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�أمنوذج للذكاء اال�صطناعي ومدن امل�ستقبل
جدة -البالد

امل�شروع العمالق واملتفرد "ذا الين" الذي �أطلقه �سمو ويل العهد
الأمري حممد بن �سلمان يف منطقة نيوم الأحد املا�ضي ،مدينة ذكية
كربى� ،ست�شكل مثا ًال مل�ستقبل املدن يف العامل عامة واململكة ب�شكل
خا�ص .ويعد امل�شروع �أمنوذج ًا فعا ًال يف اال�ستجابة للتحديات امللحة
التي تواجه الب�شرية ،وهو قائم على تبني �أ�ساليب مبتكرة تعتمد على
الذكاء اال�صطناعي والتقنيات املتقدمة يف بناء املجتمعات الإدراكية
ال�صديقة للإن�سان ،وت�ضع رخاء املجتمع وحفظ الطبيعة وحتقيق
اال�ستدامة ك�أولويات �أ�سا�سية يف ت�صميمها مبا يتما�شى مع ركائز
albiladdaily
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و�أهداف نيوم.
و�سيكون امل�شروع �أ�سا�س ًا متين ًا لبناء اقت�صاد املعرفة الحت�ضان
الكفاءات ،والعقول العلمية ،واملهارات من خمتلف املجاالت خلدمة
الب�شرية ،كما �س ُي�سهم يف �إ�ضافة  180مليار ريال �إىل الناجت املحلي
الإجمايل و�سيوفر � 380ألف فر�صة عمل بحلول عام 2030م.
لقد عرف االحتاد الدويل لالت�صاالت املدن الذكية ب�أنها مدن مبتكرة
توظف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لتح�سني نوعية احلياة،
وك�ف��اءة العمليات واخل��دم��ات احل�ضرية ،وال�ق��درة على املناف�سة.
وتلبية احتياجات الأجيال احلالية واملقبلة .
التفا�صيل �ص3
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برنامج تدريبي للتحقيق وتعقب غسل األموال

تعزيز كفاءة مكافحة الف�ساد

جدة  -البالد

توا�صل اململكة بقيادتها الر�شيدة  ،حربها القوية الناجحة �ضد الف�ساد
 ،حلماية امل��ال العام ومقدرات الدولة ومكت�سباتها  ،وتر�سيخ مبادئ
ال�شفافية والنزاهة واال�ستقرار االجتماعي واالقت�صادي للوطن  ،مما
حقق بالغ الأث��ر الإيجابي داخليا بردع الف�ساد من خالل ك�شف جرائم
ف�ساد �ضخمة واملتورطني فيها وتقدميهم للعدالة  ،ومن ثم حققت اململكة
تقدما مميزا بني جمموعة دول الع�شرين يف هذا امل�ؤ�شر  ،كما يف غريه

من م�ؤ�شرات عاملية ع��دي��دة .وتوا�صل اململكة تعزيز كفاءة وق��درات
الأجهزة املعنية مبكافحة الف�ساد ،ويف هذا ال�سياق نظمت اللجن ُة الدائمة
ملكافحة غ�سل الأموال برناجم ًا تدريبي ًا عن بُعد "الأ�صول االفرتا�ضية -
التحقيق و�أدوات التعقب" ،مب�شاركة  70خمت�ص ًا من ممثلي اجلهات
�أع�ضاء اللجنة الدائمة ،ويختتم �أعماله اليوم اخلمي�س ،وي�ستهدف
الربنامجُ التدريبي بناء القدرات ورفع الكفاءات لدى اجلهات املعنية يف
اململكة ،و�إطالعها على �آخر امل�ستجدات يف املعايري الدولية ال�صادرة عن

جمموعة العمل املايل "فاتف" ،واملرتبطة بالأن�شطة ذات ال�صلة بالأ�صول
االفرتا�ضية ومقدمي ِخدْمات الأ�صول االفرتا�ضية ،وحتليل املخاطر
املتعلقة بها .ويركز الربنامج على تدريب اجلهات الرقابية وجهات
�إنفاذ القانون وغريها من اجلهات املعنية؛ لتعزيز م�ستوى املعرفة حول
الأ�صول االفرتا�ضية ومقدمي ِخدْماتها� ،إ�ضافة �إىل تهيئة اجلهات املعنية
يف اململكة للإملام ب�آليات حتديد وتتبع وم�صادرة الأ�صول االفرتا�ضية
كجزء من التحقيقات.
التفا�صيل �ص3

البحر األحمر

بيع الفلل العام القادم
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% 100

توطين تطبيقات
نقل الركاب
الريا�ض -البالد

�أق ّر وزير النقل رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للنقل املهند�س
�صالح بن نا�صر اجلا�سر  ,توطني ن�شاط توجيه املركبات بن�سبة
،% 100وذلك بق�صر العمل على ال�سعوديني �سوا ًء على املركبات
�أو اخلا�صة �أو من خالل املن�ش�آت  ،لتعزيز فر�ص عمل �أبناء وبنات
الوطن يف الن�شاط بعد �أن نه�ضوا به وحققوا جناحات ت�ؤكد
جدارتهم يف جميع فر�ص العمل يف هذا الن�شاط.
و�أط �ل �ق��ت ال�ه�ي�ئ��ة ب���ش��راك��ة ن��اج�ح��ة م��ع ال �ع��دي��د م��ن اجل�ه��ات
احلكومية ومنها وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،ووزارة امل ��وارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية ،العديد من املبادرات واتخذت العديد من
الإج��راءات التي عززت من فر�ص عمل ال�سعوديني وال�سعوديات
يف هذا الن�شاط ولعل �أبرزها تعديل نظام امل��رور لي�سمح بعمل
املركبة اخلا�صة كما مت توقيع اتفاقية مع بنك التنمية االجتماعية
لتمويل �شراء مركبات خا�صة للعمل يف الن�شاط �إ�ضافة �إىل توقيع
اتفاقية مع وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية و�صندوق
املوارد الب�شرية لدعم ال�سعوديني مبا ن�سبته  % 40من الدخل.
وق��دم وزي��ر النقل ال�شكر لكافة �شركاء النجاح م��ن القطاع
احلكومي واخلا�ص ،ول�شباب وفتيات هذا الوطن ال��ذي �أثبتوا
�أنهم قادرون على العمل يف جميع املجاالت وجتاوز ال�صعوبات،
مثمنا دعم القيادة الر�شيدة وحر�صها على �أبنائها يف هذا الن�شاط
الذي جتلى خالل جائحة كورونا.

الداخلية
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العدل :نظام التوثيق يؤصل
األمن العقاري
جدة -يا�سر بن يو�سف
تبا�شر وزارة العدل اليوم ،العمل ر�سمي ًا بنظام التوثيق اجلديد ،الذي �أقره جمل�س
الوزراء م�ؤخر ًا لتنظيم العمل التوثيقي باململكة مبا يكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل
وج��ودة املخرجات .و�أو�ضح وزير العدل الدكتور وليد بن حممد ال�صمعاين �أن نظام
التوثيق �سيعزز الأمن العقاري ،و�سريفع من كفاءة التوثيق العديل وموثوقية الوثائق
ال�صادرة من املخول لهم ب��إج��راء عملية التوثيق �سوا ًء كانوا كتّاب ع��دل �أو موثقني
مرخ�صني �أو م�أذونني ،و�سي�شمل ال�شروط الالزم توافرها فيهم ويحدد اخت�صا�صاتهم
و�إج��راءات عملهم ومراقبة خمرجاتهم .و�أ�ضاف �أن نظام التوثيق �سيدعم من "العدالة
الوقائية" وهو توجه مهم ت�سعى ال��وزارة لرت�سيخه؛ مما ي�سهم يف تقليل املنازعات
وتدفق الدعاوى ،ورفع كفاءة العقود والإقرارات ،ويعزز �سرعة �إعادة احلق عرب ق�ضاء
التفا�صيل �ص2
التنفيذ دون احلاجة لإقامة دعوى �أمام ق�ضاء املو�ضوع.

 3000كجم

تحذر المواطنين من
السفر إلى عدد من الدول

انتهاء استثناءات نظام العمل
الخاصة بالجائحة

أسماك فاسدة أتلفت بجدة
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جدة  -البالد
�أعلنت وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية �أم�س ،انتهاء العمل باملادة ( )41امل�ضافة
�إىل الالئحة التنفيذية لنظام العمل  ،والتي �أ�ضيفت يف �أبريل املا�ضي ،حلماية العاملني من خالل
تنظيم العالقة التعاقدية بني العاملني و�أ�صحاب العمل ودعم جهود ال�سيطرة على تداعيات فريو�س
كورونا امل�ستجد .ون�صت املادة  41على انه يف حال اتخذت الدولة من تلقاء نف�سها �أو بناء على ما
ُتو�صي به منظمة دولية خمت�صة� ،إجراءات يف �ش�أن حالة �أو ظرف ي�ستدعي تقلي�ص �ساعات العمل،
�أو تدابري احرتازية حتد من تفاقم تلك احلالة �أو ذلك الظرف ،ما ي�شمله و�صف القوة القاهرة الوارد
يف الفقرة ( )5من املادة  74من النظام ،فيتفق �صاحب العمل ابتدا ًء مع العامل -خالل  6الأ�شهر
التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات -على تخفي�ض �أجر العامل ،مبا يتنا�سب مع عدد �ساعات العمل
الفعلية  ،ومنح العامل �إجازة حتت�سب من �أيام �إجازته ال�سنوية امل�ستحقة  ،ومنح العامل �إجازة
التفا�صيل �ص3
ا�ستثنائية ،وفق ما ن�صت عليه املادة  116من النظام.

واشنطن تفرض عقوبات على  16كيانا مرتبطا بإيران

7

البالد  -ها�شم �آل الها�شم
�شددت الواليات املتحدة ق�ضبتها على الكيانات املرتبطة ب�إيران ،معلنة �أم�س (الأربعاء) ،فر�ض عقوبات
جديدة على � 3أف��راد و  16كيانا مرتبطا بنظام امل�لايل ،قا�صدة بذلك ق�ص �أجنحة طهران ،وحتجيم
�إرهابها يف خمتلف دول العامل.
و�شملت العقوبات منظمتني �إيرانيتني ي�سيطر عليهما املر�شد الإيراين علي خامنئي ،فيما قال وزير
اخلزانة الأمريكي �ستيفن منوت�شني� ،إن املنظمتني متكنان النخبة الإيرانية من اال�ستمرار يف نظام
امللكية الفا�سد لقطاعات كبرية من االقت�صاد الإيراين.
وقالت وزارة اخلزانة الأمريكية� ،إنها فر�ضت العقوبات اجلديدة على اجلهات املرتبطة بتعامالت
مبا�شرة مع �إي��ران ،ما ي�ؤكد �أن وا�شنطن �ساعية للت�ضييق �أكرث على نظام املاليل لوقف متويله
للإرهاب .وي�سري نظام املاليل على خطى تنظيم داع�ش الإرهابي يف �سوريا والعراق بتدمري
املواقع التاريخية يف �إقليم الأحواز� ،إذ هدم احلر�س الثوري الإيراين موقع "جوبجي" الأثري
الذي بني عام  3500قبل امليالد يف مدينة رامز مبحافظة الأحواز ال�شمالية (خوز�ستان).
وقال مركز درا�سات � ،DUSCإن النظام الإي��راين له تاريخ طويل من التخريب الثقايف
خ�صو�صا يف الأحواز ،حيث دمر وهدم العديد من املواقع الأثرية التي يعود تاريخ بع�ضها
مو�ضحا �أنه عام  2018دمرت �شركات النفط والغاز احلكومية �أي�ضا قرية
�إىل �آالف ال�سنني،
ً
"تل برمي" التاريخية التي يعود بنا�ؤها �إىل �أربعة �آالف �سنة قبل امليالد.

أردوغان

يقود تركيا �إىل العزلة

محليات
2
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ألف مستفيد من خدمة استالم نسخ األحكام إلكترونيا

وزير العدل :نظام التوثيق الجديد يعزز الجودة واألمن العقاري
جدة -يا�سر بن يو�سف

يبد�أ اليوم العمل ر�سمي ًا بنظام التوثيق اجلديد ،الذي
�أق��ره جمل�س ال���وزراء يف �شهر ذي القعدة املا�ضي
وت�ضمن  57م���ادة يف � 5أب����واب تنظم العمل
التوثيقي باململكة مبا يكفل دقة الأداء ورفع
كفاءة العمل وجودة املخرجات.
و�أو���ض��ح وزي��ر العدل الدكتور وليد
بن حممد ال�صمعاين �أن نظام التوثيق
���س��ي��ع��زز الأم�����ن ال��ع��ق��اري،
و����س�ي�رف���ع م����ن ك���ف���اءة
ال���ت���وث���ي���ق ال���ع���ديل
وموثوقية الوثائق
ال�����������ص�����ادرة م��ن
امل������خ������ول ل��ه��م

المعجب يقف على
جاهزية دوائر النيابة
في محافظات الرياض
الريا�ض -البالد

ق��ام النائب العام ال�شيخ �سعود بن عبدالله املعجب
ب��زي��ارات متتابعة ل��ع��دد م��ن دوائ���ر النيابة يف منطقة
الريا�ض خالل الأي��ام القليلة املا�ضية ،رافقه فيها وكيل
النيابة العامة ال�شيخ �شلعان ال�شلعان وعدد من م�س�ؤويل
النيابة العامة.
وا�ستهل املعجب جولته الأ���س��ب��وع املا�ضي بزيارة
ل��دوائ��ر ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف حم��اف��ظ��ات اخل���رج وال���دمل
واحلوطة واحلريق والأف�لاج وث��ادق واملجمعة والغاط
وال��زل��ف��ي و���ض��رم��ا وامل��زاح��م��ي��ة وال��ق��وي��ع��ي��ة وال��ري��ن,
وا�ستكملها �أم�����س ب���زي���ارة دوائ����ر ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف
حمافظات حرميالء ومرات و�شقراء والدوادمي.
واطلع املعجب خ�لال ال��زي��ارات على �سري العمل يف
دوائ��ر النيابة العامة يف حمافظات املنطقة ،وناق�ش مع
امل�س�ؤولني اخلطط والآليات التي ت�ضمن ت�سريع �إجناز
الق�ضايا عم ًال بتوجيهات القيادة الر�شيدة ،وحثهم على
م�ضاعفة اجلهود لتطوير �أعمال النيابة العامة حتقيق ًا
مل�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030
كما التقى ع��دد ًا من املراجعني وا�ستمع ملالحظاتهم
وا�ستف�ساراتهم ،ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.
مم��ا يذكر �أن ال��زي��ارات تعد مرحلة �أوىل م��ن ج��والت
تفقدية مقبلة لدوائر النيابة العامة يف منطقة الريا�ض وباقي
مناطق اململكة ،تنفيذ ًا لتوجيهات
خ������ادم احل����رم��ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين
و������س�����م�����و ويل ع����ه����ده
الأم��ي�ن -حفظهما ال��ل��ه-
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ج��اه��زي��ة
دوائ�����ر ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة
واالل���ت���ق���اء ب��امل��واط��ن�ين
وامل����ق����ي����م��ي�ن ع�����ن ق����رب
واال�ستماع ل�شكاويهم
ومالحظاتهم.

القتل حداً بحق جانيين
بمكة المكرمة
مكة املكرمة -وا�س
�أ�صدرت وزارة الداخلية �أم�س ً
بيانا ب�ش�أن تنفيذ حكم القتل
ً
حدا يف جانيني يف مكة املكرمة مبنطقة مكة املكرمة ،حيث �أقدم
�أحمد �أبكر عثمان حممد  -نيجريي اجلن�سية  -وهتون بنت علي
بن عبدالواحد جميدة � -سعودية اجلن�سية  -على قتل بندر بن
جمحود بن �سعيد الزهراين � -سعودي اجلن�سية  -وذلك بالتمال�ؤ
والتخطيط امل�سبق على قتل املجنى عليه وذلك بدخولهما منزله
متنكرين والإم�ساك به و�ضربه على ر�أ�سه بحديدة مما �أدى
لوفاته.
وبف�ضل م��ن الله متكنت �سلطات الأم���ن م��ن القب�ض على
اجلانيني و�أ�سفر التحقيق معهما ع��ن توجيه االت��ه��ام �إليهما
بارتكاب جرميتهما  ,وب�إحالتهما �إىل املحكمة اجلزائية �صدر
بحقهما �صك يق�ضي بثبوت ما ن�سب �إليهما واحلكم بقتلهما ً
حدا
لقتلهما املجنى عليه غيلة و�أي��د احلكم من حمكمة اال�ستئناف
ومن املحكمة العليا و�صدر �أمر ملكي ب�إنفاذ ما تقرر ً
�شرعا و�أيد
من مرجعه بحق اجلانيني املذكورين.
ومت تنفيذ حكم القتل ح ً
��دا باجلانيني �أحمد �أبكر عثمان
حممد  ،وهتون بنت علي �إب��ن عبدالواحد جميدة – �أم�س يف
مدينة مكة املكرمة مبنطقة مكة املكرمة .
و�أك����دت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة للجميع ح��ر���ص حكومة خ��ادم
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 الإق��دام
على مثل ذلك ب�أن العقاب ال�شرعي �سيكون م�صريه.

ب�إجراء عملية التوثيق �سوا ًء كانوا ك ّتاب عدل �أو موثقني
مرخ�صني �أو م���أذون�ين ،و�سي�شمل ال�شروط ال�لازم توفرها
فيهم وي��ح��دد اخت�صا�صاتهم و�إج����راءات عملهم ومراقبة
خمرجاتهم.
و�أ����ض���اف �أن ن��ظ��ام ال��ت��وث��ي��ق ���س��ي��دع��م من
"العدالة الوقائية" وهو توجه مهم ت�سعى
وزارة العدل لرت�سيخه؛ مما ي�سهم يف تقليل
امل��ن��ازع��ات وت��دف��ق ال��دع��اوى ،ورف��ع كفاءة
العقود والإق�����رارات ،وي��ع��زز �سرعة �إع��ادة
احلق عرب ق�ضاء التنفيذ دون احلاجة لإقامة
دعوى �أمام ق�ضاء املو�ضوع.
يذكر �أن نظام التوثيق ت�ضمن
العديد من االخت�صا�صات لكتاب
العدل منها بع�ض االخت�صا�صات

اجل��دي��دة التي انتقلت من املحاكم �إىل كتابات ال��ع��دل ،مثل
توثيق العقود والإق���رارات ،وق�سمة الأم��وال امل�شرتكة -مبا
فيها العقار� -إذا مل يكن فيها ن��زاع ،و�إف���راغ �صكوك امللكية
العقارية امل�ستكملة لإجراءاتها ال�شرعية والنظامية ،بالإ�ضافة
�إىل توثيق الزواج �إذا كان �أحد طرفيه غري �سعودي والآخر
�سعودي ،والطالق وتوثيق اتفاق ذوي ال�ش�أن على احل�ضانة
�أو النفقة �أو الزيارة وال�صلح وغري ذلك؛ مما ي�سهم يف عدم
�إ�شغال الق�ضاء مبهام لي�س فيها عن�صر املنازعة.
على �صعيد �آخ��ر ا�ستفاد �أك�ثر من � 50أل��ف �شخ�ص من
خدمة ا�ستالم ن�سخة احلكم التنفيذية ال�صادر �إلكرتوني ًا من
حماكم ديوان املظامل عرب من�صة معني الإلكرتونية ،منذ �إطالق
اخلدمة يف 3/2/1442ه���ـ ،وهي من اخلدمات التي وفرها
الديوان لعموم امل�ستفيدين ملتابعة م�سار الدعوى �إلكرتونيًا
وعرب قيا�س العمل التقني للأعمال الق�ضائية باملحاكم.

الداخلية تحذر المواطنين من السفر إلى عدد
من الدول دون إذن مسبق

أخبار سريعة

أمير الرياض يرعى جائزة الملك
عبدالعزيز للجودة

الريا�ض -البالد

اطلع الأم�ير في�صل بن بندر بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة الريا�ض
يف مكتبه بق�صر احلكم �أم�س من حمافظ الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجل��ودة الدكتور �سعد بن عثمان الق�صبي ،على ترتيبات
حفل جائزة امللك عبدالعزيز للجودة الذي �سريعاه �سموه نيابة عن خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود -حفظه الله،-
يوم االثنني القادم.
كما ا�ستقبل �سموه �أم�����س رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة احلديثة
للتكنولوجيا الع�ضو الفخري جلمعية "خريات" حلفظ النعمة املهند�س
فرحان بن نايف اجلربا وامل�شرف العام على اجلمعية عبدالله ال�سبيعي.

تمكين التجارة الرقمية بجدة

الريا�ض -وا�س

حذرت وزارة الداخلية املواطنني من
ال�سفر �إىل ع��دد من ال��دول دون احل�صول
ع��ل��ى �إذن م�����س��ب��ق م���ن اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة،
ومن هذه ال��دول (ليبيا � ،سوريا  ،لبنان ،
اليمن � ،إيران  ،تركيا� ،أرمينيا  ،ال�صومال
 ،الكونغو الدميقراطية � ،أفغان�ستان ،
ف��ن��زوي�لا ،رو���س��ي��ا ال��ب��ي�����ض��اء) و�أي دول
�أخرى مل يتم بعد ال�سيطرة على اجلائحة
فيها �أو ثبت انت�شار ال�ساللة املتحورة من
الفريو�س فيها .
و�صرح م�صدر م�س�ؤول يف ال��وزارة
ب�أن ذلك ي�أتي ً
احلاقا للبيان ال�صادر بتاريخ
 24ج��م��ادى الأوىل 1442ه����ـ امل��واف��ق 8
يناير 2021م ب�ش�أن ال�سماح بال�سفر خارج
اململكة والقدوم �إليها ابتدا ًء من تاريخ 18
1442 / 8 /هـ  ،املوافق 2021 / 3 / 31
ً
وحر�صا من الدولة على �سالمة و�أمن
م،
املواطنني الراغبني يف ال�سفر �إىل اخلارج
عند حلول موعد ال�سماح بال�سفر امل�شار
�إليه ،ويف ظل الظروف الأمنية وح��االت
عدم اال�ستقرار ال�سائدة يف عدد من الدول،
وا�ستمرار تف�شي جائحة كورونا امل�ستجد
(ك��وف��ي��د  )19 -وان��ت�����ش��ار ���س�لال��ة ج��دي��دة
متحورة من الفريو�س.
كما دعت الوزارة املواطنني املوجودين� ،أو الذين قد يوجدون يف
ً
م�ستقبال� ،إىل املبادرة بالت�سجيل ب�شكل عاجل لدى �سفارات
هذه الدول

جدة  -يا�سر بن يو�سف

�شهد الأمري م�شعل بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ جدة ،توقيع
اتفاقية تعاون ا�سرتاتيجي بني جامعة جدة وعيادات الأعمال �ضمن
املرحلة الثالثة للربنامج التدريبي لتوطني الوظائف مبحافظة جدة،
�ضمن حم��ور متكني التجارة الرقمية .وتتمحور االتفاقية حول
التعاون الأكادميي املتعلق بالفر�ص التدريبية وفر�ص ريادة الأعمال
لأبناء املحافظة مبا يعزز فر�ص التوظيف امل�ستقبلية وي�سهم يف
حتديد �أف�ضل ال�سبل لاللتحاق ب�سوق العمل ب�أ�سلوب فعال.

استمرار الدراسة عن بعد
 10أسابيع بالفصل الثاني
جدة  -البالد

اململكة هناك  .و�أهابت ال��وزارة باملواطنني الراغبني يف ال�سفر للدول
امل�سموح بها بتوخي احل��ذر واالبتعاد عن املناطق التي ي�سودها عدم
ً
انت�شارا للفريو�س  ،واتباع الإجراءات االحرتازية
اال�ستقرار �أو ت�شهد
كافة � ًأيا كانت وجهتهم .

لجنة بالشورى تدرس مشروع نظام الحماية
من اإلشعاعات غير المؤينة
الريا�ض -البالد

عقدت اللجنة اخلا�صة يف جمل�س ال�شورى املعنية بدرا�سة مقرتح
ً
ا�ستنادا �إىل
م�شروع نظام احلماية من الإ�شعاعات غري امل�ؤينة واملقدم
املادة ( )23من نظام املجل�س ،اجتما ًعا عرب االت�صال املرئي برئا�سة ع�ضو
املجل�س رئي�س اللجنة الدكتورة منى �آل م�شيط ،ملناق�شة �أبرز ما ت�ضمنه
مقرتح م�شروع النظام.
وتعكف اللجنة اخلا�صة على درا�سة مقرتح م�شروع نظام احلماية من
الإ�شعاعات غري امل�ؤينة ب�شكل م�ستفي�ض ،حيث تعمل على مراجعته ً
علميا
وعمليا ً
ً
تبعا لأهمية امل�شروع كونه يندرج حتت الأم��ن الوقائي والأم��ن
ال�صحي ،بجانب درا�سة كافة اجلوانب املختلفة من بيئية و�صحية وفنية
و�أمنية واقت�صادية.

وا�ستعر�ض االجتماع �أبرز ملحوظات �أع�ضاء املجل�س و�آرائهم التي
�أبدوها جتاه م�شروع النظام �أثناء مناق�شته يف جل�سة �سابقة ،ومن املنتظر
�أن ت�ستطلع اللجنة حيال امل�شروع ر�أي ع��دد من اجلهات ذات العالقة
ال�ستكمال درا�ستها ب�ش�أنه قبل العر�ض �أمام املجل�س يف وقت الحق.
ويف �سياق �آخر ،وا�صلت جلنة التعليم والبحث العلمي يف جمل�س
ال�شورى اجتماعاتها عرب االت�صال املرئي برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س
اللجنة الدكتور نا�صر املو�سى ،وم�شاركة �أع�ضاء املجل�س �أع�ضاء اللجنة
ً
ا�ستنادا
ملناق�شة عدد من املقرتحات التي تقدم بها عدد من �أع�ضاء املجل�س
للمادة ( )23من نظام املجل�س ،والتي تدخل �ضمن اخت�صا�صات اللجنة،
ً
متهيدا للرفع بتقاريرها عن ذلك
حيث �أع��دت اللجنة تو�صياتها ب�ش�أنها
للمناق�شة حتت قبة املجل�س يف جل�سات قادمة.

قررت وزارة التعليم� ،أم�س (الأربعاء) ،ا�ستمرار الدرا�سة عن بعد
جلميع املراحل حتى نهاية الأ�سبوع العا�شر من الف�صل الدرا�سي الثاين
 ،1442وفق الآلية املعمول بها خالل الف�صل الدرا�سي الأول للمعلمني
واملعلمات ،و�أع�ضاء الهيئة الإدارية يف املدار�س ،ومكاتب التعليم.
وق��ال��ت� :إن ال��ي��وم ال��درا���س��ي ي��ب��د�أ ع��ن بعد للمرحلتني املتو�سطة
والثانوية من ال�ساعة التا�سعة �صباحا ،وللمرحلة االبتدائية من ال�ساعة
الثالثة ع�صرا ،مبينة �أن الدرا�سة يف التعليم اجلامعي وامل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني واملهني تكون عن بعد للمقررات النظرية ،وح�ضوريا
للمقررات العملية والتدريبية ،وفقا ل�صالحيات اجلهات واملجال�س
املعنية ،مع اتخاذ جميع االحرتازات والربتوكوالت ال�صحية املبلغة من
وزارة ال�صحة .و�أ�شارت �إىل �أن القرار اتخذ حر�صا من القيادة الر�شيدة
على �سالمة �أبنائها وبناتها الطالب والطالبات وحمايتهم من خماطر
تعر�ضهم للإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وت�أكيدا على �ضمان
ا�ستمرار رحلتهم التعليمية خالل الف�صل الدرا�سي الثاين رغم ظروف
اجلائحة .ونوهت �إىل �أن��ه بعد درا���س��ة واق��ع التعليم عن بعد خالل
الفرتة املا�ضية ،وت�شكيل جلنتني يف التعليم العام واجلامعي للتقييم
واملتابعة والتن�سيق يف ذلك مع وزارة ال�صحة� ،إىل جانب ما حتقق من
جناحات للتعليم عن بعد من خالل من�صة مدر�ستي ،والبدائل التعليمية
املختلفة كقنوات "عني" ،وغريها من القنوات للتعليم عن بعد مت اتخاذ
هذا القرار .و�أكدت ال��وزارة ثقتها يف ا�ستمرار العملية التعليمية عن
بعد بكفاءة ،م�شيدة بدور الأ�سرة و�أولياء الأمور يف موا�صلة متابعة
الرحلة التعليمية عن بعد لأبنائهم.

التقاعد توقع مذكرة تفاهم العتماد منتج «إبراق»
الريا�ض -البالد

وقعت امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد مذكرة تفاهم مع �شركة �أبحاث
وتطوير الأعمال التجارية ( )T2يتم مبوجبها تقدمي اخلدمات
واملنتجات ال�سحابية املحلية ل�صالح امل�ؤ�س�سة ،وذلك حر�ص ًا على
توفري م�ستويات عالية من اخل�صو�صية والأمان لبيانات العمالء.
وت�ضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها من جانب امل�ؤ�س�سة م�ساعد
املحافظ لتقنية املعلومات ح�سني الأ�سمري ومن جانب ال�شركة نائب
الرئي�س لقطاع الأعمال �ضيف الله العتيبي  ,تقدمي نظام �إب��راق
وهو �أحد املنتجات الوطنية ،الذي طور من خالل �إحدى ال�شركات
ال�سعودية الرائدة يف جمال تقنية املعلومات  ،ويعد "ابراق" تطبيق ًا
للرتا�سل الفوري الداعم للتوا�صل الن�صي ،واملكاملات ال�صوتية
والفيديو ،و�إدارة املهام وت��ب��ادل الو�سائط املتعددة والوثائق،
ويعترب �أحد �أهم الو�سائل التي ت�ساهم يف تفعيل العمل الديناميكي
ويوفر و�سيلة توا�صل �أ�سا�سية بني املوظفني داخ��ل املنظومة،
خ�صو�ص ًا يف ظل احل��رب املعلوماتية العاملية ك��ون النظام يوفر
احللول الأمنية املنا�سبة كما ي�ؤمن م�ستويات عالية من اخل�صو�صية
والأمان مع حفاظه على االعتمادية واملرونة يف نف�س الوقت.

محليات
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كلمة

مجلس األعمال السعودي المغربي يناقش الشراكات التجارية

ردع الشر

يف خطوة متقدمة ل��ردع امللي�شيات الإرهابية
املدعومة من �إي��ران ،فر�ضت الواليات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ع��ق��وب��ات ج��دي��دة �شملت  19ف��رد ًا
وكيان ًا مرتبطا بنظام املاليل ،لتحجيم �إرهابها
الذي ا�ستهدف طوي ًال وال يزال �أمن وا�ستقرار
دول املنطقة  ،وتهديد �سالمة املالحة البحرية
وال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة  ،وط���ال �إره��اب��ه��ا �أن��ح��ا ًء
خمتلفة يف العامل الذي بات يدرك جيد ًا حجم
خطر �سلوك النظام الإيراين املارق  ،واملتمثل
يف ب��رن��اجم��ه ال���ن���ووي وال�����ص��اروخ��ي امل��ه��دد
لل�سلم الإقليمي والدويل  ،ووكالئه من كيانات
وميلي�شيات قو�ضت �أم��ن وا�ستقرار �أك�ثر من
دولة عربية التزال تئن من الفنت وال�صراعات
الأهلية التي تغذيها طهران.
�إن ميلي�شيا احلوثي يف اليمن التي مت ت�صنيفها
ج��م��اع��ة �إره��اب��ي��ة  ،ك��م��ا ح���زب ال��ل��ه يف لبنان
و�شبكة امليلي�شيات امل�سلحة يف العراق  ،متثل
�أدوات ال��ن��ظ��ام الإي����راين  ،و�أذرع م�شروعه
التخريبي يف املنطقة  ،و�أدخ��ل��ت العديد من
الدول يف نفق الف�شل  ،ومزقت ن�سيجها الوطني
مبنطلقات طائفية بغي�ضة دفعت �شعوبها �أثمان ًا
فادحة �أمني ًا و�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا ،
وها هي اليمن ينتف�ض �شعبها يف تعز احتجاجا
وتنديدا مبذابح ميلي�شيا احلوثي االنقالبية
 ،مطالبني املجتمع ال��دويل  ،القيام بواجباته
الإن�سانية والتدخل لوقف العمليات الإرهابية
بحق �أب��ن��اء منطقة احل��ي��م��ة ،وحم��اك��م��ة ق��ادة
امليلي�شيا �أمام املحكمة اجلنائية الدولية  ،ومن
�ش�أن هكذا خطوة ردع النظام الإي��راين ر�أ�س
ال�شر ووكالئه ،من �أجل ا�ستقرار هذه املنطقة
الهامة من العامل.

الريا�ض -البالد

ناق�ش جمل�س الأعمال ال�سعودي املغربي امل�شرتك
ال�شراكات التجارية واال�ستثمارية والتحديات
التي تواجه امل�ستثمرين ال�سعوديني واملغاربة
و�سبل تذليلها بالتعاون مع اجلهات احلكومية
ذات ال�صلة يف كال البلدين ،وعقد لقاءات ثنائية
لتعزيز عمليات اال�سترياد والت�صدير،وور�ش
ع��م��ل للم�ستثمرين وامل�����ص��دري��ن ال�سعوديني
لتعريفهم ب����الإج����راءات امل��ط��ل��وب��ة يف امل��غ��رب
ومقرتح لإقامة معر�ض �سنوي م�شرتك وبحث
ترتيبات تنظيم الدورة املقبلة مللتقى اململكتني.
جاء ذلك يف االجتماع ،الذي عقد افرتا�ضي ًا �أم�س،
وافتتحه رئي�س جمل�س الغرف ال�سعودية عجالن
العجالن ورئي�س االحتاد العام ملقاوالت املغرب
�شكيب العلج ،بح�ضور رئي�سي اجلانبني يف
املجل�س علي برمان اليامي ،وخالد بن جلون
وامللحق التجاري ال�سعودي في�صل املهنا وامللحق
التجاري املغربي ه�شام دروي�ش ومب�شاركة من
�أ�صحاب الأعمال ال�سعوديني واملغاربة.
و�أكد العجالن الدور املهم الذي ي�ؤديه املجل�س يف
الدفع بتنمية املجاالت االقت�صادية  ,متطلع ًا �إىل
�أن ي�سهم اللقاء يف ت�سريع اخلطى نحو تفعيل
ن�شاطه ،وو�ضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده
ومتابعة م��ق��ررات��ه ،وا�ستك�شاف �سبل تطوير درهم مغربي ،الفت ًا �إىل �أن ما يقارب � 250شركة االج��ت��م��اع ،ي�شكل فر�صة لإع��ط��اء دفعة جديدة
عمليات التبادل التجاري بني البلدين ،وبحث �سعودية ت�ستثمر يف امل��غ��رب بينما ه��ن��اك يف للتعاون االقت�صادي الثنائي ,داعيا �إىل العمل
املقابل ح��وايل � 20شركة مغربية م�ستثمرة يف ع��ل��ى حت��وي��ل امل��ن��اف�����س��ة �إىل مكت�سب جت��اري
الفر�ص اال�ستثمارية يف خمتلف املجاالت.
م�شرتك لتعزيز �أفق التعاون ،والنفاذ �إىل �أ�سواق
من جانبه �أك��د �شكيب العلج� ،أن حجم التعاون اململكة.
التجاري الثنائي بلغ ع��ام  14,5 ،2019مليار و�أك���د رئي�س اجل��ان��ب املغربي يف املجل�س� ،أن �أخ��رى خا�صة الأفريقية ،م�ستعر�ضا جملة من

األمير خالد بن
عبداهلل إلى رحمة اهلل
الريا�ض -وا�س

�صدر عن الديوان امللكي �أم�س البيان التايل
:انتقل �إىل رحمة الله تعاىل �صاحب ال�سمو
الأم�ي�ر خالد ب��ن عبدالله ب��ن عبدالرحمن �آل
�سعود ،و�سي�صلى عليه ـ �إن �شاء الله ـ اليوم
اخلمي�س.تغمده الله بوا�سع رحمته ومغفرته
ور�ضوانه و�أ�سكنه ف�سيح جناته� ،إنا لله و�إنا
�إليه راجعون.

الموارد البشرية توقف
العمل باستثناءات كورونا
جدة -البالد

�أعلنت وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
عن انتهاء العمل باملادة ( )41امل�ضافة �إىل الالئحة
التنفيذية لنظام العمل ال�صادرة بالقرار الوزاري
ب��ت��اري��خ 1440 / 04 / 11ه����ـ ال��ت��ي �أ�ضيفت يف
ظل ال��ظ��روف اال�ستثنائية التي واجهتها اململكة
وخم��ت��ل��ف دول ال��ع��امل ب�سبب ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا،
واملتعلقة ب�����س��اع��ات ال��ع��م��ل وال��ع�لاق��ة التعاقدية
والإجازات والأجر.
وكانت ال��وزارة قد �أ�صدرت ق ً
��رارا ق�ضى ب�إ�ضافة
امل��ادة  41لالئحة التنفيذية لنظام العمل لتنظيم
العالقة التعاقدية بني العاملني و�أ�صحاب العمل
يف مواجهة الظروف اال�ستثنائية والقوة القاهرة،
ً
انطالقا من دعم جهود حكومة اململكة يف ال�سيطرة
ع��ل��ى ت��داع��ي��ات ف�يرو���س ك��ورون��ا اجل��دي��د ،حيث
�أتاحت الوزارة ل�صاحب العمل �أن يتفق ابتداء مع
العامل على تخفي�ض �أجر العامل مبا يتنا�سب مع
عدد �ساعات العمل الفعلية� ،أومنح العامل �إجازة
حتت�سب من �أي��ام �إجازاته ال�سنوية امل�ستحقة� ،أو
منح العامل �إج��ازة ا�ستثنائية ،وفق مان�صت عليه
املادة (ال�ساد�سة ع�شر بعد املائة) من نظام العمل.
وال يكون �إنهاء عقد العمل بعد ذلك م�شروع ًا
�إذا ثبت �أن �صاحب العمل قد انتفع ب�أي
�إعانة من الدولة ملواجهة تلك احلالة،
ك��م��ا �أت���اح���ت ال�����وزارة �إم��ك��ان��ي��ة
اال�ستفادة من خدمات العمالة
ال��واف��دة الفائ�ضة م�ؤق ًتا
ع�ب�ر ب���واب���ة "�أجري"
ك��ب��دي��ل لال�ستقدام
اخل����������ارج����������ي.
وه����������دف����������ت
ال���������������وزارة
م����ن ال���ق���رار
�إىل ح��م��اي��ة
ال����ع����ام����ل��ي�ن
يف امل��ن�����ش���آت
خ����ل����ال ه�����ذه
الظروف من الف�صل
وفقدان املزايا التعاقدية يف عقد
العمل.

الأه���داف وحتديد القطاعات ذات الأول��وي��ة يف
التنمية االقت�صادية ،كما �أك���د امل�����ش��ارك��ون يف
االجتماع �أهمية �إن�شاء خط بحري مبا�شر بني
البلدين من �أجل دعم ال�صادرات يف االجتاهني
وتن�شيط التجارة بني البلدين.

ذا الين..أنموذج للذكاء االصطناعي ومدن المستقبل
جدة -البالد

امل�شروع العمالق "ذا الين" ال��ذي �أطلقه �سمو ويل العهد
الأم�ير حممد بن �سلمان يف منطقة نيوم الأح��د املا�ضي،
م��دي��ن��ة ذك��ي��ة ك�ب�رى و�سل�سلة م��ن املجتمعات الإدراك���ي���ة
امل�تراب��ط��ة وامل��ع��ززة ب��ال��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي ،وخ��ال��ي��ة من
االنبعاثات الكربونية ،وبال �ضو�ضاء �أو تلوث� ،أو مركبات
و�شوارع ،متتد بطول  170كيلومرت ًا من �ساحل نيوم على
البحر الأح��م��ر� ،ست�شكل م��ث ً
��اال مل�ستقبل امل��دن خا�صة يف
اململكة .
ويُعد امل�شروع �أمن��وذج�� ًا ً
فعاال يف اال�ستجابة للتحديات
امللحة التي تواجه الب�شرية ،وهو قائم على تبني �أ�ساليب
مبتكرة تعتمد على الذكاء اال�صطناعي والتقنيات املتقدمة
يف بناء املجتمعات الإدراك��ي��ة ال�صديقة للإن�سان ،وت�ضع
رخ����اء امل��ج��ت��م��ع وح��ف��ظ ال��ط��ب��ي��ع��ة وحت��ق��ي��ق اال���س��ت��دام��ة
ك�أولويات �أ�سا�سية يف ت�صميمها مبا يتما�شى مع ركائز
و�أهداف نيوم.

املدن املبتكرة

لقد عرف االحتاد الدويل لالت�صاالت املدن الذكية ب�أنها مدن
مبتكرة توظف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لتح�سني
نوعية احل��ي��اة ،وك��ف��اءة العمليات واخل��دم��ات احل�ضرية،
وال���ق���درة ع��ل��ى امل��ن��اف�����س��ة .وينبغي �أن تلبي احتياجات
الأجيال احلالية واملقبلة فيما يتعلق باجلوانب االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية والثقافية وذل��ك من خ�لال الطاقة
الذكية ،واملباين الذكية ،والتنقل الذكي ،والبنية التحتية
الذكية ،والتكنولوجيا الذكية ،والرعاية ال�صحية الذكية
واملواطن الذكي .وهذا ي�شمل احلوكمة الذكية :للخدمات
العامة وال�شفافية ،االقت�صاد ال��ذك��ي :لت�شجيع االبتكار
والريادة والإنتاجية ،احلركة الذكية :لتوفري البنية التحتية
الذكية للنقل العام واالت�����ص��االت ،البيئة الذكية :وتعني
احلماية من التلوث و�إدارة امل��وارد االقت�صادية ،احلياة
الذكية :بكل ما ت�شمله من ثقافة و�صحة و�سكن و�أمن.
من هنا �س ُت�شكل جمتمعات "ذا الين" الإدراكية التي �ست�ضم
�أك�ثر م��ن مليون �شخ�ص م��ن جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل من�صة
لالبتكار والأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة امل��زده��رة مل��واج��ه��ة بع�ض
التحديات الأكرث �إحلاح ًا يف العامل.

 180مليار ريال

و�سيكون م�شروع "ذا الين" �أ�سا�س ًا

احتضان الكفاءات
والعقول العلمية لبناء
اقتصاد المعرفة
مجتمعات صديقة
لإلنسان أولوياتها رخاء
المجتمع وحفظ الطبيعة
توظيف التقنية
لتحسين نوعية الحياة
وكفاءة االتصاالت
تصميم فريد إلعادة
الطابع البشري إلى
الحياة الحضرية

ثورة عصرية

متين ًا لبناء اقت�صاد املعرفة الحت�ضان الكفاءات ،والعقول
العلمية ،واملهارات من خمتلف املجاالت خلدمة الب�شرية،
كما �سيُ�سهم يف �إ�ضافة  180مليار ري��ال �إىل الناجت
املحلي الإجمايل و�سيوفر � 380ألف فر�صة عمل بحلول
عام 2030م.
ويقع م�شروع "ذا الين" يف نيوم �شمال غرب اململكة،
عند طرف خليج العقبة على البحر الأحمر ،وتربز �أهمية
موقعه يف كونه على مفرتق طرق العامل يف �شمال غرب
اململكة ،مما يدعم موقع نيوم ب���أن تكون م��رك��ز ًا عاملي ًا
لالبتكار ،حيث ي�ستطيع  % 40من �سكان العامل الو�صول
�إليها يف �أقل من � 4ساعات ،كما �أن قرابة  %13من حركة
التجارة العاملية متر عرب البحر الأحمر.
وي��ع��ت��م��د م�����ش��روع "ذا الين" ع��ل��ى ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ذك��ي��ة
ومتناغمة مع البيئة املحيطة� ،إذ تعمل ب�شكل كامل على
خمتلف �أن��واع الطاقة املتجددة ،مما يخلق بيئة �صحية
خالية من التلوث وال�ضجيج ،مع �إتاحة الو�صول �إىل
البيئة املحيطة خالل  5دقائق �سري ًا على الأق��دام من �أي
مكان يف امل�شروع.

وي��ه��دف ت�صميم امل��دي��ن��ة ال��ذك��ي��ة اجل���دي���دة ،وال��ت��ي
�ست�شكل ث����ورة ح�����ض��ري��ة� ،إىل ج��ع��ل امل�����ش��ي ً
منطا
� ً
أ�سا�سيا للحياة ،كما �سي�سهم التطوير الكامل متعدد
اال�ستخدامات يف �إمكانية الو�صول بكل �سهولة �إىل
املرافق واحلدائق العامة ،وكذلك الطبيعة املحيطة
ً
أمنوذجا يف
باملجتمعات .ويُعد هذا الت�صميم الفريد �
ت�صميم املجتمعات الإدراكية� ،إذ يعيد الطابع الب�شري
�إىل احلياة احل�ضرية ،ويمُ ّكن العي�ش يف وئ��ام مع
الطبيعة يف القرن احلادي والع�شرين وما بعده.

جمتمعات من�سجمة مع الطبيعة
ومن �أبرز مفاهيم امل�شاريع  :جمتمعات �صُ ممت حول الإن�سان
وراح��ت��ه ،ولي�س امل��رك��ب��ات ،ميكن التنقل فيها بكل ب�سهولة
ب�سبب ت�صميمها املخ�ص�ص للتحفيز على امل�شي ،وخلق �آفاق
جديدة للجمال والطم�أنينة -بنية حتتية للخدمات �ست�شمل
املوا�صالت الفائقة ال�سرعة ،وخدمات ال�شحن ،والطاقة ،واملياه،
واخلدمات ال�صحية ،وتقنية املعلومات ،وغريها ،بحيث تكون
مدجمة بطريقة توفر م�ساحات للم�شي ،وحت ُّد من ال�ضو�ضاء،

واالزدح����ام ،وال��ت��ل��وث� -س ُتبنى املجتمعات الإدراك��ي��ة فوق
البنية التحتية التي تتخذ �شكل عمود فقري ،وتوفر �إمكانية
التنقل ب�سرعة و�سهولة �إىل جمتمعات "ذا الين" ،بالإ�ضافة �إىل
�سهولة و�سرعة الو�صول �إىل الطبيعة� -أحياء �سكنية متعددة
اال�ستخداماتُ ،ت�س ّهل و�صول ال�سكان جلميع املرافق التي تلبي
احتياجاتهم اليومية �ضمن م�سافة م�شي ق�صرية -جمتمعات
�إدراك��ي��ة تعي�ش يف ان�سجام مع الطبيعة ،حيث جتتمع فيها
املتنزهات ،واحلدائق ،والبيئة ،والإنتاج الغذائي امل�ستدام.
و�ستكون جميع الأعمال واملجتمعات مت�صلة ب�شكل مت�سق من
خ�لال �إط��ار رقمي يت�ضمن الذكاء اال�صطناعي والروبوتات
والذي بدوره ُي َه ِيّئُ من�صة للذكاء اجلماعي تتيح التعلم والنمو
ب�شكل م�ستمر – ويعمل ه��ذا النظام ال��ذك��ي على ا�ستخدام
وحتليل  % 90من البيانات التي تجُ مَع ،مما يوفر �أنظمة قابلة
ّ
للتوقع ولي�س التفاعل فقط.
ً
ويعمل �أكرث من  450موظفا من املقر اجلديد ل�شركة نيوم ،الذي
ً
كيلومرتا عن مطار خليج نيوم ,و�سيتزايد عدد
يبعد م�سافة 35
املوظفني بنهاية ال��ع��ام اجل���اري لي�صل �إىل  700م��وظ��ف ،مع
ً
خ�صي�صا لهم.
جاهزية املنطقة ال�سكنية امل�شيدة

مركز الملك سلمان يكافح العمى في  5دول ويواصل اإلغاثة
الريا�ض ـ م�أرب -دكا ـ وا�س

وقع مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية مبقره يف الريا�ض �أم�س،
اتفاقية مع م�ؤ�س�سة الب�صر اخلريية
العاملية لتنفيذ عدد من احلمالت
ال��ط��ب��ي��ة مب���ج���ال م��ك��اف��ح��ة
العمى والأم��را���ض
امل�سببة يف
 5دول،
ل������ل������ع������ام
– 2020

2021م ،بقيمة مليونني و� 310آالف دوالر �أمريكي.
ووق��ع االتفاقية م�ساعد امل�شرف العام للتخطيط والتطوير
الدكتور عقيل الغامدي ،فيما وقعها عن امل�ؤ�س�سة الأمني العام
الدكتور عادل الر�شود.
و�أو�ضح الدكتور الغامدي �أنه �سيجري مبوجب االتفاقية تنفيذ
 41حملة طبية مب�شاركة متطوعني و�أطباء �سعوديني يف كل
من :اليمن ،وبنجالدي�ش ،وال�سودان ،ونيجرييا ،وباك�ستان،
يتم خاللها �إج��راء  16,400عملية جراحية و�صرف 41,000
ن��ظ��ارة ط��ب��ي��ة ،وف��ح�����ص � 205,000شخ�ص ،ي�ستفيد منها
 262,400فرد.
ويف اليمن وزع امل��رك��ز �أم�����س الأول 5.049 ،ك��رت��ون متور
يف ع��دة حمافظات حيث ج��رى توزيع  1.099كرتون متور
للنازحني يف مدينة م�أرب ا�ستفاد منها � 1.099أ�سرة ،وتوزيع
 1.700ك��رت��ون مت��ور للنازحني وال��ف��ئ��ات الأ���ش��د �ضعفا يف

مديرية املظفر مبحافظة تعز ا�ستفاد منها � 1.700أ�سرة ،فيما مت
توزيع  2.250كرتون متور للنازحني واملت�ضررين يف مديرية
التحتيا مبحافظة احلديدة ا�ستفاد منها � 2.250أ�سرة.
ويف بنجالدي�ش وا�صل املركز تنفيذ م�شروع ت�أمني وتوزيع
امل���واد الغذائية لالجئني الروهينجا واملجتمع امل�ست�ضيف
لهم ،تلبية للنداءات العاملية املتكررة للإ�سهام يف التخفيف
من معاناتهم ،ودعمًا خلطة اال�ستجابة ال�سريعة لعام 2020م
واخلا�صة ب�أزمتهم الإن�سانية.
ووزع فريق املركز االثنني املا�ضي 43 ،ط ًنا و 200كيلو غرام
من ال�سالل الغذائية ا�ستفاد منها  9,000فرد يف خميم �أوخيا
مبنطقة كوك�س بازار.
وكان املركز قد ّ
د�شن ال�شهر املا�ضي هذا امل�شروع والذي �سيُنفذ
يف �أك�ثر من  20منطقة يف بنجالدي�ش ي�ستفيد منه �أك�ثر من
� 120ألف فرد من الالجئني واملجتمع امل�ست�ضيف.
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 175إصابة
بكورونا وتعافي
 156حالة

حفاظا على سالمة الزوار والمتنزهين

أمانة عسير تغلق الواجهة البحرية مؤقتا

الريا�ض ـ البالد

�أعلنت وزارة ال�صحة �أم�س عن ت�سجيل ( )175حالة
م���ؤك��دة جديدة لفريو�س ك��ورون��ا اجل��دي��د لي�صبح
عدد احل��االت امل�ؤكدة يف اململكة ( )364271حالة،
من بينها ( )1954حالة ن�شطة التزال تتلقى الرعاية
الطبية ،ومعظمهم حالتهم ال�صحية مطمئنة ،منها
( )307حاالت حرجة ،كما مت ت�سجيل ( )156حالة
تعاف جديدة ،لي�صل عدد املتعافني ولله احلمد �إىل
ٍ
( )356013حالة.
وبلغ ع��دد الوفيات ( )6304ح��االت  ،ب�إ�ضافة ()4
حاالت وفاة جديدة " رحمهم الله جميع ًا "  ،فيما مت
�إجراء ( )48910فحو�صات خمربية جديدة .
ودع���ت ال�صحة اجل��م��ي��ع �إىل احل��ر���ص ع��ل��ى غ�سل
اليدين باملاء وال�صابون فهو �أه��م و�سيلة للوقاية
من فريو�س كورونا ،كما يلزم على كل �شخ�ص عند
خروجه من املنزل لب�س كمامة �سوا ًء طبية �أو قما�شية
�أو غطاء حمكم على الأنف والفم ،وي�ستثنى من ذلك
من كان مبفرده يف مكان مغلق.
كما ج��دّدت التو�صية لكل َمنْ لديه �أعرا�ض التوجه
لعيادات تطمن التي هي�أتها (ال�صحة) خلدمة َمنْ
ي�شعر ب���أع��را���ض ف�يرو���س (ك��ورون��ا) امل�ستجد� ،أو
خ�ص�صتها ال�صحة خلدمة الذين ال
مراكز ت�أكد التي ّ
ي�شكون � ً
أعرا�ضا� ،أو لديهم �أعرا�ض خفيفة ،ويظنون
�أنه حدثت لهم خمالطة ل�شخ�ص م�صاب وذلك بحجز
موعد من خالل تطبيق (�صحتي)� ،أو االت�صال برقم
مركز ( )937لال�ست�شارات واال�ستف�سارات على مدار
ال�ساعة.

 72مليونا لتأهيل
أنفاق مكة المكرمة
مكة املكرمة ـ احمد االحمدي

�أبرمت �أمانة العا�صمة املقد�سة 4 ،عقود لت�أهيل و�إ�صالح
املرافق الإن�شائية للأنفاق مبكة املكرمة بقيمة �إجمالية بلغت
 72.921.411ريا ًال مع ال�شركات الوطنية املتخ�ص�صة يف
�صيانة االنفاق وعنا�صرها وجتهيزاتها الإلكرتوميكانيكية
و�أنظمة ال�سالمة املدنية و�أجهزة املراقبة ،وذلك ملدة 24
�شهر ًا ميالدي ًا من تاريخ ا�ستالم املواقع.
و�أو�ضح معايل �أمني العا�صمة املقد�سة املهند�س حممد بن
عبدالله القويح�ص� ،أن العقود املربمة �ست�شمل �صيانة نفق
ال��ك��دوة ك��دي ،ونفق ك��دي امل�صايف ،وبع�ض �أن��ف��اق امللك
عبدالعزيز للم�شاة ،ومواقف ال�صفا بنفق املرور بال�سوق
ال�صغري ،التي مت ا�ستالمها م��ن م��ق��اول وزارة املالية -
املجموعة الرابعة  -وذلك �ضمن خطة الأمانة للحفاظ على
الأنفاق واملرافق العامة و�صيانتها واملحافظة على �سالمتها
لت�ؤدي دورها بال�شكل املطلوب ،ولتحقيق �أعلى م�ستوى
من اخلدمات البلدية.
و�أك���د حر�ص الأم��ان��ة على تهيئة �شبكة الأن��ف��اق مبكة
املكرمة على م���دار ال�ساعة و�ضمان جاهزيتها ورف��ع
كفاءتها ب�صفة م�ستمرة ،وت�سهيل التنقالت املرورية
والربط بني الأحياء ال�سكنية واملنطقة املركزية وامل�شاعر
املقد�سة ،الفت ًا �إىل �إجناز عدة م�شروعات مهمة يف هذا
امل��ج��ال �أ�سهمت يف �صيانة وتطوير ال��ط��رق وامل��راف��ق
العامة ب�شكل عام وتقدمي �أف�ضل اخلدمات للمواطنني
واملقيمني وقا�صدي بيت الله احلرام.

االعالنات الفردية

جدة

�أبها  -مرعي ع�سريي

�أغلقت بلدية ال�ساحل التابعة لأمانة منطقة ع�سري �أم�س
الواجهة البحرية عقب �أن ت�ضررت م�سارات الواجهة
باالمطار الغزيزة التي �شهدتها املنطقة م�ؤخرا .
وق���ال �أم�ين منطقة ع�سري الدكتور وليد احلميدي �إن
�إغ�لاق الواجهة البحرية مبثابة � ،إج��راء م�ؤقت؛ ً
حفاظا
على �سالمة املرتادين نتيجة كمية الأمطار الكثرية التي
�شهدها مركز احلري�ضة مع تهيئة املرافق العامة للواجهة

ومعاجلة الأ���ض��رار والت�أكد من التمديدات الكهربائية،
مو�ضحً ا �أن الواجهة البحرية تعد معلمًا �سياحيًا جاذبًا
للكثري من ال��زوار واملتنزهني لهذا حتر�ص الأمانة على
متابعة و�صيانة مرافق الواجهة واكتمال اخلدمات بها
خا�ص ًة بعد هطول الأم��ط��ار ،م�����ش��ددًا على �أن الواجهة
تخ�ضع لل�صيانة ال��دائ��م��ة يف ف�ت�رات جم��دول��ة ،موجهًا
تقديره لعموم الزوار لتعاونهم والتزامهم و�أن قرار �إغالق
الواجهة ومعاجلة �أ�ضرار الأمطار جاء من �أجلهم .بدوره

قال رئي�س بلدية ال�ساحل علي بن جلبان �أن��ه مت �إغالق
الواجهة البحرية يف احلري�ضة للت�أكد من ع��دم ت�ضرر
التو�صيالت والتمديدات الكهربائية ،ونزح تراكم الطني،
وت�ضرر البنية التحتية ،وتلوث �إم��دادات املياه النظيفة
وحر�ص ًا على املحافظة عليها و�ضمان ا�ستمتاع ال��زوار
بها ،م�شريًا �إىل �أن الواجهة حتظى ب�إقبال كبري من الزوار
واملتنزهني هذه الأي��ام و�سط اكتمال منظومة اخلدمات
بها و�أعمال النظافة وال�صيانة مببا�شرة  ٣٠٠عامل على

ف�ترات �صباحية وم�سائية ،الفت ًا �إىل �أن��ه �سيتم يف فرتة
الإغ�ل�اق متابعة الإ���ض��اءة ودورات امل��ي��اه وري وتقليم
امل�سطحات اخل�ضراء وجميع مرافق الواجهة ب�شكل عام
من خ�لال ت�سع ف��رق ميدانية خمت�صة ،داعيًا املواطنني
واملقيمني �إىل التعاون مع البلدية يف احلفاظ على مرافق
الواجهة البحرية .يذكر �أن فرتة الإغ�لاق �ست�ستمر حتى
يوم ال�سبت القادم حلني انتهاء �أعمال املعاجلة وال�صيانة،
و�س ُتفتح جمددًا ب�إذن الله يوم الأحد القادم.

األخطاء الطبية وحقوق الطرفين في دورة

تطوير  5مراكز صحية
في العاصمة المقدسة

تنطلق ال��ي��وم ومل���دة ي��وم�ين ال�����دورة املتخ�ص�صة يف ك��ل م��ا يتعلق
مبو�ضوعات الأخطاء الطبية وحقوق املمار�سني ال�صحيني واملر�ضى
وذلك عرب �إحدى املن�صات الأكادميية وت�ست�ضيف الدورة كال من الدكتور
نزار باهربي ا�ست�شاري الأمرا�ض الباطنية واملعدية ،والدكتور ف�ؤاد
�سندي م�ست�شار الإدارة العامة للتوا�صل والعالقات والتوعية بوزارة
ال�صحة طبيب الأ�سرة واملجتمع .وقالت �أخ�صائية اخلدمات ال�صحية
وامل�ست�شفيات وم�شرفة الربامج التعليمية والتدريبية بالأكادميية هيفاء
رزق ،ب���أن ه��ذه ال��دورة تهدف �إىل مناق�شة ع��دة حم��اور �أهمها تعريف
الأخطاء الطبية ،ومعرفة املعايري الأ�سا�سية الواجب تطبيقها لتفادي
ال��وق��وع يف الأخ��ط��اء الطبية ،ومعرفة الطرق ال�صحيحة ل�ل�إب�لاغ عن
اخلط�أ الطبي ،الفرق بني اخلط�أ والإهمال والتق�صري الطبي ،واحلقوق
الق�ضائية والنظامية للممار�س ال�صحي واملري�ض يف حال وقوع اخلط�أ
الطبي ،ومعرفة �أك�ثر الأ�سباب �شيوع ًا امل���ؤدي��ة لوقوع اخلط�أ الطبي

مكة املكرمة ـ احمد االحمدي

جدة ـ يا�سر بن يو�سف

نزار باهربي

ف�ؤاد �سندي

وطرق تقليل حدوثه ،الفتة �إىل �أن الدورة ت�ستهدف املمار�سني ال�صحيني
املتخ�ص�صني يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية وال�صحية ،والإداري�ين،
الطالب ،واملهتمني مبجال حقوق املر�ضى.

مبادرات لحفظ حقوق الملكية الفكرية

• يعلن م�صطفى لبيب م�صطفى �سعد بطاقة �أح��وال رقم
 1001507548عن فقدان �شهادة �أ�سهم ب�شركة مكة للإن�شاء
والتعمري بعدد �120سهم رقم �شهادة الأ�سهم 77333
وك���ذل���ك ع���ن ف���ق���دان ���ش��ه��ادة �أ���س��ه��م ب�����ش��رك��ة م��ك��ة ل�ل�إن�����ش��اء
والتعمري بعدد �120سهم رقم �شهادة الأ�سهم  77336ب�إ�سم
 /حممد م�صطفى لبيب م�صطفى �سعد بطاقة �أح���وال رقم
1036228656
وك���ذل���ك ع���ن ف���ق���دان ���ش��ه��ادة �أ���س��ه��م ب�����ش��رك��ة م��ك��ة ل�ل�إن�����ش��اء
والتعمري بعدد �120سهم رقم �شهادة الأ�سهم  77335ب�إ�سم
 /ل����ؤي م�صطفى لبيب م�صطفى �سعد بطاقة �أح����وال رقم
1045085394
وكذلك عن فقدان �شهادة �أ�سهم ب�شركة مكة للإن�شاء والتعمري
بعدد �120سهم رقم �شهادة الأ�سهم  77334ب�إ�سم  /ليلى حممد
خليل الطب�ش بطاقة �أحوال رقم 1001507555
فعلى من يجدها ي�سلمها ل�شركة مكة للإن�شاء والتعمري وله
ال�شكر.

�ضمن اخلطط اال�سرتاتيجية لوزارة ال�صحة بتطوير مراكز
الرعاية ال�صحية االول��ي��ة مب��ا ي��ت��واءم م��ع خطط التحول
امل�ؤ�س�سي ،تعكف الإدارة التنفيذية يف م��راك��ز الرعاية
ال�صحية بالتجمع ال�صحي مب��ك��ة امل��ك��رم��ة ع��ل��ى تطوير
وحت�سني الإدارات والكفاءات مبا يتواءم مع دورها كمق�صد
الرعاية ال�صحية الأول للمواطنني واملقيمني .وعلى �ضوء
ذلك ومبتابعة و�إ�شراف املدير العام التنفيذي الدكتور دل�شاد
علي عبا�س ،ت�سعى �إدارة املراكز �إىل حت�سني خم�س مراكز
للرعاية ال�صحية لتغطية نطاقات و�أحياء جديدة يف مكة
املكرمة بالإ�ضافة �إىل توفري كوادر م�ؤهلة اطباء اخ�صائيني
لتوفري الرعاية ال�صحية للم�ستفيدين بكفاءة عالية وفق
�أف�ضل املمار�سات ال�صحية.
و�أو�ضح املدير التنفيذي للمراكز ال�صحية الدكتور حممد
مليباري� ،أن هناك تطويرا وحت�سينا كبريا ي�شمل جميع
امل��راك��ز ال�صحية التابعة للتجمع ال�صحي مبكة املكرمة
وحمافظتها مب��ا يكفل حت�سني جتربة امل�ستفيد وحتقيق
تطلعات وط��م��وح��ات ال��وط��ن وامل��واط��ن�ين مب��ا ي��ت��واءم مع
مرحلة ال��ت��ح��ول يف ال��رع��اي��ة ال�صحية .و�أ����ض���اف ،نظرا
لتو�سع الرقعة ال�سكنية يف مكة املكرمة ولت�سهيل و�صول
امل�ستفيدين للخدمات �سيتم حت�سني خم�س مراكز رعاية
�صحية جديدة يف �شارع احلج -القوبعية  -امل�ضيق -الكر
�شداد  -خمططات ال�شرايع  ٢وحتويلها من املباين ال�سابقة
�إىل مباين حكومية من اجل تقدمي رعاية �صحية متكاملة
من �ش�أنها رفع ن�سبة الوعي والرعاية ال�صحية املقدمة.

اإلدارة المحلية والقطاع
البلدي في إصدار جديد
جدة ـ البالد

جازان

• تعلن /ليلى علي ح��زام احل��رب��ي مينية اجلن�سية عن
ف��ق��دان /ج���واز �سفر رق���م  06307647ت��اري��خ الإ���ص��دار
2015/03/08م ج��ه��ة الإ����ص���دار ج���دة ي��رج��ى مم��ن يعرث
عليه �أن ي�سلمه �إىل �أق��رب �إدارة ج��وازات �أو مركز �شرطة
وله ال�شكر.

الريا�ض ـ عادل بابكري

عقدت اللجنة الوطنية لإن��ف��اذ حقوق امللكية
ال��ف��ك��ري��ة اجتماعها الأول ب��رئ��ا���س��ة الرئي�س
التنفيذي للهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن حم��م��د ال�����س��وي��ل��م،
وبح�ضور وع�ضوية ممثلني لعدد من اجلهات
احلكومية .وناق�ش االجتماع نطاق �إنفاذ حقوق
امللكية الفكرية و�أهداف واخت�صا�صات اللجنة,
�إ�ضافة �إىل �أبرز املهام التي �ست�سهم يف حتقيق

تلك الأه��داف ومنها اق�تراح برامج ومبادرات
وط��ن��ي��ة ل�����ض��م��ان �إن���ف���اذ احل���ق���وق وم��ت��اب��ع��ة
الإجراءات لدى جهات منظومة الإنفاذ واقرتاح
ت��ط��وي��ره��ا ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تن�سيق اجل��ه��ود
والإ�سرتاتيجيات واق�ت�راح امل���واد النظامية
لتح�سني عمل منظومة الإنفاذ وحتقيق التناغم
واالن�سجام بني اجلهات احلكومية والأهلية
لإن��ف��اذ ح��ق��وق امللكية الفكرية واالرت��ق��اء بها
وف��ق�� ًا لأف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة .ي��ذك��ر �أن

الهيئة �أطلقت م�سبق ًا مبادرة م�س�ؤول احرتام
امللكية الفكرية التي ت�سعى من خاللها �إىل رفع
االمتثال بالأنظمة والقوانني اخلا�صة بامللكية
الفكرية يف القطاع احلكومي من خالل ت�أهيل
وتدريب م�س�ؤول من كل جهة حكومية من خالل
عدة برامج ب�إ�شراف �أكادميية امللكية الفكرية
بالهيئة وبالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية
الفكرية �إىل �أن يتم الت�أهيل لإ���ص��دار �شهادة
اعتماد م�س�ؤول احرتام امللكية الفكرية.

�صدر م�ؤخرا كتاب "االدارة املحلية والقطاع البلدي..
التحديات وال��ف��ر���ص ال�ضائعة" لأم�ين منطقة الريا�ض
الأمري عبد العزيز بن حممد بن عياف ،ويت�ضمن اال�صدار
ثمانية ف�����ص��ول ،وه���و ي�ستعر�ض �إدارة امل���دن وي�ضع
الريا�ض منوذجا لذلك ،حيث ي�ستعر�ض الإ�صدار الإدارة
املحلية والقطاع البلدي بني النظرية والتطبيق ،ف�ضال عن
الريا�ض الكربى مدنا يف مدينة� ،إىل جانب العمل البلدي..
الواقع وامل�أمول� ،إ�ضافة �إىل اقتنا�ص الفر�ص ال�ضائعة
وتعظيم �إ�ستثمارها ،ويت�ضمن هذا الباب مبادرات دعم
التمويل البلدي وجت�سري ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
واع��ادة النظر يف نهج التخطيط العمراين ،كما ت�ضمن
اال�صدار ق�ضايا ملكيات االرا�ضي واعاقة التنمية ومنح
االرا�ضي احلكومية والبدائل� ،إىل جانب برامج مبادرات
الأن�سنة ويف ه��ذا اجلانب ي�ستعر�ض
امل�ؤلف مبادرات تعزيز التنمية الثقافية
للمدينة وم��ب��ادرات الريا�ضة وامل�شي
وال�ساحات البلدية ا�ضافة �إىل مبادرات
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وت��و���س��ي��ع ن��ط��اق
اخل���دم���ات ال��ب��ل��دي��ة ل��ف��ئ��ات املجتمع
ومبادرات حماية امل�ستهلك وتن�شيط
اال�سواق ال�شعبية.

الرأي
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الطائف وحديث ذو شجون
احلديث عن الطائف امل�أنو�س ،م�صيف اململكة
الأول ذو �شجون ،والدولة �أيدها الله مل ت� ُأل جهد ًا
يف العناية به ،وتوفري املتطلبات واالحتياجات
التي ترفع من م�ستواه كم�صيف اكت�سب العاملية
من الت�أهيل ال�سياحي واال�صطيايف ،منذ عهد
امل�ؤ�س�س جاللة امللك عبدالعزيز – طيب الله
ثراه  -ومن بعده �أبنا�ؤه الربرة الذين �ساروا
على هديه واقتفوا �أثره (تقدم ًا ..ونه�ض ًة).
وحتى تظل ر�سالة هذا امل�صيف اجلميل مت�ألقة
و� �س��اط �ع��ة يف ع ��امل ال���س�ي��اح��ة واال� �ص �ط �ي��اف
واحل�ف��اظ على درج��ة التم ّيز التي ح��از عليها،
ولقب من خاللها (بعرو�س امل�صايف العربية)
ف� ��إين �أذك���ر خمل�ص ًا هيئة ال�سياحة والآث���ار

ببع�ض املطالب ال�ضرورية والهامة التي هو
حري بتحقيقها ،والتي تعترب خدمة تكاملية يف
ٌ
ت�أدية ر�سالته ال�سياحية .
ي��رت��ب��ط ال� �ط ��ائ ��ف مب��ك��ة امل� �ك ��رم ��ة م���ن ح�ي��ث
املوا�صالت بطريقني هامني هما طريق جبال
الهدا – الكُر  -مكة املكرمة – ويعترب من الطرق
العمالقة (جم ً
اال  ..و�سياحة) .
علي خضران القرني
والطريق الثاين هو طريق – الطائف – ال�سيل
– مكة املكرمة ولكل منهما دوره وخا�صيته – ال�ك��ر ع�ب��ارة ع��ن نفق ي�خ�ترق ج�ب��ال الهدا
(م�سافة ..وخدمة).
�إىل الكر ،يكون م�ساند ًا وداع�م� ًا لطريق الهدا
ومن امل�شاريع الإيجابية التكاملية والتنموية ،احل���ايل ..وخ��ا��ص��ة عند ت��وق��ف ال�سري نتيجة
ال �ت��ي اق �ت�رح حت�ق�ي�ق�ه��ا يف م �� �س�يرة ال�ط��ائ��ف ت�ساقط ال�صخور �أو ال�صيانة �أو لأي �سبب
النه�ضوية� ،إن�شاء طريق ردي��ف لطريق الهدا �آخر� ،إ ّال �أن هذا امل�شروع رغم جدواه و�ضرورته

(�سياحي ًا ..ووطني ًا) مل يتم حتى الآن !! رغم
اجلهود املبذولة من اجلهات املعنية يف الطائف،
وامل�ساعي املوفقة واحلثيثة من م�ست�شار خادم
احلرمني ال�شريفني �أمري املنطقة خالد الفي�صل
– حفظه الله .-
والطريق الثاين :هو طريق الطائف – ال�سيل
– مكة املكرمة ،وهو البديل احلايل لطريق الهدا
يف حالة توقف ال�سري فيه وه��و �أط��ول م�سافة
منه ،وهو خم�ص�ص حالي ًا لعبور (ال�شاحنات
والرتيالت) وما يف حكمها من النقل الثقيل..
و يحتاج �إىل �صيانة وطبقات �أزفلتية جديدة
لقدم الأوىل وت�شققها� ،إ�ضافة �إىل بحث تعديل
(املنحنيات) املتمثلة يف الريعان بدء ًا من (ريع

املنحوت حتى نهاية الريعان) ل�ضيق الطريق
فيها وحتا�شي ًا للحوادث التي قد حتدث خاللها
جُانبا
بحيث يعدل الطريق يف خط م�ستقيم م
مل�شروع الإ�سكان احلكومي الذي ب��د�أت �إقامته
يف منطقة (البهيتة) �شمال �شرق ال�سيل الكبري.
خ��امت��ة  :ه��ذه بع�ض امل�لاح �ظ��ات وامل�ت��اب�ع��ات
�أ�ضعها �أم��ام اجلهات املعنية عن الطائف ع ّلها
جتد منهم كل عناية واهتمام..
وكلنا يتمنى �أن يحقق م�صيفنا اجلميل �آماله
وطموحاته يف خدمة ال�سائح واملقيم على حد
�سواء..
وبالله التوفيق،،
Ali.kodran7007@gmail.com

حيوية المجتمع رؤية ثاقبة
ل��ر�ؤي��ة اململكة  2030ث�لاث رك��ائ��ز :جمتمع حيوي،
واقت�صاد م��زده��ر ،ووط��ن ط�م��وح  .وال��رك�ي��زة الأوىل
امل �ج �ت �م��ع احل��ي��وي ب��امل �ف �ه��وم ال �ب �� �ش��ري -ه��ي الأه ��موالأ�سا�س لثبات الركيزتني الأخريني وتقوية بنائهما،
ل��ذا حر�صت ال��دول��ة على و�ضع الإط ��ار ور��س��م امل�سار
لتلك الر�ؤية الهامة حلا�ضر وم�ستقبل البالد .و�أ�سا�سها
املواطن باعتباره ن��واة املجتمع وال��ذي بوعيه الراقي
وخ�صاله احل�م�ي��دة وقيمه الرفيعة تت�شكل احليوية
املطلوبة.
ويظل من الواجب �أن ي�ست�شعر جميع �أف��راد املجتمع
الدور املناط بهم مبا يحقق الأهداف املر�سومة لرفع �ش�أن
وطنهم عالي ًا.
حيث �أك��دت ال��ر�ؤي��ة على مرتكز املجتمع احليوي كبيئة
عامرة بالإرادة وااللتزام ،لتحقيق حياة �أف�ضل من جميع
اجل��وان��ب الأ��س��ري��ة وال�صحية وال�ترب��وي��ة والتعليمية
واالجتماعية والثقافية واحلياتية والرتفيهية .وقد هي�أت
الدولة كافة ال�سبل لتحقيق ذل��ك حتت �إ��ش��راف وزارات
وهيئات ر�سمية تلبية لتطلعات املواطنني واملقيمني،

يحثنا الدين الإ�سالمى احلنيف على ح�سن اجلوار
واالهتمام باجلار اهتمام ًا كبري ًا ،وجاء فى الآيات
الكرمية والأحاديث النبوية تو�ضيح حق اجلار
(وا ْع ُب ُدو ْا ال ّل َه
وح�سن معاملته ..حيث قال تعاىلَ :
ً
َو َال ت ُْ�ش ِركُو ْا ِبهِ َ�ش ْي ًئا َو ِبال َْوا ِل َد ْين �إِ ْح َ�سانا َو ِبذِ ي
�ار ذِ ي الْ ُق ْر َبى
ني َوالجْ َ � ِ
الْ ُق ْر َبى َوالْ َيتَا َمى َوالمْ َ َ�ساكِ ِ
�اح� ِ�ب ِب��ا َ
جل�ن� ِ�ب ) �سورة
�ار الجْ ُ � ُن� ِ�ب َوال��َّ��ص� ِ
َوالجْ َ � � ِ
الن�ساء .36
وق��ال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم( :م��ازال
جربيل يو�صيني باجلار حتى ظنت �أنه �سيورثه)
متفق عليه.
ل��ذل��ك يجب على ك��ل �إن���س��ان �أن يح�سن ملعاملة
اجلريان وال ينبذهم �أو يحتقرهم �أو يعاملهم ب�شكل
�سيئ� ،أو ي�ؤذيهم ب�أفعاله �أو حتى ل�سانه فكم من
الكلمات ميكنها قتل الإن�سان بدون ر�صا�ص.
ال يجب �أن ي�ؤذي اجلار جاره ،ويعامله معاملة ح�سنة
و�إن تلقى منه بع�ض ال�شر �أو الأذى كل ما عليه �أن
ي��وج��ه ل��ه الن�صح ويكتفي مبعاملته ب�شكل يليق
بتعاليم ديننا احلنيف دون ال��دخ��ول فى �صراعات

عبد الناصر بن علي الكرت
حمققة جناح ًا باهر ًا يف التح ّرك نحو الهدف بخطوات
و ّثابة  ..مبا وفرته من �إمكانات عالية وخيارات متعددة
ثقافية وترفيهية ع��ال�ي��ة امل���س�ت��وى ومن��ط ح �ي��اة طيبة
م�ستدامة وتكافل اجتماعي ورعاية �صحية جيدة وغريها.
ولتكمل منظومة النجاح فال بد من التعاون الإيجابي
والعمل التكاملي من الكل مع م�ؤ�س�سات الدولة.
وحيوية املجتمع تظهر من خالل ما يت�سم به جميع �أفراده
م��ن خ�صال حميدة وقيم رفيعة ترفدها الثقة بالنف�س

حسن الجوار

نيفين عباس

و�أذى.
ويجب �أن يدرك كل �إن�سان ان العزلة خمالفة لل�سنة
و�أن الإن�سان قليل بنف�سه كثري ب�إخوانه.
لذلك يجب �أن يربط قلوب امل�ؤمنني بع�ضها البع�ض
و�أن يراعي اجل�يران ال�س�ؤال على بع�ضهم البع�ض
و�إذا مر�ض اجل��ار يقوم ج��اره بال�س�ؤال عنه وعن
�صحته وزيارته والتودد له.والوقوف جنب ًا �إىل جنب
فى الأزم��ات والأف��راح وفى كل املواقف التى تواجه
الإن�سان.

والطموح الكبري والدافعية العالية وامل�شاركات الفعالة
واحل�ضور االجتماعي والتغ ّلب على العادات ال�سلبية
واملمار�سات اخلاطئة ،تعزّزها القيم املتمثلة يف ال�صدق
والأم ��ان ��ة وال�ت���س��ام��ح وال �ع �ط��اء والإخ�ل�ا� ��ص وحتمل
امل�س�ؤولية وال�شفافية تتقدمها الوطنية ال�صادقة.
وهذه اخل�صائ�ص حتدث الطم�أنينة يف نفو�س الأفراد
وت�ساهم بالتايل يف ا�ستقرار املجتمع واملحافظة على
�أمنه وا�ستقراره وجتنيبه �أوجه الف�ساد مما ي�ؤدي �إىل
حياة �أمثل .ولعل �أهم املتطلبات لتلك احلياة واحليوية
النظرة امل�ستقبلية بكثري من الطموح املقرتن بالعمل
اجلاد مع تر�سيخ ثقافة االن�ضباط يف جميع ميادين العمل
واحلر�ص ال�شديد على ا�ستثمار الوقت وتطوير الذات
و�إدراك الأهداف واالهتمام باالنتاجية اجليدة والإجناز
ال�سريع واجل��ودة العالية .فاحلياة �سباق ح�ضاري وال
مكان للمجتمعات اخلاملة  .واالهتمام باالنتاجية اجليدة
والإجناز ال�سريع واجلودة العالية .فاحلياة
�سباق وال مكان ملجتمع خامل بني ال�شعوب
العاملة املتقدمة.

ال �أع ��رف م��ا ال��ذى اختلف ع��ن ال�سابق ،كنا فى
ال�سابق جند اجلريان يتجمعون فى منزل واحد
ويتناولون الطعام مع بع�ضهم البع�ض ،وجند
جو ًا من ال�سكينة والطم�أنينة على اجلميع ،ولكن
الآن وف��ى ع�صر ال�سرعة والتكنولوجيا وجدنا
ب�ع��دا ك�ب�يرا ب�ين الأق� ��ارب ولي�س اجل�ي�ران فقط
وحتى الأخوة.
وجدنا �أن ر�سالة من الهاتف جديرة بال�س�ؤال على
اجلار املري�ض �أو الأخ البعيد �أو القريب الوحيد،
وهو ما يتعار�ض مع تعاليم ديننا احلنيف.
يجب �أن نعود للوقت ال�سابق ،كما يجب �أن ي�سرت
اجلار عيوب جاره وال يتطاول عليه فى البنيان
و�أو�صتنا ال�سنة بالإح�سان �إىل اجلار.
�إب ��د�أ ب�إلقاء ال�سالم وال تنتظر اجل��ار ه��و م��ن يبد�أ
و�إحر�ص على زيارة جريانك ب�شكل م�ستمر وال�س�ؤال
عنهم وعن �أحوالهم ب�شكل دوري.
Nevenabbas88@gmail.com
@nevenabass

آفة المجتمعات
يبدو �أن الأمثال التي كان يقولها من �سبقونا باتت
حكم ًا قيمة تُطبق يف الزمن احلا�ضر ب�شيء من اليقني
ب�صحتها فعندما كانوا يقولون ب��أن (احلا�سد يرى
زوال نعمتك نعمة عليه) كنا نعتقد �أنها مقولة حتمل
�شيئ ًا من املبالغة يف م�ضمونها !! بل ون�شك يف �أن من
قالها كان متحام ً
ال على منهم �أقل منه نعمة وحظ ًا !!
لكن ومبرور الوقت تُثبت الأيام بل و ُيربهن التاريخ
فع ً
ال ب�أن احلكمة من �أفواه ال�سابقني بقعة �ضوء تُنري
طريق ًا كام ً
ال يف احلياة وتفتح �أب��واب��ا مغلقة نحو
االنعكا�سات االجتماعية والأبعاد الفكرية.
احل�سد ..ذلك الداء الذي ي�سكن القلوب وهو الأخطر
من نوعه !! حيث ميثل املنهجية يف التكوين النف�سي
ل��ب��ن��اء ال�شخ�صية ال��ت��ي تخ�ضع ب��ال��درج��ة الأوىل
ملح�صلة العمليات العقلية واالنفعاالت الوجدانية..
يف خمتلف املواقف احلياتية والتعامل مع املعطيات
ف�صاحب القيم وامل��ب��ادئ والأخ�لاق��ي��ات تُ�شري �إليه

الت�صرفات املت�سمة ب��االت��زان االنفعايل والعالقات
الطيبة وامل�شاعر النبيلة بعك�س ذل��ك ال��ذي تُ�سيطر
عليه ال��ن��زع��ة اال�ستعالئية واالجت��اه��ات الع�صبية
والبواعث العدوانية.
واحلا�سدون واقعهم �آفة جمتمعاتهم وعادة ما يكره
احلا�سدون نعمة الله على غريهم  ،فتجدهم ي�ضيقون
ذرع � ًا �إذا �أنعم الله على غريهم باملال� ،أو العلم �أو
اجلاه �أو غري ذلك من نعم الله علينا التي ال تُعد وال
تحُ �صى .قال تعاىل( :قُلْ �أَ ُعو ُذ ِب َر ِ ّب الْ َفل َِق * مِ ن َ�ش ِ ّر َما
خَ لَقَ * َومِ ن َ�ش ِ ّر غَ ِ
َب * َومِ ن َ�ش ِ ّر ال َّن َفّاث ِ
َات
ا�س ٍق ِ�إذَا َوق َ
فيِ الْ ُعقَدِ * َومِ ن َ�ش ِ ّر َح ِ
ا�سدٍ ِ�إذَا َح َ�س َد)..
وق���د ت ��أت��ي ال��ع�ين م��ن �شخ�ص ت��ظ��ن �أن���ه م��ن �أح��ب
النا�س �إل��ي��ك و�أن���ت م��ن �أح��ب النا�س �إل��ي��ه وم��ع ذلك
ي�صيبك بالعني وقد ذكر الله تعاىل الغا�سق �إذا وقب،
والنفاثات يف العقد ،واحلا�سد �إذا ح�سد ،لأن البالء
كله يف هذه الأحوال الثالثة يكون خف ًّيا وهي داخلة

د  .تهاني سعيد الحضرمي
يف قوله تعاىل  ( :م��ن �شر م��ا خ��ل��ق) .و ُي��ع��د احلقد
الذي يمُ ثل الغيظ املكظوم يف النف�س �ضد الآخرين
�أح��د �أدوات ال ُبغ�ض وال�ضغينة التي تُثري الغ�ضب
وتُفقد �صاحبها ركيزة �أ�سا�سية من ركائز الأخ�لاق
احلميدة واملعا�شرة الطيبة يف حياة النا�س فهو �صفة
هدامة وبغي�ضة واحل�سد �أحد نتائجها .وعن الزبري
بن العوام ر�ضي الله عنه قال :قال ر�سول الله �صلى
الله عليه و�سلم« :دب �إليكم داء الأمم قبلكم احل�سد
والبغ�ضاء» .ويف ال�صحيحني عن النبي �صلى الله
عليه و�سلم انه ق��ال« :ال تباغ�ضوا وال تقاطعوا وال
حتا�سدوا وال تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا»..

قطر:

يقولون (ا�صرب على ح�سد احل�سود ف�إن �صربك قاتله ..
كالنار ت�أكل بع�ضها �إن مل جتد ما ت�أكله)
tsfhsa@yahoo.com

محمد حامد الجحدلي

العُال لقاء التاريخ
�أجمل ما يف التاريخ قدميه وحديثه ت�سجيل اللحظة
و�إن اختلفت معايريها جتذب ال�سامع والناظر معا،
جلزء من الدقيقة ولكنه يحمل بني ثناياه الكثري مما
ميكنه دخول املعرتك الفاعل يف �شتى ميادين احلياة..
هكذا ر�سمت �صورة لقاء القادة الأ�شقاء ،ملوك و�أمراء
وممثلي دول جمل�س التعاون اخلليجي ،يف م�ستهل
ع��ام�ه��م امل��ي�ل�ادي اجل��دي��د 2021م  ..ت�ل��ك ال�ن�ظ��رة
التي �أطلت على اجلميع �إب��ان م�ؤمتر القمة الواحد
والأربعني ،يف �أجواء �سادتها املودة واللحمة ملا يربط
ه�ؤالء القادة ،ومن الطبيعي �أن ت�أتي القمة يف موعدها
املنتظر ،حالها كحال بقية امل�ؤمترات ال�سابقة ،حلظة
منتظرة ا�شرتك فيها اجلميع ،على �أر�ض مطار مدينة
العال التاريخية ،بكل �صدق وم�شاعر ودفء اللقاء.
و�أجمع احلا�ضرون على حرارة اللقاء ،بني �ضيوف
اململكة ،وبني م�ستقبلهم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد ب��ن �سلمان ويل العهد ن��ائ��ب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع ،نائبا خلادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز حفظه الله  ..الواقف
ب�شموخ العربي الأ�صيل يف ا�ستقبال ذلك اجلمع من
ال�ق��ادة اخلليجيني وممثليهم ،ك�أنه القائل( :ن� ّ�ورت
اململكة)  ..وقاد ويل العهد القمة اخلليجية باقتدار
وجناح مرحبا باجلميع ،يف �أجواء تردد فيها الكثري
من عبارات الكرم والرجولة التي يتمتع بها �سموه
�شخ�صيا  ..وبعيدا عن املبالغات فقد �أ�ضافت تلك
الأجواء يف �أر�ض املطار ،ويف قاعة اجتماعات القمة،
انطباعات ج ّيا�شة مما �س َّهل جناح �أعمالها.
فامل�شهد ب�أبعاده الزمانية واملكانية ،ان�صب حول جمع
الكلمة و�صدق النوايا احل�سنة ،و�إذاب��ة كل ما كان
يعتقد �إن��ه خ�لاف بني �شقيقني �أو �أك�ثر وف��ق ما كان
عالقا يف ذاكرة البع�ض .
اال ان م�ستقبل الأي ��ام القادمة ينبئ مب��ا ه��و �أجمل
يف مرحلة تعد من �أه��م املراحل التاريخية مل�ستقبل
دول اخلليج والأم ��ة العربية  ،بعد �أن م�ه��دت قمة
ال ُعال بت�ضافر جهود اال�شقاء لهذه املرحلة  ،حت�سبا
لتحديات كادت �أن تع�صف ب�أوتاد البيت اخلليجي ،
رب البيت اخلليجي
لكن عزمية �سلمان بن عبد العزيز ّ
وحكيم العرب � ،أبا بعمق فكره � ،إال �أن ي�شد من �إزر
�أبنائه وا�شقائه حكام اخلليج بعد �أن ر�سم لهم طريق
النجاح.
�سجلت قمة العال التاريخية� ،أن دول اخلليج مع بقية
ال��دول العربية ال�شقيقة� ،أك�ثر تقاربا و�أن اختلفت
املفاهيم لدى البع�ض ،و�أن اجلميع �أمام مرحلة تاريخية
تتطلب امل��زي��د م��ن وح��دة الكلمة ،وتوحيد امل��واق��ف
ال�سيا�سية ،يف مواجهة حزم من التحديات ال�صعبة،
�أثقل من اجلبال الرا�سيات وامل�ساحات اخل�ضراء يف
بالد الرافدين ،التي �أنتجت متور نخيل العراق ،وبُنْ
ورمان اليمن ،وكرز وتفاح �سوريا ،وخريات حو�ض
دلتا النيل ،و�سلة الغذاء العربي يف ال�سودان ،وهو ما
ي�ؤكد قدرة اال�ستثمارات اخلليجية والعربية ،لإعادة
عجلة التنمية وج��ودة الإنتاج ال��زراع��ي ،حتت مظلة
االقت�صاد العربي املوحد ،بديال لطاقة النفط و�أ�سواقه
املتذبذبة ،وحتقيق فر�ص عمل كرمية لل�شباب العربي،
وح�م��اي�ت�ه��م م��ن االن� �خ ��راط يف ع �� �ص��اب��ات اجل��رائ��م
والإره��اب ،ومعاجلة حاالت الفقر وذل ال�س�ؤال ،و�أن
ما ي�شعر به ال�شباب يف دول املغرب العربي ،هو ذلك
الإح�سا�س ال�صادق لدى �شباب اخلليج.

اقتصاد
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الطائف:
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أمس
باألرقام

الذهب

% 100

 226.67رياال

توطين تطبيقات
نقل الركاب

الريا�ض -البالد

�أق��� ّر وزي��ر النقل رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للنقل
املهند�س �صالح ب��ن نا�صر اجلا�سر  ,توطني ن�شاط توجيه
املركبات بن�سبة ،% 100وذل��ك بق�صر العمل على ال�سعوديني
�سوا ًء على املركبات �أو اخلا�صة �أو من خالل املن�ش�آت  ،لتعزيز
فر�ص عمل �أبناء وبنات الوطن يف الن�شاط بعد �أن نه�ضوا به
وحققوا جناحات ت�ؤكد جدارتهم يف جميع فر�ص العمل يف
هذا الن�شاط.
و�أ���ض��اف �أن الهيئة وب�شراكتها الناجحة م��ع ال��ع��دي��د من
اجلهات احلكومية ومنها وزارة الداخلية ،ووزارة امل��وارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية  ،و�صندوق املوارد الب�شرية ،
�أطلقت العديد من املبادرات واتخذت العديد من الإج��راءات
التي عززت من فر�ص عمل ال�سعوديني وال�سعوديات يف هذا
الن�شاط ولعل �أبرزها تعديل نظام املرور لي�سمح بعمل املركبة
اخلا�صة كما مت توقيع اتفاقية مع بنك التنمية االجتماعية
لتمويل �شراء مركبات خا�صة للعمل يف الن�شاط �إ�ضافة �إىل
توقيع اتفاقية مع وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
و�صندوق املوارد الب�شرية لدعم ال�سعوديني مبا ن�سبته %40
من الدخل مبا ال يتجاوز  2400ملن ي�ؤدي عدد رحالت معينة
يف وقت الذروة .وقدم وزير النقل ال�شكر لكافة �شركاء النجاح
من القطاع احلكومي واخلا�ص ،ول�شباب وفتيات هذا الوطن
ال��ذي �أث��ب��ت��وا �أن��ه��م ق���ادرون على العمل يف جميع املجاالت
وجتاوز ال�صعوبات ،منوه ًا بدعم القيادة الر�شيدة وحر�صها
على �أبنائها يف هذا الن�شاط الذي جتلى خالل جائحة كورونا
عرب دعم العاملني يف هذا الن�شاط الذي ي�شكل م�صدر دخلهم
الأ�سا�سي مببلغ  3000ريال ملدة � 3أ�شهر.

تداول

 271مليون ريال

برنت

 57.2دوالر للبرميل

برنامج تدريبي للتحقيق وتعقب غسل األموال

المملكة تعزز كفاءة مكافحة الفساد
نجاحات المملكة

247 1

جدة  -البالد

ملياراً حصيلة
المكافحة

2

كشف جرائم الفساد
والفاسدين

ت��وا���ص��ل امل��م��ل��ك��ة ب��ق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ش��ي��دة  ،ح��رب��ه��ا ال��ق��وي��ة
ال��ن��اج��ح��ة ���ض��د ال��ف�����س��اد  ،حل��م��اي��ة امل���ال ال��ع��ام وم��ق��درات
الدولة ومكت�سباتها  ،وتر�سيخ مبادئ ال�شفافية والنزاهة
واال�ستقرار االجتماعي واالقت�صادي للوطن  ،مما حقق بالغ
الأثر الإيجابي داخليا بردع الف�ساد من خالل ك�شف جرائم
ف�ساد �ضخمة واملتورطني فيها وتقدميهم للعدالة  ،ومن ثم
حققت اململكة تقدما مميزا بني جمموعة دول الع�شرين يف
هذا امل�ؤ�شر  ،كما يف غريه من م�ؤ�شرات عاملية عديدة.
لقد �أك��د خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز  ،حفظه الله  ،على ا�ستمرار الدولة على نهجها
يف حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد والق�ضاء عليه
وردع كل من ت�سول له نف�سه التعدي على املال العام
وا�ستباحة حرمته والعبث ب��ه ،و�أن على الأجهزة
ال�ضبطية وال��رق��اب��ي��ة تعزيز دوره���ا يف ممار�سة
اخت�صا�صاتها مب��ا ي�ضمن الفاعلية وحماية امل��ال
العام واملحافظة عليه .كما �أكد �سمو ويل العهد الأمري
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز� ،أن الف�ساد هو العدو

3

تقدم مميز بين
مجموعة العشرين

الأول للتنمية  ،كما �سبق وك�شف �سموه �أن ح�صيلة مواجهة
احلكومة للف�ساد بلغت  247مليار ريال يف � 3سنوات.
و�ضمن جهود اململكة لتعزيز ك��ف��اءة وق���درات الأج��ه��زة
املعنية مبكافحة الف�ساد ،نظمت اللجن ُة الدائمة ملكافحة غ�سل

4

ترسيخ مبادئ
الشفافية والنزاهة

الأموال برناجم ًا تدريبي ًا عن ُبعد "الأ�صول االفرتا�ضية -
التحقيق و�أدوات التعقب" ،مب�شاركة  70خمت�ص ًا من ممثلي
اجل��ه��ات �أع�ضاء اللجنة ال��دائ��م��ة ،ويختتم �أعماله اليوم
الربنامج التدريبي بناء القدرات
اخلمي�س ،وي�ستهدف
ُ
ورفع الكفاءات لدى اجلهات املعنية يف اململكة ،و�إطالعها
على �آخ��ر امل�ستجدات يف املعايري الدولية ال�����ص��ادرة عن
جمموعة العمل امل��ايل "فاتف" ،واملرتبطة بالأن�شطة ذات
ال�صلة بالأ�صول االفرتا�ضية ومقدمي ِخ�� ْدم��ات الأ�صول
االفرتا�ضية ،وحتليل املخاطر املتعلقة بها.
ويركز الربنامج على تدريب اجلهات الرقابية وجهات
�إن��ف��اذ ال��ق��ان��ون وغ�يره��ا م��ن اجل��ه��ات املعنية؛ لتعزيز
م�ستوى املعرفة حول الأ�صول االفرتا�ضية ومقدمي
ِخ ْدماتها� ،إ�ضافة �إىل تهيئة اجلهات املعنية يف اململكة
ل�ل�إمل��ام ب���آل��ي��ات حت��دي��د وتتبع وم�����ص��ادرة الأ���ص��ول
االفرتا�ضية كجزء من التحقيقات ،و�أُ�س�س تخطيط
التحقيقات ال��ت��ي تنطوي على �أ���ص��ول افرتا�ضية،
ومكان احل�صول على املعلومات ،وكيفية التعاون
دولي ًا يف درا�سة الق�ضايا.

مليون سائح و 22ملياراً للناتج المحلي

بيع الفلل في «البحر األحمر» العام القادم
جدة  -البالد

ي�شكل م�شروع "البحر الأحمر" جت�سيد ًا
طموحا لأحد حماور ر�ؤية  ،2030كوجهة
بالغة التميز يف ت�شكيل م�ستقبل �صناعة
ال�سياحة العاملية  ،وا�ستك�شاف طبيعة
اململكة من جزر و�سواحل  ،و�آثار قدمية،
لي�صبح بوابة البحر الأحمر �أمام العامل،
يتم اليوم تطويره وفق ًا لأعلى املعايري.
وتوقع كبري الإداري�ين يف �شركة البحر
الأح��م��ر للتطوير �أحمد دروي�����ش �أن يتم
الإع�ل�ان ع��ن املرحلة الأوىل لبيع الفلل
ال�سكنية يف م�شروع "البحر الأحمر"
على اخل��ارط��ة اعتبارا من العام املقبل،
الفتا �إىل ا�ستمرار عملية ت�أ�سي�س الوجهة
وت��وف�ير اخل���دم���ات  ،و�أن ال��ط��ل��ب على
الوحدات �سيزداد مع حلول عام .2030
كما ك�شف عن �أن ال�شركة جتري حمادثات
ومذكرات تفاهم مع  11فندقا حتى الآن،
�سيتم الإف�صاح عنها عند التوقيع على
العقود الأ�سا�سية لإدارة الفنادق.
وح�����ول م���راح���ل �إجن������از امل�������ش���روع،
ق��ال دروي�����ش �إن���ه �سيتم االن��ت��ه��اء م��ن 4
منتجعات 3 ،منها ع��ل��ى اجل����زر ،وواح���د
�صحرواي ،بالإ�ضافة �إىل امل��ط��ار ،وال��ذي
�سيكون جاهزا ال�ستقبال ال��زوار بالتزامن
مع املنتجعات يف نهاية عام  ،2022مبينا
�أن���ه مت االن��ت��ه��اء م��ن ج��زء كبري م��ن �شبكة
الطرق بطول  60كيلومرتا من �أ�صل 80
كيلومرتا  ،م�شريا �إىل �أن ذلك ي�شمل �أي�ضا
االنتهاء من املدينة ال�ساحلية والتي تُعد ح ًّيا
متكاملاً للعاملني يف املنتجعات ،وتتوفر
فيه م�ست�شفيات ومدار�س وم�ساكن.
وخ�ل�ال لقائه م��ع "بودكا�ست �سقراط"
�أو�����ض����ح دروي���������ش �أن امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��ي��ة

تت�ضمن اجل��زي��رة الرئي�سية مب�ساحة 4
كيلومرتات مربعة ،والتي ت�ضم  %80من
ال��ف��ن��ادق� ،إ���ض��اف��ة �إىل املنتجعات و�أم��اك��ن
الرتفيه والأماكن اللوج�ستية ،م�شريا �إىل
�أنها �ستنتهي بنهاية عام  ، 2023ويطمح
امل�شروع ال�ستقطاب � 300أل��ف �سائح يف
ن��ه��اي��ة امل��رح��ل��ة الأوىل ،م��ن ال�����س��ع��ودي�ين
واملناطق اخلليجية امل��ج��اورة ،وال�سياح
ال��ع��امل��ي�ين م��ن �أوروب�����ا و�أم��ري��ك��ا و�آ���س��ي��ا.
وكانت �شركة "البحر الأحمر للتطوير" قد
ب��د�أت يف فرباير � 2019أعمال الإن�شاء يف
املرحلة الأولية من امل�شروع ال�ضخم الذي

�أطلقه �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد
بن �سلمان ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال�����وزراء رئ��ي�����س جمل�س �إدارة �صندوق
اال�ستثمارات العامة  ،على �أحد �أكرث املواقع
الطبيعية جما ًال وتنوع ًا يف العامل ،وي�شمل
امل�شروع تطوير  22جزيرة من �أ�صل �أكرث
م��ن  90ج��زي��رة ،وخلق �أك�ثر م��ن � 70أل��ف
فر�صة عمل ،كما �سيقوم امل�شروع بدور مهم
يف دفع عجلة ال َتّنوع االقت�صادي باململكة
من خالل جذب نحو مليون �سائح �سنوي ًا،
وامل�ساهمة ب�إ�ضافة �أكرث من  22مليار ريال
�إىل الناجت املحلي للمملكة.

«واعد» يضاعف القروض للشركات الناشئة
الظهران  -البالد

�ضاعف مرك ُز �أرامكو ال�سعودية لريادة الأعمال "واعد" ن�سبة
�إق��را���ض ال�شركات اجل��دي��دة والنا�شئة يف اململكة �إىل ثالثة
ّ
و�ضخ املزيد من الأم��وال لدعم
�أ�ضعاف خالل العام 2020م،
الأع��م��ال التجارية ع�بر اال�ستثمار يف ر�أ����س امل��ال لل�شركات،
وذلك �ضمن جهود املركز لتعزيز الدعم املادي لرواد الأعمال يف
اململكة.
و�أو�ضح املرك ُز �أن زيادة مدفوعات القرو�ض املالية للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة بلغ  31مليون ري��ال يف العام 2020م،

خ�ص�ص مركز "واعد"  43مليون ريال ال�ستثمارات ر�أ�س
كما ّ
املال اال�ستثماري ،وذلك بزيادة بلغت  %34مقارنة بـ  32مليون
ريال يف عام 2019م .و�أ�شار �إىل �أن عدد القرو�ض املمولة يف
العام 2019م بلغ  4قرو�ض يف حني ارتفع عدد القرو�ض يف
عام 2020م �إىل  12قر�ض ًا� ،إ�ضافة �إىل زيادة عدد اتفاقيات ر�أ�س
امل��ال اال�ستثماري املنفذة من � 7إىل  9اتفاقيات خ�لال الفرتة
نف�سها ،وا�ستثمار املركز ب�أكرث من  375مليون ريال لدعم منو
مئات الأعمال املبتكرة يف املجال الرقمي يف اململكة ،من خالل
توفري ِخ ْدمات القرو�ض وا�ستثمارات ر�أ�س املال اجلري.
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اغتياالت وفساد وممارسات عدوانية داخليا وخارجيا

أردوغان يقود تركيا إلى العزلة

البالد – عمر ر�أفت

الكونغرس يوافق على
عزل ترمب ..وبنس يرفض
وا�شنطن  -البالد

����ص���وّت جم��ل�����س ال���ن���واب الأم���ري���ك���ي� ،أم�����س
(الأرب��ع��اء) ،باملوافقة على ق��رار يطالب نائب
الرئي�س الأمريكي مايك بن�س بتفعيل التعديل
اخل��ام�����س وال��ع�����ش��ري��ن م��ن ال��د���س��ت��ور ،وال���ذي
ي�سمح له بعزل الرئي�س املنتهية واليته دونالد
ترمب� ،أو تنحيته عن مهامه .و�أعلن مايك بن�س،
رف�ضه اللجوء �إىل التعديل اخلام�س والع�شرين
للد�ستور لتنحية الرئي�س ت��رم��ب ،وق���ال يف
ر�سالة �إىل رئي�سة جمل�س النواب الدميوقراطية
نان�سي بيلو�سي" :مع بقاء ثمانية �أيام فقط يف
أنت والكتلة الدميوقراطية
فرتة والية الرئي�سِ � ،
تطلبان مني وم��ن احل��ك��وم��ة تفعيل التعديل
اخلام�س والع�شرين للد�ستور ،وال��ذي يجيز

البالد – ر�ضا �سالمة

حلزب العدالة والتنمية تورطوا فيها �أثناء �إدارتهم للبلدية.
وي���واج���ه �أردوغ�������ان ���ض��غ��وط��ا داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة ل���ردع
ممار�ساتها العدوانية� ،إذ جتري القوات اخلا�صة من اليونان
وقرب�ص والواليات املتحدة تدريبات م�شرتكة يف املنطقة
البحرية قبالة القاعدة البحرية يف خليج �سودا بجزيرة
ك��ري��ت ،بجنوب ال��ي��ون��ان ،وف��ق��ا لو�سائل �إع�ل�ام يونانية،
�أكدت ت�صميم التدريبات الثالثية لتعزيز التعاون بني قوات
البلدان الثالثة ،وذلك حت�سبا لأي ا�ضطرابات باملنطقة ،يف
ظل تغول تركيا على احل��دود البحرية اليونانية والتنقب
عن الغاز قبالة قرب�ص ،ما يجعل من الأهمية اال�ستعداد

اجليد لأي مناو�شات من قبل �أنقرة التي ت�سعى الآن لتهدئة
الأو�ضاع ،غري �أنها قد تنقلب يف �أية حلظة.
�إىل ذل��ك ،ق��ال تقرير ن�شرته �صحيفة "فاينان�شيال تاميز"
الربيطانية� ،إن الأفعال الذى يقوم بها الرئي�س �أردوغان فى
ال�سيا�سة اخلارجية قد جتعل تركيا معزولة عن العامل ،مبينة
�أن تدخالته يف �أذربيجان و�سوريا و�شمال العراق ،و�إر�سال
ق��وات �إىل ليبيا وانخرط فى مواجهة بحرية مع اليونان
�أغ�ضبت حلف الناتو و�أعادت �إ�شعال اخل�صومات القدمية،
م�شرية �إىل �أن �آمال ان�ضمام تركيا لالحتاد الأوروبى تال�شت
و�سط انعدام الثقة يف �أردوغان.

مطالبات يمنية بمحاكمة الحوثيين دوليا

عدن  -البالد

متداولة ،م�سلحني حوثيني يقومون ب�سحل جثث
قتلى مدنيني من �أهايل احليمة ،مت قتلهم بطريقة
�إرهابية ومتوح�شة ،بينما ت��داول نا�شطون على
مواقع التوا�صل االجتماعي� ،صورة من منطقة
احليمة تظهر اثنني من املواطنني جرى �إعدامهما
�شن ًقا م��ن قبل امليلي�شيا احلوثية ،التي تعمدت
التمثيل بجثتي املواطنني ،من خالل تعليقهما يف
�شجرة على طريق عام ،بعد �أن فارقا احلياة ،لت�ؤكد
بذلك �أنها جماعة �إرهابية.
وارتفع عدد �ضحايا جمازر ميلي�شيا احلوثي يف
منطقة احليمة �إىل  10قتلى و 31جريحً ا� ،أغلبهم
ن�ساء و�أط��ف��ال ،فيما �أف��ادت م�صادر حقوقية� ،أن
ميلي�شيا احلوثي اختطفت  144مواط ًنا من �أهايل

عزلة احليمة ،بينهم  13طفلاً  ،كرهائن ،وداهمت
 109منازل ،ودمرت  19اً
منزل ،كما ت�ضررت منازل
�أخرى جراء الق�صف والقن�ص واالجتياح امل�سلح
بالدبابات والآليات املدرعة.
�إىل ذلك ،انطلقت �أم�س ،حملة �إلكرتونية لنا�شطني
وم��واط��ن�ين مينيني ب��ع��ن��وان "احلوثية جماعة
�إرهابية" ،تناولت جرائم االنقالبيني الإرهابية منذ
اجتياح �صنعاء �أواخ��ر  ،2014منددة بامليلي�شيا
وج��رائ��م��ه��ا م��ن ق��ت��ل وخ��ط��ف وت��ع��ذي��ب وت�شريد
لآالف ال��ي��م��ن��ي�ين ،وت��ف��ج�ير امل��ن��ازل واملمتلكات
العامة واخلا�صة وامل�ساجد ودور حتفيظ القر�آن
واملدار�س واملرافق التعليمية ،وحتويل امل�ساجد
�إىل ثكنات ع�سكرية وا�سرتاحات لعنا�صرها.

أمريكا تشدد قبضتها على إيران بعقوبات جديدة
البالد  -ها�شم �آل الها�شم

mahmoud@albiladdaily.com

لنائب الرئي�س ب�أن يقرر باال�شرتاك مع �أغلبية
الوزراء تنحية الرئي�س �إذا ما وجدوه غري قادر
على حتمّل �أعباء من�صبه .ال �أعتقد �أن مثل هذا
الإجراء ي�صبّ يف م�صلحة �أمتنا �أو يتما�شى مع
د�ستورنا" .و�شدد بن�س يف ر�سالته �إىل بيلو�سي
على �أن التعديل الد�ستوري ميكن اللجوء �إليه
يف حالة وحيدة هي "�إ�صابة الرئي�س بالعجز
�أو الإعاقة" ،وال ميكن بتاتا ا�ستخدامه "و�سيلة
للعقاب �أو الغت�صاب ال�سلطة" ،الفتا �إىل �أنه
ق��اوم كل ال�ضغوط ال�شديدة التي تع ّر�ض لها
من داخ��ل حزبه لإبطال الأ���ص��وات االنتخابية
من ال��والي��ات املت�أرجحة التي ف��از بها بايدن،
و�أوف��ى بواجبه الد�ستوري يف امل�صادقة على
فوز مناف�س ترامب بالرئا�سة.

لبنان ..تعطيل جديد لملف تشكيل الحكومة

المليشيا تنفذ جرائم قتل وحشي في الحيمة

تتواىل تنديدات ال�شعب اليمني بجرائم امليلي�شيا
احلوثية االنقالبية ،ذراع �إي���ران يف اليمن� ،إذ
نظم مينيون من �أبناء احليمة� ،أم�س (الأربعاء)،
وقفة احتجاجية يف مدينة تعز للتنديد بجرائم
احلوثيني التي تتك�شف يوميًا لت�ؤكد �أن امللي�شيا
االن��ق�لاب��ي��ة ت�ستحق ب��ال��ف��ع��ل ت�صنيفها منظمة
�إره��اب��ي��ة .و�أدان املحتجون ،ع���دوان ملي�شيات
احل��وث��ي الإره��اب��ي��ة ع��ل��ى �أب���ن���اء ت��ع��ز وارت��ك��اب
�أب�شع اجلرائم بحقهم ،مطالبني املجتمع الدويل
واملبعوث الأمم���ي لليمن م��ارت��ن غريفيث ،ال��ذي
يقدم اليوم �إحاطة جديدة ملجل�س الأمن حول �آخر
امل�ستجدات يف اليمن ،القيام بواجباتهم الإن�سانية
وال��ت��دخ��ل ل��وق��ف احل��م��ل��ة احل��وث��ي��ة واجل���رائ���م
الوح�شية بحق �أبناء منطقة احليمة ،وحماكمة
قادة امليلي�شيا �أمام املحكمة اجلنائية الدولية.
وقال بيان �صادر عن الوقفة� ،إن ميلي�شيا احلوثي
الإره���اب���ي���ة ت��وا���ص��ل ج���رائ���م ال��ق��ت��ل وال��ت�����ش��ري��د
والتدمري ونهب الأم��وال وامل��زارع با�سم اجلباية
ودع���م امل��ج��ه��ود احل��رب��ي ،م�ضي ًفا �أن امليلي�شيا
جت��رد املواطنني من ممتلكاتهم ومزارعهم حتت
ذرائ��ع واهية .وعلى م��دى نحو �أ�سبوع ارتكبت
ميلي�شيات احلوثي الإرهابية جرائم وح�شية بحق
�أبناء منطقة احليمة� ،شرق تعز ،و�صلت لأكرث من
 330جرمية وفق تقرير لل�شبكة اليمنية للحقوق
واحل��ري��ات .ويف ال�سياق� ،أظهرت مقاطع فيديو

حممود �أحمد حممد

0

الرقم املوحد920001222 :

مي�ضي الرئي�س ال�ترك��ي نحو نهاية م�شواره ال�سيا�سي،
ب�سبب املمار�سات القمعية ملعار�ضيه يف الداخل واخلارج،
وتدخله يف �ش�ؤون ال��دول الأخ��رى� ،إذ تتوا�صل حماوالت
حكومته الغتيال املعار�ضني ورعاية الف�ساد ،ما يجعله على
حافة الرحيل ،خ�صو�صا بعد رف�ض �أوروبا تودده.
ورحلت ال�سلطات النم�ساوية �أم�س (الأرب��ع��اء) ،جا�سو�سً ا
ت��رك��يً��ا� ،أق���ر ب���أن��ه تلقى �أوام����ر باغتيال ث�لاث �شخ�صيات
من�ساوية تنتقد �سيا�سيات �أردوغ�����ان ،وذك���رت �أن ق��رار
ترحيل فيا�ض �أوزت��ورك ،الذي كان من املفرت�ض حماكمته
يف  4فرباير القادم ،مت على �أ�سا�س �أنه ي�شكل تهديدا لأمن
النا�س ،حيث اعرتف جلهاز اال�ستخبارات النم�ساوي ب�أنه مت
تكليفه من قبل املخابرات الرتكية باغتيال ثالث �شخ�صيات
من�ساوية تنتقد �سيا�سات �أردوغ���ان ،وه��م النواب الثالثة
بحزب اخل�ضر الكردي :بريفان �أ�صالن� ،أندري�س �ست�شيدار،
وبيرت بيلز .وقال �أوزتورك �إنه كان من املقرر اغتيال النائبة
�أ�صالن يف �شهر مار�س املن�صرم ،لكن العملية مل تتم لتعر�ضه
لك�سر يف ال�ساق �أث��ن��اء ت��واج��ده ب�إيطاليا ،بينما وُ�ضعت
�أ�صالن حتت حماية ال�شرطة النم�ساوية �إذ الميكنها مغادرة
منزلها دون �سرتة واقية من الر�صا�ص .وقالت �أ�صالن �إن
الهجوم املخطط �ضدها ك��ان ج���زءًا م��ن عملية �أك�بر لن�شر
الفو�ضى والرتهيب يف عموم �أوروبا.
وك�����ش��ف��ت �أ����ص�ل�ان يف وق���ت ���س��اب��ق ع��ن �شبكة م��ن عمالء
املخابرات الع�سكرية الرتكية يف فيينا والعديد من املقاطعات
النم�ساوية الأخ��رى ،التي ُكلفت ب�إثارة اال�ضطرابات بني
املجتمعات الرتكية والكردية يف البالد.
ويف ملف ف�ساد ح��زب �أردوغ���ان� ،أر�سلت وزارة الداخلية
 3مفت�شني ،لت�سلم ملفات ف�ساد احل��زب احلاكم التي �أعلن
عمدة البلدية �أكرم �إمام �أوغلو يف وقت �سابق �أنه �سينقلها
للق�ضاء ،حيث مت ت�سليم  35ملفا من �أ�صل  40ملفا للف�ساد
�إىل املحققني .ومنذ تويل �أك��رم �إم��ام �أوغلو التابع حلزب
ال�شعب اجلمهوري املعار�ض ،رئا�سة بلدية �إ�سطنبول ،بد�أ
التحقيق يف ق�ضايا الف�ساد التي قال �إن م�س�ؤولني تابعنب

املدير العام

�ضاعفت الواليات املتحدة ق�ضبتها على الكيانات املرتبطة ب�إيران ،معلنة
�أم�س (الأربعاء) ،فر�ض عقوبات جديدة على � 3أف��راد و  16كيانا مرتبطا
بنظام امل�لايل ،قا�صدة بذلك ق�ص �أجنحة ط��ه��ران ،وحتجيم �إرهابها يف
خمتلف دول العامل .وقالت وزارة اخلزانة الأمريكية� ،إنها فر�ضت العقوبات
اجلديدة على اجلهات املرتبطة بتعامالت مبا�شرة مع �إي��ران ،ما ي�ؤكد �أن
وا�شنطن �ساعية للت�ضييق �أكرث على نظام املاليل لوقف متويله للإرهاب.
وي�سري نظام املاليل على خطى تنظيم داع�ش الإرهابي يف �سوريا والعراق
بتدمري امل��واق��ع التاريخية يف �إقليم الأح����واز� ،إذ ه��دم احل��ر���س الثوري
الإي���راين موقع "جوبجي" الأث���ري ال��ذي بني يف الع�صر العيالمي قبل
� 3500سنة يف مدينة رامز مبحافظة الأحواز ال�شمالية (خوز�ستان) .وقال
مركز درا�سات � ،DUSCإن النظام الإيراين له تاريخ طويل من التخريب
الثقايف خ�صو�صا يف الأحواز ،حيث دمر وهدم العديد من املواقع الأثرية
التي يعود تاريخ بع�ضها �إىل �آالف ال�سنني ،مو�ضحً ا �أنه عام  2018دمرت
�شركات النفط والغاز احلكومية �أي�ضا قرية "تل برمي" التاريخية التي
يعود بناءها �إىل �أربعة �آالف �سنة قبل امليالد .واعتربت املحامية الأمريكية
�إيرينا ت�سوكرمان� ،أن هدم املواقع التاريخية ي�شكل حماولة لإبادة جماعية
ثقافية وحمو للهويات ،ما ميثل انتهاكا للمعايري الدولية ،م�ضيفة �أنه ينبغي
لليون�سكو �أن تتخذ �إج��راءات �ضد �إيران ب�سبب ممار�ساتها الرببرية التي

جتعلها �أ�شبه بداع�ش وطالبان ،كما يجب �أن يعامل النظام الإيراين متاما
مثل هذه املنظمات الإرهابية .و�أك��د مواطنون من �إقليم الأح��واز العربي
الذي احتلته �إيران عام  1925وتنتهج ممار�سات عن�صرية �ضد �سكانه العرب
ملحو هويتهم وطردهم من ديارهم ومزارعهم� ،أن الرتاث الأثري واملعماري
الغني للأحواز يعاين من الدمار والتدهور والإهمال ،م�ستنكرين اعتداء
ال�سلطات الإيرانية املدمر على تراث املنطقة ،م�شريين �إىل �أن �سلوك املاليل
لي�س تطورًا جديدًا ،بل جزء من �سيا�سة ثابتة وممنهجة للنظام.
ودمرت احلكومة الإيرانية ،العديد من املواقع التاريخية يف الأحواز ،مثل
القالع والق�صور والبيوت القدمية� ،إ�ضافة �إىل دور عبادة وج�سور ومقابر
و�أ�سواق ،بينما ي�ؤكد علماء الآثار وامل�ؤرخون الأحوازيون ت�صميمهم على
حماربة تدمري تراثهم و�آثارهم الثقافية.
ي�أتي هذا ،فيما انتهاكات النظام الإيراين بحق ال�شعب العربي الأحوازي
الذي يرزح حتت االحتالل الفار�سي لنحو قرن ،تتوا�صل ،وتتنوع بني القتل
خارج �إطار القانون وتعطي�ش القرى الأحوازية واعتقال الق�صر.
ويحاول نظام املاليل تغيري تركيبة ال�سكان يف الأحواز ،عن طريق تهجري
ال�سكان الأ�صليني بقطع امل��ي��اه ع��ن ق��راه��م ،حتى ال يتمكنوا م��ن زراع��ة
�أرا�ضيهم ،وهي ممار�سة تتم ب�شكل ممنهج ،خا�صة يف منطق َتي "الغيزانية"
و"احلفري" الغنيتني بالنفط ،لإفقار وجتويع الأح��وازي�ين ،رغم الرثوات
الطبيعية والأنهار التي جتري يف الأحواز املحتلة.

ج���ددت �أح����زاب �سيا�سية لبنانية ،املطالبة
بت�شكيل حكومة م�ستقلني لإخ��راج البالد من
الأزم���ة ال�سيا�سية واالقت�صادية امل�ستحكمة
وامل��م��ت��دة ل�����ش��ه��ور ،وال���ت���ي ف��اق��م��ت م��ع��ان��اة
اللبنانيني ب�شكل غ�ير م�سبوق .وق���ال بيان
����ص���در ع���ن "لقاء ت�شرين" ،ت��ع��ل��ي�� ًق��ا على
الت�سريبات والرتا�شقات الأخ�يرة بني فريقي
رئي�س اجلمهورية ورئي�س ال��وزراء املكلف،
�إن الأزمة االقت�صادية واملالية اخلانقة تتفاقم،
نتيجة تخبط ال�سلطة يف ق��رارات تغيب عنها
الر�ؤية الوطنية وامل�صلحة العامة لتحل حملها
ال��ق��رارات االرجتالية ،معتربًا �أن االنهيارات
ت�ؤكد املبادىء التي اجتمع عليها اللبنانيون
يف � 17أكتوبر والتي طالبت بالدولة املدنية
الدميوقراطية احلديثة .ودعا "لقاء ت�شرين"،
ال��ذي ي�ضم غالبية مكونات ح��راك ث��ورة 17

�أكتوبر املنطلق �ضد الطبقة ال�سيا�سية الفا�سدة
وهيمنة �إي��ران على مفا�صل الدولة اللبنانية،
�إىل ت�أليف حكومة م�ستقلني و�أ�صحاب قرار،
مع منحها ال�صالحيات الت�شريعية التي ت�سمح
لها ب�إعادة تكوين ال�سلطة وامل�ؤ�س�سات .من
جهتها� ،أ�شارت م�صادر �سيا�سية �إىل �أن النفق
املظلم ال��ذي دخ��ل �إليه ملف ت�أليف احلكومة
ي�صعب اخل����روج م��ن��ه ،مبينة �أن حتريكه
�أ�ضحى يف غياهب الن�سيان ،منوهة �إىل �أن
امل��ل��ف �أ���ص��ب��ح يف "الثالجة" بانتظار جالء
امل�سار الإقليمي – ال��دويل بعد تن�صيب جو
ب��اي��دن الأرب���ع���اء امل��ق��ب��ل .و�أ���ض��اف��ت امل�صادر
اللبنانية املطلعة �أن احل��ال الراهنة مر�شحة
لال�ستمرار على ما هي عليه �أقله �ستة �أ�شهر
�إ�ضافية ،وهو املوعد الذي يفرت�ض �أن يتبينّ
معه مواقف الإدارة الأمريكية اجلديدة فيما
يتعلق مبلفات املنطقة.

متابعات
8

"جبل القمر"  ..تحفة
طبيعية للتخييم
ومشاهدة الغروب

اخلمي�س  1جمادى الآخرة 1442هـ املوافق  14يناير2021م ال�سنة  90العدد 23234

انطالق كرنفال الطهي بمركز المحمدية النموذجي

دعم المطبخ السعودي وإبراز مواهب الشباب

جدة ـــ يا�سر بن يو�سف

يقع جبل القمر بالقرب من ع�سفان مبحافظة جدة ،ومت
�إدراج���ه �ضمن مظلة مو�سم "�شتاء ال�سعودية" الذي
يجمع  17وجهة �سعودية تقدم  300فعالية ذات تنوع
مكاين من قمم جبال �إىل �أعماق بحار ،وتنوع مناخي من
بارد جد ًا �إىل �أجواء معتدلة ،منها جبل جديب بتكويناته
ال�صخريَّة الفريدة التي تبدو كنحت يدوي ب�شري قبل
�آالف ال�سنني.
ت��ع��ود ت�سمية جبل القمر �إىل ت�شابه ت�ضاري�سه مع
بع�ض تفا�صيل �سطح القمر من ناحية ت�ضاد الأل��وان
والت�ضاري�س بني �صخور حالكة ال�سواد ،ورمال �صارخة
البيا�ض ،كما يحاط ال��وادي بطبيعة خلاَّ بة ،ب�إطالالت
جميلة ،مع الإ���ش��ارة �إىل �أ َّن��ه ام��ت��داد �صحراوي رحب
ملحبي مغامرات امل�شي الطويل والتخييم والت�سلق،
ومكان مثا ّ
يل ملراقبة غ��روب ال�شم�س ،ثم متعة ت�أمّل
النجوم ،و�إ�شعال النريان ،واملبيت مبخيمات م�ؤقتة.
ي�أتي ت�أمُّل عجائب الطبيعة �سبب ًا �آخر للتوجه �إىل وادي
القمر؛ لأنه مينح العيون منظر ًا رائع ًا لغروب ال�شم�س،
وت�ألق ًا مبهر ًا للقمر ،ونافذة وا�سعة على جنوم ت�ضيء
�سماء �صافية يف غالبية �أي��ام ال�سنة ،و�سيكون مُمكن ًا
ملحبِّي النجوم �أن ي�شريوا �إىل كويكبة �أوريون ب�سهولة
�أكرب بف�ضل �سماء فائقة الظلمة �أي�ض ًا.
توجد خيارات متنوعة للباحثني عن رحلة �أك�ثر جر�أة
بني الكثبان الرملية ،وال��ط��رق ال��وع��رة ،والتخييم يف
ال�صحراء لعدة �أيام ،بني �صخور �سوداء حميطة بالرمال
متتد على م�سافة �أميال ،و�أوقات ملحبي مغامرات ركوب
الدراجات الرباعية .كما يتوافر الكثري من الن�شاطات
الأخرى املالئمة للعائالت والأطفال ،مثل ركوب اجلمال،
وت�سلق اجلبال ،وكرة القدم ،وكرة الطائرة ،و�شد احلبل.
تتنوع الباقات والفعاليات؛ فلكل فعالية جدولها الزمني،
وق��وائ��م خدماتها ،و�أ���س��ع��اره��ا ،وتتفق كلها على �أنها
جزء من مو�سم "�شتاء ال�سعودية" " -ال�شتاء حولك"،
بفعالياته الـ 300املقدمة من � 200شركة ،وين�شط �إىل 31
مار�س ،يف  17وجهة �سياحية باململكة.

جدة ــ خالد بن مر�ضاح -يا�سر بن يو�سف

توا�صل امانة جدة م�ساهماتها يف تنمية وتطوير ال�صناعات
واحل��رف اليدوية يف املجتمع ،وباالم�س د�شنت الأمانة
مهرجان الطهي مبركز املحمدية النموذجي بح�ضور وكيل
�أمني حمافظة جدة خلدمة املجتمع املهند�س عائ�ض بن على
الزهراين ،فيما مت تكرمي �صحيفة "البالد" ب�صفتها الراعي
االعالمي للمهرجان وذلك بح�ضور حمد مطبقاين مدير �إدارة
التطوير ويت�ضمن املهرجان حزمة من الن�شاطات والربامج
املنوعة ،التي تتيح ل��زواره التفاعل وم�شاهدة الفعاليات

والأن�شطة ،املتمثلة يف الوان الطبخ مبختلف انواعه ،وذلك
مع تطبيق االجراءات االحرتازية من قبل منظمي الفعالية
وامل�شاركني يف املهرجان .وقالت الدكتورة هويدا جمل
الليل م�ست�شارة العالقات العامة بالكرنفال �أن الفعالية بد�أت
كفكرة مع ال�شيف حممد دروي�ش ،الفتة �إىل �أن الكرنفال
يحتفي مبهنة الطهي و�إل��ق��اء ال�ضوء على املتميزين من
الطهاة املحرتفني والهواة يف ظل م�شاركات حملية وعربية
وعاملية  ،وبتواجد ال�شركات املتخ�ص�صة يف الأطعمة،
حيث يتم �إبراز املواهب و�إثراء املطبخ املحلي ،ف�ضال عن

ابراز �أهمية جمعية مراكز االحياء ك�أماكن تعزز الأن�شطة
االجتماعية بني �أهايل الأحياء وتطلق الربامج الريا�ضية
والثقافيه واالجتماعية ،وت�ضمن فعاليات الكرنفال العديد
من الأن�شطة وم�سابقات الطهي �إىل جانب توظيف جتارب
م�شاهري الطهاة ،وبيع �أطعمة الأ�سر املنتجة ،وعقد اللقاءات
التي تركز على قواعد الأمن وال�سالمة يف الغذاء .و�أ�ضافت
انه مت اط�لاق م�سابقة الطهي احلر على هام�ش الكرنفال
وكانت جلنة التحكيم ت�ضم كال من ال�شيف بدور بدر وال�شيف
اينا�س اخل�ضري وهي حمكم �سابق مب�سابقات الطهي .ومت

ت�صفية املتقدمني للم�سابقة اىل  ١٦كادرا تناف�سوا .من جهته
�أو�ضح �أحمد �سعيد رئي�س جمل�س ادارة احدى ال�شركات
امل�شاركة يف الفعالية �أن املهرجان ي�ساهم يف دعم ال�شباب
وت�أهليهم ل�سوق العمل ،الفتا �إىل �أن الكرنفال ت�ضمن جميع
فنون الطبخ واعداد القهوة مبختلف انواعها.
يذكر �أن ال�سعوديني ينفقون ما يزيد عن  5مليارات ريال
�سنوي ًا على القهوة ،حيث حققت اململكة من��و ًا ف��اق %25
خ�لال ال�سنوات الأرب���ع املا�ضية ،مما يجعلها من �أ�سرع
الأ�سواق منو ًا يف العامل".

إتالف  3000كيلوجراما
من األسماك الفاسدة

ضبط  4حظائر مخالفة لبيع حليب اإلبل
جدة ـ يا�سر بن يو�سف

تنت�شر حظائر الإبل ومواقع بيع حليب النوق على
جانب الطرقات يف �شمال ج��دة وبالأم�س �ضبطت
جل��ن��ة ت��ر�أ���س��ت��ه��ا وزارة البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة
مب��ح��اف��ظ��ة ج���دة وع�����ض��وي��ة ع���دة ج��ه��ات حكومية،
 4حظائر خمالفة للنظام تبيع حليب الإب���ل على
الطرقات يف �شمال ج��دة طريق ب��رمي��ان .و�أو�ضح
املهند�س عادل بن مطلق ال�شيخ مدير مكتب وزارة
البيئة واملياه والزراعة مبحافظة جدة �أنه ن ّفذ مكتب
الوزارة بالتعاون مع اللجنة امل�شكلة ملنع بيع حليب
الإبل ،جوالت تفتي�شية رقابية ا�ستهدفت بائعي حليب

الإب���ل على ال��ط��رق��ات والأ���س��واق حل�صر املخالفني
وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم وذلك بالتعاون
مع �أمانة جدة و�شرطة حمافظة جدة وف��رع وزارة
التجارة مبنطقة مكة املكرمة ومب�شاركة اجلهات
امل�شاركة ببلدية ملي�ساء الفرعيه ،و�إدارة النظافة
واملردام و�إدارة الوقاية ال�صحية .حيث مت �إزالة ()4
حظائر خمالفة  ،وم�صادرة جميع الأواين ومن�صات
خا�صة بيع حليب الإبل ومت تطهري املواقع بالكامل
وال��ر���ش ب��امل��ب��ي��دات احل�����ش��ري��ة يف منطقة اخل��م��رة
بجدة ،ومت �إعداد حم�ضر بالواقعة من قبل اللجنة
و�إي��ق��اع امل��خ��ال��ف��ات عليهم .وج���اءت تلك اجل��والت

التفتي�شية �سعي ًا من "وزارة البيئة" للق�ضاء على
ظاهرة انت�شار بيع احلليب بال�شكل الع�شوائي الذي
قد يكون �سبب ًا يف نقل كثري من الأمرا�ض اخلطرية
من احليوان �إىل الإن�سان (الأمرا�ض امل�شرتكة)؛ مما
ي�ش ّكل خطورة على ال�صحة ،خا�صة يف ظل انعدام
نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع احلليب فيها،
ما يتطلب ت�شديد الرقابة ال�صحية ،و�ضبط ممار�سة
ذلك الن�شاط الع�شوائي.
و����ش���ددت احل��م��ل��ة ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ي��ع
ال��ع�����ش��وائ��ي حلليب الإب����ل يف ال��ط��رق��ات ،و�ضبط
املخالفني ،و�إيقاع العقوبات الالزمة بحقهم.

جدة  -يا�سر بن يو�سف

�أتلفت �أمانة جدة ممثلة يف بلدية �أب��رق الرغامة الفرعية
 3000كيلو جرام من الأ�سماك الفا�سدة وجمهولة امل�صدر
بحي "مريخ" و ١٥٠كيلوجراما جمهزة للتوزيع ،وذلك
بعد ر�صد �أحد املواقع املخالفة لتخزين وجتفيف وتغليف
�أ�سماك غري �صاحلة لال�ستخدام الآدم��ي .و�أو�ضح رئي�س
بلدية �أب���رق ال��رغ��ام��ة خليل م��ب��ارك ال��زه��راين �أن الفرق
الرقابية متكنت من �ضبط موقع خمالف ال يحمل ترخي�ص ًا
عبارة عن "حو�ش" م�سور على م�ساحة  3000كم ي�ستخدم
لتخزين الأ�سماك بطرق غري نظامية �أو �صحية حيث جرى
اتخاذ الالزم حياله من م�صادرة و�إتالف للأ�سماك و�إغالق
امل��وق��ع .و�أك���د ال��زه��راين �أن البلدية �ستوا�صل �أعمالها
لتح�سني اخلدمات املقدمة لل�سكان ومنع املخالفات البلدية.
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في الجولة العاشرة من رالي داكار السعودية 2021

الراجحي يفوز بالسيارات وخروج اضطراري لمتصدر الدراجات النارية
علي معي�ض

كؤوس الملوك لمسة وفاء

الريا�ض  -هاين الب�شر

حقق البطل ال�سعودي يزيد الراجحي ف��وزه الثاين
يف رايل داك��ار ال�سعودية  ،2021حيث ت�صدّر ترتيب
اجل��ول��ة العا�شرة يف فئة ال�سيارات ،و�أت���ى م��ن بعده
القطري نا�صر العطية بفارق دقيقتني و�أرب���ع ث��وان،
بينما ح ّل الفرن�سي �ستيفان بيرتهان�سل ثالث ًا.
وحافظ بيرتهان�سل على املركز الأول يف الرتتيب العام
لل�سيارات ،بينما ي�أتي من بعده العطية ثم كارلو�س
�ساينز ثالث ًا .وكانت املرحلة العا�شرة قد انطلقت من
نيوم وانتهت يف العال ،و�صرّح الراجحي بعد الفوز:
"احلمد لله ،كنا �سريعني وا�ستطعنا �أن ننهي املرحلة
باملركز الأول ،و�أدى اّملحي دي��رك اً
عمل رائ��عً��ا .ويف
فئة الدراجات النارية� ،سيطر فريق هوندا على املراكز
الثالثة الأوىل ،حيث ت�صدر بطل الن�سخة ال�سابقة
الأمريكي ريكي برابيك ترتيب املرحلة العا�شرة بزمن
وقدره � 3ساعات و 12دقيقة و 33ثانية ،وح ّل زمياله
بالفريق الأ�سباين خ��وان باريدا ب��ورت والأرجنتيني
كيفن بينافيدي�س يف املركزين ال��ث��اين والثالث على

الرتتيب .و�شهدت مرحلة اليوم خ��روج�� ًا ا�ضطراري ًا
للت�شيلي خو�سيه �إغنا�سيو كورنيخو فلورميو الذي كان
يف �صدارة الرتتيب العام ،وذلك بعد تعر�ضه لإ�صابة،
حيث كان الفريق الطبي يف انتظاره عند خط النهاية
ملعاينة حالته بعد احلادثة التي �أجربته على االن�سحاب.
وا�ستمر بينافيدي�س يف ���ص��دارة الرتتيب العام لفئة
الدراجات النارية.
ويف فئة ال��دراج��ات الرباعية ،خطف الت�شيلي �إيتالو

بيدمونتي �صدارة هذه املرحلة بفارق دقيقتني و 25ثانية
عن �صاحب املركز الثاين الأرجنتيني مانويل �أندوخار،
وح��� ّل الفرن�سي �أل��ك�����س��ان��در ج�يرو ث��ال��ث�� ًا ب��ف��ارق ثالث
دقائق دقيقتني و57ثانية .وبذلك ي�ستمر الأرجنتيني
مانويل �أندوخار يف �صدارة الرتتيب العام ،والفرن�سي
�ألك�ساندر جريو ثاني ًا و�إنريكو يف املركز الثالث.
وفاز الت�شيكي مارتن ما�سيك للمرة الثانية على التوايل
يف فئة ال�شاحنات بزمن وق��دره � 3ساعات و 13دقيقة

في افتتاح الجولة الـ  13من دوري المحترفين

وثانيتني ،كما ح�� ّل الرو�سيان دمييرتي �سوتنيكوف
و�آي����رات م��اردي��ف يف امل��رك��زي��ن ال��ث��اين وال��ث��ال��ث على
الرتتيب.
ً
وي�ستمر اليوم م�سار رايل داكار يف االجتاه جنوبا يف
املرحلة احلادية ع�شرة -قبل الأخ�ي�رة -التي تبد�أ من
العال وتنتهي يف ينبع ومتتد مل�سافة  557كيلومرتا،
منها  511كيلومرتا مرحلة خا�صة ،مما يجعلها �أطول
املراحل اخلا�صة يف رايل داكار ال�سعودية .2021

االتحاد يواجه أبها ..والشباب في ضيافة العين
االتفاق يستقبل الباطن ..والفتح يتحدى التعاون
جدة – هالل �سلمان

تفتتح اليوم اخلمي�س اجلولة الـ  13من دوري ك�أ�س
الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني بـ  5مواجهات؛ حيث
ي�سعى الفي�صلي الـ  12بر�صيد  13نقطة ،عندما يواجه
القاد�سية العا�شر بـ  17نقطة ،لتجنب اخل�سارة اخلام�سة
تواليًا� ،أما القاد�سية في�أمل يف موا�صلة التقدم .ويالقي
ال�شباب الثاين بـ  22نقطة فريق العني �صاحب املركز
قبل الأخ�ير بـ  10نقاط ،يف الـ  3:55ع�صرًا ،ويلتقي
االتفاق املرتاجع للمركز الـ  9بر�صيد  17نقطة ،نظريه

الباطن ال��ـ  14ب��ـ  12نقطة ،يف ال��ـ  5:45م�ساء� ،أم��ا
التعاون ال�ساد�س بـ  18نقطة فيواجه الفتح ال�سابع بـ
 ،17وما ي�شعل املواجهة بينهما فارق النقطة بينهما.
يبد�أ اللقاء يف الـ  5:50م�ساء . ،وي�أمل االحتاد الرابع
بـ  21نقطة �أم��ام �أبها الثامن بـ  17نقطة ،يف اقتنا�ص
النقاط الثالث التي رمبا ترفعه لو�صافة الرتتيب ،وذلك
يف اللقاء الذي ينطلق يف الـ  8:10م�ساء.
�أما التعاون ال�ساد�س بـ  18نقطة فيواجه الفتح ال�سابع
بـ  ،17وما ي�شعل املواجهة بينهما فارق النقطة بينهما.

االنضباط تبعد العويس عن الكالسيكو
جدة – البالد

�أ���ص��درت جلنة االن�ضباط �أم�����س العقوبة املنتظرة
يف واقعة ملعب الراكة بني م�س�ؤول نادي القاد�سية،
وحار�س الأهلي حممد العوي�س ،حيث ق�ضت ب�إيقاف
الأخري مباراتني و�إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20

�ألف ريال؛ ب�سبب "حماولة االعتداء بعد نهاية املباراة
على م�س�ؤول من الفريق املناف�س ،وفق ًا لتقرير مراقب
املباراة الوارد للجنة" ،يف قرار غري قابل لال�ستئناف.
وب��ذل��ك يغيب العوي�س ع��ن م��ب��اراة الكال�سيكو �أم��ام
الهالل غدا اجلمعة يف اجلولة الـ  ،13ومباراة �أبها يف
اجلولة الـ  14من دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان
للمحرتفني.
ك��م��ا ق����ررت ال��ل��ج��ن��ة �إي��ق��اف
م�����س���ؤول ال��ق��اد���س��ي��ة حممد
ال�����ص��ال��ح م����ب����اراة واح����دة
وت��غ��رمي��ه � 10آالف ري���ال،
ب�سبب "الإ�ساءة لالعب من
الفريق املناف�س ،وفق ًا لتقرير
م����راق����ب امل�����ب�����اراة ال������وارد
للجنة".
وق������ررت ال��ل��ج��ن��ة �أي�����ض�� ًا
�إي��ق��اف م�س�ؤول القاد�سية
خالد املر�شود  3مباريات
وت��غ��رمي��ة � 20أل����ف ري���ال
ب�سبب "الإ�ساءة والتلفظ
ب�ألفاظ م�سيئة على العب
من الفريق املناف�س.

الريال يواجه بيلباو في نصف نهائي السوبر اإلسباني

جدة – هالل �سلمان

تتوا�صل اليوم مناف�سات ك�أ�س ال�سوبر الإ�سباين
مبواجهة جتمع ري��ال مدريد ،و�أتلتيك بيلباو يف
ملقة يف الدور ن�صف النهائي.
وك��ان من املقرر ا�ست�ضافة مدينة ج��دة ملناف�سات
ك�أ�س ال�سوبر الإ�سباين لكن غياب اجلماهري ب�سبب
جائحة كورونا جعل االحتاد الإ�سباين يقرر �إقامتها
يف �إقليم الأندل�س .ومن املتوقع �أال يواجه فريق
املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان �صعوبة كربى
يف جتديد التفوق على بيلباو ،الذي مل يحقق �سوى
فوزين يف مبارياته الـ  9الأخرية.
ورمبا مينح زيدان البلجيكي �إدين هازار املزيد من

الدقائق يف طريق العودة بعد تعافيه من الإ�صابة.
و�إذا �سارت الأم���ور كما يجب من دون مفاج�آت،
�سيكون ملعب "ال كارتوخا" الأح��د يف �إ�شبيلية
على موعد مع الـ"كال�سيكو" الثاين لهذا املو�سم بعد
ال��ذي انتهى ل�صالح ري��ال مدريد  1-3يف عقر دار
غرميه الكاتالوين يف � 24أكتوبر املا�ضي.
وكانت الن�سخة الأوىل من البطولة قد �أقيمت عام
 ،1982وبقيت املناف�سة بني بطل ال��دوري وبطل
الك�أ�س �أو و�صيف الك�أ�س حتى الن�سخة املا�ضية
ال��ت��ي �شهدت م�شاركة  4ف��رق لأول م���رة ،وت��وج
بلقبها ري��ال مدريد ،رغم �أن��ه مل يكن بطل ال��دوري
�أو الك�أ�س.

مل يكن حبّنا كعرب للخيل واالرتباط بها حديث عهد ،فقد توارثنا
ذلك اً
جيل بعد جيل؛ ملا متثله من رمز للقوة وال�شجاعة والإقدام
والأ���ص��ال��ة ،م�ستمدين ذل��ك من قوله تعاىل يف كتابه العزيز"
و�أعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به
ع��دو الله وعدوكم" .وم��ن ق��ول الر�سول الكرمي� ،صلوات الله
و�سالمه عليه"" اخليل معقود يف نوا�صيها اخل�ير �إىل يوم
القيامة" ،ومن حث الفاروق عمر بن اخلطاب" علموا �أوالدكم
الرماية وال�سباحة والفرو�سية".
كما كان لتغنى �شعراء كباربها ،وتخليد ذكرها ،واملفاخرة بها
دور يف ذل��ك ،ولعل البيت ال�شهري ل�شاعر العربية الكبري �أبي
الطيب املتنبي..
اخليل والليل والبيداء تعرفني ....وال�سيف والرمح والقرطا�س
والقلم.
�أحد �أهم و�أ�شهر ماقيل يف اخليل؛ حيث ظل طوال عقد ون�صف
يردده كل من يريد �أن يعتد بنف�سه� ،أو يفتخر ب�شجاعته.
كما ال ميكن لكاتب �أن يتحدث عن اخليل دون املرور على قول
عنرتة بن �شداد خماطبًا حبيبته ،ومفتخ ًرا ب�شجاعته و�إقدامه
�أمامها ،عندما قال:
تعلم.
مل
مبا
جاهلة
كنت
إن
�
مالك....
ابنة
يا
هال �س�ألت اخليل
ِ
ومل ين�س مالك بن الريب يف رثائه لنف�سه عندما �أح�س بدنو
�أجله ،من ذكر بكاء اخليل عليه ،بعد موته بقوله:
تذكرت من يبكي علي فلم �أجد� ....سوى ال�سيف والرمح الرديني
باكيًا.
و�أ�شقر حمبــو ًكا يجــر عن ــانه �إىل ....امل ــاء مل يرتك له املوت
�ساقيا.
وهذا ي�ؤكد �أن ارتباط الإن�سان العربي باخليل ميثل فخ ًرا كبريًا
له وداللة فائقة على �شجاعته ،فاهتم برتبيتها ،وحفظ �أ�سمائها
و�سالالتها و�أ�شهر فر�سانها.
واليوم ونحن ن�ستعد النطالق مهرجان ك�ؤو�س امللوك م�ساء غد
اجلمعة ،وهو املهرجان الذي ي�ؤكد من ا�سمه ،مامتثله اخليل لدى
قادة هذه البالد املباركة؛ ب��دءًا من م�ؤ�س�سها امللك عبدالعزيز-
طيب الله ث��راه -ال��ذي �أوىل اخليل عناية كبرية ،و�أ�س�س لها
ديوا ًنا اً
كامل؛ للعناية بها؛ حيث كانت خيوله من
�أجود �أنواع اخليول العربية ،وا�سطبله من �أكربها ،وا�ستطاع
عن طريق امتطاء �صهوتها من توحيد هذه البالد.
كما ب��د�أ ن��ادي الفرو�سية منذ عهده -طيب الله ث��راه -ولكن مل
يكن ر�سميًا؛ حيث كان هناك �سباق يقام بني �أبناء جاللته ،وعلى
خيل عربية �أ�صيلة ميلكها بع�ض من �أ�صحاب ال�سمو الأمراء من
�أبنائه ،الذين اهتموا باقتناء اخليل اخلا�صة بهم  ،و�شاركوا بها
يف ال�سباقات منذ ذلك احلني� ،إال �أن االهتمام بهذه الريا�ضة �شهد
تراجعًا بع�ض ال�شيء ،مما دعا امللك عبدالله  -رحمه الله -الذي
يعد الأب الروحي لريا�ضات الفرو�سية؛ حيث ر�أ�س النادي قرابة
ن�صف قرن من الزمن ،عندما كان رئي�سً ا للحر�س الوطني� ،إىل
دعوة حمبي الفرو�سية واملهتمني باخليل لإن�شاء كيان ي�ضم كل
حمبي الفرو�سية و�سباقات اخليل ،وتوىل حينها خادم احلرمني
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود� ،أم�ير منطقة الريا�ض،
�آن��ذاك ،التن�سيق لتكوين هذا التجمع؛ ويف عام 1965م اكتمل
ه��ذا اجلهد ب�إن�شاء ن��ادي الفرو�سية ر�سميًا مبوجب ق��رار من
وزارة العمل وال�شئون االجتماعية؛ و���ص��در الأم���ر ال�سامي
الكرمي من امللك في�صل بن عبد العزيز �آل �سعود حينها بتكليف
الأم�ير عبدالله بن عبدالعزيز برئا�سة ه��ذا ال��ن��ادي ،وبعد ذلك
ا�ستمر ملوك هذه البالد يف االهتمام بهذه الريا�ضة الرتاثية
ب�شكل كبري.
ويف عهد خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان ،حفظه الله،
دخلت الفرو�سية ال�سعودية ،العاملية من خالل البطولة الأغلى
عاملي ًا" ك�أ�س ال�سعودية" بجوائز تتعدى  29.2مليون دوالر يف
ن�سختها الأوىل ،بينما �ست�صل جوائز الن�سخة الثانية �إىل 30,5
مليون دوالر ،والتي �ستقام ال�شهر املقبل -ح�سب ما �أكده �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر بندر ب��ن خالد الفي�صل رئي�س جمل�س
�إدارة النادي ،وهذا خري دليل على تطور هذه الريا�ضة العريقة
الأ�صيلة.

السعودية الدولية للجولف تعلن عن المشاركين
في منافساتها مطلع فبراير المقبل
الريا�ض  -هاين الب�شر

�أعلنت جولف ال�سعودية �أنها �ستدعو ه��واة لعبة
اجلولف من خمتلف دول العامل للم�شاركة يف بطولة
ال�����س��ع��ودي��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ج��ول��ف ،خ�ل�ال  7-4ف�براي��ر
 .2021ليح�صل املدعوون الهواة على فر�صة اللعب
مع جنوم العامل .وين�ضم النجوم العامليون �إىل �أكرب
الأ�سماء التي مت ت�أكيد م�شاركتها من قبل ،ومنهم
امل�صنف الأول عاملي ًا وبطل املا�سرتز لعام 2020
دا���س�تن جون�سون ،وبطل بطولة �أمريكا املفتوحة
لعام  2020براي�سون دي�شامبو� ،إىل جانب حامل لقب
البطولة املفتوحة �شني الوري والنجمان يل وي�ستود
يان بولتري ،وتايلر �ستين�سون بالإ�ضافة �إىل حامل
اللقب ق��ارمي��ي م��ك��دوي��ل ،ح��ي��ث يتطلعون جميعهم
مل�شاركة الهواة يف البطولة� .أي�ضا �سي�شارك عثمان
املال وهو �أول العب جولف �سعودي يحرتف ويناف�س
دول��ي�� ًا يف ع��ام  .2019بعد ان تلقى دع��وت��ه الثالثة �سعود ال�شريف ال��ذي �سيكون ث��اين الع��ب �سعودي املا�ضي .وبعد �أن احتل املركز الثاين يف بطولة دول
كهاو ،بعد �أن �أدى �أدا ًء مميز ًا يف جمل�س التعاون اخلليجي يف �سلطنة عمان يف بداية
من جولف ال�سعودية للم�شاركة يف �أك�بر اجل��والت ي�شارك يف البطولة ٍ
الأوروب���ي���ة .كما �سي�شارك معه ال�لاع��ب ال�سعودي اجولة منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا العام العام املا�ضي..
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حاالت لنقل العامل
دون موافقة كفيله

جدة  -البالد
�أك��دت وزارة امل��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية� ،أن هناك
ثالث حاالت ميكن فيها نقل عامل من من�ش�أة لأخرى دون موافقة
�صاحب العمل.
وقال احل�ساب الر�سمي للعناية بالعمالء بالوزارة يف "تويرت"
ردا على �أحد امل�ستف�سرين" :ميكن نقل عامل من من�ش�أة من دون
موافقة �صاحب العمل احل��ايل يف احل���االت التالية� :إذا كانت
رخ�صة و�إقامة العامل منتهية ،ومل يتم دفع �أج��ر العامل لثالثة
�أ�شهر متتالية ،و�إن ثبتت كيدية بالغ تغيب بحق العامل".
وكان �أحد امل�ستفيدين كتب م�ستف�سرا الوزارة" :هل نقل الكفالة
بدون علم الكفيل ب�سبب عدم �إ�صدار رخ�صة العمل وعدم الت�أمني
على املوظف وعدم �إدراج��ه يف الت�أمينات االجتماعية يعد �سببًا
غري م�شروع لف�سخ عقد العمل؟".

"االتصاالت" تطلق برنامج "رواد األلعاب"
الريا�ض  -البالد
برنامج روّ اد الألعاب
�أطلقت وزار ُة االت�صاالت وتقنية املعلومات،
َ
الإلكرتونية ل�شباب وفتيات الوطن املهتمني وال�شغوفني بهذه املجاالت
الإبداعية الرتفيهية ،ويت�ضمن مرحلة التدريب املكثف وينتهي مبرحلة
االحت�ضان �أو التوظيف ،بالإ�ضافة �إىل حزم خمتلفة لدعم ال�شركات
النا�شئة متوافقة مع �إ�سرتاتيجية الوزارة حتقيق ًا لر�ؤية اململكة .2030
ويهدف الربنامج �إىل ا�ستقطاب �أف�ضل املعاهد يف جم��ال ت�صميم
الألعاب الإلكرتونية لتقدمي برنامج لتدريب وت�أهيل الكوادر الوطنية

�أكادميي ًا وتطبيقي ًا يف جمال �صناعة الألعاب الإلكرتونية ،فيما �أكد
وكيل ال���وزارة لوظائف امل�ستقبل وال��ري��ادة الرقمية الدكتور �أحمد
الثنيان� ،أن الربنامج مق�سم �إىل �أربع مراحل تختلف يف متطلباتها،
تبد�أ مبرحلة الإع��داد التح�ضريي ملدة � 6أ�سابيع اعتبارا من مار�س
�إىل مايو  ،2021ثم مرحلة التدريب الأكادميي يف � 16أ�سبوع ًا من
يونيو �إىل �أغ�سط�س  ،2021ثم مرحلة الإنتاج ومدتها � 16أ�سبوع ًا من
�أغ�سط�س �إىل دي�سمرب  ،2021ثم حا�ضنة الأعمال ومدتها � 16أ�سبوع ًا
من دي�سمرب �إىل مار�س .2022

"السيبراني" يحذر من ثغرات
تحديث "مايكروسوفت"
جدة  -البالد
�أ���ص��در امل��رك��ز الوطني الإر����ش���ادي ل�ل�أم��ن ال�����س��ي�براين� ،أم�س
(الأرب���ع���اء) ،حت��ذي��ر ًا �أم��ن��ي�� ًا ع��ايل اخل��ط��ورة بخ�صو�ص عدة
حتديثات �أ�صدرتها مايكرو�سوفت؛ ملعاجلة عدد من الثغرات يف
عدد من املنتجات.
وقال املركز� ،إن م�ستوى اخلطورة للتحذير عالٍ و�أنه ي�ستهدف
كل القطاعات ،مو�ضح ًا �أن مايكرو�سوفت �أ���ص��درت حتديثات
ملعاجلة الثغرات ،كا�شفا �أن��ه ميكن للمهاجم ا�ستغالل الثغرات
وتنفيذ هجمة انتحال ال�شخ�صية ،وجت���اوز �آل��ي��ات احلماية،
وتنفيذ برجميات خبيثة عن بعد ،مع �أعطال يف الذاكرة ،ورفع
ال�صالحيات لزيادة قدرته على التعديل يف النظام ،ف�ضال عن
الك�شف والإف�صاح غري امل�صرح به للمعلومات ،وهجمة حجب
اخلدمة "."DoS

خطة لتمكين القيادات الشابة
والمرأة بالحرمين
مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي
ركزت خطة الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احل��رام وامل�سجد
النبوي 2024م ،على متكني ال�شباب وامل���ر�أة ،وتفعيل الذكاء
اال���ص��ط��ن��اع��ي والأم����ن ال�����س��ي�براين ،وااله��ت��م��ام بتنمية امل��ك��ان
والإن�سان ،واالهتمام مبكافحة الأوبئة ،واملحافظة على �سالمة
زوار وقا�صدي امل�سجد احل��رام وامل�سجد النبوي ،واالهتمام
بن�شر الو�سطية واالعتدال والت�سامح ،ون�شر العلم ،وتعليم القر�آن
الكرمي ،وحتديث م�صنع ك�سوة الكعبة امل�شرفة ،ومعر�ض عمارة
احلرمني.
و�سعت ال��رئ��ا���س��ة �إىل متكني امل����ر�أة يف ع��دة جم���االت خلدمة
قا�صدات امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ،حيث مت �إعادة هيكلة
الوكالة امل�ساعدة الن�سائية ،و�إن�شاء وكالة ال�ش�ؤون التطويرية
الن�سائية ،ت�ضم الوكالة امل�ساعدة لل�ش�ؤون التوجيهية العلمية
الن�سائية ،وال��وك��ال��ة امل�����س��اع��دة ل��ل�����ش���ؤون الإداري�����ة واخلدمية
الن�سائية ،وتعيني  10ق��ي��ادات ن�سائية ج��دي��دة ،ب��ه��دف متكني
الكوادر ال�سعودية ال�شابة امل�ؤهلة لتبوء منا�صب قيادية وتعزيز
دوره��ا وم�شاركتها يف املجال�س اال�ست�شارية واللجان وحلقات
النقا�ش اخلا�صة بالرئا�سة وتقدمي اخلدمات امليدانية لقا�صدات
احلرمني ال�شريفني ،وو�صل ع��دد الن�ساء العامالت يف امل�سجد
احلرام ووكالة ال�ش�ؤون التطويرية الن�سائية  1500امر�أة.

وجبات
شعبية

"بالل السادس" يعرض قريبا في السينما

جدة  -خالد بن مر�ضاح
تعر�ض �صاالت ال�سينما باململكة قريبا ،الفيلم
ال�سعودي "بالل ال�ساد�س" ،ال��ذي �أخ��رج��ه حيدر
�سمري ،مبينا �أن التح�ضريات اخلا�صة بالفيلم قبل
عر�ضه جتري على قدم و�ساق.
وقال �سمري �إنه حري�ص على تقدمي عمل �سعودي
كامل ،م�ؤكدا �أن اجلائحة ت�سببت يف ت�أخري طرح
الفيلم بقاعات ال�سينما يف اململكة ،ف�ضال عن العمل
على بع�ض التفا�صيل املهمة التي ا�ستعهلكت بع�ض
الوقت.
و�أ���ض��اف "عر�ض الفيلم مل يت�أخر ك��ث�يرا ،لكن
ال��ع��م��ل م��ر مب��راح��ل ك��ث�يرة م��ن م��ون��ت��اج و���ص��وت

وت�أليف مو�سيقي ،وتلوين ،وكل هذه التفا�صيل
كانت بحاجة لوقت فت�صوير الفيلم مت يف �أك�ثر
من موقع وكل ذلك احتاج لعملية تدقيق كبرية يف
عملية املونتاج" ،الفتا �إىل �أنه تعمد �أن يكون العمل
�سعوديا ب�شكل كامل يف كل مراحله من البو�سرت
للمو�سيقى للمونتاج .وتابع "انتهينا من % 98
من العمل وتبقى القليل".
وي�����ش��ارك يف بطولة الفيلم الفنانون:
�إل��ه��ام علي ،زارا البلو�شي ،حممد
الها�شم ،في�صل العمري ،نورة
ع�صر� ،سعيد �صالح ،و�سمري
نا�صر.

اهتمت عدد من الفتيات ال�سعوديات بتقدمي امل�أكوالت ال�شعبية بطرق حديثة ،من
بينهن ال�شيفتان �إلهام العمودي ،ونايلة الهمداين ،اللتان ابتكرتا طرقا جديدة
لتقدمي امل�أكوالت ال�شعبية ،وتظهران لدى م�شاركتهما يف �إحدى الفعاليات بجدة.
(ت�صوير خالد بن مر�ضاح)

رحيل شاعر المحاورة
العصيمي
جدة  -البالد
ُفجعت ال�ساحة الفنية بنب�أ وفاة �شاعر املحاورة
املعروف ،م�ستور تركي الع�صيمي ،بعد معاناته
مع املر�ض.
وت�صدر و�سم "م�ستور الع�صيمي يف ذمة الله"
الرتند على "تويرت" بنحو � 30ألف تغريدة ،بعد
�إع�لان وف��اة ال�شاعر الكبري �أم�س (الأرب��ع��اء)� ،إذ
ت���داول امل��غ��ردون خ�لال الو�سم ع���ددا م��ن مقاطع
الفيديو لل�شاعر الراحل التي ك��ان فيها من �أب��رز
�شعراء امل��ح��اورة وعمالقتها على م��دار نحو 70
عام ًا ،على م�ستوى اململكة واخلليج.
وا�ستعر�ض املغردون العديد من �أبيات الع�صيمي
ال�شعرية ،حيث كان من �أكرثها تداوال" :يا حليل
ال��ع��اف��ي��ة ي��ا �صاحبي وال��ع��م��ر ف����اين ..ل��و تطول
وتنق�صر دنياك ما تلحق مداها".
ون������ع������ت ال���������س����اح����ة
ال�����ش��ع��ري��ة ال�����ش��اع��ر
ال������راح������ل ،ال�����ذي
ت�����ويف ع����ن ع��م��ر
يناهز  90ع��ام�� ًا،
م����ن خ��ل��ال ن��ظ��م
العديد من ال�شعراء
وامل����ح����ب��ي�ن لأب����ي����ات
رث������ائ������ي������ة يف
الع�صيمي.

فالح ال�صغري

المثيرون للتوتر

• ممار�سة يومية� ،أ�سلوب حلياتهم
يف ع�لاق��ات��ه��م م��ع غ�يره��م م��ن �أق���ارب
وزم�ل�اء عمل و�أ���ص��دق��اء  ،يبدو انهم
ي�����ش��ع��رون بنق�ص اذا مل ي����ؤدوه���ا،
ادواتها وا�ضحة امامهم �أ�ضيف اليها
م���ؤخ��را و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل احلديثة
ال�سيما "الوات�س" ،ال يكتفون بذلك
امن����ا ي�����ش��ع��رون مب��ت��ع��ة ان��ت�����ش��اره��ا
ل��ت��ح��ق��ي��ق �أك��ب�ر ع���دد م���ن امل��ت��وت��ري��ن
خالل مدة زمنية ال تطول ،كلما ارتفع
ال��ت��وت��ر زادوا النفخ فيه  ،للأ�سف
هناك من يتفاعل معهم وهو ما دفعهم
ال�ضافة خيالهم املري�ض ملا يطرحونه
بالو�سائل املختلفة الكثري منها كالم
بعيد عن ال��واق��ع لكن ال يهم ام��ام من
يت�شوقون له ويدعمونه بت�صديقهم
والت�صفيق لهم من خالل التفاعل الذي
ي�صل اىل رفع ال�صوت حتى لوكانوا
يف �أماكن عامة اىل درجة ان تفا�صيل
ح��ي��اة خ��ا���ص��ة ت�����س��م��ع مل��ج��م��وع��ة من
املتواجدين وال مانع من الو�صول اىل
القريبة منه مع تكرار "بيني وبينك"
ك�أنهم يتحدثون وجها لوجه وال وجود
ملخلوق.
• للتوتر ت�أثري �سلبي على ال�صحة،
م��ا ي�سبب ال�شعور بالتعب ال�شديد
وي�سرع عملية ال�شيخوخة ،و يجعل
االن�سان �أكرث عر�ضة خلطر االكتئاب.
ه��ك��ذا ي��رى العلماء يف ه��ذا ال�ش�أن
ت�����أث��ي�ره وان اجل�������س���م ي�����س��ت��ج��ي��ب
بالطريقة نف�سها التي يتفاعل بها مع
اخلطر البدين ،للتعامل مع متطلبات
اجل�سم يف هذه احلالة ،يطلق الدماغ
ه���رم���ون���ات ال���ت���وت���ر "الأدرينالني
والكورتيزول" مبجرى الدم ،ما يثري
جم��م��وع��ة م��ن ردود ال��ف��ع��ل ال��ت��ي من
�ش�أنها دعم عمل اجل�سم وحتدث زيادة
يف م��ع��دالت �ضربات القلب وي�صبح
التنف�س �أثقل ،وقد يعرق �أكرث ،ي�صبح
�شاحبا بعد �أن يتحرك الدم بعيدا عن
اجل��ل��د ب��اجت��اه الع�ضالت ا�ستعدادا
ل��و���ض��ع��ي��ة م���ا ي�����س��م��ى "املقاتلة �أو
الهروب" التي ي�سببها التوتر.
• البع�ض يغ�ضب ب�شكل الف��ت اذا
مل ي��ت��ف��اع��ل م��ع��ه وي��ن��ق��اد ل��ه املتلقي
او ان�شغل عنه ول��و ل��ث��وان ،الب��د من
الرتكيز يف كل كلمة يقولها او تقولها،
ل��ك��ي تكتمل ع��ن��ا���ص��ر اث����ارة ال��ت��وت��ر
وي�صيب ال��ه��دف ال��ذي يحقق راح��ة
نف�سية م�ؤقته للعودة اىل اال�سلوب
املعتاد.

يقظة:

• �س�ؤال بانتظار الإجابة:
م��ن الأك�ث�ر �إث����ارة للتوتر ال��رج��ال ام
الن�ساء ؟
تويرت falehalsoghair
hewar2010@gmail.com

مهرجان الدرب  ..أنشطة تلهم األطفال اإلبداع
الدرب  -البالد
اه��ت��م م��ه��رج��ان حم��اف��ظ��ة ال�����درب ال�����س��ي��اح��ي
للت�سوق والرتفيه ،بتنمية امل��ه��ارات الإبداعية
لدى الأطفال ،الذين ي�ستمتعون خالل الفعاليات
مبجموعة متنوعة من الأن�شطة الرتفيهية التي
تلهم للإبداع واخليال والتعلم وتن�شيط الفكر.
وحقق املهرجان الذي تنظمه حالي ًا بلدية الدرب
بجوار حديقة �أبو يحيى باملحافظة ،العديد من

الأهداف الرتبوية والتعليمية للأطفال من خالل
الفعاليات املقدمة ،فيما قال امل�شرف على املهرجان
�أحمد الدربي� ،إن تنوع فعاليات مهرجان الدرب
ال�سياحي التي ت�ستمر مل��دة �شهرين نقلة جيدة
لالرتقاء بنوعية املهرجانات ،م�ؤكد ًا �أن املهرجان
يهدف من خ�لال فعاليات الأط��ف��ال لتعزيز الثقة
ل��دى الطفل والتفاعل الإي��ج��اب��ي م��ع الآخ��ري��ن،
وعر�ض مواهب الأطفال.

