوؤازر هذه  العامل  م�ساف دول 

اأجراها �سمو الأمري حممد بن �سلمان، مبتابعة ورعاية من قبل خادم 

كل   - الله  حفظه   - عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن 

 ، الأف�سل  نقطة حتول  نحو  باعتبارها  ال�سعودي   املجتمع  اأطياف 

التي نعا�سرها  فقد م�سى  العاملية  التحديات والتحولت  ورغم كل 

�سمو ويل العهد بنظرته الثاقبة بعيدة املدى وبعطاء ال�سباب منطلقًا 

يف  امل�ستقبل  على  وعينه  احلا�سر  ليعالج  لبالده  العريق  الإرث  من 

جمالت عدة، و�سار الإ�سالح ب�سكل مثايل جلوانب عدة تدعم الوطن 

  - الله  حفظه   - خططه  فاأثمرت  �سواء،  حد  على  واملقيم  واملواطن 

البارز  اإجنــازات  كربى �ساهمت يف حتقيق ريادة اململكة، ودورها 

اأ�سبح  الــذي  امللهم،  للقائد  ال�سائبة  النظرة  وفق  ودولــيــًا،  اإقليميًا 

حديث العامل يف فرتة وجيزة. 

يجدد  اخلــالــدة  الــذكــرى  هــذه  يف  العظيم   ال�سعودي  ال�سعب  اإن 

العهد  ويل  �سمو  ملــقــام   والطاعة  ال�سمع  ويــوؤكــد  والبيعة   الـــولء 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، ونبعث 

الوطن  مل�سرية  والتهنئة،  والتربيك  املحبة  بر�سائل   الكرمي  ل�سموه 

احلرمن  خادم  املفدى  للملك  الر�سيدة   القيادة  ظل  حتت  امليمونة، 

ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز العزيز اآل �سعود - يحفظه الله 

-  ، ومع كل عام مي�سي لهذه البيعة امليمونة، تتجدد معها م�ساعر 

احلب والولء و�سدق النتماء لقادة هذا الوطن ال�سامخ، فهي ذكرى 

تقودنا اإىل طموحات ل حدود لها يف ظل روؤية اململكة 2030 والتي 

جعلت اململكة ذات قوة اإ�سرتاتيجية على امل�ستوى الإقليمي والدويل  

- ف�سموه الكرمي ميثل نربا�سًا لل�سباب لي�س على امل�ستوى ال�سعودي 

اأو الإقليمي فح�سب بل على امل�ستوى العاملي ، وهو ما اأهل �سموه 

ملا  الــدويل،  امل�ستوى  على  تاأثريا  ال�سخ�سيات  اأكرث  بن  من  ليكون 

م�ستقبل  نحو  بثقة  تخطو  طموحة  �سعودية  كاريزما  من  به  ميتاز 

مزدهر، وقد و�سع ب�سمات تعيد الأجماد لالأمة وفق روؤى طموحة. 

التنمية،  نحو  واثقة  بخطى  ي�سري  العهد  ويل  �سمو  اأ�سبح  لقد 

عمل  كما  والتطرف،  الف�ساد  وحارب  املطلقة،  ال�سفافية  �سعار  ورفع 

على ت�سجيع ال�ستثمار وفتح اآفاق التعاون مع العامل، ومنح �سباب 

اململكة الكثري من الثقة للم�ساركة يف التنمية القت�سادية الواعدة. 

للبيعة  اخلام�سة  الذكرى  يــوم  فجر  بــزوغ  ومــع  مقايل  ختام  يف 

تربط  فريدة  حلمة  ظل  يف  وباإجنازاته  بوطننا  نعتز  فاإننا  املباركة 

ويف  واحــدة،  كاأ�سرة  للوطن  تنظر  التي  احلكيمة   بالقيادة  ال�سعب 

ذات الوقت ت�سعى على الدوام لتحقيق خري واأمن ورفاهية املواطن، 

واثقة  الغالية  لبالدنا  والنماء  اخلري  م�سرية  تقود  اليوم  هي  وها 

النجاح،  تلو  النجاح  الّراية، حتقق  الهامة، عزيزة  اخُلطى، �ساخمة 

متخطيًة ومتجاوزًة الكثري من ال�سعاب.

@ sarrys 

سري شعبان

جدة ـ  رانيا الوجيه          

اإفطار  يف  ال�سباب  من  ومتطوعة  متطوع   900 �سارك 

ما يقارب من 20 األف �سائم من املحتاجن والأيتام يف 

التي  لتعطي(  )ع�س  مبادرة  عرب  وقراها،  جدة  اأحياء 

وجبة  األــف   18 وزعــت  حيث  ال�ساد�س،  عامها  اأكملت 

القرى،  يف  غذائية  �سلة  و700  الأحــيــاء،  يف  متكاملة 

وقامت بزيارات خريية لدور الأيتام وامل�سايف ومراكز 

ذوي الحتياجات اخلا�سة.

اأنهم  لتعطي(  )ع�س  فريق  قائد  ال�سريف  ها�سم  وك�سف 

ال�سهر  خــالل  والــعــطــاء  العمل  مــعــدلت  لأعــلــى  و�سلوا 

الأوىل  للمرة  انطلقت  التي  املبادرة  خالل  من  الكرمي، 

الثالثة  احلملة  موؤ�س�سي  بن  اتفاقية  بعد  2016م،  عام 

ان  على  عناين"  وود  �سقر،  ريــان  ال�سريف،  "ها�سم 
على  اخلــري  �سهر  يف  �سائم  افــطــار  يف  احلملة  ت�ساهم 

الطرقات.  واأكد اأنهم ا�ستلهموا فكرتهم من كلمات عراب 

روؤية اململكة 2030 �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

الــوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد،  ويل  �سلمان،  بن 

ل  التي  الوىل  " ثروتنا  اأن  قال  عندما  الدفاع،  ووزيــر 

من  معظمه  طــمــوح،  �سعب  بلغت:  مهما  ثــروه  تعادلها 

ال�سباب، هو فخر بالدنا و�سمان م�ستقبلها بعون الله"، 

امل�ساريع  عيناه  اأمــام  و�سع  العمل  فريق  اأن  اإىل  لفتًا 

ويل  �سمو  �سخها  التي  ال�سخمة  واملــبــادرات  العمالقة 

ل  حمكم،  اإداري  وعمل  جبارة  جهود  خــالل  من  العهد، 

ي�سدر اإل من �سعب متيز بحكومته الر�سيدة التي تعمل 

نحو  ال�سباب  طاقة  الب�سرية، متكن  املوارد  تفعيل  على 

)ع�س  مــبــادرة  مــن  ال�ساد�س  الــعــام  اأن  وا�ــســار  اخلـــري. 

لتعطي( �سهدت جهود ا�ستثنائية، حيث جنحت يف ر�سم 

البت�سامة على وجوه 19600 م�ستفيدًا، من خالل 900 

متطوع ومتطوعة، حيث جرى توزيع ما يقارب من 18 

الف وجبة متكاملة لالأحياء املحتاجة، و700 �سلة غذائية 

وامل�ست�سفيات  اليتام  لدور  زيارتنا  اىل  ا�سافًة  للقرى، 

ومراكز ذوي الحتياجات اخلا�سة.واأ�ساف اأن املبادرة 

جت�سد العطاء الجتماعي، وقال: "نحن نوؤمن باأن ع�س 

تعني  فهي  املجتمع،  حياة  يف  التحولية  نقطة  لتعطي 

ع�س ليبقى اثرك مدى الدهر، ع�س احلياة بالعطاء فلرمبا 

جتزى عن الح�سان بالح�سان ، فمن يغر�س بذرة يلقى 

ح�ساده فعو�س الله جزيل، من منطلق قول ر�سول الله 

للنا�ِس(.  اأنفُعهم  النا�ِس  الله عليه و�سلم-: )خرُي  -�سلى 

لتعطي  ع�س  مبادرة  يف  اخلري  "بداأ   : بقوله  وا�ستطرد 

يف  مناطق  لعدة  فريق  فتكّون  منها،  وانطلق  نقطة  من 

اخلربات  جتمعت  الآخر  تلو  يومًا  ا�سرافنا،  حتت  جدة 

وتكونت اخلطط ال�سرتاتيجية للعمل".

جدة - البالد          

لفت �سباب �سعوديون اأنظار زوار جدة التاريخية عرب 

الأكالت ال�سعبية خالل �سهر رم�سان املبارك، اإذ يالحظ 

ال�سباب  من  طهاة  التاريخية  املنطقة  لأ�سواق  الزائر 

�ساجات  اأمــام  الزمن  ي�سابقون  وهــم  الــرتاثــي  بزيهم 

ت�سنعه  الذي  ملذاقها  املت�سّوقن  طلبات  لتاأمن  الكبدة 

اكت�سبوها  التي  ومهارتهم  بخربتهم  اأيديهم  وتــعــّده 

وتوارثوها جياًل بعد جيل.

الب�سطات  من  ت�سدح  وهــي  الطهاة  اأ�ــســوات  وجتــذب 

املخ�س�سة لهم -التي مت تزيينها بالفواني�س الرم�سانية 

الزبائن  املخملي-  القما�س  باأنواع  واملزخرفة  امللونة 

من خمتلف الفئات العمرية، و�سط اإقبال منقطع النظري 

وخا�سة  البلد  منطقة  على  وزوارهـــا  جــدة  اأهــايل  من 

هذه الأيام. وقد اأعتاد اأغلب املواطنن واملقيمن بجدة 

-بعد عناء رحلة الت�سوق يف جنبات اأ�سواق البلد- على 

تذوق الكبدة الطازجة، وهي من الأطعمة ال�سعبية التي 

ل زالت حتتفظ مبكانتها كتقليد �سنوي يحر�سون على 

عدم تفويته مبا لها من مذاق وطعم خمتلف يف اأجواء 

وليايل رم�سان.

من  مبكرا  ب�سطاتهم  لتجهيز  ال�سباب  معظم  وي�ستعد 

يف  املنتظرين  الزبائن  ل�ستقبال  الع�سر  �سالة  بعد 

طوابري طويلة، والذين ح�سروا للظفر بالكبدة لتزّين 

يوا�سل  فيما  بهم،  اخلا�سة  الرم�ساين  الإفطار  �سفرة 

طهاة اآخرون العمل حتى فرتة ما قبل الفجر، يحفزهم 

العادة  لهذه  النظري  منقطع  الإقبال  ذلك  اإىل  ويدفعهم 

الرم�سانية التي ل زالت �سامدة، على الرغم من التطور 

الذي األقى بظالله على كثري من هذه العادات فاأ�سبحت 

من املا�سي ومل يعد ُيذكر منها �سوى ا�سمها.

دعم األسر المنتجة
إلنشاء المشاريع الصغيرة

تعزيز المحتوى الثقافي 
المرتبط باألوقاف 

الريا�ض ـ البالد

تعاون  اتفاقية  اأمــ�ــس،  عبدالعزيز   امللك  دارة  وقعت 

مــع الــهــيــئــة الــعــامــة لـــالأوقـــاف يف عــــدٍد مــن املــجــالت 

على  وذلــك  اجلهتن،  عمل  جوانب  وتعزز  تخدم  التي 

من  الثانية  الن�سخة  فعاليات  اخــتــتــام  حفل  هام�س 

الدارة  جهود  و�سمن  ال�سريفن،  الوحين  خط  ملتقى 

مع  والجتماعية  والثقافية  العلمية  �سراكاتها  مــِدّ  يف 

املوؤ�س�سات الوطنية.

معايل  عبدالعزيز  امللك  ــدارة  ل ممثاًل  التفاقية  ووقــع 

اأمن عام دارة امللك عبدالعزيز املكلف الدكتور فهد بن 

الهيئة  الهيئة حمافظ  فيما وقع عن  ال�سماري،  عبدالله 

الــعــامــة لــالأوقــاف عــمــاد بــن �سالح اخلــرا�ــســي، وذلــك 

عبدالعزيز  امللك  مبركز  عبدالعزيز  امللك  دارة  مقر  يف 

التاريخي بالريا�س.

ــة عــدد  ــس ــرة لــلــتــعــاون املــ�ــســرتك يف درا� ــذك وتــهــدف امل

والفني  الثقايف  باملحتوى  العالقة  ذات  امل�ساريع  من 

للعناية  بــالأوقــاف،  املرتبط  واحل�ساري  والتاريخي 

بها وتطويرها، فيما ي�ستمل نطاق التعاون على درا�سة 

م�سروع "العناية باملواد التاريخية"، وم�سروع "مكتبة 

جامع بن عبا�س"، وم�سروع "املكتبات الأهلية الوقفية 

اململكة  اأوقاف  "مو�سوعة  املنورة"، وم�سروع  باملدينة 

العامل"،  يف  احلــرمــن  واأوقـــاف  ال�سعودية،  العربية 

وم�سروع "املكتبات الوقفية مبكة املكرمة".

جدة ـ البالد        

توا�سل اجلمعيات اخلريية يف خمتلف مناطق 

ذلك  وترجمة  بها  املنوط  بالدور  القيام  اململكة 

على دنيا الواقع ف�سال عن م�ساعدات املحتاجن 

من  ومتكنيها  املنتجة  الأ�ــســر  بــرامــج  وتفعيل 

ثقافة  وتــاأ�ــســيــ�ــس  املــ�ــســتــدامــة  التنمية  حتقيق 

الإنـــتـــاج املــحــلــي بــا�ــســتــثــمــار طــاقــاتــهــم ودعـــم 

مــ�ــســاريــعــهــم مــتــنــاهــيــة الــ�ــســغــر والــ�ــســغــرية 

واملتو�سطة، وموؤخرا اأطلقت جمعية ود اخلريية 

"فكرة  بــرنــامــج  ــة،  ــري الأ�ــس والتنمية  للتكافل 

 ،2022 عام  نهاية  2"، وي�ستمر حتى  وم�سروع 

اإىل  الأ�سر من منتجة  بنقل  يهتم  �سمن م�سروع 

ريادة الأعمال.

حت�سن  الربنامج   من  الرئي�سي  الهدف  ويعترب 

امل�ستوى املعي�سي لالأ�سر املنتجة، والو�سول اإىل 

الدعم  تقدمي  طريق  عن  لهم،  املجتمعي  النجاح 

كافة  ت�سيري  اإىل  بالإ�سافة  لــالأفــكــار،  املطلوب 

العقبات التي تقف اأمام امل�سروعات ال�سغرية.

"روان  اخلــرييــة  ود  جلمعية  التنفيذي  املــديــر 

الغامدي"  اأو�سحت لـ" البالد " اإن  "هناك ن�سبة 

م�ساريع  تاأ�سي�س  اإىل  حتتاج  الأ�سر  من   ٪  30

ُم�ستمر،  دخل  حتقيق  على  لهم  حتافظ  �سغرية 

فكرة  به  تهتم  ما  وهو  ال�ستقرار،  لهم  وت�سمن 

امل�سروع، الذي �سوف ينقل الأ�سر ال�سغرية اإىل 

م�ساف رواد الأعمال".

 لفتة اإىل اأن  الربنامج  يتوىل  عمل الدورات 

امل�ساريع  تنمية  طريقة  على  �سرتكز  التدريبة 

بجانب  عليها،  الــ�ــســوء  وت�سليط  ال�سغرية 

املُنتجة،  الأ�سر  ومهارات  قدرات  م�ستوى  رفع 

اإن   وا�ستطردت   . الــالزم  والإر�ــســاد  بالتوجيه 

عمليات  من  بداية  مراحل  بعدة  مير  امل�سروع 

حتديد  واختبار  الأولية،  واملقابالت  الرت�سيح 

املـــيـــول، مــــــروًرا بــربنــامــج تــدريــبــي ريـــادي 

مع  ــاءات  ــق ول ا�ست�سارية  وجل�سات  متكامل 

مناذج  بتخريج  وانتهاًء  ملهمن،  اأعمال  رواد 

للتنفيذ.  جــاهــزة  مــ�ــســاغــة  ومــ�ــســاريــع  عــمــل 

ببناء  للبدء  حتفيزية  مكافاأة  امل�سروع  وُيقدم 

اخلطة الت�سغيلية، وحتليل املعنين واأ�سحاب 

امل�سلحة، وتوقيع ال�سراكات وربط املر�سحن 

ببنك التنمية الجتماعية.
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اهلدر الغذائي خطر على اجملتمع
دعوا إلى عدم اعتماد التسوق الذكي .. مختصون:

واأ�ـــســـافـــوا  اإن اأهـــــدار الـــغـــذاء مــن اأكــر 
خمتلف  يف  املنت�سرة  ال�سلبية  ال�سلوكيات 
دول العامل ، واإن هناك عدة  طرق ملواجهة 
ذكية  طريقة  اعتماد  منها   ، امل�سكلة  هــذه 
ــوق، بــو�ــســع قــائــمــة  ــ�ــس ــت وحــكــيــمــة يف ال
الإفـــراط  وتــفــادي  املطلوبة،  بامل�سرتيات 
�سالحية  لتواريخ  النتباه  الت�سوق،  يف 
الأطــعــمــة، وو�ــســع الأطــعــمــة الــقــدميــة يف 
احلديثة،  الأطعمة  وتــاأخــر  اليد  متناول 
ل�سمان  اآمــنــة  بطريقة  الأطعمة  وتخزين 
اأطول فرتة �ساحلة لال�ستعمال، من  بقائها 
كما  ال�سحيحة،  الأماكن  يف  و�سعها  خالل 
اأنه  بدل من التخل�ص من بقايا الطعام من 
وجبات  حت�سر  يف  ا�ستخدامها  املمكن 

جديدة.
الدكتور حممد مطر  قال  ال�سياق  هذا  ويف 
والدرا�سات  ال�سريعة  كلية  وكيل  ال�سهلي 
وع�سو  الــقــرى  اأم  بــجــامــعــة  ال�ــســالمــيــة 
وخطيب   وامـــام  النــ�ــســان  حــقــوق  جمعية 
الغذائي  الــهــدر  اإن  ،ل�ــســك  امل�ساجد  اأحـــد 
املجتمعات  عــلــى  ج�سيما  خــطــرا  ي�سكل 
هناك  ان  الر�سمي  التقرير  يف  جــاء  ــا  وم
 40 اىل  ي�سل  الغذائي  الهدر  يف  ارتفاعا 
امرا   فالهدر  امرا مفجع  �سنويا  ريال  مليار 
ــا وخــلــقــا، اأمــــا  من  مــذمــومــا �ــســرعــا وعــرف
عز  لقوله  مــذمــوم  فهو  ال�سرعية  الناحية 
وجل" وكلوا وا�سربوا ول ت�سرفوا" الآية 
.. وهــو نهي عن ال�ــســراف والــهــدر وقول 
مالء  ما  و�سلم"   عليه  الله  �سلى  الر�سول 
ابن ادم وعاءا �سرا من بطنه" ونالحظ ان 
يف  يكون  ما  واكــر  متفاوت  لدينا   الهدر 
املنا�سبات العائلية مثل الزواجات وغرها 
العزاء  مـــاآدب   مثل  الأخـــرى   واملنا�سبات 
رم�سان  �سهر  يف  ال�سائمني  افطار  و�سفر 
العائلية  واملنا�سبات  الزواجات  يف  ولكن 

وما يتعلق بها جند اإن هناك هدرا كبرا.

امتهان النعمة
اأن   كما  قائال:  ال�سهلي  الدكتور  وي�ستطرد 
للمال،  الغذائي حمرم لأن  فيه هدرًا  الهدر 

عن  نهى  والــ�ــســالم  الــ�ــســالة  عليه  والــنــبــي 
اي�سا  املــال وهــو  الــ�ــســوؤال وا�ساعة  كــرة 
حمرم لأن فيه امتهانا للنعمة  يف املنا�سبات 
عالجة  اأن  يعتقد  ــه  اأن اإىل  لفتا  العائلية، 
الأول  عن  اأمــــور،   اأو   ثــالثــة حمـــاور  يف 
طريق التحذير منه من قبل  ائمة وخطباء 
اجلوامع وامل�ساجد وتبيان للنا�ص خطورة 
ذلك وحترميه �سرعا  وكيف اإنه اأمر يوؤدي 
الر�سول  لــقــول  النعمة  بـــزوال  مـــوؤذن  اأو  
اكرمي   عائ�سه  يا   " و�سلم  عليه  الله  �سلى 
الغذائي حمرم  الهدر  اأن   "  كما  الله  نعمة 
للنعمة  امتهان  يعد  املـــال  هــدر  لأن  اي�سا 
ــــه  حمــــرم  وعــنــدمــا يــاأخــذ  عــــالوة عــلــى اإن
مزاحما  يعترب  فهو  حاجته  من  اأكر  الفرد 
الثاين لعالج هذا المر  ،اأما املحور  لغره 

فــهــو عــن طــريــق بــث الــتــوعــيــة بــخــطــورة 
الر�سمي   الإعـــالم  و�سائل  خــالل  من  الهدر 
املقروءة وامل�سموع  وامل�ساهد، اأما  املحور 
عن  اي�سا  التوعية  فهو  والأخـــر   الثالث 
التوا�سل  و�سائل  بها  تقوم  حملة  طريق 
الإجتماعي باأنواعها ول �سك اأن جميع هذه 
الو�سائل لها اثرها الفعال يف معاجة الكثر 
الغذائي  الهدر  امل�سكالت ومنها ظاهرة  من 
الذي ل ننكر وجوده يف جمتمعنا وهو كما 
لدى  عرفا  ومذموما  ومنبوذا  حمرما  قلت 

العقالء.

الفهم الخطأ
ااحكيم  عبد  بــن  الــدكــتــور رجــب  ويــقــول   
مب�ست�سفى  نف�سي  ا�ست�ساري  بري�سايل 

الهدر  باأن  ل�سك  املكرمة  مبكة  العام  حراء 
الغذائي وخ�سو�سا يف هذا ال�سهر الكرمي 
للمجتمعات  ال�سلبية  الــظــواهــر  مــن  يعد 
على  ال�سعودي  واملجتمع  عامة  العربية 

الوجه اخل�سو�ص. 
من  ـــاإن  ف ال�سخ�سية  نــظــري  وجــهــة  ومـــن 
تلك  تنامي  اإىل  تــوؤدي  التي  العوامل  اأهــم 
املعنى  لفهم  اخلــطــاأ  الــفــهــم  هــو  الــظــاهــرة 
تلم�ص  وهــو  لل�سيام،  والأ�سمى  احلقيقي 
بالمتناع  واملحتاجني  املعوزين  حاجات 
ملد يد  ال�سعي  الأكل وال�سرب وبالتايل  عن 
العالقة  اإىل  اإ�سافة  لهم  وامل�ساعدة  العون 

الــروحــيــة بــني اآلــلــه وعــبــده والــتــي تــزداد 
بال�سوم وقراءة القراآن وقيام الليل. 

ال�سحة  على  �سلبية  اآثـــار  بال�سك  وهــنــاك 
النف�سية والتي تكون نتيجة للزيادة املفرطة 
الأطعمة  مــن  كــبــرة  كميات  تــنــاول  جـــراء 
ال�سارة بال�سحة العامة وال�سحة النف�سية، 
لأن ال�سمنة لها عواقب نف�سية على النف�ص 
ب�سبب  بالكتئاب  لالإ�سابة  عامال  تكون  قد 

النظرة الدونية للذات عند زيادة الوزن.

سلوك مذموم
امام  النحا�ص  ال�سيخ هاين  ف�سيلة  ويقول 
ل  املــكــرمــة  مبكة  اجلــوامــع  احــد  وخطيب 
املالحظة عند بع�ص  املظاهر  انه ومن  �سك 
الطعام،  يف  والتبذير  الإ�ــســراف  الــنــا�ــص 
الإ�سالم،  يرف�سه  مذموم  �سلوك  فالإ�سراف 
م�سرفًا  يكون  اأن  املوؤمن  بالعبد  يليق  ول 

على الإطالق.
ــطــعــام والـــ�ـــســـراب من  فـــالإ�ـــســـراف يف ال
التبذير؛ ملا فيه من ت�سييع لنعم الله تعاىل 
ينبغي  كما  ُتكفر،  ُت�سكر ول  اأن  التي يجب 
على امل�سلم ابتداًء عدم �سنع كميات كبرة 
يتم  ل  حتى  حاجته،  عن  تزيد  الطعام  من 

هدر الطعام. 

رجب بري�سايل حممد ال�سهلي هاين نحا�س

ال�سبانات  زيــد  الــغــذاء  يف  الهدر  من  احلــد  برنامج  مدير  ك�سف 
وقال  اململكة.  يف  الغذائي  الهدر  قائمة  تت�سدر  التي  ال�سلع  عن 
 40 اإىل  ت�سل  اململكة  يف  الغذائي  الهدر  قيمة  اإنَّ  »ال�سبانات« 
اأن  الربنامج  مدير  وتابع،  ا.   �سنويًّ ريال  املليار  ون�سف  مليارًا 
ا، ويليه الدقيق.  الأرز يت�سدر القائمة كاأثر ال�سلع املهدرة �سنويًّ
وكانت املوؤ�س�سة العامة للحبوب اأكدت اأن الفقد والهدر يف الغذاء 
القت�سادي  امل�ستوي  على  الوخيمة  لآثــاره  ا  عامليًّ هاج�ًسا  يعد 

اإىل  يوؤدي  الغذاء  يف  الفقد  اأن  واأ�سافت  والبيئي.  والجتماعي 
خ�سارة وهدر يف املوارد النادرة التي متثل جزًءا ل يتجزاأ من 
عملية اإنتاج الغذاء على غرار املياه والأرا�سي والطاقة واملوارد 
من  للحدر  الوطني  الــربنــامــج  وي�ستهدف  وغــرهــا.  الب�سرية 
الغذائي  التنويع  باأهمية  الوعي  ن�سر  الغذاء،  يف  والهدر  الفقد 
يف  وامل�ساهمة  الغذائي  التنويع  باأهمية  التوعية  يف  وامل�ساركة 

زيادة م�سادر الربوتني.

األرز يتصدر القائمة 

تختلف  حفظ  حالة  غذائي  منتج  لكل  اأن  خمت�سون  اأكــد 
الغذائي عند  الهدر  اإىل �سرورة جتنب  الآخر، لفتني  عن 
قائمة  كتابة  خــالل  من  وذلــك  الت�سوق  اأو  الطعام  اإعـــداد 
جتاوزها،  عــدم  على  واحلر�ص  امل�سرتيات  باأهم  حمــددة 
والتحقق من تاريخ انتهاء �سالحية الأطعمة وا�ستهالكها 
اللتفات  وعدم  الأحــدث،  ثم  بالأقدم  والبدء  انتهائها  قبل 
لعرو�ص التخفي�سات ب�سراء كمية كبرة من الأطعمة التي 
كنت  حال  يف  ال�سراء  جتنب  اإىل  اإ�سافًة  حتتاجها،  ل  قد 

جائًعا حتى ل ت�سرتي اأطعمة اأكر من حاجتك. 

مكة املكرمة - اأحمد االحمدي
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الريا�ض - البالد
للإح�ساء  العامة  للهيئة  تقرير  ك�سف   
اأن   ، املتجددة  الطاقة  مــوؤ�ــســرات  حــول 
الطاقة  ت�ستخدم  التي  امل�ساكن  ن�سبة 
من    %  2.02 نــحــو  بــلــغــت  ال�سم�سية 
مناطق  جــمــيــع  يف  املــ�ــســاكــن  اإجـــمـــايل 

اململكة خلل عام 2021.
اأعلى  الريا�ض على  وا�ستحوذت منطقة 
ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستخدام  يف  ن�سبة 
وذلك بنحو 3.34 %، تلتها مكة املكرمة 
منطقة  كــانــت  بينما   ،%  2.52 بنحو 
ا�ــســتــخــداًمــا للطاقة  جــــازان هــي الأقــــل 
وذلــك  اململكة،  مناطق  بــن  ال�سم�سية 

بن�سبة 0.52 %.
 %  52 من  اأكــر  اأن  املوؤ�سرات  واأظهرت 
من الأ�سر يف اململكة ترغب يف ا�ستخدام 
يف  )ال�سم�سية(  الكهرو�سوئية  الطاقة 

امل�سكن
م�ساهمة  زيــــادة  اإىل  املــمــلــكــة  ــهــدف  وت
يف  كبري  بقدر  املــتــجــددة  الطاقة  قطاع 
مزيج الطاقة الكهربائية؛ وذلك من اأجل 
تنويع اقت�سادها، وخف�ض النبعاثات ، 
ويف م�سعاها لإن�ساء مركز عاملي للطاقة 
اجلديدة  التقنيات  وجــذب   ، املتجددة 
العربية  اململكة  وتعترب  املنطقة.  اإىل 
الــ�ــســعــوديــة واحــــدة مــن اأفــ�ــســل الـــدول 
ال�سم�سية؛  الطاقة  ا�ستخدام  على  قدرة 
م�ستويات  لأعلى  لتعر�سها  ذلك  ويعود 

من الإ�سعاع ال�سم�سي يف العامل.
م�ساريع كربى جديدة  اململكة    وت�سهد 

ال�سم�سية،  الطاقة  من  الكهرباء  لإنتاج 
�سدير،  املــنــورة،  املدينة  يف  وتــتــوزع  
رفحاء  جدة،  ال�سعيبة،  القريات،  رابغ، 
امل�ساريع  هــذه  طــاقــة  اإجــمــايل  وتبلغ   ،
اإ�سافة اإىل حمطة �سكاكا وحمطة دومة 

اجلندل نحو 3670 ميغاوات ، و�ستوفر 
ــــــ600 األــــف وحـــدة  طــاقــة كــهــربــائــيــة ل
ملين   7 نــحــو  و�ستخف�ض  �سكنية، 
للحتبا�ض  امل�سببة  النبعاثات  من  طن 

احلراري.

م�ساريع  اإطــــلق  عــلــى  اململكة  وتــعــمــل 
بقيمة  املتجددة،  الطاقة  قطاع  يف  عدة 
مــلــيــارات   4 نــحــو  اإىل  ت�سل  اإجــمــالــيــة 
الفي�سلية  حمطة  اإنــ�ــســاء  منها  دولر، 
للطاقة ال�سم�سية يف منطقة مكة املكرمة 

بقدرة ت�سل اإىل 2600 ميغاواط، وهو 
املنطقة  تطوير  هيئة  بن  تعاون  ثمرة 
ووزارة الطاقة و�سندوق ال�ستثمارات 

العامة.
و�سبق اأن ذكرت وزارة ال�سوؤون البلدية 

الــتــحــول  اإىل  ت�سعى  ــا  ــه اأن ــة  ــروي ــق وال
ال�سبكة  على  العــتــمــاد  مــن  التدريجي 
الطاقة  على  العــتــمــاد  اإىل  الكهربائية 
واحلدائق  ال�سوارع  لإنــارة  ال�سم�سية 

واملتنزهات واللوحات الإعلنية.

لجنة شورية تناقش تعزيز 
التنافسية ومكافحة االحتكار

الريا�ض- البالد
يف  وال�ستثمار  الــتــجــارة  جلنة  عــقــدت 
جمل�ض ال�سورى اجتماًعا -عرب الت�سال 
رئي�ض  املجل�ض  ع�سو  برئا�سة  املرئي- 
اللجنة الدكتور فهد بن �سليمان التخيفي، 
للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــ�ــض  بــحــ�ــســور 
عبدالعزيز  الــدكــتــور  للمناف�سة  العامة 
م�سوؤويل  من  وعــدد  ــزوم،  ال عبدالله  بن 
الهيئة ، ملناق�سة اأبرز ما ورد يف التقرير 
ال�سنوي للهيئة خلل العام املايل 1442 
ومعلومات  اإجنــــازات  مــن  1443هـــــ،   /

تتعلق بالهيئة يف عام التقرير.
ـــذي �ــســارك  وجـــرى خـــلل الجــتــمــاع ال
اللجنة  اأعــ�ــســاء  املجل�ض  اأعــ�ــســاء  فيه 
الهيئة  عــمــل  واأدوات  ــات  ــي اآل مناق�سة 
اأداء  موؤ�سرات  م�ستهدفات  حتقيق  يف 
ا�ــســراتــيــجــيــة الــهــيــئــة ومــتــابــعــة غري 
الهيئة  اأعــمــال  وتكامل  منها،  املتحقق 
مـــع اأعـــمـــال واخــتــ�ــســا�ــســات اجلــهــات 
الــرفــع  �سبيل  يف  الأخــــرى  احلــكــومــيــة 
ي�سمن  مبا  عامليًا  اململكة  تناف�سية  من 
الوطنية  التناف�سية  تعزيز  بن  التكامل 
من  العادلة  املناف�سة  و�سمان  جهة  من 

جهة اأخرى.
ــبــاحــث املــجــتــمــعــون اجلـــهـــود الــتــي  وت
تعاملها  اآليات  تطوير  يف  الهيئة  تبذلها 
الــتــي تفر�ض  ــات  مــع ممــار�ــســات اجلــه

من  معينة  نوعية  مبا�سر  غــري  ب�سكل 
اإىل  املنتجات يف مناق�ساتها، بالإ�سافة 
التي تتم درا�ستها  اآلية حتديد ال�سواق 
لتقييم الركز القت�سادي فيها، وحوكمة 
قرارات  واإ�سدار  ب�ساأنها  تقارير  اإعــداد 

لتعزيز املناف�سة يف تلك الأ�سواق.
ــمــاع ما  وبــحــثــت الــلــجــنــة خـــلل الجــت
ا�ستقطاب  يف  �سيا�سات  من  الهيئة  لدى 
املناف�سة  ملراقبة  فريق  وتطوير  خــرباء 
العادلة لل�سركات وال�سناديق امل�ستثمرة 
املــال اجلــريء  يف جمــال ال�ستثمار يف 
لل�سركات  املــتــاحــة  والــفــر�ــض  جهة  مــن 
النا�سئة من جهة اأخرى، وموقف الهيئة 
مــن عــمــلــيــات ال�ــســتــحــواذ والنـــدمـــاج 
تعمل  اجنبية  ل�سركات  اململكة  خــارج 
على  الــكــبــري  وتــاأثــريهــا  اململكة  داخـــل 

الركز القت�سادي.
و�سمن املو�سوعات التي بحثها اأع�ساء 
اللجنة مع م�سوؤويل الهيئة توجه الهيئة 
يف ا�ستحداث موؤ�سر لللتزام والمتثال 
اآليات  للجهات احلكومية واخلا�سة يف 

املناف�سة لزيادة ثقة امل�ستهلكن.
وال�ستثمار  الــتــجــارة  جلنة  و�ستقدم 
خلل الفرة القادمة تقريرها حول اأداء 
تو�سيات  مــن  �سيت�سمنه  ومــا  الهيئة 
يف  املــجــلــ�ــض  اأمـــــام  ملــنــاقــ�ــســتــه  واآراء 

جل�سات لحقة.

ارتفاع استخدام "الشمسية" في المساكن

المملكة تعزز استثماراتها في الطاقة المتجددة

تساهم في  نمو اقتصاد القطاع

 "بوابة الدرعية" تتوسع
في سوق السياحة والسفر

الريا�ض- البالد
يف  الــدرعــيــة  بــوابــة  تطوير  هيئة  تــ�ــســارك 
فعالية "�سوق ال�سفر العربي" املقرر عقدها 
ملكانة  تاأكيدا  وذلــك   ، دبي  يف  املقبل  ال�سهر 
اأوىل  و�سياحية  ثقافية  كوجهة  الــدرعــيــة 
مت  الــتــي  الــ�ــســراكــات  اإطـــار  يف  م�ستقبلية، 
جتارية  علمات  مع  مــوؤخــرًا  عنها  الإعـــلن 

عاملية رائدة يف عامل ال�سيافة.
تطوير  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  و�سين�سم 
، ورئي�ض  اإنزيريلو  الدرعية جريارد  بوابة 
طــلل  الهيئة  يف  الإ�ــســراتــيــجــيــة  الإدارة 
الــتــي  الــنــقــا�ــض  جــلــ�ــســات  اإىل   ، كــنــ�ــســاره 
�ستتطرق اإىل عدة موا�سيع مهمة من بينها 
�سياغة  يف  اململكة  جــهــود  عــلــى  ــوقــوف  ال
امل�ستدامة  لل�سياحة  جــديــد  عــاملــي  مــعــيــار 
وا�سراتيجيات النمو بعد جائحة كورونا، 
و�ستلقي الهيئة خلل م�ساركتها ال�سوء على 

اأحدث عرو�سها وخططها للتو�سع.
الهيئة  مب�ساركة  اإنزيريلو  جــريارد  ونــوه 
الــعــام  هـــذا  العربي"  الــ�ــســفــر  "�سوق  يف 
ــاوؤه واإجنـــــازه يف  ــن وا�ــســتــعــرا�ــض مــا مت ب

خــلل  مــن  الهيئة  اأن  اإىل  لفــتــًا  الــدرعــيــة، 
" ا�ستعدادها  اإبراز  على  �ستعمل  م�ساركتها 
والباحثن  ال�سفر  بــرواد  للرحيب  الكبري 
ثقافية  جتربة  ومنحهم  فريدة،  جتارب  عن 

اأ�سيلة يف مهد الدولة ال�سعودية الأوىل".
وحفظ  حماية  على  جهودها  الهيئة  وتركز 
من  ـــك  وذل بـــه،  ــاء  ــف والحــت اململكة  تــاريــخ 
واحــدة  اإىل  الدرعية  منطقة  حتويل  خــلل 
الثقافية  ال�سياحية  الــوجــهــات  اأكـــر  مــن 
ت�سبح  اأن  املــقــرر  ومــن  ــعــامل.  ال جــذبــًا يف 
بــوابــة الــدرعــيــة مــ�ــســروعــًا مــطــورًا متعدد 
 11 م�ساحة  عــلــى  ممــتــدًا  ال�ــســتــخــدامــات، 
وجهات  من  جمموعة  ت�سم  مربع  كيلومر 
ال�سيافة واأن�سطة التجارة ومتاجر التجزئة 
املميز  الطابع  يعزز  ما  الطبيعية،  واملعامل 
اأهميتها  من  ويزيد  للمنطقة  وال�ستثنائي 

الثقافية.
�سراكة   14 تاأ�سي�ض  عن  الدرعية  واأعلنت 
يف اأواخر عام 2021، ُتدار من قبل علمات 

جتارية عاملية مرموقة يف هذا املجال.
التاريخي  "الطريف"  حــي  مــن  وبــالــقــرب 

ُيــوجــد مطل الــبــجــريي، الــوجــهــة الــزاخــرة 
�ستحتوي  حيث  املتنوعة  احلــيــاة  بــاأمنــاط 
اأكر من 21 مطعمًا جديدًا لل�ستمتاع  على 
اإ�سافًة  التقليدي  ال�سعودي  املطبخ  باأطباق 

اإىل الأطباق العاملية.
ومن خلل م�سروعها ال�ستثماري ال�سخم ، 
من املتوقع اأن ت�ساهم الدرعية يف زيادة منو 
بحلول   %10 اإىل   %3 من  ال�سياحة  اقت�ساد 

عام 2030.
املعر�ض  العربي"  ال�سفر  "�سوق  ويــعــّد 
مبجال  الأو�ــســط  ال�سرق  منطقة  يف  الرائد 
يعر�ض  حيث  والداخلي،  اخلارجي  ال�سفر 
اإمكانات الأعمال باملنطقة ملحريف ال�سياحة 
يتمحور  حــيــث  واخلـــارجـــيـــة.  ــيــة  الــداخــل
ال�سفر  "م�ستقبل  حـــول  الــعــام  هـــذا  حـــدث 
التحديات  على  الركيز  مــع  وال�سياحة"، 
قدمًا  للم�سي  لل�سناعة  املحتملة  والفوائد 
اأجندة  اأن تت�سدر  املقرر  الأمــام. ومن  نحو 
وال�ستدامة  التكنولوجيا  موا�سيع  احلدث 
والتعليم والتدريب، ف�سًل عن امل�ساواة يف 

ال�سحة والتعليم والفر�ض القت�سادية.

التأمينات: 
خدمة العمالء 
خالل العيد 

الريا�ض- البالد
العامة  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
الجتماعية  للتاأمينات 
العمل  ا�ــســتــمــراريــة  عــن 
العملء  خــدمــة  لــقــنــوات 
الفطر  اإجــازة عيد  خــلل 
املــــــبــــــارك، عـــــرب مـــركـــز 
التـــــ�ـــــســـــال وقــــنــــوات 
بــدءًا  الرقمية،   اخلــدمــة 
مـــن يــــوم الـــثـــلثـــاء 25 
وحتى  احلـــايل  رم�سان 
يوم الأحد 30 رم�سان ، 
الـ 9 �سباحًا  ال�ساعة  من 
عدا  م�ساًء،   3 الـــ  وحتى 
اإذ �ستكون  يوم اجلمعة، 
ــه مــتــاحــة  ــي اخلــــدمــــات ف
م�ساًء   1 الـــ  ال�ساعة  مــن 
فيما  م�ساًء،   5 الـ  وحتى 
اأول  الــعــمــل  �ــســيــتــوقــف 
الفطر،  عيد  اأيــام  وثــاين 
 3 يف  الــعــمــل  اأن  مبينًة 
مايو   4 املــوافــق  �ــســوال 
الـ 9 �سباحًا  ال�ساعة  من 
عدا  م�ساًء،   3 الـــ  وحتى 
ال�ساعة  من  اجلمعة  يوم 
1 م�ساًء وحتى 5 م�ساًء.

ولفتت املوؤ�س�سة النتباه 
على  حــ�ــســابــهــا  اأن  اإىل 
للعناية  تــويــر  من�سة 
ــــعــــمــــلء، �ـــســـيـــقـــدم  ــــال ب
خـــدمـــاتـــه طــــــوال فـــرة 
اإجازة عيد الفطر املبارك 
مبا فيها اأيام اإجازة نهاية 
الـ  ال�ساعة  من  الأ�سبوع 
9 �ــســبــاحــًا وحــتــى الــــ 3 
�سيتوقف  فــيــمــا  فـــجـــرًا، 
وثــاين  اأول  يف  الــعــمــل 
ــد الــ�ــســعــيــد،  ــعــي اأيــــــام ال
العمل  ي�ستاأنف  اأن  على 
ــــــــــــات مــن  بــــــــذات الأوق
�سوال   3 الأربــعــاء  يــوم 

املوافق 4 مايو.
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20 قياديا إخوانيا يدرجون في قائمة اإلرهاب
القاهرة - البالد        

يف  الإخـــوان  تنظيم  يتلقاها  متوالية  �سربات 

خمتلف دول العامل التي تلفظ اأفعاله الإجرامية 

وتدرج قادته يف قوائم الإرهاب كما فعلت م�سر 

اأ�سدرت حمكمة جنايات  اأم�س )الثالثاء( عندما 

الإخــوان  جماعة  بــاإدراج  جديدا  حكًما  القاهرة 

اإدراج  احلكم  ت�سمن  حيث  اإرهــابــيــة،  كجماعة 

ا من قيادات وعنا�سر الإخوان  اأ�سماء 20 �سخ�سً

�سركات  اأ�سماء  وكذلك  الإرهابيني،  قائمة  على 

اأن  الإرهابية على  الكيانات  قائمة  اإخوانية على 

قرار الإدراج ملدة خم�س �سنوات.

 2018 اأبــريــل  يف  اجلنايات  حمكمة  واأ�ــســدرت 

يف  وقــيــاديــًا  �سخ�سًا   1527 بــــاإدراج  قــــرارات 

جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، 

امل�سرية  ال�سلطات  قـــررت   2020 الــعــام  ويف 

جماعة  وعنا�سر  قــيــادات  مــن  اأخــر  عــدد  اإدراج 

قوائم  يف  اأخــرى  وجماعات  واآخرين  الإخــوان 

الكيانات الإرهابية، بينما تقدمت النيابة العامة 

اجلماعة  قــيــادات  مــن  كبري  عــدد  لإدراج  بطلب 

وبع�س املوالني لها والتحفظ على اأموالهم، نظرًا 

الإرهابية  والعمليات  امل�سلح  احلــراك  ل�ستناد 

الأع�ساء  هـــوؤلء  بها  ميدها  التي  ـــوال  الأم اإىل 

القت�سادية،  الكيانات  اأ�سحاب  من  وموؤيدوها 

لالإرهابيني  الأ�سخا�س  هــوؤلء  مل�ساعدة  اإ�سافة 

ــًا ومــعــنــويــًا. وذكــــرت الــنــيــابــة الــعــامــة اأن  مــادي

يف  املدرجة  الأ�سماء  ارتكاب  اأثبتت  التحقيقات 

وتدريب  الأ�سلحة  �سراء  متويل  جرائم  القوائم 

بعمليات  للقيام  واإعـــدادهـــم  اجلماعة  عنا�سر 

اإرهـــابـــيـــة، وتـــوفـــري الـــدعـــم الــلــوجــيــ�ــســتــي لهم 

القومي  الأمن  مت�س  التي  لل�سائعات  والرتويج 

وت�سر بالنظام الداخلي للدولة وتهريب ما تبقى 

من اأموال اجلماعة بالعملة ال�سعبة للخارج من 

خالل �سركات ال�سرافة التابعة للجماعة.

و�سبق اأن ق�ست الدائرة الأوىل اإرهاب مبحكمة 

عزت  ملحمود  املوؤبد  بال�سجن  القاهرة،  جنايات 

القائم باأعمال مر�سد جماعة الإخوان، يف اإعادة 

ل�ضنة   56460 رقــم  الق�سية  ذمــة  على  حماكمته 

اأول، واملقيدة برقم  2013 جنايات مدينة ن�سر 

الــقــاهــرة،  �ــســرق  جــنــايــات   2013 ل�ضنة   2926

واملعروفة اإعالميا بـ "اقتحام احلدود ال�سرقية".

مر�سد  بــاأعــمــال  الــقــائــم  ق�سية   وقــائــع  وتــعــود 

ثــورة  اإبـــان   2011 عــام  اإىل  الإخــــوان  جماعة 

يناير، على خلفية اقتحام �سجن وادي النطرون 

والعـــتـــداء عــلــى املــنــ�ــســاآت الأمــنــيــة، واأ�ــســنــدت 

مع  "التفاق  تهم  الق�سية  يف  للمتهمني  النيابة 

هيئة املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، وقيادات 

التنظيم الدويل الإخواين، وحزب الله اللبناين 

الدولة  لإ�سقاط  الفو�سى  من  حالة  اإحــداث  على 

امل�سرية وموؤ�س�ساتها، وتدريب عنا�سر م�سلحة 

من قبل احلر�س الثوري الإيراين لرتكاب اأعمال 

عدائية وع�سكرية داخل البالد، و�سرب واقتحام 

التي  ال�سربات  عن  وف�سال  امل�سرية.  ال�سجون 

يتلقاها تنظيم الإخوان من اخلارج، فاإنه يئن من 

الداخل ب�سبب ال�سراعات بني اأجنحته املتناحرة 

على الأموال واحلكم، فقد اأ�سبح ال�سغل ال�ساغل 

لفرقاء جماعة الإخوان الإرهابية حماولة ت�سديد 

قب�ستهم على ما بقي من موؤ�س�ساتها يف �سراع 

واإىل  اجلماهريية.  عالقاتهم  حتلل  بعد  داخلي 

الإرهابي  التنظيم  يف  الأفقية  ال�سدوع  جانب 

ــي عميق بني  تــعــاين اجلــمــاعــة مــن �ــســدع راأ�ــس

الأمــني  ح�سني  حمــمــود  اأحــدهــمــا  يــقــود  جبهتني 

الأخــرى  يرتاأ�س  فيما  للجماعة،  ال�سابق  العام 

اإبراهيم منري القائم باأعمال املر�سد العام.

ال�سلطة  مــواقــع  على  املــتــنــاحــران  والف�سيالن 

ما  البالد،  خــارج  من  اجلماعة  يقودان  والنفوذ 

يف  كوادرهم  مع  التوا�سل  على  قدرتهما  يعمق 

الإخوانية  القاعدة  من  �سكوك  ظل  يف  الداخل، 

يف م�سوؤولية تلك القيادات يف توريط اجلماعة 

والذي  امل�ستمر،  والف�سل  الإرهــاب  م�ستنقع  يف 

يتوقع اأن يع�سف باجلماعة. 

األمم المتحدة تدعو لتنفيذ عملية طارئة لحل أزمة "صافر"

أوكرانيا.. الحرب تدخل مرحلة جديدة

مغرر بهم ينقلبون على الحوثي ويدعمون الشرعية

دعوة أممية لوقف النار من جانب روسيا

عدن - البالد

اأزمة �سافر عرب عملية  دعت الأمم املتحدة حلل 

مليون   144 نحو  اإىل  حتتاج  اإنها  قالت  طارئة، 

دولر لتفادى خماطر خزان النفط �سافر املعطل 

يف مياه البحر الأحمر قبالة ميناء راأ�س عي�سى 

يف حمافظة احلديدة بغرب اليمن، والذي ينذر 

النفط  مــن  برميل  مليون   1.1 ت�سرب  بخطر 

املمثل  مكتب  وقــال  اليمن.  �ساحل  قبالة  اخلــام 

املقيم ومن�سق ال�سوؤون الإن�سانية لالأمم املتحدة 

ما�سة  حاجة  "هناك  غري�سلي:  ديفيد  اليمن  يف 

منها  الأزمـــــة،  حلــل  دولر  مــلــيــون   144 لنحو 

العملية  لتنفيذ  عاجل  ب�سكل  دولر  مليون   80

ونقل  املبا�سر  التهديد  على  للق�ساء  الــطــارئــة 

اآمنة  موؤقتة  �سفينة  اإىل  �سافر  على  من  النفط 

املتحدة يف  الأمم  وقالت  ال�سيف".  ف�سل  خالل 

جلمع  دوليا  موؤمترا  �ستنظم  اإنها  �سابق،  وقت 

النفطي  �سافر  خــزان  تهديد  ملواجهة  التربعات 

يوم  "مبنا�سبة  غري�سلي:  وقــال  اليمن.  غــرب 

على  الــيــمــن  يف  املــتــحــدة  الأمم  تعمل  الأر�ــــس 

واإن�سانية  بيئية  كارثة  وقوع  منع  يف  امل�ساعدة 

اليمني".  الأحمر  البحر  �ساحل  قبالة  متمركزة 

من جهتهم، ناق�س موؤثرون مينيون اآلية التعامل 

مع املغرر بهم يف �سفوف احلوثي اأو ما يطلق 

يف  �سحايا  �سقطوا  الذين  "املتحوثون"  عليهم 

ظروفهم  و�ساقتهم  الظالمية،  اجلماعة  فخاخ 

اأجل  من  العي�س،  لقمة  اأجــل  من  اجلبهات  اإىل 

اجلماهريية  القاعدة  ا�ستكمال  يف  قدما  امل�سي 

وترميم الندوب وتنوير العقول وجتفيف منابع 

احل�سد وجرف الرتبة التي ت�ستند عليها اأ�سواك 

خطاب  توجيه  اأهمية  اإىل  واأ�ــســاروا  احلوثي. 

اأن  بهم، خا�سة  املــغــرر  بــاجتــاه  مــوؤثــر  اإعــالمــي 

غالبيتهم باتوا ينتظرون اليوم الذي ينزاح فيه 

هذا الكابو�س. وحول نظرة اليمنيني اإىل املغرر 

بهم الذين وجدوا اأنف�سهم يف �سف عدوهم، قال 

الأحــمــدي:  عــادل  ال�سحايف  والكاتب  الباحث 

معه،  التهاون  ينبغي  ل  �سرير  م�سروع  "هناك 
اأو  مــن احلوثيني  �ــســواء  وهــنــاك جمرمو حــرب 

غريهم، ولبد اأن يلقوا جزاءهم العادل باجلبهة 

اأو باأروقة الق�ساء، وهناك قطاع من املغرر بهم 

اأو  اخلديعة  اأو  اخلــوف  اأو  اجلهل  ب�سبب  اإمــا 

نتفهم  اأن  يجب  ونــفــوذا.  وحظوة  طمعا  التاأثر 

ظروف هوؤلء، هناك من التحق بجماعة احلوثي 

اغرت  من  وهناك  اأخــرى،  قوى  من  كيدي  بدافع 

ب�سعارات جماعة احلوثي واأكاذيبها، وهناك من 

طمع يف حظوة ونفوذ، وهناك من كان مرتوكًا ل 

ه، فاأعطاه احلوثي  اأحد يلتفت اإليه ول اأحد يعربرّ

بندقًا وبردقانًا ونقطة تفتي�س وزامال وملزمة"، 

يتحينون  املتحوثني  اآلف  اأن  ن�سطاء  اأكــد  فيما 

فــر�ــســة لــالنــقــالب عــن اجلــمــاعــة والـــعـــودة اإىل 

اإىل ذلك، ل تزال قبيلة  �سف الدفاع عن اليمن.  

قبائل  كــربى  بحجة،  ك�سر  مديرية  يف  حجور 

مللي�سيات  النتقامية  للجرائم  عر�سة  اليمن، 

الق�سري،  اجلماعي  الإخــفــاء  فيه  مبا  احلوثي، 

احلوثيون  يعتقل  التوايل،  على  الرابع  وللعام 

قبائل  من  واأطــفــال  و�سباب  و�سيوخ  �سيا�سيني 

غرب  �سمايل  ال�سرية،  معتقالتهم  يف  حــجــور 

اليمن، يف ظروف غري اإن�سانية وحرمان اأ�سرهم 

حتى من زيارتهم. وق�ست اأ�سر �سهورا واأعواما 

اإن  اأزواجها واأبنائها وذويها وما  ملعرفة م�سري 

كانوا بني الأحياء املعتقلني يف ال�سجون ال�سرية 

التعذيب وت�سعى  وقتلهم حتت  ت�سفيتهم  اأو مت 

للح�سول على جثامينهم.

كييف - البالد

اأنطونيو  املتحدة  لالأمم  العام  الأمــني  دعا  بينما 

وقف  اإىل  مو�سكو  )الثالثاء(  اأم�س  غوتريي�س، 

اإطـــالق الــنــار يف اأوكــرانــيــا، قــال وزيـــر الــدفــاع 

 - الرو�سية  احلــرب  اإن  اأو�سنت  لويد  الأمريكي 

ــداأ وزير  وب جــديــدة.  مرحلة  دخلت  الأوكــرانــيــة 

ــدفــاع الأمــريــكــي حمــادثــات دفــاعــيــة مــع اأكــر  ال

اأن  يف  ثقته  عــن  بالتعبري  اأمــ�ــس  دولـــة   40 مــن 

يف  رو�ــســيــا  عــلــى  تنت�سر  اأن  ميــكــن  ــا  ــي اأوكــران

"لقد  م�سيفا:  �سهرين،  منذ  امل�ستمر  الــ�ــســراع 

منددا  احلر"،  العامل  اأوكــرانــيــا  مقاومة  األهمت 

بالغزو الرو�سي لأوكرانيا وو�سفه باأنه ل ميكن 

تثق  اأوكرانيا  اأن  الوا�سح  "من  وتابع  تربيره. 

بقدرتها على النت�سار، وكذلك اجلميع هنا".

الكاملة  ال�سيطرة  اإىل  تهدف  رو�سيا  لأن  ونظًرا 

قال  دونــبــا�ــس،  ومنطقة  اأوكــرانــيــا  جنوب  على 

اأو�سنت "ميكننا اأن نفعل املزيد من خالل قاعدتنا 

اأوكرانيا  م�ساعدة  ملوا�سلة  الدفاعية  ال�سناعية 

يف الدفاع عن نف�سها ب�سكل اأكر فعالية".

وجتتمع الوليات املتحدة يف اأملانيا مع حوايل 

مــزيــد من  تــوفــري  بــغــيــة  دولــــة حليفة  اأربـــعـــني 

الأ�سلحة لأوكرانيا يف مواجهة الغزو الرو�سي، 

لن�سوب  حقيقي  خطر  من  مو�سكو  حــذرت  فيما 

الدفاع  وزيــرة  قالت  بينما  ثالثة،  عاملية  حــرب 

الجتماع  خــالل  لمــربخــت  كري�ستني  الأملــانــيــة 

غيبارد  دبابات  �ست�سلم  اأملانيا  اأن  قررنا  "لقد 

هذه  وتاأتي  اأوكرانيا".  اإىل  للطائرات  امل�سادة 

ــحــدد عــددهــا مــن خمــزون  املـــدرعـــات الــتــي مل ُي

احلرب  تت�سبب  وفيما  الأملانية.  الدفاع  �سناعة 

يف اأوكرانيا بتوترات غري م�سبوقة بني رو�سيا 

والدول الغربية، لوح وزير اخلارجية الرو�سي 

احلرب  نطاق  تو�سع  باحتمال  لفروف  �سريغي 

كبري  "اخلطر  وقــال:  عاملي.  نزاع  اإىل  وحتولها 

وبــات  �ساأنه".  مــن  التقليل  ميكن  ل  وحقيقي 

ل�سد  ثقيلة  باأ�سلحة  كييف  الأمريكيون يزودون 

القوات الرو�سية التي تركز جهودها على �سرق 

ال�سيطرة  يف  ف�سلت  بعدما  وجنوبها  اأوكرانيا 

رو�سيا  اإنهاك  "نريد  اأو�سنت  وقــال  كييف.  على 

اإىل درجة ل تتمكن فيها من الإقدام على خطوات 

اأي  مو�سكو  ت�سدر  ومل  اأوكرانيا".  غــزو  مثل 

ح�سيلة منذ 25 مار�س عندما اأكدت اأنها خ�سرت 

1351 من جنودها. وقال بيان لكل من م�سوؤول 

الأوروبــــي  الحتــــاد  يف  اخلــارجــيــة  ال�سيا�سة 

الحتــاد  يف  الطاقة  ومفو�سة  بــوريــل  جــوزيــب 

باحتالل  ما و�سفه  اأن  اأم�س،  �سيم�سون،  كادري 

رو�سيا للمن�ساآت النووية يقو�س الت�سغيل الآمن 

ملحطات الطاقة النووية. وذكر البيان اأن العملية 

يف  اأوكرانيا  يف  رو�سيا  بداأتها  التي  الع�سكرية 

ال�سالمة  "تعر�س  املا�سي  �سباط  فرباير  اأواخر 

اأخرى". ودعا  مرة  للخطر  اأوروبــا  النووية يف 

زابوريجيا  حمطة  اإعـــادة  اإىل  مو�سكو  البيان 

النووية اإىل ال�سلطات الأوكرانية.

العراق.. الجيش يوجه 
الضربات لإلرهابيين

بغداد - البالد

النظامية  الـــقـــوات  تــوا�ــســل 

ال�سربات  توجيه  الــعــراقــيــة 

اإذ  ـــيـــني،  ـــالإرهـــاب ل املـــوجـــعـــة 

اأم�س  العراقي،  اجلي�س  اأعلن 

ما  على  الق�ساء  ــثــالثــاء(،  )ال

التابعة  دجــلــة  وليـــة  ت�سمى 

ــم داعــــ�ــــس جــنــوبــي  ــظــي ــن ــت ل

املو�سل.

وقــــال الــنــاطــق بــا�ــســم الــقــائــد 

الــــعــــام لـــلـــقـــوات املــ�ــســلــحــة، 

الـــلـــواء يــحــيــى ر�ـــســـول وفــقــا 

اإن  العراقية،  الأنــبــاء  لوكالة 

�ــســربــة مــوجــعــة اأ�ــســفــرت عن 

يف  الإرهــابــيــني  ع�سرات  قتل 

الق�ساء  اإىل  م�سريا  نينوى، 

دجلة  وليـــة  ت�سمى  مــا  عــلــى 

جنوبي املو�سل بالكامل.

"ما  اإن  ــلــواء ر�ــســول  ال وقـــال 

عن  عــبــارة  ــعــراق  ال يف  تبقى 

الدواع�س  مــن  الفلول  بع�س 

يف  ويتمركزون  وهــنــاك  هنا 

الــ�ــســحــراويــة ذات  املــنــاطــق 

املــ�ــســاحــات الــ�ــســا�ــســعــة الــتــي 

تــتــخــلــلــهــا وديـــــــان وطــبــيــعــة 

مــوؤكــدًا  قا�سية"،  جــغــرافــيــة 

هــذه  �سمن  يــتــواجــد  "ما  اأن 

اإرهابية  زمــر  ب�سعة  املناطق 

ويف  عــنــا�ــســر   3-2 بـــحـــدود 

عنا�سر".   6 الأحــيــان  بع�س 

"العمليات  اأن  واأ�ـــــســـــاف 

مــ�ــســتــمــرة يف مــالحــقــة هــذه 

الــعــنــا�ــســر الإرهـــابـــيـــة بــهــذه 

ا�ستمرار  عن  ف�ساًل  املناطق، 

النوعية  اجلــويــة  الــ�ــســربــات 

يف  اأو  اجلـــبـــال  يف  �ـــســـواء 

اأو  ـــــان  ـــــودي وال ـــــس  الأحـــــرا�

املناطق ال�سحراوية".

فرتة  قبل  "مت  ــه  اأن اإىل  ولفت 

قتل العديد من عنا�سر اإرهابية 

مكافحة  جلهاز  نوعية  بعملية 

الإرهـــــاب والــقــ�ــســاء عــلــى ما 

جنوبي  دجــلــة  وليـــة  ت�سمى 

بالكامل"،  ــل  املــو�ــس مــديــنــة 

م�سريًا اإىل اأن "ال�سربة كانت 

الإرهـــابـــي  للتنظيم  مــوجــعــة 

ــــر مـــن 43  حــيــث مت قــتــل اأك

وم�سادرة  داع�س  من  عن�سرًا 

موؤكدا  واأ�سلحتهم"،  معداتهم 

اأن العمليات النوعية م�ستمرة 

املطاردة واملالحقة  عن طريق 

ين�س  ع�سكري  مبداأ  واعتماد 

للدفاع  و�سيلة  خــري  اأن  على 

هـــي الــهــجــوم وال�ــســتــمــرار 

هي  معركتنا  كــون  باملالحقة 

معركة ا�ستخبارات.
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تشدني قناة ذكريات وأتابع البرامج الدينية 
اإلعالمي سعيد أحمد الزهراني .. مسترجعا ذكرياته: 

ال�سنني  يف  رمــ�ــســان  بــني  الــفــرق  مــا   •
اخلوايل ورم�سان يف الوقت احلا�سر ؟

ب�سيطة  كــانــت  املــا�ــســي  يف  ــاة  احلــي  ••
تكن  مل  وال�ــــســــتــــعــــدادات  والمــــكــــانــــات 

متوا�سعة  النا�س  ظــروف  ان  حيث  كبرية 

رم�سان  �سهر  الظرف  هــذا  حتت  ويــنــدرج 

احد  يف  الــدمــام  مدينة  يف  ن�ستقبله  فكنا 

وكنا  البادية  حي  وا�سمه  القدمية  الحياء 

و�سالة  ــراآن  ــق ال تـــالوة  على  فيه  نحر�س 

الــراويــح   اما ق�ساء الوقــات فكنا نلعب 

واهــمــهــا  جميلة  وقــتــهــا  يف  كــانــت  الــعــابــا 

الطاولة..اما  وتن�س  والطائرة  القدم  كرة 

كبري  فرق  فهناك  احلا�سر  الوقت  رم�سان 

حيث تنوع الطعمه وكرثتها.

رم�سان؟ يف  اليومي  برناجمك  هو  • ما 
معتاد  يــومــي  بــرنــامــج  هــنــاك  لــيــ�ــس   ••
احــر�ــس على الــعــبــادات كــقــراءة  الــقــراآن  

ــارب وهذه  ــارة الق و�سالة الــراويــح وزي

ـــام احــر�ــس على الــزراعــة والهــتــمــام  الي

فاأقوم مب�ساعدة العمال  لها  بالنخيل حلبي 

والت�سميد  والــري  التنظيف  و  التلقيح  يف 

ويف امل�ساء احب لعبة تن�س الطاولة.

• ماذا قدم  �سعيد احمد الزهراين لالعالم 
املرئي؟

�سانحة  الــفــر�ــس  كــانــت  ايــامــنــا  يف   ••
كنت  حــيــث  التعليم  بــني  كــبــري  والــتــعــاون 

والتن�سيق بني  التعليم والعالم  يف جمال 

وهذا  كبري  ب�سكل  موجودا  كان  الوزارتني 

ما جعلنا نعمل بدون عوائق لذلك انطلقت 

بقوة يف جمــال العـــالم املــرئــي بــدايــًة من 

من  وبــرنــامــج  ال�سباحية  الــفــرات  تقدمي 

من  الكبري  العدد  ثم  ومن  ال�سعبي  الــراث 

الربامج.

من  بها  خرجت  التي  املكا�سب  هي  ما   •
العالم؟

العالم  من  بها  خرجت  التي  •• املكا�سب 
حب الكثري من النا�س ملا قدمته من برامج 

وحماولة  النا�س  لخــدم  خدمني  والعــالم 

ـــوف مـــع كـــل مـــن يــحــتــاج مــ�ــســاعــده  ـــوق ال

باملنطقة  لــلــمــ�ــســوؤلــني  �ــســوتــه  واإيـــ�ـــســـال 

ال�سرقيه وخرجت بف�سل الله ب�سمعة طيبه 

من اجلميع ون�ساأل الله الر�ساء والقبول

انــك  حتــ�ــس  بــرنــامــج  افــ�ــســل  هــو  • ومـــا 
ابدعت فيه؟

قــدم  مــن  اول  بــاأنــنــي  كــثــريًا  افــتــخــر   ••
املخدرات  وعنوانه  املخدرات  عن  برنامج 

ا�ستطعت  حتى  كثريًا  عانيت  وقد  والدمار 

لول  يــطــرق  مــو�ــســوع  اي  لأن  اقــدمــه  اأن 

مـــرة يــواجــه عــقــبــات ويف هـــذا الــربنــامــج 

التقيت باملدمنني وا�سباب انحرافهم ولقاء 

مع اطباء نف�سيني  ومدير مكافحة املخدرات 

وافالم عن املخدرات وقد لقي هذا الربنامج 

�سدى وا�سعا اثلج �سدري كثريا.

• ما هو الربنامج الذي كنت تتمنى يكون 
لك وتقدمة؟

التي  اجلميلة  الــربامــج  مــن  احلقيقة   ••

بحر  كــل  مــن  برنامج  متابعتها  احــب  كنت 

قطرة وابجد هوز ربوع بالدي.

• ما هو الفرق بني العالم قدميا والعالم 
اجلديد؟

معاناة  بـــه   كــانــت  قــدميــا   العــــالم    ••
كـــبـــرية  وبــــذل وقـــت وجــهــد ومــــال وعـــدد 

كــبــري مــن الـــكـــوادر الــعــامــلــة  امـــا العـــالم 

املوبايل  على  يعتمد  اعالما  ا�سبح  اجلديد 

وقنوات التوا�سل الجتماعي.

• من هو املذيع التلفزيوين او املقدم الذي 
كنت حتر�س على متابعته؟

•• احر�س على متابعة العديد من املذيعني 
الـــذيـــن �ــســبــقــونــا يف املـــجـــال لــال�ــســتــفــادة 

مثل  خطاهم  على  والــ�ــســري  خــرباتــهــم  مــن 

الر�سيد  وحممد  كامل   وغالب  �سبل  ماجد 

وغريهم.

على  حتــر�ــس  الــتــي  الـــربامـــج  هــي  ــا  • م
متابعتها؟

فاأتابع  ال�سابق  عن  ال�سوؤال  كان  اإذا   ••
ــا مثل  ــــذاع مـــع بــراجمــن ــي ت ــت الـــربامـــج ال

اما  وغــريهــا  و�سمر  ووتــر  ملونة   اوراق 

و  الخــبــار  على  اركــز  احلا�سر  الوقت  يف 

واتابع قناة ذكريات.

ذكريات؟ قناة  لك  تعني  • ماذا  
وا�سكر  وحتــقــق  حلم  ذكــريــات  قــنــاة   ••
وحيث  عليها  والقائمني  الفكرة  �ساحب 

واتابعها  جميلة  ومهنية  باحرافية  تــدار 

الربامج  بع�س  لنا  وعر�س  يومي  ب�سكل 

ــد هـــذه الــقــنــاة مــتــابــعــة من  ونــنــتــظــر املــزي

الكثري وحمبوبة من الكبري وال�سغري.

املا�سي؟ ا�سدقاء  مع  تتوا�سل  • هل 
طريق  وعن  قليل  التوا�سل  احلقيقة   ••

و�سائل التوا�سل.

اليوم  التلفاز  تتابع  وكيف  حتر�س  • هل 
مع كرثة القنوات وهل لديك الوقت؟

كل  يف  عنه  ي�ستغنى  ل  التلفزيون   ••
الوىل  قناتان  كانت  �سابقًا  ومكان،  زمــان 

لديه خيارات  لي�س  امل�ساهد  والثانية وكان 

فهناك  وقــتــنــا احلــا�ــســر  كــمــا يف   عــديــدة 

التي ل ي�ستطيع  القنوات  اعداد مهولة من 

ا�ستقي  يل  بالن�سبة   .. متابعتها  الن�سان 

الخـــبـــار مــن قــنــوات حمــــددة  والــربامــج 

قنواتنا  على  واحر�س  اخــرى  قنوات  من 

 sbc و  الوىل  الــقــنــاة  مــثــل  الــ�ــســعــوديــة 

والخبارية.

مبحتوى  تــعــج   ــل  ــتــوا�ــس ال ــل  ــائ و�ــس  •
متذبذب بني الهزيل والنافع .. ما راأيك ؟

من  جلميع  قدمت  التوا�سل  و�سائل   ••
النافعة  والــ�ــســهــرة  والتميز  العمل  يــريــد 

كثريًا  جند  لذلك  للمتابعة  الطرق  وا�سهل 

منهم من  الوقت احلا�سر  امل�ساهري يف  من 

باملحتوى  ال�سماء  عنان  او�سلته  �سهرته 

الذي يقدمه وهناك العك�س.

التي حتر�س  الرم�سانية  • ماهي الربامج 
على متابعتها يف رم�سان؟

والدينية. الخبارية  •• القنوات 

الدمام-حاوره حمودالزهراين 

يف حياة كل ان�سان م�سرية وم�سوار وذكريات جميلة وعجلة احلياة ل تتوقف عن حد معني وخا�سة عندما يكون لالن�سان هدف 

ي�سعى لتحقيقة وطموح كبري يحر�س يف الو�سول عليه،  ومن هوؤلء مقدم الربامج يف التلفزيون ال�سعودي العالمي املخ�سرم 

�سعيد بن اأحمد الزهراين الذي اثرى القنوات ال�سعودية بالعديد من الربامج الفنية والقافية والتوعوية ابرزها- �سباح اخلري  

- ال�ساعه الواحدة  - ا�سراحة اخلمي�س - ال�سيف والنا�س - البتكارات العلمية  - مع الهواة – من الذاكرة- جوله يف مدينة  

- بدون الوان - الوان  وبدون الوان - املخدرات والدمار.  "البالد" التقته فتحدث عن ذكرياته الرم�سانية ، لفتا اإىل انه يهوى 

زراعة النخيل وت�سده الربامج الدينية وبرامج قناة الخبارية وقناة الذكريات.

أدوار إنسانية لفرق الهالل األحمر طيلة شهر رمضان 
الطائف ـ البالد               

ــة الــــهــــالل الأحـــمـــر  ــئ تـــــــوؤدي فـــــرق هــي

رم�سان  �سهر  خالل  امليدانية  ال�سعودي 

واجتماعية  اإن�سانية  اأدوارًا  املــبــارك 

ـــواطـــن واملـــقـــيـــم، مـــن خــالل  خلــدمــة امل

اأعمالها املتعددة التي تقوم بها على مدار 

ال�ساعة.

ــعــدت فــــرق الـــهـــالل الأحـــمـــر يف  ــت وا�ــس

ملو�سم  وو�ــســعــت  ــطــائــف،  ال حمــافــظــة 

رمـــ�ـــســـان خـــطـــطـــًا وبــــرامــــج مــــع رفـــع 

الإ�سعاف  مــراكــز  جميع  يف  اجلــاهــزيــة 

 ، املحافظة  اأرجـــاء  جميع  يف  املنت�سرة 

على  الإ�سعافية  اخلدمات  لتقدمي  وذلــك 

اأعلى م�ستوى من اجلودة.

على  ترتكز  الإ�سعافية  الرحلة  اأن   يذكر 

هيئة  لأعــمــال  اأ�سا�سية  مــراحــل  خم�س 

الــهــالل الأحـــمـــر بــالــطــائــف، فــ�ــســال عن 

اجلــهــود الــكــبــرية الــتــي تــبــذلــهــا الــفــرق 

خالل  ـــة،  الإداري والطواقم  الإ�سعافية، 

�سهر رم�سان يف خدمة املواطن واملقيم 

مراحل  اأوىل  يف  تبداأ  حيث  كلل،  دون 

البالغ  با�ستقبال  الإ�ــســعــافــيــة  الــرحــلــة 

وو�سولها  الفرق،  وانطالق   ، ومتريره 

اإىل  احلالة  ونقل  احلالة،  مبا�سرة  اإىل 

امل�ست�سفى يف مرحلتها الأخرية.
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الدمام- حمودالزهراين 
للمنتخب  داخلي  مع�سكر  اإقامة  اليد،  باحتاد  والتدريب  املنتخبات  جلنة  قررت 
الأول خالل الفرتة من 15 حتى 22 مايو القادم، فيما �ستغادر بعثة الأخ�سر يوم 
الثالثة،  اخلليجية  الألعاب  دورة  يف  للم�ساركة  ا�ستعدادًا  الكويت  اإىل  مايو   23

املقرر اقامتها يف الكويت خالل الفرتة من 24-30 مايو 2022م.
املدرب  اخلليجية،  الألعاب  ودورة  املع�سكر  خالل  فنيًا  الأخ�سـر  كفة  و�سيقود 

فا�سل اآل �سعيد ويعاونه مو�سى الهزاع "م�ساعدًا". و�سمت القائمة 23 لعبًا.

معسكـر داخلي يجهز أخضر اليد للخليجية 

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا..

الهالل في مهمة صدارة أمام الريان.. والفيصلي لتأكيد التأهل أمام السد

جدة – هالل �سلمان
من  الأخــرة  مناف�سات اجلولة  اليوم  م�ساء  تختتم 
تقام  حيث  اآ�ــســيــا،  اأبــطــال  لـــدوري  املجموعات  دور 
الوحدات  جتمع  م�ساء   8:15 الـ  يف  وحيدة  مباراة 
املجموعة  �سمن  الأوزبـــكـــي  نــا�ــســاف  مــع  الأردين 
اخلام�سة، فيما تلعب 3 مباريات يف الـ 11:15 م�ساء، 
جتمع الهالل مع الريان القطري، وال�سارقة الإماراتي 

الأوىل،  املجموعة  يف  الطاجيكي  ال�ــســتــقــالل  مــع 
والفي�سلي مع ال�سد القطري يف اخلام�سة.

الهالل VS الريان
الأوىل  للمجموعة  �سدارته  ل�سمان  الهالل  فريق  ي�سعى 
وحتقيق فوز جديد يرفع ر�سيده اإىل 16 نقطة، خ�سو�سا 

بعد تعرثه بالتعادل اأمام ال�سارقة يف اجلولة املا�سية.

باأف�سل  الهالل  مــدرب  ديــاز  يــزج  اأن  املتوقع  ومــن 
كما  املهمة  تعقيد  وعــدم  النتيجة  ل�سمان  عنا�سره 
القطري  الفريق  يحتاج  فيما  ال�سارقة،  اأمــام  ح�سل 
الهالل  من  ال�سدارة  لنتزاع  اأهــداف   4 بفارق  للفوز 

الفائز ذهابا بثالثية نظيفة.
ويف اللقاء الآخر باملجموعة، يخو�ض ال�سارقة لقاء 

يبدو يف متناوله اأمام ال�ستقالل متذيل الرتتيب.

الفي�سلي VS ال�سد
ال�سد  على  فـــوزه  بــتــكــرار  الفي�سلي  فــريــق  يــاأمــل 
اخلام�سة،  للمجموعة  مــتــ�ــســدرا  الــتــاأهــل  ل�سمان 
وت�سجيل اإجناز تاريخي ببلوغ دور الـ 16 لأول مرة.
وفاز )فخر �سدير( على بطل قطر )2-1( ذهابا، 
الذي ميلك جمموعة  لكن عليه احلذر من مناف�سه 
من الالعبني املميزين ويلعب من دون �سغوط بعد 

فقدان اآماله يف التاأهل للدور املقبل.
الدور  مباراة يف هذا  اأي  )العنابي(  ومل يخ�سر 
لنا�ساف   8 مقابل  ال�سدارة،  يف  نقاط   9 ليجمع 
ــذي يــواجــه الــوحــدات يف اللقاء الآخـــر، وفــوز  ال
فرق   3 اأف�سل  �سمن  التاأهل  له  �سي�سمن  نا�ساف 
اإىل  ر�سيده  �سرفع  حيث  الو�سيف،  مركز  حتتل 

11 نقطة.

يف ذهاب ن�سف نهائي اأبطال اأوروبا..

الريدز يسعى إليقاف مفاجآت الغواصات الصفراء
جدة – البالد

على  اليوم  م�ساء  مباراته  اإىل  ليفربول  يدخل 
ذهاب  يف  فياريال،  �سيفه  اأمــام  "اأنفيلد"  ملعب 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  من  النهائي  ن�سف  الدور 
الأ�سود  احل�سان  اأمــام  ممنوع  اخلطاأ  اأن  مدركًا 
قاري  بعمالق  لالإطاحة  ي�سعى  الــذي  للبطولة، 

اآخر. 
هــذا  تــاريــخــيــة  ربــاعــيــة  نــحــو  يف ظــل م�سعاه 
املــو�ــســم، يــ�ــســطــدم لــيــفــربــول بــفــريــق اأقــ�ــســى 
ثمن  الدورين  من  ميونيخ،  وبايرن  يوفنتو�ض 

النهائي وربع النهائي توالًيا. 
وبعد اأن خرج من الدورين ربع النهائي وثمن 
ليفربول  يــاأمــل  الآخــريــن،  العامني  يف  النهائي 
الأوىل  للمرة  النهائي  امل�سوار وبلوغ  مبوا�سلة 
على  الــ�ــســاد�ــض  لقبه  حقق  عندما   ،2019 منذ 

ح�ساب مواطنه توتنهام. 
يف  له  نتيجة  اأف�سل  طابق  فقد  فياريال،  اأمــا 
ا يف مو�سم  امل�سابقة القارية الأم بعد اأن بلغ اأي�سً
يخرج  اأن  قبل  النهائي،  ن�سف   2006-2005

اأمام اأر�سنال. 
ول يـــزال فــريــق املـــدرب اأونــــاي اإميـــري على 
الرائع  الإجناز  تكرار  اأجل  من  ال�سحيح  امل�سار 
مورينيو،  جــوزيــه  بقيادة  الــرتــغــايل  لبورتو 

والذي حقق لقب دوري الأبطال عام 2004 بعد 
عام من تتويجه بلقب كاأ�ض الحتاد )يوروبا ليغ 

حالًيا(.
و�سبق للفريقني اأن تواجها مرتني فقط قارًيا، 

الــدوري الأوروبــي يف مو�سم  يف ن�سف نهائي 
بقيادة  ليفربول  عّو�ض  عندما   ،2016-2015
اإيــاًبــا   0-3 فــوز  اإىل  ذهــاًبــا   1-0 تــاأخــره  كلوب 
اإ�سبيلية  النهائي �سد  اأن يخ�سر  قبل  اأنفيلد،  يف 

واإميري بالذات )3-1(. 
وبعد دور جمموعات حقق فيه العالمة الكاملة 
ليفربول  اأطــاح  مباريات،   6 من  انت�سارات   6 بـ 
باإنرت ميالن من ثمن النهائي بعد اأن فاز عليه يف 
معقله 2-0، قبل اأن يحقق بطل اإيطاليا فوًزا غر 

كاٍف يف اأنفيلد )0-1(. 
بفوز  ليفربول  ا  اأي�سً عــاد  النهائي،  ربــع  ويف 
بنفيكا  ح�ساب  على  الــرتــغــال  مــن   1-3 مــريــح 
ليفربول  اإياًبا عندما لعب  قبل تعادل مثر 3-3 

بت�سكيلة رديفة.
الوحيد  الطريق  اأن  فياريال  يــدرك  جهته،  من 
هو  املقبل  املو�سم  الأبــطــال  دوري  اإىل  للعودة 
يف  ال�سابع  املــركــز  يحتل  اإذ  باللقب؛  التتويج 
الــدوري على بعد 9 نقاط من املركز الرابع قبل 

5 مباريات من النهاية. 
و�سيفتقد حتًما اإميري جلهود مهاجمه جرارد 
الع�سلة  يف  اإ�ــســابــة  مــن  يــعــاين  الـــذي  مورينو 
 16 يف  خيتايف  �سد  لها  تعر�ض  للفخذ  اخللفية 

ال�سهر احلايل.
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حاوره- بدر النهدي
ا راأيه ووجهة نظره اخلا�سة فيما يقابله يومًيا يف معرتك احلياة؛ �سواء  لكل منَّ

على امل�ستوى ال�سخ�سي اأو العام. يف �سفحة " وجهة نظر" الرم�سانية، 
اأعددنا عدة اأ�سئلة نعتقد اأنها ت�سغل بال ال�سارع الريا�سي 

ال�سعودي. نطرحها على �سيوفنا، وبالتاأكيد لكل منهم 
يف ردوده وجهة نظره اخلا�سة. �سيفنا اليوم 
يف " البالد" عرب" وجهة نظر" الإعالمي 

الريا�سي عبدالله ال�سيخي.

ظر
ة ن

جه
و

االتحاد األقرب للتتويج 
بالدوري.. إال إذا !!

اإلعالمي الرياضي عبداهلل الشيخي لـ"           ":

الأهلي اإدارة  يف  • النفيعي 
اأقول؟ النجاح هو  اأن  - ماذا تريدين 
اأن ت�سع فريقك يف قلب املناف�سة، وهذا 
بطبيعة احلال مل يتحقق لالأهلي، ومبا 
اأحـــد، ول  اأعــتــد على جماملة  اأنــنــي مل 
اإل ما كنت مقتنعًا به،  اأقول  اأن  اأر�سى 

فاإن النفيعي" مل ينجح".
الن�سباط جلنة  يف  • احلميداين 

- يحاول اأن ينجح، لكن من ال�سعب 
الق�سايا  الن�سباط،  كلجنة  جلنة  يف 
اأن  كــر،  وخ�سومها  بالع�سرات  لديها 

تقول اإن رئي�سها ناجح.
القدم احتاد  رئا�سة  يف  • امل�سحل 

- نعم، جنح. ولي�س اأدل على ذلك من 
العامل  كاأ�س  لنهائيات  منتخبنا  تاأهل 
مــتــ�ــســدرًا جمــمــوعــتــه، وهـــذا رمبـــا مل 

يحدث �سابقًا.
يف  نــافــارو  مانويل  ال�سوي�سري   •

رئا�سة جلنة التحكيم
�سيئة،  املخرجات  ينجح.  مل   .. ل   -

والأخطاء فادحة.
دورينا يف  الفار  • تقنية 

كل  يف  ــار  ــف ال تقنية  اإىل  الـــعـــودة   -
لتحقيق  اأردناها  املتعة،  قتلت  احلالت 
العدالة، فوجدناها قد ت�سببت يف اإيقاع 

الظلم على بع�س الفرق!

احلرمني  خــادم  بكاأ�س  للتتويج   •
ال�سريفني

- الهالل.
• للفوز ببطولة كاأ�س دوري الأمري 

حممد بن �سلمان
- الحتاد، اإل اإذا …..!

الدوري هداف  لقب  • حل�سم 
- اإيجالو الأقرب، لكنه يجد مناف�سة 

�سر�سة من جنم الحتاد رومارينهو.
�ستهبط  الــتــي  الــثــالثــة  ــرق  ــف ال  •

لدوري الدرجة الأوىل

احلــزم   -
حجز موؤكد، 

ـــه  ـــق ورمبـــــــا راف
الباطن، اأما هوية الفريق الثالث فقد 
اجلولتني  انتهاء  مع  مالحمه  تت�سح 

املقبلتني.

�ستتاأهل  التي  ال�سعودية  الفرق   •
لٍدور 16 بدوري اأبطال اآ�سيا

- الهالل، ال�سباب، الفي�سلي.

�سعودي • لعب 
- ماجد عبد الله، ويو�سف الثنيان.

�سعودي • حكم 
- فهد الدهم�س "رحمه الله".

�سعودي • اإجناز 
- تاأهل منتخبنا الأول لدور ال 16 
بكاأ�س العامل باأمريكا عام 

.94
مـــــــــــدرب   •

وطني
الكابنت   -
خـــــلـــــيـــــل 
الزياين.

ريا�سي • معلق 
- علي داود.

�سعودي ناد  • رئي�س 
- الأمري فهد بن خالد الرئي�س الأ�سبق 

للنادي الأهلي.
ملنتخبنا • مباراة 

- لـــن يــنــ�ــســى الــ�ــســعــوديــون مــبــاراة 
الأخ�سر وال�سني يف كاأ�س اآ�سيا 84.

لأندية  اأو  املف�سل  لفريقك  مباراة   •
اأخرى

بــالــدوري  اأر�ــســنــال  تتويج  مــبــاراة   -
الجنليزي يف مو�سم الال هزمية مو�سم 

.2004 / 2003 حمدالله اأم  • الن�سر 
- كل منهما خ�سر الآخر!!

العطوي اأم  • التفاق 
- بكل تاأكيد العطوي.

�سامو�سكا اأم  • ال�سباب 
- الثنان خ�سرا بع�سهما.

العوي�س   حممد  اأم  • الأهلي 

- العوي�س.
اأم  الحتـــــــــــاد   •

�سعود عبداحلميد
- الحتاد.

اأم  الـــــهـــــالل   •
جوميز

- كالهما.
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لمن تقولها؟النصيحة بالش لماذا تأخر؟

كيف ترى؟

هل نجح؟

من ترشح؟

لن يتكرر

من خسر اآلخر؟

الأهلي مع  ها�سي  عقد  • اإلغاء 
- ا�ساألوا الرئي�س!

كنو حممد  ق�سية  يف  • البت 
- هذا �سوؤال �سعب!

الأندية • خ�سخ�سة 
- الطريق طويل.

خارجًيا لعبينا  •  احرتاف 
- لأننا مل نهتم بهذا امللف، وليتنا نويل اهتمامًا 
معدلت  ورفع  املوهوبني  الالعبني  باإعداد  كبريًا 
لديهم، فكم من املواهب ظهرت ثم  الفكر والثقافة 

اختفت وال�سبب قلة الوعي والفكر والثقافة.

 ،2022 ــعــامل  ال بــكــاأ�ــس  الــوطــنــي  منتخبنا  جمــمــوعــة   •
وحظوظنا يف التاأهل لدور الـ16.

فعليًا، وحتى  الأقــوى  تكن  اإن مل  املجموعات،  اأقــوى  من   -
نتاأهل للدور الثاين فعلينا اأن ن�سع ذلك هدفًا رئي�سًا بالن�سبة 

لنا.
للمنتخب مدرًبا  رينارد  الفرن�سي  عقد  • متديد 

- قرار �سائب.
الهالل لتدريب  دياز  • عودة 

- خطوة موفقة.
اإيجالو هدافه  يف  ال�سباب  • تفريط 

- غري معقول؛ لكن من املوؤكد اأن لدى اإدارة ال�سباب مربراتها 
التي اأجربتها على اتخاذ هذا القرار يف منت�سف املو�سم.

الن�سباط  وجلنة  القدم  احتاد  �سد  الحتاد  نادي  بيان   •
واعتذاره عنه

هـــذا على  ــًا،  ــق مــوف يــكــن  - مل 
الأقـــل مــن وجــهــة نظري؛ 

قد  انــعــكــا�ــســاتــه  لأن 
الــفــريــق  تــخــدم  ل 

خــا�ــســة يف هــذه 
بالذات  الفرتة 
يتبق  مل  الــتــي 
عــلــى الــفــريــق 
لــــتــــحــــقــــيــــق 
اإل  الـــــــدوري 
خـــــــــطـــــــــوات 

قليلة.

• لالعبي الأخ�سر بعد التاأهل للمونديال للمرة 
ال�ساد�سة

عن  حتقق  الــذي  التاأهل  على  اأوًل  اأهنئكم   -  
كــبــرية،  فيكم  ثقتنا  اإن  لــكــم:  ــــول  واأق جــــدارة، 
متثيل،  خــري  وطنكم  متثلوا  اأن  منكم  وننتظر 
لأخ�سركم  م�ساركة  لأول  تــعــودوا  اأن  واأرجـــو 
قــبــل 28 عــامــًا وحتـــديـــدًا يف كــاأ�ــس الــعــامل 94 
باأمريكا؛ يومها �سنع الأخ�سر كل حالت الإبهار 
الــثــاين يف  لــلــدور  الــتــاأهــل  انــتــزع بطاقة  عندما 
على  كله  العامل  ليجرب  �سعودية،  م�ساركة  اأول 
ت�ستطيعون  اليوم  واأنتم  والإعجاب،  الت�سفيق 
يف  تــقــام  الــبــطــولــة  واأن  �سيما  ل  ذلـــك،  ــكــرار  ت
كبري،  جماهريي  بدعم  و�ستحظون  منطقتنا، 
وكل ما عليكم فعله اأن ت�ست�سعروا اأهمية م�ساركة 
وطنكم  ا�سم  رفع  وبالتايل  العامل،  كاأ�س  بحجم 

يف هذه البطولة العاملية.
البلطان •خالد 

اأحد  واأنــت  الكبار،  اأحــد  ال�سباب  نــادي  يظل   -
لكنني  الــذيــن ميلكون اخلـــربة،  الأنــديــة  روؤ�ــســاء 
الأندية  مع  املناكفات  ترتك  بــاأن  اأذنــك  يف  اأهم�س 
ولناديك  لك  الأ�سلوب  هذا  فقد جلب  اجلماهريية، 
ذات  عنه  قلت  الذي  النادي  ذلك  وبات  العداوات، 
النادي الأكر  اأنه  اأكر من ع�سرين عامًا  يوم قبل 
جمهورًا، على اعتبار اأن ال�سباب كان حمبوبًا من 
ميولها،  اختالف  على  الريا�سية  اجلماهري  كافة 
يتعاطف  الذي  النادي  ذلك  ال�سباب  لنا  اأعدت  فهال 

معه اجلميع.
معمر اآل  • م�سلي 

النادي  رئي�س  موقع  ومن  الأندية  يف  العمل   -
اآخــر،  مكان  اأي  يف  اآخــر  من�سب  اأي  عــن  يختلف 
وجماهرييًا  كبريًا  النادي  هذا  كان  اإذا  خ�سو�سًا 
اأوجهها  ن�سيحة  مــن  كــان  واإذا  الن�سر،  كــنــادي 
باأ�سحاب  ي�ستعني  اأن  فعليه  "م�سلي"،  ل�سديقي 
يف  لي�ساعدوه  الن�سراويني  من  الإداريــة  اخلربة 
املناف�سة  اإىل  العاملي  تعيد  طريق  خــارطــة  ر�سم 

وتقوده اإىل طريق البطولة املحلية واخلارجية.
البلوي • حامد 

- من اأكفاأ اإداريي كرة القدم لدينا، لكن عليه اأن 
يقلل من انفعالته التي قد ت�سره وت�سر فريقه.

املحياين • مو�سى 
- فاااات امليعااااااد!! فقط اأقول للكابنت مو�سى: 
لو كنت يف موقعك لغادرته قبل فرتة طويلة، وملا 
واإعالمه  الأهلي  جماهري  تطالبني  حتى  انتظرت 

باملغادرة.
• الناقل الر�سمي للمناف�سات ال�سعودية احلايل
يعد  نــهــايــتــه، ومل  عــلــى  �ـــســـارف  ــم  املــو�ــس  -
من  هناك  اأن  اأعتقد  ل  لكنني  يقال،  �سيء  هناك 
الأمــري  لــدوري  الر�سمي  الناقل  عن  را�ــس  هو 
حممد بن �سلمان للمحرتفني، وكافة املناف�سات 
�سركة  اإىل  بحاجة  نحن  باخت�سار  املحلية. 
ال�سعودية  باملناف�سات  تليق  حمــرتفــة  عاملية 

وبحجم الدعم الذي جتده.

ـــري: ـــب ـــس ـــ� ـــك ـــس � ولـــــــيـــــــم  يـــــــقـــــــول   1ـ 
ــــة  ــــوؤمل م ــــــف  ــــــواق مل تــــتــــعــــر�ــــس  ــــــد  ق  "
بالآخرين". الـــــزائـــــدة  ــك  ــت ــق ث  نــتــيــجــة 
- لكل من اأفرط يف الثقة، ومل يقدر الأمور.

2ـ يقول طه ح�سني: " كم اأمتنى اأن يقراأ 
الكاتب اأكر مما يكتب".

- لبع�س كتاب الأعمدة الريا�سية، الذين 
يفتقدون ملفهوم الكتابة واأدبياتها واأ�س�سها 

وم�سامينها.
3ـ يقول غازي الق�سيبي: " ل �سيء يقتل 
الكفاءة الإدارية مثل حتول اأ�سحاب ال�سلة 

اإىل اأ�سدقاء عمل".
يديرون  الذين  اأنديتنا  روؤ�ساء  لبع�س   -

الأندية على طريقة "اأنا وابن عمي …".
4ـ يقول اأبو الطيب املتنبي:

ما كل ما يتمنى املرء يدركه
جتري الرياح مبا ل ت�ستهي ال�سفن

ــادي الكبري  ــن ال لــنــادي التـــفـــاق، هـــذا   -
على  �سعودي يح�سل  ناد  واأول  والعريق، 
بطولة خارجية، ما زالت الظروف تع�سف 
به، وكلنا اأمل اأن تعيده الرياح التي اأبعدته 

يف ال�سابق، اإىل طريق املناف�سة قريبًا.
ــ�ــســوداين اإدريــ�ــس  5ـ يــقــول الــ�ــســاعــر ال

جماع:
اإّن حّظي كدقيق 

                 فوَق �سوٍك نروُه
ثّم قالوا حُلفاٍة

                    يوَم ريحٍ  اجمعوه
- لنجوم الألعاب املختلفة.

استعن 
بأهل الخبرة 

يا مسلي
تفريط الشباب في إيجالو غير معقول

لو كنت مكانك
 لغادرت فورًا يا 

محياني!!

البلوي يعيبه االنفعال الزائد
صفر كبير للناقل الرسمي

4

مناكفات 
البلطان جلبت 
العداوة لناديه



القاهرة - البالد
اإم�����ام، ط���رح فيلمه اجل��دي��د  ال��ف��ن��ان حم��م��د  اأك���د 
مب�صر  ال�صينمائية  ال��ع��ر���ض  دور  يف  "عمهم"، 
وال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ق��ري��ب��ا. ون�����ص��ر اإم�����ام، ���ص��ورة 
ت�صويقية له من الفيلم عرب ح�صاباته الر�صمية على 
قائاًل:  عليها  وعلق  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع 

الله". �صاء  اإن   2022 �صيف  "عمهم 
واإخراج  �صربى،  و�صام  تاأليف  "عمهم" من  فيلم 

وي�صارك  ال�صبكى،  اأحمد  واإنتاج  املنباوى،  ح�صني 
�صيد رج��ب،  م��ن   ك��ل  اإم���ام،  م��ع حممد  يف بطولته 
حممد لطفي، وحممود حافظ، وهدى املفتى واآينت 

عامر.
وكان اآخر اأفالم حممد اإمام، "ل�ض بغداد" و�صارك 
رئي�ض،  يا�صمني  ال��وه��اب،  عبد  فتحى  بطولته  يف 
اأمينة خليل، حممد عبد الرحمن توتة، �صعد املختار 

و�صيفا ال�صرف اأحمد رزق وبيومى فوؤاد.

أول كسوف للشمس 
خالل 2022

البالد - وكاالت
لل�صم�ض  اأول ك�صوف  الفلك يوم ال�صبت املقبل  ي�صاهد ع�صاق 
فوق  مرئيا  جزئيا  ك�صوفا  يكون  ينتظر   ،2022 ع��ام  خ��الل 
اجلنوبية  واأم��ري��ك��ا  اجل��ن��وب��ي��ة  القطبية  ال��ق��ارة  م��ن  اأج����زاء 
لن  اأن��ه  من  الرغم  وعلى  االأطل�صي.  واملحيط  الهادئ  واملحيط 
يتمكن متابعو االأحداث الفلكية يف العديد من الدول هذا احلدث 
بث  عرب  متابعته  ميكنهم  فاإنه  مبا�صر،  ب�صكل  النادر  ال�صماوي 

مبا�صر على االإنرتنت. 
ويحدث ك�صوف ال�صم�ض عندما مير القمر اجلديد اأمام وجه 
االأر���ض.  على  بظالله  يلقي  ما  االأر����ض،  منظور  من  ال�صم�ض 
لوكالة  وفقا  ال�صم�ض،  من   %  65 يقارب  ما  القمر  و�صيحجب 
ال�صم�ض  وم��ق��دار   - الك�صوف  روؤي���ة  م��دى  و�صيختلف  نا�صا، 

املغطاة - تبعا للمكان الذي ت�صاهده منه.
الكلي  الك�صوف  من  اأطول  لفرتة  اجلزئي  الك�صوف  وي�صتمر 
 ،2023 اأبريل   20 لل�صم�ض، ولن يظهر الك�صوف التايل حتى 
والذي �صيكون عبارة عن ك�صوف هجني يعر�ض خ�صائ�ض كل 
من ك�صوف ال�صم�ض الكلي و"حلقة نار" اأو ما يعرف بك�صوف 

حلقي لل�صم�ض.

أخيرة
االأربعاء 26 رم�صان 1443ه� املوافق 27 اإبريل 2022م ال�صنة 91 العدد 1223634
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قياس رضا المعتمرين والزوار عن الخدمات بالحرمين
جدة - البالد

على  العامة،  االأج��ه��زة  اأداء  لقيا�ض  الوطني  املركز  يعمل 
قيا�ض ر�صا املعتمرين والزوار يف 77 خدمة حكومية مقدمة 
العمرة  اأداء  10 مراحل خالل رحلة  15 جهة، عرب  لهم من 

وزيارة امل�صجد النبوي.
كاملطارات  خمتلفة  مواقع  ع��دة  ي�صمل  القيا�ض  اأن  وب��ني 
واحل����رم����ني ال�����ص��ري��ف��ني وق���ط���ار احل���رم���ني وامل���واق���ي���ت، 
وامل�صت�صفيات واملراكز الطبية املختلفة، واملواقع التاريخية 

املعتمرين.  خلدمات  املخ�ص�صة  باملراكز  انتهاًء  والثقافية، 
االأجهزة  مع  بيد  يدًا  والعمل  الر�صا،  م�صتوى  ملعرفة  وذلك 
منها،  امل�صتفيدين  لر�صا  وف��ق��ًا  اخل��دم��ات  لتح�صني  العامة 
اأف�صل  ت��ق��دمي  يف  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  لتوجيهات  وحتقيقًا 

اخلدمات ل�صيوف الرحمن.
وقال املدير التنفيذي الإدارة جتربة امل�صتفيد يف مركز اأداء 
�صعد املقرن، اأن توجيهات القيادة احلكيمة -اأيدها الله- توؤكد 
دائمًا اأهمية تقدمي اأف�صل اخلدمات ل�صيوف الرحمن، وتوفري 

منا�صكهم، ومن  تاأديتهم  لراحتهم ور�صاهم يف  ما ميكن  كل 
العمرة  قيا�ض رحلة  "اأداء" على  املنطلق يحر�ض مركز  هذا 
املركز  يقي�صها  التي  الرحالت  اأه��م  من  تعد  التي  وال��زي��ارة 
يف كل عام ملعرفة م�صتوى ر�صا املعتمرين وزوار احلرمني 
"نقي�ض ر�صا  ال�صريفني عن اخلدمات املقدمه لهم. واأ�صاف: 
امل�صتفدين من خالل عدة معايري منها االإجراءات، وجاهزية 
املكان، والنظام االإلكرتوين، واأداء املوظفني، اإ�صافة لل�صرعة 

يف االإجناز وجودة املخرجات النهائية".

»عمهم« فيلم جديد لمحمد إمام

عيادة معتكف
وفرت الرئا�صة العامة ل�ص�ؤون احلرمني خم�س عيادات طبية داخل امل�صجد احلرام، عيادتان للرجال، وثالث عيادات للن�صاء، ملتابعة احلالة ال�صحية 
للمعتكفني واملعتكفات. وقامت وكالة اخلدمات االجتماعية والتط�عية بالرئا�صة ممثلة باالإدارة العامة لتن�صيق االأعمال التط�عية بامل�صجد احلرام 
وعباداتهم  ن�صكهم  اأداء  على  املعتكفني  وت�صاعد  تعني  التي  ال�صحية  واالإر�صادات  والت�ع�ية  الطبية  اخلدمات  كافة  معتكف" لتقدمي  "عيادة  بت�فري 
ال�صحي  للتط�ع  ال�صع�دية  االأكادميية  املعتكفني والتعاون مع  بالتن�صيق مع وحدة خدمة  لهم  املقدمة  اآمنة، ولت�صهيل كافة اخلدمات  يف بيئة �صحية 

متط�عني. طبيني  واخ�صائيني  ا�صت�صاريني  اأطباء  خالل  من  "�صماف"، 

أعراض لإلصابة 
بسرطان الرئة

البالد - وكاالت
االإ�صابة  اإىل  ت�صري  قد  اأعرا�ض  اأربعة  اأن هناك  درا�صة طبية حديثة  ك�صفت 

مبر�ض �صرطان الرئة، الذي يعترب اأكرث اأنواع ال�صرطانات �صيوعا يف العامل.
هناك  العلمية:   PLOS ONE جملة  يف  ُن�صرت  التي  الدرا�صة  وقالت 
ي�صهل  وال  حم��ددة،  غري  تكون  ما  غالًبا  التي  اجل�صدية  االأعرا�ض  من  العديد 
على  كدليل  البداية  يف  عليها  التعرف  يتم  مل  االأح��ي��ان  من  كثري  ويف  فهمها 
�صرطان الرئة من ِقَبل ال�صخ�ض امل�صاب، بينما حّذر الباحثون من اأن هذا غالًبا 

ما يوؤدي اإىل الت�صخي�ض املتاأخر.
اإ�صابتهم  ت�صخي�ض  ا مت  61 �صخ�صً باأثر رجعي ح�صابات  الباحثون  وحلل 
ب�صرطان الرئة يف الدمنارك واإجنلرتا وال�صويد، وك�صفت النتائج اأن ال�صرطان 
قد ال يزعج املر�صى يف بداية االأمر، ومع ذلك، قال بع�ض املر�صى اإنهم �صعروا 
باأعرا�ض معينة يف املراحل االأوىل من املر�ض، والتي �صملت ال�صعور بالتعب 
طبيب  ن�صح  فيما  واالأمل،  التنف�ض  �صيق  اإىل  باالإ�صافة  وال�صعال،  ال�صديد 
بتناول  الربيطانية؛  "اإك�صربي�ض"  ل�صحيفة  طبقا  كارا�صيف،  اإيفان  االأورام 
االأورام  تطور  منع  يف  ت�صاعد  التي  الرنكة،  و�صمك  ال��ورد  وثمر  املك�صرات 

اخلبيثة يف اجل�صم.

التفاح يحسن صحة الكبد

جدة - البالد
بالعنا�صر  مليء  االأح��م��ر  اأو  االأخ�صر  اأن  �صواء  التفاح  يعترب 
ب�صيط  فرق  وهناك  احلرارية،  وال�صعرات  والفيتامينات  الغذائية 
بالعنا�صر  وم��ل��يء  خمتلف  م��ذاق  ل��ه  منهما  فكل  التفاحتني،  ب��ني 

الغذائية املختلفة وله فوائد غذائية خمتلفة.
ذو  االأخ�صر  التفاح  ف��اإن   OnlyMyHealth ملوقع  وطبقا 
مذاق الذع وله ق�صرة �صميكة؛ مما يجعله مقرم�ًصا. ويعترب التفاح 
وفيتامني  "ب"  وفيتامني  "اأ"  لفيتامني  اأف�صل  م�صدًرا  االأخ�صر 
ويحتوي  االأحمر.  التفاح  "ك" من  "ه�" وفيتامني  "ج" وفيتامني 
والبوتا�صيوم  احلديد  من  عالية  ن�صبة  على  ا  اأي�صً االأخ�صر  التفاح 
االأخ�صر  التفاح  يحتوي  وقد  االأحمر،  التفاح  من  اأكرث  والربوتني 
على األياف اأكرث قلياًل وكربوهيدرات و�صكر اأقل من التفاح االأحمر.
وتتمثل فوائد التفاح بنوعيه يف امل�صاعدة على اله�صم، وتخفيف 
املتزايد  ال�صعور  وتعزيز  االأخ���رى،  االأم��ع��اء  وم�صاكل  االإم�����ص��اك 
باالمتالء؛ كما يح�ّصن �صحة الرئة والكبد وقد ي�صاعد التفاح الغني 
مب�صادات االأك�صدة على حماية رئتيك من اأ�صرار االأك�صدة. وميكن 
اأ�صراًرا  التي ت�صمى اجلذور احلرة  ال�صارة  ت�صبب اجلزيئات  اأن 
وم�صببة  التهابية  ا�صتجابات  حدوث  اإىل  ذلك  يوؤدي  قد  موؤك�صدة. 

للح�صا�صية يف ج�صمك.
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خطوات صحيحة الستخدام بخاخ الربو لألطفال
الريا�س - البالد

ك�صفت وزارة ال�صحة، عن الطريقة واخلطوات 
ل��الأط��ف��ال  ال��رب��و  ب��خ��اخ  ال���ص��ت��خ��دام  ال�صحيحة 

القمع  �صالمة  من  التاأكد  تت�صمن  والتي  )القمع(، 
عدة  البخاخ  رج  م��ع  �صحيح،  ب�صكل  وتركيبه 

مرات قبل نزع الغطاء.
ت�صمل  ال�صحية  الطريقة  اإن  ال���وزارة،  وقالت 
و�صع فتحة البخاخ يف نهاية القمع املخ�ص�ض 
الطفل  وج��ه  على  القناع  وو�صع  لذلك، 
وكذلك  واالأن���ف،  الفم  يغطي  بحيث 
و�صع ال�صبابة على عبوة البخاخ 
املو�صل،  القمع  اأ�صفل  واالإبهام 
الهواء  باإخراج  الطفل  وقيام 

من رئتيه )زفري(.
اأن  ال���وزارة اإىل  واأ���ص��ارت 
تلك اخلطوات تت�صمن اأي�صًا 
البخاخ  عبوة  على  ال�صغط 
الطفل  وت���رك  م���رة واح�����دة، 
�صت  مل��دة  عميقًا  �صهيقًا  ياأخذ 
اإمكانية  م��ع  االأق���ل،  على  م��رات 
م��رور  بعد  العملية  نف�ض  ت��ك��رار 
فمه  يغ�صل  الطفل  وت��رك  ثانية   30

بامل�صم�صة باملاء.

اختتام مبادرة 
»المال العام أمانة«

الريا�س - البالد
للمراجعة  ال�صعودي  باملركز  للمحا�صبة ممثاًل  العام  الديوان  اأعلن 
املالية والرقابة على االأداء، اختتام مبادرة "املال العام اأمانة"، التي 

تهدف اإىل التوعية باأهمية املحافظة على املال العام.
من  �صل�صلة  خالل  من  اأ�صهر،  �صتة  مدار  على  املبادرة  هذه  وُنّفذت 
ور�ض العمل احل�صورية واالفرتا�صية التي متت بالتعاون مع هيئة 
الرقابة ومكافحة الف�صاد ومب�صاركة نحو )27( جهة حكومية، بينما 
اإطار اخت�صا�صه يف احلفاظ  الديوان لهذه املبادرة يف  ياأتي تنظيم 
على املال العام، وحر�صه على تر�صيخ مبداأ ال�صفافية وتفعيل اآليات 
وتعزيز  احلكومي،  بالقطاع  العمل  بيئات  يف  واحلوكمة  الرقابة 
التعاون والعمل التكاملي مع اجلهات احلكومية امل�صمولة برقابته؛ 
وحت�صني  العام،  امل��ال  على  املحافظة  باأهمية  الوعي  م�صتوى  لرفع 
مقومات الرقابة الفاعلة على املال العام حلمايته وتر�صيد ا�صتخدام 

املوارد االقت�صادية بكفاءة لي�صتفاد منها على الوجه االأكمل.
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