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صندوق االستثمارات السعودي األفضل عالميا
جدة - �لبالد

ا�ستثماري  �سندوق  اأف�سل  جائزة  على  العامة  اال�ستثمارات  �سندوق  ح�سل 
اأداء �سناديق  بتحليل  "Global SWF" املعنية  م�ؤ�س�سة  2020 من  لعام 
التي  امل�ساهمات  عن  ف�سال  عامليا  ال�سندوق  لتاأثري  نظرا   ، ال�سيادية  الثثروة 
ال�اعدة  القطاعات  ا�ستثماراته يف  ال�طني عن طريق  االقت�ساد  لتنمية  حققها 
لروؤية  الرئي�سي  املحرك  اأ�سبح  ال�سندوق  اأن  امل�ؤ�س�سة  واأو�سحت  واملبتكرة. 
العامل.  �سهرة يف  ال�سيادية  الروة  اأكر �سناديق  من  2030 وواحثثدا  اململكة 
 360 اإىل   2015 يف  دوالر  مليار   150 من  منا  ال�سندوق  حجم  اإن  وقالت 
مليار دوالر حاليا، وذلك بف�سل ا�سرتاتيجيته ونهجه اال�ستثماري ط�يل االأجل 

على  تركز  اأنها  مبينة  لل�سندوق،  الدولية  اال�ستثمارات  زيثثادة  اإىل  م�سرية   ،
�سناعات امل�ستقبل التي ت�سمن ع�ائد كبرية.

اأعلن  قد   ، العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  االأمثثري حممد  العهد  �سم� ويل  وكان 
�سن�يا  مليارًا   150 بنح�  تقدر  ا�ستثمارات  �سي�سخ  ال�سندوق  اأن  م�ؤخرا 
املطاف  نهاية  يف  ينعك�س  مبا  املقبلني،  العامني  خالل  االقت�ساد  �سرايني  يف 
على خلق وظائف جديدة واإنعا�س االقت�ساد مع اتباع �سيا�سة دعم القطاعات 
اأ�سار - حفظه الله -  االقت�سادية بعيدا عن فر�س اال�ستثمار التقليدية ، كما 
% وبع�سها   7 تقل عن  اال�ستثمارات ال  ال�سندوق حقق ع�ائد على  اأن  اإىل 

جتاوزت 70 %، واأخرى حققت ع�ائد اأكر من 140 %.

إعمار مكة لرفع الطاقة 
االستيعابية بالمشاعر المقدسة

المشاريع المستقبلية 
على طاولة المقاولين 

�لريا�ص - �لبالد
يطرح منتدى امل�ساريع امل�ستقبلية  1000 م�سروع بقيمة 
افرتا�سيا  انعقاده  خالل  وذلك   ، ريال  مليار   600 تتجاوز 
خالل الفرتة من 22 اإىل 24 مار�س القادم ، مب�ساركة اأكر 

من 37 جهة حك�مية وخا�سة.
ويهدف املنتدى اإىل حت�سني خطط وقرارات املقاولني من 
خالل معرفة الفرتة الزمنية للم�ساريع امل�ستقبلية والتكاليف 

التقديرية لها.
عدة  ا�ستفادة  اإىل  للمقاولني  ال�سع�دية  الهيئة  واأ�ثثسثثارت 
و�سركات  والبن�ك  املقاولني،  اأهمها  من  املنتدى  من  جهات 
الثثثتثثثاأمثثثني، واجلثثثهثثثات احلثثكثث�مثثيثثة، واجلثثثهثثثات اخلثثا�ثثسثثة، 
اإىل  يهدف  حيث  والدرا�سات،  االأبحاث  ومراكز  وامل�ردين، 
يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  جتمع  وطنية  من�سة  اأول  يك�ن  اأن 

مكان ووقت واحد لتبادل املعل�مات.
الن�سختني  جنثثاح  بعد  يثثاأتثثي  املنتدى  اأن  الهيئة  وبينت 
التي �ستطرح  امل�ساريع  اإىل تن�ع  ، م�سرية  االأوىل والثانية 
من قبل اجلهات امل�ساركة يف املنتدى، حيث ت�سمل م�ساريع 
البنية  والكهرباء،  الطاقة  البرتوكيماويات،  والغاز،  النفط 

التحتية، ال�سكنية، التعدين، وم�ساريع الت�سغيل وال�سيانة.
ويعتمد   ، عامليًا  االقت�سادية  مكانتها  اململكة  ور�سخت 
اقت�سادها على جمم�عة من القطاعات التي تلعب دورًا هاما 
والذي  املقاوالت  قطاع  ومنها  االإجمايل،  املحلي  الناجت  يف 
روؤيثثة  لتحقيق  وم�ساندًا  نفطي  غري  قطاع  اأكثثر  ثثثاين  يعد 
2030، حيث يعتر �س�ق املقاوالت يف اململكة االأكر على 

م�ست�ي ال�سرق االأو�سط.

مكة �ملكرمة- �لبالد
اأطلقت الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة وامل�ساعر املقد�سة، 
املخت�سة  الذراع  لتك�ن  والتط�ير"،  للتنمية  ِكدانة  "�سركة 
بتط�ير وتنمية امل�ساعر املقد�سة وحماها ،براأ�س مال م�سّرح 

مليار ريال ، وتتخذ من م�سعر منى مقرًا لها.
اإعمار  ا�ستدامة  يف  الثثريثثادة  يف  ال�سركة  روؤيثثثة  وتتمثل 
امل�ساعر املقد�سة، و�سُتعنى ال�سركة بتحقيق م�ستهدفات روؤية 
للم�ساعر  اال�ستيعابية  الطاقة  رفع  خالل  من   2030 اململكة 
الإتاحة الفر�سة الأكر عدد ممكن من امل�سلمني من اأداء فري�سة 
احلج على اأكمل وجه وتهيئة امل�ساعر املقد�سة وحماها ورفع 
اال�ستخدام  طريق  عثثن  ذلثثك  و�سيتم   ، لها  اجلثثذب  م�ست�ى 
االأمثل على مدار العام وجعلها مركزا ح�سريا م�ستداما ورفع 
اخِلْدمات  واإدارة  تط�ير  مع  الت�سغيل مب�ا�سم احلج  كفاءة 
و�سيانة املرافق ط�ال العام بج�دة عالية وقيادة وت�سميم 

وتط�ير العقارات يف امل�ساعر املقد�سة.
ويعد اإطالق �سركة ِكدانة للتنمية والتط�ير باك�رة تفعيل 
اأول�ياتها  وت�سمل  امللكية،  للهيئة  اال�سرتاتيجية  للرامج 
املقد�سة،  وامل�ساعر  احلثثرام  امل�سجد  برنامج  تفعيل  االأخثثرى 
والبنية  التنقل  وبرنامج  والعقارات،  االأرا�ثثسثثي  وبرنامج 
التحتية للنقل، وبرنامج اال�ستثمارات وال�سراكات، وبرنامج 

اال�ستدامة املالية.

�لعامل ل يتحمل �لر�صوم

افتتاح مركز اللقاح 
بمكة بعد عشرة أيام

حفظ حقوق الطرفين و            تكشف أبرز مالمح تعديل نظام العمل

جدة- يا�صر بن يو�صف
ان  االجتماعية  والتنمية  الب�سرية  امل�ارد  وزارة  اكدت 
لت�ظيف  ال�سم�سرة  جترم  والعمال  العمل  نظام  تعديالت 
ال�سع�ديني او ا�ستقدام االأجانب. وقال املتحدث الر�سمي 
اإن  "البالد"  لث  الثثهثثزاين  عبدالرحمن  بن  نا�سر  لثثلثث�زارة 
الرقم  حتمل  والتي  النظام  م�سروع  يف  امل�ستحدثة  املادة 

30 تهدف اأ�سا�سا للت�سدي لالجتار بالتاأ�سريات وحاالت 
يتحمل  ال  العامل  ان  اإىل  الفثثتثثا   الثث�هثثمثثي.     الت�ظيف 
التجربة  فرتة  اثناء  لبالدة  ع�دته  حال  يف  اال  الر�س�م، 
الر�س�م  كافة  اما  قبله،  من  العالقة  اإنهاء  كان  حال  ويف 
املثثادة  واأن   خ�س��سا  العمل  �ساحب  على  مثثقثثررة  فهي 
اأو  التفريق  �ساأنه  ما  كل  العمل  �ساحب  على  حتظر   61

لديه والهدف من طرحها ه� عدم  العاملني  التف�سيل بني 
التمييز بني اجلن�سني او املذاهب او ذوي االإعاقة.  وا�سار 
ال�سكن  بدل  ب�ساأن  النظام  له  الذي تطرق  التعديل  ان  اىل 
العمل  اأكثثثر الأ�ثثسثثحثثاب  اإعثثطثثاء م�ساحة  هثث�  واملثث�ا�ثثسثثالت، 
واالختيار بني ت�فري �سكن عيني او مادي. وه� ما ي�ؤ�س�س 

ل�سمان ت�فري بديل ال�سكن والنقل للعاملني.
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التاريخية تبهر الزائرين
جدة

يفتعلون �أزمة �لوقود

فرنسا تتعهد بمنع حصول إيران على سالح نووي 

الحوثيون

�لبالد - ر�صا �صالمة
لهجتها وم�اقفها جتاه طهران، متعهدة مبنعها من احل�س�ل على �سالح  فرن�سا  �سددت 
B-52 اإىل ال�سرق االأو�سط  كر�سالة ردع  اأر�سلت ال�اليات املتحدة قاذفتي  ن�وي، بينما 
الإيران، يف رد من البلدين على مناورات طهران الع�سكرية وانتهاكاتها الن�وية املت�ا�سلة، 
االأ�سلحة  جمال  يف  قدراتها  تعزيز  اإىل  ل�سعيها  ي�سري  ما  الي�راني�م،  معدن  اإنتاج  اآخرها 
اإيران  اأن  )االأحثثد(،  اأم�س  ل�دريان،  اإيف  جان  الفرن�سي  اخلارجية  وزير  واأعلن  الن�وية. 
ذلك  اأقثث�ل  الأنني  يت�قف،  اأن  يجب  "هذا  م�سيًفا:  ن�وية،  اأ�سلحة  على  احل�س�ل  ب�سدد 

ب��س�ح، اإيران يف طريقها ال�ستخدام القدرات الن�وية الع�سكرية".
اإال   ،2015 عام  املرم  الن�وي  االتفاق  اإىل  اإىل ع�دة طهران ووا�سنطن  دع�ته  ورغم 
اأن ل�دريان اأكد اأن الع�دة لالتفاق لن تك�ن كافية، اإذ يجب مناق�سة ال�س�اريخ البالي�ستية 
واأن�سطة اإيران املزعزعة الأمن املنطقة، قائاًل: "هذا لن يك�ن كافًيا، �سيتطلب االأمر حمادثات 

�سعبة ح�ل االنت�سار البالي�ستي وزعزعة اإيران ا�ستقرار جريانها يف املنطقة".
 B-52 الثقيلة  اال�سرتاتيجية  القنابل  قاذفات  من  طائرتني  وا�سنطن  وجهت  ذلك،  اإىل 
للمرة اخلام�سة اإىل ال�سرق االأو�سط، بينما اأ�سار م�س�ؤول�ن اأمريكي�ن �سابًقا اإىل اأن هذه 

الرحالت اجل�ية هي ر�سالة ردع وا�سحة الإيران.

تعزيز

طر ح
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 مكة �ملكرمة - �حمد �لحمدي
او�سح مدير جامعة ام القرى  الدكت�ر معدي اآل  مذهب 
اأن اجلامعة ج�سدت  دورها االجتماعي وقامت بالتعاون 
ال�سحية مبنطقة  لل�س�ؤون  العامة  املديرية  والتن�سيق مع 
مكة املكرمة الفتتاح مركز للتلقيح �سد وباء ك�رونا  يف 
باجلامعة حيث جتري حاليا  االأجتماعي اخلا�س  النادي 

كافة اال�ستعدادات والرتتيبات لتجهيز هذا املركز بالق�ى 
الطبية والتمري�سية الالزمة ، الفتا اإىل اأن مقر  التطعيم 
�سيك�ن جاهزا  خالل ع�سرة اأيام  و�سيخفف هذا املركز من 
التطعيم  الذهاب اىل مركز  املكرمة يف  معاناة اهايل مكة 
التطعيم  ملثثركثثز  الثثدخثث�ل  اأن  واأ�ثثسثثاف  جثثثدة.  مبحافظة 

�سيك�ن من الب�ابة رقم 3 .

عدن - �لبالد
معاناة  يف  لال�ستثمار  االنقالبية  احل�ثي  ملي�سيا  جلثثاأت 
واملنتجات  ال�سلع  يف  خانقة  اأزمثثثات  افتعال  عثثر  ال�سعب، 
االأ�سا�سية من بينها ال�ق�د، بهدف ك�سب ثروات من االإجتار 
بها يف ال�س�ق ال�س�داء، وابتزاز ال�سرعية واملجتمع الدويل. 
اإىل  اليمنيني  حياة  حت�يل  االإرهابية  امليلي�سيا  وت�ا�سل 
جحيم ال يطاق، بالع�دة اإىل افتعال اأزمة وق�د يف العا�سمة 
�سعبية  اتهامات  و�سط  �سيطرتها،  مناطق  وبقية  �سنعاء 
االأزمة، يف  ب�ق�فها وراء جتدد  االإرهابية  للمنظمة  متكررة 
م�سعى منها لتعزيز ال�س�ق ال�س�داء وال�سغط على احلك�مة 

ال�سرعية لال�ستمرار يف نهب اإيرادات ميناء احلديدة.
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إطالق شركة »كِدانة« برأس مال مليار ريال

تسلم تقرير مهرجان التمور

تشمل بركًا مائية وحصنًا وقصرًا

أخبار سريعة

إعمار مستدام لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

فيصل بن مشعل يثمن اإلنجازات األمنية

بريدة - البالد
اأمري  ت�سّلم الأمري الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز 
منطقة الق�سيم التقرير اخلتامي ملهرجان بريدة للتمور لعام 1441هـ.

جاء ذلك خالل ا�ستقباله يف مكتبه بالإمارة اأم�س، وكيل اإمارة الق�سيم 
حممد  املهند�س  الق�سيم  منطقة  واأمني   ، الوزان  عبدالرحمن  الدكتور 
والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  فــروع  على  العام  وامل�سرف   ، املجلي 
باملنطقة املهند�س �سلمان ال�سوينع ، وعدد من امل�سوؤولني ال�سركاء يف 

جناح مهرجان التمور بربيدة.
ملهرجان  التنفيذي  الرئي�س  قبل  من  موجز  ل�سرٍح  �سموه  وا�ستمع 
التي  والإح�سائيات  الأرقـــام  عن   ، النقيدان  خالد  الدكتور  التمور 

حتققت ولله احلمد مع الت�سديد على اللتزام بالإجراءات الحرتازية 
 ، كيلو   70136288 بلغت  التي  باملهرجان  التمور  وكمية   ، املتبعة 
لتعبئة  عبوة  175مليون  من  اأكرث  وا�ستخدام   ، اأ�سعارها  ومتو�سط 
التمور ، ودخول اأكرث من 78270 عربة حمملة بعدد من اأنواع التمور. 
  كما ت�سلم �سموه التقرير الح�سائي ال�سنوي ل�سرطة منطقة الق�سيم، 
بح�سور وكيل اإمارة منطقة الق�سيم اللواء الدكتور نايف املرواين ، 
، يف منظومة  العام  التي متت خالل  الأعمال واملنجزات  واطلع على 
الأمن العام باملنطقة ، م�سيدا مبا ت�سمنه التقرير من اإجنازات حتققت 
لالأجهزة  الر�سيدة  القيادة  توليه  الــذي  الدعم  بف�سل  ثم  الله  بف�سل 

الأمنية واملتابعة امل�ستمرة من قبل �سمو وزير الداخلية .  

رفحاء- البالد
تفقد الأمري في�سل بن خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز 
ُزَبــال  قرية  اأمــ�ــس،  ال�سمالية  احلـــدود  منطقة  اأمــري 
التاريخية وهي من املحطات املهمة على درب احلج، 
25 كيلومرتًا جنوب حمافظة رفحاء وا�ستهرت بثالث 
الع�سافري وال�سيحيات  واأم  " ال�ساحوف  مائية  برك 
�سرق  الواقع  زبال  وح�سن  الأثري  بالق�سر  كذلك   ،"

القرية ويعد معلمًا �سياحيًا جاذبًا للمتنزهني.
واطلع �سموه على املواقع التاريخية التي حتت�سنها 

القرية ، م�ستمعًا ل�سرح من مدير فرع وزارة ال�سياحة 
الأثري  التنقيب  م�سروع  عن  الزمام  حممد  باملنطقة 
اأربعة  خــالل  مــن  تنفيذه  مت  ،الـــذي  زبــال  موقع  يف 
والتبتري  الت�سوير  م�سروع   " اإىل  اإ�ــســافــًة  موا�سم 
وح�سر  املــوقــع،  توثيق  ي�ستهدف  الـــذي  للموقع" 
الفخارية  الأواين  وبع�س  املــعــمــاريــة،  الــوحــدات 
فريق  نتائج  على  اطلع  كما   ، واملعدنية  والزجاجية 
اأمله  عن  معربًا   ، الرابع  للمو�سم  زبــال  يف  التنقيب 
املو�سم  هــذا  خــالل  جديدة  لكت�سافات  الو�سول  يف 

ال�سابقة.  املــوا�ــســم  يف  اكت�سافه  مت  مــا  عــلــى  بــنــاء 
ووقف �سموه على موقع اجلميمة الأثري التي يعود 
تاريخها للقرن الثالث الهجري وتت�سمن �ست وحدات 
معمارية وت�ستهر بالربكة املربعة الواقعة يف و�سط 
في�سة اجلميمة ، وقد وجه ب�سرورة تطوير وتنفيذ 
ال�سياحية  املنطقة  ت�ستثمر مقومات  ان�سطة �سياحية 
ال�سياحة  على  ت�ستمل  �سياحية  ُحــزم  يف  كمنظومة 
البيئية الربية و�سياحة الآثار التاريخية وال�سناعية 

واملوروث الأدبي والثقايف باملنطقة.

تنظيم جديد لمراكز الرعاية األولية بمكة المكرمة
مكة املكرمة - احمد الأحمدي 

ال�سحية  للمراكز  التنفيذية  الإدارة  قامت   
بتق�سيم  املــكــرمــة  مبــكــة  ال�سحي  بالتجمع 
وذلـــك  ــطــاعــات،  ق  7 اإىل  املـــراكـــز  مــنــظــومــة 
تطويرها  على  والعمل  اخلــدمــات  لتح�سني 
ــتــكــمــال الإجنــــــازات  بــ�ــســكــل �ــســريــع، وا�ــس
والأعمال واملهام مبا يف ذلك متابعة تطوير 
ـــز الــ�ــســحــيــة والـــتـــاأكـــد من  ـــراك مــوظــفــي امل
جاهزيتهـا وتاليف اأي ق�سور يطراأ يف العمل 

ب�سورة �سريعة.
 واأو�سح د. حممد مليباري املدير التنفيذي 
تاأتي  التق�سيمات  هذه  اأن  ال�سحية،  للمراكز 
بهدف  بحتة  وتنظيمية  ت�سغيلية  لأهـــداف 

�سمن  والأعــمــال  للمهام  امل�ستمرة  املتابعة 
للمتابعة والتطوير  دقيقة و�سعت  موؤ�سرات 
حت�سنا  ذلــك  خــالل  من  �سيجد  املري�س  واأن 
يف اخلدمة ، م�سريا اإىل تعيني م�سرفني على 
اإدارة  ذوي اخلربات يف  من  القطاعات  هذه 
وا�ست�ساريني  اأطباء  ومنهم  ال�سحية  املراكز 
املراكز من ذوي اخلربات  لإثــراء هذه  وذلك 
على  اإيجابيَا  ينعك�س  مما  املوؤهلة  الإداريـــة 

حت�سني اأدائهـا.
 وت�سمل هذه املنظومة: 

النطاق الأول : ال�سليمانية، العدل، املالوي، 
املقرح، �سارع احلج،املعابدة،العتيبية.

النطاق الثاين : النوارية،التنعيم،البحريات، 

ال�سيافة، جرول، الزاهر"
التخ�س�سي،  حده،  بحرة،   : الثالث  النطاق 

املن�سور، الإ�سكان، الهنداوية" 
كدي  الكعكية،  اخل�سراء،  الــرابــع:  النطاق 

والهجرة، بطحاء قري�س،اخلالدية،الهجلة.
النطاق اخلام�س : وادي نعمان - الكر �سداد 
ام   - احل�سينية   - الــعــوايل   - الــعــزيــزيــة   -

الراكة
 2 ال�سرائع   -  7 ال�سرائع   : ال�ساد�س  النطاق 
- �سرائع املجاهدين - جعرانة - الرا�سدية - 

ال�سرائع العليا
 الــنــطــاق الــ�ــســابــع : الــبــجــيــدي - الــزميــة - 

اليمانية - امل�سيق - حرا�س - القوبعية.

مكة املكرمة- البالد
 اأطلقت الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة وامل�ساعر 
والتطوير"،  للتنمية  ِكدانة  "�سركة  املقد�سة، 
لتكون الذراع املخت�سة بتطوير وتنمية امل�ساعر 
املقد�سة وحماها، براأ�س مال م�سّرح مليار ريال، 

وتتخذ من م�سعر منى مقرًا لها.
الريادة يف ا�ستدامة  ال�سركة يف   وتتمثل روؤية 
ال�سركة  و�سُتعنى  املقد�سة،  امل�ساعر  اإعمار 

بتحقيق م�ستهدفات روؤية اململكة 2030 من خالل 
لأكرب عدد ممكن  الفر�سة  لإتاحة  للم�ساعر  ال�ستيعابية  الطاقة  رفع 
من امل�سلمني من اأداء فري�سة احلج على اأكمل وجه وتهيئة امل�ساعر 
املقد�سة وحماها ورفع م�ستوى اجلذب لها ، و�سيتم ذلك عن طريق 
ال�ستخدام الأمثل على مدار العام وجعلها مركزا ح�سريا م�ستداما 
اخِلْدمات  واإدارة  تطوير  مع  احلج  مبوا�سم  الت�سغيل  كفاءة  ورفع 
و�سيانة املرافق طوال العام بجودة عالية وقيادة وت�سميم وتطوير 
التحتية  البنية  وتطوير  وتنفيذ  املقد�سة،  امل�ساعر  يف  العقارات 
مع  للعمل  وجه  اأكمل  على  جاهزيتها  و�سمان  العامة  والأماكن 
امل�ساعر وتطبيق  الأعمال يف  نطاق  العالقة، وتوحيد  ذات  اجلهات 

احلجاج  ل�سالمة  اجلودة  معايري  اأعلى 
وحت�سني اخِلْدمات املقدمة. 

للتنمية  ِكدانة  �سركة  اإطالق  ويعد    
للربامج  تفعيل  باكورة  والتطوير 
وت�سمل  امللكية،  للهيئة  ال�سرتاتيجية 
امل�سجد  برنامج  تفعيل  الأخرى  اأولوياتها 
وبرنامج  املقد�سة،  وامل�ساعر  احلرام 
التنقل  وبرنامج  والعقارات،  الأرا�سي 
وبرنامج  للنقل،  التحتية  والبنية 

املالية،  ال�ستدامة  وبرنامج  وال�سراكات،  ال�ستثمارات 
ال�ساملة يف  اأعمالها من خالل مركز الإدارة  التي يتم دعم 

وعقد      .2020 �سبتمرب  اإطالقه  مت  الذي  امللكية  الهيئة 
اإدارة �سركة كدانة للتنمية والتطوير اجتماعه  جمل�س 

الأول برئا�سة الأمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز 
رئي�س جمل�س الإدارة، ومت وجرى خالل الجتماع 

املوافقة على تعيني حامت بن حامد موؤمنه رئي�سًا 
كم�سرٍف  مهامه  اإىل  بالإ�سافة  لل�سركة  تنفيذيًا 

على برنامج امل�ساعر املقد�سة بالهيئة امللكية.

الريا�ض - البالد
يعقد املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية اليوم ور�سة عمل عن 
العربية  باململكة  والثدييات والزواحف  الطيور  "�سوابط �سيد 
ال�سعودية " مب�ساركة عدد من الأكادمييني واملتخ�س�سني يف ذات 

املجال .
قربان  علي  حممد  الدكتور  للمركز  التنفيذي  الرئي�س  واأو�سح 
اأن الور�سة وما يليها من ور�س العمل تهدف اإىل حتديد الأنواع 
وتنظيم الآليات والأوقات والكميات ل�سيد الثدييات والزواحف 
ما  وا�ستعرا�س  متخ�س�سني  مب�ساركة  باململكة  الربية  والطيور 
ومناق�ستها  و�سوابط  ودرا�سات  معلومات  من  اإليه  التو�سل  مت 
تنظيم  ت�سمن  التي  والتو�سيات  املمار�سات  اأف�سل  اإىل  و�سوًل 
الأحيائي  التنوع  على  احلفاظ  مع  باململكة  ال�سيد  وا�ستدامة 

والتوازن البيئي.
وبني اأن الور�س تقرر عقدها على ثالثة م�ستويات حيث تناق�س 
والزواحف  الثدييات  ل�سيد  ال�سوابط  " اإعــداد  الأوىل  الور�سة 
والطيور باململكة " وت�ستهدف اخلرباء واملتخ�س�سني من داخل 
ال�سيد  وو�سائل  والكميات  ـــات  والأوق الأنـــواع  لتحديد  املركز 
املمار�سات  اأف�سل  على  لــالإطــالع  وكذلك  نــوع.  لكل  امل�ستخدمة 
العاملية لل�سيد امل�ستدامن فيما تناق�س الور�سة الثانية " ال�سوابط 
املقرتحة من املركز ل�سيد الطيور والثدييات والزواحف الربية 
" مب�ساركة متخ�س�سني واأكادمييني مبجالت الطيور والثدييات 

والزواحف حمليًا واإقليميًا ودوليًا.

املدينة املنورة - البالد
اأمــري  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن  في�سل  الأمـــري  د�سن 
منطقة املدينة املنورة ام�س، بح�سور الأمري �سعود بن 
خالد الفي�سل نائب اأمري املنطقة، مركز لقاحات كورونا 
املجاور  الطبي  جنــود  مبركز  وذلــك  املــنــورة،  باملدينة 
اأمري  تلقى  التد�سني،  وعقب  العام.  فهد  امللك  مل�ست�سفى 
املنطقة ونائبه، اجلرعة الأوىل من لقاح كورونا، اإعالنًا 
عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا يف املدينة املنورة، 
التو�سع يف تقدمي  املقبلة  املرحلة  والتي �سيليها خالل 
اللقاح لكافة املواطنني واملقيمني باملنطقة وحمافظاتها. 
اجلرعة  تلقيه  بعد  �سلمان  بــن  في�سل  الأمـــري  ونـــوه  
خادم  حكومة  اأولتها  التي  الكبرية  باجلهود  الأوىل، 
والتي  اجلائحة،  هذه  مع  للتعامل  ال�سريفني  احلرمني 
الفايرو�س،  انت�سار  من  احلد  يف  احلمد  ولله  اأ�سهمت 
الله  من  بتوفيق  ملحوظ  انح�سار  من  اليوم  نراه  وما 
تعاىل، ثم بالأعمال الحرتافية التي انتهجتها اجلهات 

املخت�سة يف التعامل مع هذه اجلائحة العاملية.

مناقشة ضوابط 
الصيد بالمملكة

أمير الشمالية يوجه بتطوير المواقع األثرية برفحاء

 فيصل بن سلمان يُدشن 
مركز لقاحات كورونا

برامج تدريبية 
للمحاسبة الحكومية

الريا�ض - البالد
ال�سعودي  باملركز  ممثاًل  للمحا�سبة  الــعــام  الــديــوان  اأعــلــن 
براجمه  اإطـــالق  الأداء،  على  والــرقــابــة  املــالــيــة  للمراجعة 
احلكومية  اجلهات  ملن�سوبي  2021م  العام  لهذ  التدريبية 

امل�سمولة برقابته.
علي  بن  �سامل  الدكتور  املركز  عام  مدير  امل�ست�سار  واأو�سح 
ت�سمل  تقدميها  املزمع  التدريبية  الربامج  عدد  اأن  الغامدي، 
)39( برناجمًا تدريبيًا يف املجالت املتعلقة مبهنة املحا�سبة 
واملراجعة وما يت�سل بهما من مهام واأعمال، وت�سمل الربامج 
احلكومية،  واملحا�سبة  الداخلية،  "املراجعة  التدريبية: 
املبني على  املالية، والتدقيق  الأداء، والإدارة  والرقابة على 
واملحا�سبة  الآيديا،  برنامج  با�ستخدام  واملراجعة  املخاطر، 
احلكومية"،  واملناف�سات  واملــ�ــســرتيــات  املحا�سبني،  لغري 
الإدارات  اإىل تنمية قدرات املوظفني احلكوميني يف  الهادفة 

املالية واإدارات املراجعة الداخلية يف تلك اجلهات.
وبنّي الدكتور الغامدي اأن الت�سجيل يف هذه الربامج موزعة 
املرحلة  يف  الت�سجيل  واأن  العام،  خــالل  مراحل  اأربــع  على 
الأوىل يبداأ من يوم الأحد 6/4 /1442هـ املوافق 17 / 1 / 

2021م، من خالل موقع الديوان الإلكرتوين.

أمير تبوك يناقش
 سير المشروعات

 أمير الرياض يستقبل 
السفير األمريكي

مقذوف حوثي يصيب 
ثالثة مدنيين

تبوك- البالد
يراأ�س الأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز اأمري منطقة 

تبوك اليوم الجتماَع الدوري للمحافظني باملنطقة.
و�سيّطلع �سموه خالل الجتماع على تقارير عن �سري 
املنطقة  ومــراكــز  حمافظات  يف  والعمل  امل�سروعات 
جــدول  على  املــدرجــة  املــو�ــســوعــات  ومناق�سة  كــافــة، 
التي تخدم  الحتياجات  الأعمال واملت�سمنة عددًا من 
خطط  على  الطـــالع  اإىل  بالإ�سافة   ، املنطقة  اأهـــايل 

العمل باملحافظات .

الريا�ض - البالد
اأمري  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�سل  الأمــري  ا�ستقبل 
�سفري  اأم�س  احلكم  بق�سر  مكتبه  يف  الريا�س  منطقة 
اأبي  جــون  اململكة  لــدى  الأمريكية  املتحدة  الــوليــات 
عمله  فــرتة  انتهاء  مبنا�سبة  �سموه  ودع  ــذي  ال ــد،  زي

�سفريًا لبالده لدى اململكة.

جازان - وا�ض
اأكد نائب املتحدث الإعالمي ملديرية الدفاع املدين مبنطقة 
الدفاع  اأن  �سمغان،  اآل  ح�سن  بــن  حممد  املــقــدم  جـــازان 
اأطلقته  ع�سكري  مقذوف  �سقوط  عن  بالغًا  تلقى  املــدين 
من  اإيـــران،  من  املدعومة  الإرهابية  احلوثية  امليلي�سيا 
احلدودية  القرى  اإحــدى  جتــاه  اليمنية  الأرا�ــســي  داخــل 
مت  الفور  وعلى  جــازان،  مبنطقة  العار�سة  حمافظة  يف 
اإ�سابة  النتقال للموقع ومبا�سرة احلادث، وقد نتج عنه 
3 مدنيني )رجل وطفالن( باإ�سابات خمتلفة نتيجة تطاير 
ال�سظايا، ومت نقلهم للم�ست�سفى لتلقي العالج، منهم حالة 
ال�سظايا  وت�سببت  م�ستقرتان،  وحالتان  حرجة،  واحدة 
اأي�سًا يف ت�سرر مركبة مدنية كانت يف املوقع، كما متت 
مبا�سرة تنفيذ الإجراءات املعتمدة يف مثل هذه احلالت.

استراتيجية التطوير

13 رفع الطاقة 
االستيعابية 

للمشاعر 

تطبيق أعلى معايير الجودة والسالمةتطوير البنية التحتية والعقارات 

جعلها مركزا 
حضريا 

مستداما 
24

56

 االستخدام 
األمثل على 
مدار العام 

رفع كفاءة 
التشغيل 

بمواسم الحج 
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 ، اململكة 2030    �سمن ما مييز ر�ؤيــة 
الع�سرية  التنمية  �سورة  تر�سم   �هي 
تطلعات  جت�سيد  يف  دقتها   ، امل�ستدامة 
�الآفــــاق   ، ــوطــن  ال مل�ستقبل  ــقــيــادة  ال
اليوم  تطوي  التي  لإرادتـــه  الطموحة 
مــ�ــســافــات الـــزمـــن �اجلـــغـــرافـــيـــا بل 
التقليدي  املفهوم  تغيري  يف   ، �اخليال 
 ، تــقــدم  كــل  ا�ــســتــثــمــار  اإىل    ، للتنمية 
احلديثة  ال�سعودية  التجربة  لت�سجل 
على  التطور  مل�ستقبل  مبدعا  منوذجا 
الأحــمــر  نــيــوم �اآمـــال �البحر  امــتــداد 
�غريها من امل�ساريع �املدن الذكية غري 
�طموحاتها  امكاناتها  يف  امل�سبوقة 
�طــبــيــعــة ا�ــســتــثــمــاراتــهــا خــا�ــســة يف 
مع  بــالــتــوازي   ، ال�سطناعي  ــذكــاء  ال
ا�سرتاتيجية اململكة للتفاعل مع الثورة 
ال�سناعية الرابعة ، �ما تنجزه يف هذه 
املرحلة من بنية اأ�سا�سية متطورة تلبي 
هذا الطموح الوطني الذي تتفاعل معه 
ال�ستثمارات املحلية �العاملية باهتمام 
متزايد ، يوؤكد الثقة الكبرية يف امل�سار 
التنموي �القت�سادي الواعد للمملكة. 
  �يف هذا الإطار جتري ال�ستعدادات 
منتدى  مــن  الــثــالــثــة  الن�سخة  لإطــــاق 
خال  افرتا�سيا  امل�ستقبلية  امل�ساريع 
فيه  �يـــ�ـــســـارك   ، ـــادم  ـــق ال مـــار�ـــس   24
�القطاع  احلكومية  اجلهات  ع�سرات 
يقدر  مرتقب  كبري  �بح�ساد  اخلا�س 
بنحو األف م�سر�ع بقيمة تتجا�ز 600 
مليار ريال ، مما يرتجم حجم الطموح 
�اكت�ساف   ا�ست�سراف  �يف  للحا�سر 
الفر�س �امل�ساريع التي ت�سهم يف ر�سم 
للوطن  طموحه  بكل  امل�ستقبل  �سورة 

�املواطن.

التنمية والمستقبل
كلمة

 مكة املكرمة - احمد االحمدي
الريا�ض ـ البالد     

ا��سح مدير جامعة ام القرى  الدكتور معدي اآل  
جتماعي  ال  د�رهــا  ج�سدت   اجلامعة  اأن  مذهب 
العامة  املديرية  مع  �التن�سيق  بالتعا�ن  �قامت 
فتتاح  ل  املكرمة  مكة  مبنطقة  ال�سحية  لل�سوؤ�ن 
الــنــادي  يف  كـــور�نـــا  �بـــاء  �ــســد  للتلقيح  مــركــز 
املقد�سة  بالعا�سمة  للجامعة   التابع  الجتماعي 
حيث جتري حاليا كافة ال �ستعدادات �الرتتيبات 
�التمري�سية  الطبية  بالقوي  املركز  هذا  لتجهيز 
الازمة ، لفتا اإىل اأن مقر  التطعيم �سيكون جاهزا  
خال ع�سرة اأيام  ��سيخفف هذا املركز من معاناة 
اهايل مكة املكرمة يف الذهاب اىل مركز التطعيم 
ملركز  الـــدخـــول  اأن  ـــاف  �اأ�ـــس جــــده.  مبــحــافــظــة 

التطعيم �سيكون من البوابة رقم 3 .
لــوزارة  الر�سمي  املتحدث  ك�سف  اخــرى  جهة  من 
عدد  اأن   ، العبدالعايل  حممد  الــدكــتــور  ال�سحة 
الأ�سخا�س الذين تلقوا لقاح كور�نا كوفيد – 19 
اأن  موؤكدًا  �سخ�س،  األــف   300 قــارب   ، الآن  حتى 
اللقاح هو املفتاح �ال�ساح القوي الذي �سيجعلنا 

يف اأمن �سحي باإذن الله.
اأهلية  اأن  الــعــبــدالــعــايل  حمــمــد  الــدكــتــور   �اأبــــان 
للمواطن  اأ�ًل  �ستكون  الــلــقــاح  على  احلــ�ــســول 
�املقيم ممن لديهم رقم هوية �طنية اأ� رقم اإقامة 
لفتًا  �سحتي   تطبيق  خال  �من  املفعول،  �ساري 
النظر اإىل اأنه مل ير�سد اأي اأعرا�س جانبية للقاح 

حتى الآن .
خال  ال�سحة  لـــوزارة  الر�سمي  املتحدث  �نــوه 
اأن  اإىل   ، اأمــ�ــس   الــذي عــقــده   املــوؤمتــر ال�سحفي 
�حـــالت  املـــوؤكـــدة  احلــــالت  ت�سجيل  مــوؤ�ــســرات 
التعايف �احلالت احلرجة يف اململكة ت�سري نحو 
الإيجابية �النح�سار،�اأكد اأن اخلدمات ال�سحية 
ل تزال تتوا�سل من خال جميع املراكز �املن�ساآت 
تاأكد  مراكز  قامت  حيث  ال�سحة،  لــوزارة  التابعة 
باإجراء 6393560 م�سحة، �قّدمت عيادات تطمن 
قّدمت  كما  مراجعًا،   1820930 لـعدد  خدماتها 
ا�ست�ساراتها ال�سحية �الطبية لـعدد 26026390 
يف  الفحو�سات  اإجمايل  بلغ  كما   937 مركز  عرب 

اململكة )11668932( فح�سا خمربيا دقيقا.
 176 ت�سجيل  اأم�س،  ال�سحة،   �زارة  اأعلنت  كما 

اجلديد  كــور�نــا  بفري��س  جديدة  اإ�سابة  حالة 
لي�سبح الإجمايل 364929 حالة .

اإنه مت ت�سجيل 146 حالة تعاف  الــوزارة  �قالت 
�لله  حالة   356687 الإجــمــايل  لي�سبح  جديدة 
�فاة  حالة   5 "ال�سحة" ت�سجيل  �اأكــدت  احلمد. 
اإىل 6323 حالة �فاة.  الإجمايل  جديدة، لريتفع 

احلــالت  عــدد  اأن  الــــوزارة  �ك�سفت 
�احلــالت   1919 بلغ  الن�سطة 

احلرجة 319 حالة.
بـــلـــغـــت  ـــــــــك  ذل اإىل    
اإحـــ�ـــســـائـــيـــة خمــالــفــي 

الحرتازية  الإجــراءات 
�الــتــدابــري الــوقــائــيــة من 

كوفيد  كـــور�نـــا  فـــري��ـــس 
الــفــرتة مــن 26  -19، خــال 
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ــــــــــة.  ــــــــــف خمــــــــــال
�اأ��ــــســــحــــت 

الإح�سائية 

منطقة  اأن  الداخلية،  �زارة  ح�ساب  ن�سرها  التي 
 )7422( بواقع  الأعــلــى  العدد  �سجلت  الريا�س 
 ،)2822( بـ  املكرمة  مكة  منطقة  تلتها  خمالفة، 
 ،)2132( بـ  �ال�سرقية   ،)2178( بـ  الق�سيم  ثم 
فاملدينة املنورة بـ )1898(، �اجلوف بـ )1354(، 
فالباحة بـ )897(، �تبوك )477(، �حائل )427( 
�احلــــــد�د   ،)367( �عـــ�ـــســـري 
جازان  ثم   ،)272( ال�سمالية 

بـ )123( �جنران )84(.
الداخلية  �زارة  ��ــســددت 
�املقيمني  املواطنني  على 
بـــــ�ـــــســـــر�رة مـــوا�ـــســـلـــة 
اللــــتــــزام بــــالإجــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة �الــتــقــيــد 
ال�سادرة  بالتعليمات 
املعنية  اجلهات  من 

بهذا ال�ساأن.

الصحة: 300 ألف شخص تلقوا اللقاح 

اختصر 70 إجراًء إلى 5 إجراءات 

مدير الجامعة: افتتاح مركز تطعيم كورونا بأم القرى بعد 10 أيام

وزير العدل يطلق النظام اإللكتروني لمحاكم التنفيذ

أمير مكة المكرمة يرعى الندوة األربعاء  

مستقبل المملكة في ضوء تطلُّعات وإستراتيجيات الملك سلمان
جدة- يا�سر بن يو�سف

احلرمني  خادم  م�ست�سار  الفي�سل  خالد  الأمــري  برعاية 
اأم  جامعة  تعقد  املكرمة،  مكة  منطقة  اأمــري  ال�سريفني، 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  كر�سي  يف  لًة  ممَثّ القرى 
امللك  دارة  مع  بالتن�سيق  املكرمة  مكة  تاريخ  لدرا�سات 
امل�ستقبل  "اململكة  ند�ة   ، الأربعاء  غد  بعد  عبدالعزيز 
بن  �سلمان  امللك  �اإ�سرتاتيجيات  تطلُّعات  �سوء  يف 

عبدالعزيز اآل �سعود".
�اأكد رئي�س اجلامعة الدكتور معدي بن حممد اآل مذهب، 
اأهمية كر�سِيّ امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة 
املكرمة  مبكة  املتعِلّقة  ة  التاريخَيّ الدرا�سات  دعم  يف   ،
�ــســة، �تــوثــيــق جــهــود خـــادم احلرمني  �املــ�ــســاعــر املــقــَدّ
 ، �الإ�ــســامــِيّ الــوطــنــِيّ  الــتــاريــخ  خدمة  يف  ال�سريفني 
ز  يرتَكّ الكر�سِيّ  اإن�ساء  من  الهدف  اأن  اإىل  النظر  لفًتا 
اأ�سفيا  اللذان  ��سلمان  مكة  هما:  نِي  ُمهَمّ مكونني  على 
مة، �كانا معينا ثريا لاأبحاث  ًزا يف الدرا�سات املقَدّ متُيّ

رف بها جامعة اأم القرى. النوعية، �ريادًة تت�َسّ
ال�سريف،  عبدالله  الدكتور  الكر�سِيّ  اأ�ستاذ   َ بنَيّ بد�ره 
يف  امل�ست�سار  مــعــايل  مب�ساركة  �ستحظى  الــنــد�ة  اأن 
عبدالعزيز  امللك  لـــدارة  الــعــام  الأمـــني  امللكي  الــديــوان 
يطرح  كما  ال�سماري،  عبدالله  بن  فهد  الدكتور  املكلف 
عبدالله  الدكتور  �سابًقا  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  نائب 
العربية  اململكة  تــاريــخ  ت�ستعر�س  �رقـــة  املــعــطــاين 
املاأمول،  الزاهر �امل�ستقبل  العريق �الواقع  ال�سعودية 
التاريخ  اأ�ستاذ  ال�سورى،  جمل�س  ع�سو  �سيتحدث  فيما 
يف جامعة امللك �سعود �سابًقا الدكتور اأحمد الزيلعي يف 
�رقته عن مامح تطلُّعات �اإ�سرتاتيجيات امللك �سلمان، 
امل�ستقبل،  بناء  يف  �خربته  احلكيمة  �سيا�ساته  �اأثــر 
�ي�ستقرئ اأ�ستاذ التاريخ احلديث �املعا�سر �العاقات 
عبدالرحمن  الدكتور  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  الد�لية 
العرابي د�ر ر�ؤية اململكة 2030 يف ا�ست�سراف �بناء 

مملكة امل�ستقبل.

جدة - يا�سر بن يو�سف
تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني اأمري منطقة مكة املكرمة اأم�س ، يف مركز اللقاح الأ�ل بجدة، 

اجلرعة الثانية من لقاح كور�نا "كوفيد - 19".

 الفيصل يتلقى الجرعة الثانية 

الشيخ المطلق يؤكد على تعزيز األمن الفكري

 تركي بن طالل يشهد 
العفو عن يمني 

الريا�ض - البالد
كبار  هيئة  �ع�سو  امللكي  بــالــديــوان  امل�ست�سار  قــال   
اإن  املطلق،  حممد  بن  عبدالله  الدكتور  ال�سيخ  العلماء 
الله �سبحانه اخت�س هذه الأمة بالو�سطية لعظيم قدرها 
�منزلتها �على القتداء بها �ال�سري على منهج الو�سط 

�العتدال يف جميع اأمور احلياة. 
ا�ست�سافها  الــتــي  العلمية  حما�سرته  خــال  ذلــك  جــاء   
ديوان املظامل اأم�س بعنوان "املنهج ال�سرعي يف ��سطية 
ديــوان  رئي�س  بح�سور  العلمية"،  ال�سخ�سية  �اتــزان 
املظامل رئي�س جمل�س الق�ساء الإداري ال�سيخ الدكتور خالد بن حممد اليو�سف، �ذلك 

يف اإطار �سل�سلة برامج جلنة تعزيز الأمن الفكري.
 �اأ�سار ال�سيخ الدكتور املطلق اإىل اأهمية تعزيز توازن ال�سخ�سية العلمية لدى الق�ساة 
مع  يتواكب  مبا  �الطــاع  �املتابعة  البحث  يف  �د�رهــم  الإداري،  الق�ساء  جمال  يف 
عمله  �سعيد  على  الحت�ساب  اأهمية  مو�سحًا  الق�سائية،  �الــتــطــورات  امل�ستجدات 
الق�سائي فيما يحكم به بني النا�س، �ال�ستعانة بالله �سبحانه من خال ال�سرب �ال�ساة 

بو�سفها م�سدًرا من م�سادر الإعانة.
عقب ذلك اأجاب ال�سيخ عبدالله املطلق على عدٍد من اأ�سئلة احل�سور للربنامج.

ي�سعى  ما  �سمن  تاأتي  املحا�سرة  هــذه  اأن  اإىل  املظامل  ديــوان  رئي�س  اأ�سار  جهته  من 
اأهمية حتقيق  اإليه الديوان من تعزيٍز ملفهوم الأمن الفكري للق�ساة �املوظفني، �على 
الق�ساء  جمل�س  اأقّره  ملا  امتداًدا  العلم؛  اأهل  من  بال�ستفادة  �ذلك  �املوازنة  الو�سطية 

الإداري يف براجمه.

ابها - مرعي ع�سريي
الأمري  برئا�سة  ع�سري  منطقة  باإمارة  البني  ذات  اإ�ساح  جلنة  م�ساعي  جنحت 
حيث  الق�سا�س،  من  ميني  مقيم  عن  العفو  يف  املنطقة،  اأمــري  طال  بن  تركي 
تنازل ذ�� املقتول ميثلهم علي بن يحيى بن اأحمد، عن املقيم �سالح بن حممد 
البعاين املت�سبب يف مقتل اأخيه، تقديًرا ل�سفاعة الأمري تركي بن طال  ��سهد 
مقر  يف  مبكتبه  �ذلــك  اجلــاين  عن  املقتول  ذ�ي  تنازل  اللجنة  رئي�س  الأمــري 
الإمارة، بح�سور نائب رئي�س اجلالية اليمنية حممد بن �سامل اخلليفي، �عدد 

من اأبناء اجلالية يف املنطقة. 
ال�سريفني  احلرمني  خــادم  ملقام  �تقديرهم  �سكرهم  اليمنية  اجلالية  اأبناء  �رفــع 
��سمو �يل عهده الأمني على مايولونه من اهتمام دائم �حر�س م�ستمر لاأ�سقاء 
اليمنيني على كافة الأ�سعدة، مثمنني الد�ر الكبري الذي قام به �سمو اأمري منطقة 

ع�سري � جلنة اإ�ساح ذات البني يف الإمارة بال�سعي يف اإنهاء الق�سية.

جدة - يا�سر بن يو�سف
اأطـــلـــق �زيـــــر الـــعـــدل رئــيــ�ــس 
املـــجـــلـــ�ـــس الأعـــــلـــــى لــلــقــ�ــســاء 
ـــد بــن  ـــي ـــور �ل ـــت ـــدك ــخ ال ــي ــس ــ� ال
حمــمــد الــ�ــســمــعــاين، الــنــظــام 
يف  "تنفيذ"  الإلـــــــكـــــــرت�ين 
باململكة،  التنفيذ  حماكم  جميع 
العمل  بــجــودة  الرتــقــاء  بهدف 
�الأداء،  الإجنـــاز  �سقف  �رفــع 
على  �اجلهد  الوقت  �اخت�سار 
جميع  �تــــايف  املــ�ــســتــفــيــديــن، 
كانت  التي  ال�سابقة  الإ�سكالت 
تواجه عمل ق�ساء التنفيذ، مثل 
تــاأخــر حتــويــل املــبــالــغ املــالــيــة، 

�رفع منع التعامل املايل.
�يخت�سر النظام 70 اإجراًء اإىل 
5 اإجــراءات، �يختزل 5 اأنظمة 

بـــاأد�ات  يتميز  �احــد  نظام  يف  ت�سغيل 
التنبيه  خــا�ــســّيــة  مــثــل  ذكــيــة،  تــفــاعــلــيــة 
الذكي التي ت�سرع عملية اتخاذ القرارات 
الإجــراءات  متطلبات  �جتهيز  للطلبات، 
التالية اآليًا د�ن احلاجة للتدخل الب�سري.

�قــــال �زيــــر الـــعـــدل: اإن اإطـــــاق نــظــام 
�سياق  يف  يــاأتــي  الإلــكــرت�ين  "تنفيذ" 
العدلية،  لــلــخــدمــات  امل�ستمر  الــتــطــويــر 

قد  الــتــي  الــ�ــســعــوبــات  �مــراجــعــة جميع 
تواجه العمل العديل، �رفع كفاءة العمل 
م�ستهدفات  مــع  يــتــواكــب  مبــا  �الأداء 
هو  الأ�ىل  غايته  الــذي  الرقمي  التحول 
تقدمي  على  �احلر�س  امل�ستفيدين  خدمة 

اخلدمات العدلية بجودة عالية �متيز.
 �يتيح نظام "تنفيذ" الإلكرت�ين التحكم 
التنفيذ  بطلبات  كــامــل  ب�سكل  الــرقــمــي 
�يتمتع  باملحكمة  التنفيذ  دائــرة  قبل  من 

الدائرة يف  لدعم  الذكي  التنبيه  بخا�سّية 
عملية اتخاذ القرارات �اإكمال الإجراءات 
متابعة  يتيح  كما  ��سل�س،  �سريع  ب�سكل 
عدم  منها  اإلكرت�نية،  بطريقة  الطلبات 
كما  متاأخرة،  اأ�  معلقة  طلبات  اأي  اإبقاء 
النظام  ا�ستعرا�س  من  امل�ستخدم  مُيكن 
ت�سنيف  اإىل  اإ�سافة  �احــدة،  �سا�سة  يف 
�سخ�سية،  اأحــوال  )مايل،  التنفيذ  طلبات 

�مبا�سر( ل�سرعة الإجناز.

توسيع تمويل المشاريع لزيادة 
الناتج وفرص العمل 

الريا�ض- البالد
تعا�ن  اتفاقية  اأم�س  امل�ساريع  دعم  �سند�ق  مبادرة  �قَّعت 
لل�سركات  حافز  لتقدمي  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  مع 
املدرجة، ��قعها من جانب �زارة املالية فهد ال�سيف الرئي�س 
التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، �من )تدا�ل( املهند�س 

خالد احل�سان املدير التنفيذي.
خال  من  املبادرة  م�ستهدفات  اإطار  يف  التفاقية  هذه  �تاأتي 
التو�سع بالنطاق الإقرا�سي يف امل�ساريع ال�سحية �التعليمية 
يف  ي�ساهم  مبــا  الــعــقــاري  التطوير  يف  الــكــربى  �املــ�ــســاريــع 
فر�س  �خلق  املحلي،  الــنــاجت  لــزيــادة  اخلــا�ــس  القطاع  دعــم 
املحلي.  املحتوى  �دعــم  مبا�سرة،  �غــري  مبا�سرة  �ظيفية 
حيث ت�ستهدف التفاقية ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية 
ال�سعودية، حيث اأنه من املقرر اأن يوفر احلافز قر�سًا طويل 

الأجل ُيقدم لل�سركات.
التمويلية  ��ست�ساهم التفاقية يف تعزيز رفع �سقف احلد�د 
ملــبــادرة  امل�ستهدفة  القطاعات  مل�ساريع  املــدرجــة  لل�سركات 
يف  التو�سع  على  ت�سجيعها  لهدف  امل�ساريع،  دعــم  �سند�ق 
�ت�سجيع  املدعومة،  القطاعات  يف  جديدة  م�ساريع  اإن�ساء 
مبادرة  اإطــار  يف  �ذلك  الإدراج،  على  املدرجة  غري  ال�سركات 
�اإدراج  على طرح  القطاع اخلا�س  �سركات  حتفيز �ت�سجيع 
 "2030 اململكة  "ر�ؤية  لتحقيق  املالية  ال�سوق  يف  اأ�سهمها 

لتكون �سوقا مالية متقدمة.
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الموظف في 
زمن كورونا

د. عبد اهلل بن �سعد الأحمري 

دول  يف  كورونا  فريو�س  انت�سار  منذ 
من  فهناك  الب�سر،  حــال  اختلف  العامل 
�سركته  عنه  وا�ستغنت  وظيفته  فقد 
عمل  اإىل  اجتــه  واآخـــر   ، موؤ�س�سته  اأو 
من  ويهرب  خالله  من  ليرتزق  ب�سيط 
يف  البع�س  دخل  فيما   ، البطالة  �سبح 
ـــواب  الأب جميع  لأن  الــديــون  �سل�سلة 

كانت مو�سدة اأمامه.
ويف مملكتنا الغالية التي مل تكن بعيدة 
كورونا  وخــارطــة  الــعــامل  جغرافية  عــن 
يف  املوظف  املواطن  هذا  و�سعت  فاإنها 
اأولوية اهتماماتها،ويف الواقع ل يوجد 
اإن�سانية  بــرامــج  اأي  باأكمله  الــعــامل  يف 
ومــواجــهــة  الجــتــمــاعــي  بــالــ�ــســاأن  تهتم 
بع�س  مثل  املوظف  ومــــوؤازرة  البطالة 
للموظفني  بالدنا  املوجودة يف  الربامج 
ال�سعوديني والتي تهدف عرب منظومتها 
لال�ستقرار  بــديــلــة  حــلــول  اإيـــجـــاد  اإىل 
الوظيفي واملايل وتوفري دخل موؤقت ملن 
اإذ يظهر دور تلك الربامج   ، يفقد العمل 
اآثــار جائحة  تداعيات  اأكرث يف مواجهة 
على  والجتماعية  القت�سادية  كورونا 
التي  املــبــادرة  ن�ست  �ــســواء، حيث  حــد 
دعم  على  اجلائحة  فــرتة  خــالل  اأطلقت 
العاملني ال�سعوديني يف من�ساآت القطاع 
فريو�س  تداعيات  من  املتاأثرة  اخلا�س 

كورونا امل�ستجد عرب نظام "�ساند".
ا�ستطاع  وتعاىل  �سبحانه  الله  وبف�سل 
مواجهة  يف  احلــمــد-  ولله   - الربنامج 
وحل  الجتماعية  املعطيات  من  الكثري 
الــذيــن  الــ�ــســعــوديــني  املــوظــفــني  م�ساكل 
فرتة  خــالل  �سواء  ال�سبل  بهم  انقطعت 
تعزيز  بــجــانــب   ، قبلها  اأو  اجلــائــحــة 
مما  اأعــمــاقــهــم  يف  النف�سي  ال�ــســتــقــرار 
اأو  للبطالة  الــتــعــر�ــس  عـــدم  لــهــم  �سمن 
انقطاع لقمة العي�س واإبعادهم عن �سبح 
املخاوف اأو التعر�س للظروف ال�سعبة.

مــا دعـــاين اإىل كــتــابــة هـــذه املــقــالــة هو 
تقرير ارتفاع البطالة يف دول العامل منذ 
انت�سار كورونا ، حيث اأظهر م�سح اأجراه 
البطالة  اأن  العاملي  القت�سادي  املنتدى 
ال�سنوات  خالل  للقلق  م�سدر  اأكــرب  تعد 
الع�سر املقبلة ، اإذ كّبدت جائحة فريو�س 
جرى  التي  والتدابري  امل�ستجد  كورونا 
اتخاذها لإبطاء انت�سار القت�ساد العاملي 
نحو 3.8 تريليون دولر، وت�سببت يف 

خ�سارة 147 مليونا لوظائفهم.
مل  الأمــر  ولة  وتوجيهات  الله  وبف�سل 
تلك  ملثل  بالدنا  اأي موظف يف  يتعر�س 
الأزمات ، فقد حر�ست القيادة الر�سيدة 
يف  النف�سي  ال�ستقرار  وزرع  بث  على 
املوظفني ال�سعوديني والتاأكيد لهم باأنهم 
التي  ال�سعبة  التحديات  رغم  ماأمن  يف 
فما  كوفيد-19،  ب�سبب  العامل  ي�سهدها 
بذلته وتبذله اململكة من اأجل مواطنيها 
ورعــايــاهــا يف كــل مكان هــو حمــل فخر 
املــبــادرات  فجميع   ، اجلميع  ــزاز  واعــت
ال�سعودية �ساهدة على ذلك ، ومل يقت�سر 
احلال على مد يد العون للمواطن فقط بل 
�سملت هذه العناية دول العامل ، وجتلى 
اململكة  احت�سنتها  التي  القمم  يف  ذلــك 
خالل فرتات وجيزة واإطالقها العديد من 
حققت  بدورها  والتي  القوية  املبادرات 
الــكــثــري مــن الأهـــــداف املـــرجـــوة حلفظ 

التوازن القت�سادي والجتماعي.
اأعود جمددًا للحديث عن تلك الربامج، 
للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  اإذ ت�سعى 
الجتماعية عربها اإىل رعاية املوظف 
ال�سعودي واأ�سرته خالل فرتة تعطله 
عن عمله لظروف خارجة عن اإرادته، 
حيث يعمل الربنامج على �سد الفجوة 
النتقالية بتوفري م�سدر دخل �سهري 
بني  الواقعة  النتقالية  الفرتة  خالل 
الوظيفة ال�سابقة واللتحاق بوظيفة 

جديدة.
يكّر�س  الــذي  النبيل  امل�سهد  هذا   .. نعم 
الــلــمــحــات الإنــ�ــســانــيــة قــلــمــا جنـــده يف 
القيادة  بــهــذه  لنا  فهنيئا   ، الــعــامل  دول 
قيادة  بــهــا،  الــلــه  الــتــي حبانا  الــر�ــســيــدة 
اخلري  وفعل  ديدنها،  الإن�سانية  جعلت 
الأجيال  تتوارثها  لديها،  متاأ�سلة  عــادة 
يف دار عرفت ول تزال تعرف بـ" مملكة 

الإن�سانية ".

shahm303@hotmail.com

آفاق

جدة ـ يا�سر بن يو�سف 
ــوطــنــي لـــالأر�ـــســـاد  اأمـــ�ـــس  حــمــلــة "  اأطـــلـــق املـــركـــز ال
املجتمع  عالقة  تعزيز  بهدف   " �سوا  التجِربة  نعي�س 
بالنواحي  وارتباطها  واملــنــاخ  ــاد  الأر�ــس مبعلومات 
احلياتية للمجتمع �سواء الجتماعية اأو القت�سادية اأو 
الريا�سية اأو ال�سياحية ، بالإ�سافة اإىل عالقة معلومات 

الأر�ساد باأمناط احلياة املختلفة.
الوطني  املركز  اأعمال  انطالقة  مع  احلملة  هذه  وتاأتي 
يف  واملناخ  بالطق�س  معنية  م�ستقلة  كجهة  لالأر�ساد 
واجلهات  املجتمع  اأفــراد  احلملة  وت�ستهدف   ، اململكة 
على  ال�سوء  لت�سليط  الأر�ساد  ِخْدمات  من  امل�ستفيدة 
اأهمية الأر�ساد واملناخ وتعزيز ال�سراكة مع القطاعات 
امل�ستفيدة ، بالإ�سافة اإىل قيا�س م�ستوى ر�سا املجتمع 

عن ِخْدمات الأر�ساد املقدمة .
التوعوية  الــربامــج  مــن  عـــدٍد  على  احلملة  وت�ستمل 
املواطنني  من  للراغبني  املجال  فتح   : منها  والتثقيفية 
الر�سد  اأعــمــال  على  قــرب  عن  التعرف  واملتخ�س�سني 
من  امل�ستخدمة  والتقنيات  اجلوية  الظواهر  ومتابعة 
خالل زيارة مرافق املركز يف مناطق اململكة مع تطبيق 

الحرتازات ال�سحية املعنية بجائحة كورونا .
جميع  مــن  ت�ستفيد  التي  احلملة  برنامج  ي�سمل  كما 
اأكرب  اإىل  للو�سول  والتوعوية  الإعالمية  الو�سائط 
اجلــديــدة  ومــهــامــه  بــاملــركــز  التعريف  ممكنة  �سريحة 
وتــطــلــعــاتــه واإيــــجــــاد عــالقــة مــ�ــســرتكــة مـــع اجلــمــيــع 
وال�ستفادة من مقرتحات واآراء املهتمني لر�سم مراحل 
الأر�ــســاد  لأهمية  تــعــزيــزًا  �سي�سهدها  التي  التطوير 
وحياة  امل�ستدامة  التنمية  بعوامل  الكبري  وارتباطها 

وا�ستقرار املجتمع.
ـــادرات الــوطــنــيــة يف جمــال  ـــب وتـــربز احلــمــلــة اأهـــم امل
دقة  بتح�سني  املتعلقة  وخمرجاتها  واملــنــاخ  الأر�ــســاد 
م�ساحة  وزيادة  املبكر  والإنــذار  الإر�سادية  املعلومات 
التغطية اجلغرافية وبرنامج ا�ستمطار ال�سحب وزيادة 
التوقعات  منظومة  ودعــم  املــطــري  الهطول  حمطات 

لل�سيول والفي�سانات.
ويتطلع املركز الوطني لالأر�ساد اإىل حتقيق الطموحات 
الوطنية يف تعزيز القدرات يف جمال الأر�ساد وتقوية 
ال�سراكات وتنمية املوارد يف جمال الأر�ساد َوْفق روؤية 
وا�سحة، وخطط م�ستقبلية مدرو�سة حتقيق الريادة، 
الأر�ــســاد  جمــالت  يف  بامل�ستفيدين  العالقة  وتقوية 
واإ�ــســدار  اجلــويــة  الــظــواهــر  مراقبة  بــهــدف  املختلفة 
التوقعات ل�سالمة الأرواح وحماية املمتلكات من خالل 
منظومة تقنية وعملية متكاملة وفقًا للمعايري الدولية 

يف جمال الأر�ساد.

تعزيز العالقة بين 
المركز الوطني لالرصاد 

وأفراد المجتمع 

جدة- يا�سر بن يو�سف  
ان  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  ــوارد  امل وزارة  اكــدت 
لتوظيف  ال�سم�سرة  جترم  والعمال  العمل  نظام  تعديالت 
ال�سعوديني او ا�ستقدام الأجانب. وقال املتحدث الر�سمي 
للوزارة نا�سر بن عبد الرحمن الهزاين لـ "البالد" ان املادة 
تهدف   30 رقــم  وحتــمــل  النظام  م�سروع  يف  امل�ستحدثة 
التوظيف  وحــالت  بالتاأ�سريات  لالجتار  للت�سدي  ا�سا�سا 

الوهمي. 
 واو�سح الهزاين ان   املواد املقررة للتعديل على نظام 
ومل  العموم  اآراء  ا�ستطالع  حمل  زالــت  ل  العمل 
القادمة هي النتهاء  اإقرارها بعد، واخلطوة  يتم 
جمل�س  لقرار  وفقًا  املقررة)30يوما(  الفرتة  من 
النظام  مواد  بن�سر  واملتعلق   731 رقم/  الــوزراء 
واملقرر  العموم  اراء  ل�ستطالع  التعديل  حمل 
اإنهاوؤها بتاريخ 7فرباير، وعك�سها على الوثيقة 
للمقام  الــرفــع  ثــم  ومــن  النهائية  الت�سريعية 

انه  الــتــعــديــالت.  واو�ــســح  هــذه  حــيــال  للنظر  الــكــرمي  ال�سامي 
ا�ستقالة  بقبول  املقررة  املدة  انفاذ  مت  اجلديدة  للتعديالت  طبقا 
العامل  بـ 30 يوما جتنبًا لتعليق املوظف وعدم الإجابة بالرف�س 
للعامل،  الوظيفية  الفر�س  وفــوات  طويلة  لفرتات  القبول  او 
ان  ب�سرط  اأخرى  يوما   30 لـ  ال�ستقالة  ارجاء  العمل  ول�ساحب 
يقدم الرجاء خالل الثالثني يوم الأوىل تفاديًا ملا مت اإي�ساحه من 
تعليق القبول او الرف�س وانفاذا للمدة ال�سيلة 30 يوما يف حال 

مل يقم باأي اجراء.
ل�ساعات  املــادي  املقابل  فــان   النظام  مل�سروع   وطبقا 

خيارين  يعتربان  الإ�سافية  الراحة  ــام  واأي العمل 
اإما  الختيار  وميكنه  العمل،  ل�ساحب  متاحني 

بالبدل املادي اأو الإجازة.
العاملة من  للمراأة  الو�سع  اإجازة  زيادة   وحول 

10 اىل 14 ا�سبوعا قال الهزاين ان الوزارة راعت  
الت�ساركية،  للجهات  العموم  مبرئيات  الأخذ  باهتمام 

كما قامت الوزارة بعدة درا�سات لأبرز املمار�سات الدولية 

بهذا اخل�سو�س، ونتطلع ملرئيات العموم ليتم النظر فيها ب�سكلها 
النهائي. وردا على �سوؤال حول دخول املقابل املادي الذي يدفعه 
الوافد �سهريا �سمن الر�سوم التي يحملها النظام اجلديد ل�ساحب 
العمل او�سح  الهزاين ان العامل ل يتحمل  ر�سوما، ال يف حال 
عودته لبالده اثناء فرتة التجربة ويف حال كان انهاء العالقة من 

قبله، اما كافة الر�سوم فهي مقررة على �ساحب العمل.
 واأكد اأن املادة 61  حتظر على �ساحب العمل كل ما �ساأنه التفريق 
هو  طرحها  مــن  والــهــدف  لديه  العاملني  بــني  التف�سيل  اأو 
ذوي  او  املذاهب  او  اجلن�سني  بني  التمييز  عدم 

الإعاقة.
له  تطرق  الــذي   التعديل  ان  اىل  وا�ــســار 
ال�سكن واملوا�سالت،  النظام ب�ساأن بدل 
هـــو اإعـــطـــاء مــ�ــســاحــة اأكــــرب لأ�ــســحــاب 
عيني  �سكن  توفري  بني  والختيار  العمل 
يوؤ�س�س �سمان توفري  ما  او مادي. وهو 

بديل ال�سكن والنقل للعاملني.

التصدي لالتجار بالتأشيرات 
والتوظيف الوهمي

وزارة الموارد البشرية تكشف لـ            تعديالت نظام العمل ومسبباتها 

أبرز التعديالت 

المتحدث باسم الوزارة: تجريم السمسرة لتوظيف السعوديين واستقدام األجانب

استحداث مادة تمنح العامل إجازة وفاة ألقارب الدرجة الثانيةزيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة من 10 إلى 14 أسبوعا

1- منح اإجازة تعوي�سية مدفوعة الجر ل�ساعات العمل 
الإ�سافية، ملنح طريف العالقة الختيار مبا يتنا�سب مع 

اأعمالهم وحتفيز العاملني. 
درا�سة  بعد  اأ�سبوعا،  للعاملة 14  اإجــازة و�سع  2- منح 
ــقــوانــني املــقــارنــة، وبــعــد الخــــذ مبــرئــيــات الــعــمــوم  ال

واجلهات امل�ساركة ومبا يخدم طريف العالقة.
3- التعوي�س عن اجر �سهر بدًل عن اجر15 يوما للعقود 
التعوي�س عن النهاء  املدة، مل�ساواة مقدار  غري حمددة 

غري امل�سروع للعقود غري حمددة املدة بالعقود املحددة.

4-  ا�ستحداث ن�س لإجراءات ال�ستقالة، لعدم وجوده 
اإجراءات  تف�سري  وكذلك  امل�سروع،  الإنهاء  �سمن  �سابقًا 
ال�ستقالة لعدم تع�سف اأ�سحاب العمل وتعليق ال�ستقالة 

دون قبول او رف�س وفوات الفر�س الوظيفية للعامل.
5- اإزاحة ال�ستناد على رخ�سة العمل يف باقي مدة العقد 
لالأجنبي واعتبار عقده حمددا ب�سنة ميالدية يف حال مل 
يكن لديه عقد عمل، تفاديًا لعدم ال�سرار باأ�سحاب العمل 
يف حال انهاء اخلدمات ل�سبب غري م�سروع فالن�س قبل 
انتهاء  اىل  بالتعوي�س  العمل  �ساحب  يلزم  التعديل 

رخ�سة العمل. وهو ما ي�سمن حقوق طريف العالقة. 
6- منح احلرية لطريف العالقة التعاقدية لفرتة التجربة 

ابتداًء من التعاقد باملدة املقررة نظامًا.
ل�ساحب  ال�سالحية  ومنح  للعمالة  ال�سكن  توفري   -7

العمل با�ستبدال ال�سكن العيني ببدل نقدي. 
8- تعديل مدد ال�سعار لالإنهاء امل�سروع مبا يتواءم مع 

مبادرة حت�سني العالقة التعاقدية.
املــادة  ن�س  خمالفي  لتجرمي  ن�س  ا�ستحداث   -9
لتوظيف  بال�سم�سرة  واملتعلقة  الــنــظــام  مــن   30

ت�سديا  وذلــك  الأجــانــب،  ا�ستقدام  او  ال�سعوديني 
لــالجتــار بــالــتــاأ�ــســريات، وكــمــا هــو احلـــال حلــالت 

توظيف ال�سعودة الوهمية.
اقارب  اإجازة وفاة  العاملني  ا�ستحداث ن�س ملنح   -10
مــوجــودة  تكن  مل  كونها  ــة)الأخ/ت(.  ــي ــان ــث ال الــدرجــة 
�سابقًا مبا يخدم العامل وتوفري نظام حمائي ملا يحدث 

من وقائع.
الأ�سبوعي  العمل  ملعيار  العمل  �ساعات  تخفي�س   -11

وكذلك ل�سهر رم�سان للعاملني امل�سلمني.

جدة- يا�سر بن يو�سف     
مبنطقة  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  فرع  عام  مدير  د�سن 
مبادرة  الغامدي  الله  جــار  بــن  �سعيد  املهند�س  املكرمة  مكة 
وهي  ال�سوقية  بحي  املقد�سة  بالعا�سمة  الحــيــاء  ت�سجري 
مبادرة جمتمعية حتت �سعار " لنجعلها خ�سراء "  بال�سراكة 
بني مكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة بالعا�سمة املقد�سة ، 

وفريق املر�سدات املكيات التابع لإدارة التطوع بجمعية مراكز 
امل�ساركة  تعزيز  اىل  املبادرة  وتهدف  املكرمة.  مبكة  الأحياء 
املجتمعية لغر�س الأ�سجار يف الأحياء واأمام املنازل واملدار�س 

بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة وم�ساركة املتطوعني.
لالهتمام  املجتمع  لتوعية  خاللها   من  املبادرة  ت�سعى  والتي 
املــ�ــســاحــات اخلــ�ــســراء واحلـــد من  نــطــاق  بالبيئة وتــو�ــســيــع 

احلفاظ  بهدف  البيئي،  التلوث  مــعــدلت  وخف�س  الت�سحر 
يف  التو�ّسع  خالل  من  اجلمايل  املظهر  وحت�سني  البيئة  على 
زراعة الأ�سجار املنا�سبة للبيئة من ا�سجار املورينقا ، والغاف 
اخل�سراء  امل�سطحات  تاأهيل  خطة  والراك،�سمن  اخلليجي 
واأ�سجار الطرقات واحلدائق وال�ساحات امام البيوت يف حي 

ال�سوقية لزراعتها كمرحلة اأوىل.

الدمام-حمود الزهراين     
نــفــذت بــلــديــة حمــافــظــة الــنــعــرييــة، مــوؤخــرا، 
الب�سري  الت�سوه  ملعاجلة  ميدانية  جــولت 
 350 �سملت  احلــ�ــســري،  املــ�ــســهــد  وحتــ�ــســني 
واجــهــة ملــنــ�ــســاآت جتــاريــة بــاأحــيــاء ومــداخــل 
املــحــافــظــة، بــالإ�ــســافــة اإىل تــطــويــر وتــاأهــيــل 
الآن،  حتى  وبوفيه  ومقهى  مطعما   70 عــدد 
.. رقي"، والتي  "الرقابة  وذلك �سمن مبادرة 
بامل�ستوى  ــاء  ــق الرت بــهــدف  البلدية  تنفذها 
العام للمن�ساآت التجارية والغذائية باملحافظة 
حت�سني  مبــبــادرة  البلدية  م�ساركة  و�سمن 

امل�سهد احل�سري.
واأكد رئي�س بلدية حمافظة النعريية املهند�س 
ا�ستمرار  عــلــى  الــرجــبــاين  نــا�ــســر  بــن  نــايــف 
"الرقابة  مببادرة  اخلا�سة  الرقابية  اجلولت 
.. رقي" والتي تنفذها اإدارة اخلدمات بالبلدية 

ممثلة يف مراقبي ق�سم �سحة البيئة على كافة 
املن�ساآت التجارية والغذائية باملحافظة والتي 
تركز على تطبيق ال�سرتاطات والأنظمة التي 
والقروية،  البلدية  الــ�ــســوؤون  وزارة  اأقرتها 
�سحية  معي�سة  ذات  ح�سرية  بيئة  لتوفري 
الأن�سطة  الرقابة على كافة  اإجــراءات  وتعزيز 

ذات العالقة بال�سحة العامة للمواطنني.
امل�ستمرة  الرقابية  اجلـــولت  بـــاأن  ــاف  واأ�ــس
اإىل  تــهــدف  البلدية  مــراقــبــو  بها  يــقــوم  الــتــي 
واملــحــالت  املــنــ�ــســاآت  ــتــزام  ال م�ستويات  رفــع 
ملمار�سة  والــعــامــة  اخلــا�ــســة  بــال�ــســرتاطــات 
الأنــ�ــســطــة، وجتــويــد اخلـــدمـــات املــقــدمــة من 
والعمل  امل�ستفيدين،  ر�سا  خالل  من  املن�ساآت 
يوفر  مبا  اخلاطئة  املمار�سات  من  احلد  على 
بيئة ترتقي باخلدمات املقدمة لل�سكان، وتعزز 

ثقة املجتمع بالرقابة واخلدمات البلدية.

مبادرة لتشجير أحياء العاصمة المقدسة 

70تطوير وتأهيل         مطعما ومقهى في النعيرية 
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الرأي

المملكة .. منهجية راسخة لدمج ذوي اإلعاقة
الإن�����س��ان،  ح��ق��وق  بكافة  ك��ب��رًا  اهتمامًا  اململكة  اأول���ت 
حيث ن�ص النظام الأ�سا�سي للحكم يف مادته ال�ساد�سة 
والع�سرين على اأن " حتمي الدولة حقوق الإن�سان وفق 
ال�سريعة الإ�سالمية" وذلك من خالل توطيد قيم العدل 
معيار  لأي  وفقًا  التمييز  اأ�سكال  كافة  ومنع  وامل�ساواة 
ال�ساأن  ه��ذا  يف  اململكة  كر�ست  حيث  الإع��اق��ة،  ل�سيما 
"ذوي الحتياجات  املعاقني  لرعاية كافة حقوق  جهدها 

اخلا�سة".
املعوقني  رعاية  نظام  �سدر  فقد  النظامي  اجلانب  ويف 
امل��ل��ك��ي رق���م )م/37( وت���اري���خ 23  امل��ر���س��وم  مب��وج��ب 
ذوي  الأ�سخا�ص  رعاية  هيئة  وتنظيم  1421ه������،   /9/
الإعاقة، والالئحة الأ�سا�سية لربامج تاأهيل الأ�سخا�ص 
ذوي الإعاقة، كما بادرت هيئة حقوق الإن�سان يف العام 

2012م اإىل تاأ�سي�ص وحدة خا�سة حلقوق الأ�سخا�ص 
ذوي الإعاقة ملتابعة تنفيذ بنود التفاقية الدولية حلقوق 
ال�سلة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  الإع���اق���ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���ص 
احلقوقي  الوعي  ون�سر  لهم  القانونية  امل�ساعدة  وتقدمي 
اخل���ا����ص ب��ه��م، ف�����س��اًل ع���ن ج��ه��ود اجل���ه���ات الأخ����رى 
كاجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان ومركز امللك �سلمان 
لأب��ح��اث الإع��اق��ة وجمعية الأط��ف��ال امل��ع��وق��ني وغ��ره��ا، 
ح�سول  �سالح  يف  ت�سب  املنظمات  تلك  ج��ه��ود  فكل 
والتعليمية  ال�سحية  حقوقهم  على  املعاقني  الأ�سخا�ص 
وحقهم  والريا�سية  والثقافية  والجتماعية  والتاأهيلية 
يف ال��ع��م��ل اأ���س��وة ب��الأ���س��خ��ا���ص ال��ع��ادي��ني وح��ق��ه��م يف 
التنقل وح�سولهم على اخلدمات احلكومية والإ�سكان  

وغرها. 

اإنه ينبغي ت�سافر كافة الأدوار لدمج هذه ال�سريحة يف 
الأ�سخا�ص  مع  وامل�����س��اواة  العدل  قيم  لتعزيز  املجتمع 
توطيد  بجانب  لها  متييز  اأو  ع��زل  اأي  دومن��ا  العاديني 
دع��ائ��م ال��ت��ق��ب��ل الج��ت��م��اع��ي ل��ل��م��ع��اق��ني وال��ق�����س��اء على 
النظرة ال�سلبية جتاههم عرب اإتاحة الفر�ص لهم وتوفر 
وتدبر  املجتمع  يف  لدجمهم  الرامية  الحتياجات  كافة 
الأموال بغية توفر مواد خا�سة مل�ساعدتهم يف حياتهم 
مثل توفر الكتب بطريقة برايل اأو الكتب الكبرة امللونة 
اأو املقاطع امل�سورة بلغة الإ�سارة وغرها من املواد التي 
ميكن توفرها لهذه ال�سريحة يف املكتبات اأو املدار�ص 
اأو املراكز اخلا�سة بالرعاية لتعينهم يف حياتهم، كذلك 
حركية  اإعاقة  لديهم  الذين  الأ�سخا�ص  م�ساعدة  ميكن 
على  وي��ع��ت��م��دون   Motor Impairment

وجعلها  منازلهم  تاأهيل  خ��الل  م��ن  املتحرك  الكر�سي 
بالقراءة  التطوع  ميكن  كر�سيهم،كما  من  فائدة  اأك��ر 
 Visual الإب�سار  يف  م�سكلة  لديهم  الذين  لأولئك 
املعوقني  جميع  م�ساعدة  وك��ذا   Impairment

الآخرين.
للقيام  املدن  الأحياء يف  العبء على كاهل مراكز  ويقع 
هذه  دمج  هدفها  وتوعوية  ترفيهية  برامج  بدورها عرب 
ال�سريحة  يف املجتمع  وو�سع قائمة باأ�سماء وعناوين 
مب���ن ل��دي��ه��م ظ����روف اح��ت��ي��اج��ات خ��ا���س��ة لإر����س���ال ما 
موؤ�س�سات  ع��ل��ى  ينبغي  ك��م��ا  ح��ي��ات��ه��م،  يف  ي�ساعدهم 
الجتماعية  م�سوؤولياتها  اأدوار  تفعيل  امل��دين  املجتمع 
ب��ال��ف��رق التطوعية  م��ن��وط  اأن����ه  جت��اه��ه��م، ع����الوة ع��ل��ى 
اأن�سطتها  �سمن  ت��درج  اأن  والكليات  للجامعات  التابعة 

تعزيز  اأج��ل  كله من  وذل��ك  لهم،  املجتمعي  الدمج  ط��رق 
الوعي  ون�سر  املجالت  جميع  يف  ورفاهيتهم  حقوقهم 
الإعاقة  ذوي  حقوق  تكري�ص  اأن  من  انطالقًا  بحالتهم 
لي�ست م�ساألة عدالة فح�سب واإمنا ا�ستثمار م�سرتك يف 

امل�ستقبل امل�سرتك للجميع.
باحثة وكاتبة �سعودية     
@J_alnahari

 م�سوار

د.جواهر بنت عبد العزيز النهاري

راحلون أّثروا في حياتي
ما اأجمل اأن ترحل من هذه احلياة الفانية واأنت مذكور باخلر واأثرك 
باق ودائم حا�سرًا يف اأذهان من يقدرون اجلميل وي�سل الأمر بهم 

اأن يجعلوه دّينا يف رقبتهم يعجزون عن �سداده .
من  بكثر  اأحتفظ  وامل��ك��ان  ال��زم��ان  يف  املختلفة  حياتي  م��راح��ل  يف 
ممن  الكثر  وعند  عندي  تركوا  الذين  الراحلني  ه��وؤلء  ملثل  اجلميل 
عرفهم جميل الأثر و�سادق العمل الذي اأح�سب اأنهم فعلوه لوجه الله 

ل يريدون جزاءه اإل من الله الكرمي.
 الوالد وال�سديق م�سيفر علي الرباهيمي اأول من يكتنز القلب والعقل 
ذكراهم واأثرهم املبارك فقد كان نعم الرفيق واملوجه واملر�سد للطريق 
ال�سحيح خا�سة اأنني كنت يف بداية مرحلة املراهقة وال�سباب املندفع 
فكان �سديد احلر�ص علّي خا�سة يف اأمور ديني ودرا�ستي وعالقتي 
بالآخرين وهذا لي�ص بغريٍب على "اأبو علي" كما كنا نطلق عليه كذلك 
كان �سخيًا مع اجلميع وم�سيافًا والبت�سامة ل تفارق وجهه حتى يف 
اأحلك الظروف ، رحل �سديقي اأبو علي يف �سهر رم�سان وهو �سائم 
وكاأن الله حقق اأمنيته التي كانت على ل�سانه. عواد �سليمان ال�سمري 
�سندًا  وك��ان  املواقف  من  كثر  معي يف  وق��ف  ال��ذي  وال�سديق  الأخ 
واأدب جم  اأخ��الق رائعة  راأي �سديد وحكمة وذا  وعونًا يل و�ساحب 

و�سخاء وكرامة لكن القدر مل ميهله كثرًا فقد تويف يف ريعان �سبابه 
البن  و�سامي  دائما،  به  يذكر  واأث��را جميال  رائعة  �سرة  خلفه  تاركًا 
الوحيد له الذي عندما اأملحه اأرى ذكرى عواد فيه واإن �ساء الله اأنه خر 

خلف خلر �سلف.
ومن الراحلني الذين لهم يف داخلي الكثر من الذكرى والأثر الطيب 
اأملج �سابقًا  بلدية  العطوي رئي�ص  املهند�ص حممد بن را�سد  ال�سديق 
هذا الرجل الذي عرفته واألفته قبل اأن ازامله يف العمل �سخ�سية يندر 
وجودها حمب للخر كرمي ال�سجايا راقي الأدب طّيب املع�سر حري�ص 

على مل ال�سمل والو�سال والتوا�سل .. قلبه يت�سع وي�سع اجلميع حمب 
للخر واإ�سالح ذات البني ، ذكره دائمًا مرتبط باخلر لأنه فعل اخلر 

، رحم الله اأبا را�سد واأبقى را�سدًا واإخوانه على داره.
ال�سهيد اللواء عوده معو�ص البلوي الذي قدم روحه الزكية فداء للدين 
فقد كنت عندما  باخلر  واأث��ره حا�سرًا  ذك��ره  زال  والوطن كان وما 
وم�ساعدتي  يل  اخل��ر  جلب  على  حري�سًا  اج��ده  به  اأت�سل  اأو  التقيه 
اجلميع،  مع  ديدنه  احلمد  ولله  وه��ذا  يتاأخر  ل  باأمر  اأق�سده  وعندما 
ع��زاوؤن��ا يف حممد واإخ��وت��ه الع��زاء الذين ورث��وا �سرة عطرة واأث��رًا 
عطيه  علي  ال��ع��م  ال��غ��ايل  ال�سديق  اآخ���ر  ولي�ص  ال��ل��ه..   ���س��اء  اإن  باقيًا 
الكبر  وال��ك��رم  امل�سرفة  وامل��واق��ف  اجلميل  اخللق  �ساحب  ال��ن��زواي 
تختزنها  وم�سرفة  ورائعة  جميلة  ذكريات   .. للجميع  املفتوح  والبيت 
واإن  ُتن�سى  ل  م�سرفة معي  العظيم ومواقف  الرجل  هذا  ذاكرتي عن 
لهم  يغفر  اأن  الله  ا�ساأل  على خطاه.  �سائرون  واإخوته  رائ��د  الله  �ساء 
جميعًا واأن يرحمهم واأن ي�سكنهم الفردو�ص الأعلى من اجلنة وجميع 
موتانا وموتى امل�سلمني واأن يجزيهم عني خر اجلزاء واأن يجعلنا ممن 

يذكرون باخلر واأثرنا طيب. 
manjaber@gmail.com

وبني  بينها  امل�سمى  ال�����س��داق  ل��ل��زوج��ة  ال��ل��ه  ف��ر���ص 
ال��زوج  يدفعه  )م��ا  وه���و:  امل��ه��ر  عليه  ال���زوج ويطلق 
اأو  ك��ان معجاًل  ���س��واًء  ال���زواج  لزوجته لإمت��ام عقد 
تعاىل:  ق��ال  للزوجة،  اأ�سيل  ح��ق  وامل��ه��ر  م��وؤج��اًل(، 
)واآتوا الن�ساء �سدقاتهن نحلة( )�سورة الن�ساء الآية 
4( قال علي بن اأبي طلحة، عن ابن عبا�ص: النحلة: 
امل��ه��ر. وق��ال حممد ب��ن اإ���س��ح��اق، ع��ن ال��زه��ري، عن 

عروة، عن عائ�سة: نحلة: فري�سة. 
به  وامل��ع��م��ول  امل��ت��ع��ارف  وه��و  معجاًل  امل��ه��ر  وي�سلم 
ال��ق��ران، وهو  اإىل ما بعد عقد  امل��وؤج��ل  ع��رف��ًا، ومنه 
ل  الأزواج  بع�ص  اأن  اإل  به،  باأ�ص  ول  �سرعًا  جائز 
للمهر  الزوجة  باأحقية  جهال  زوجاتهم  اإىل  يوؤدونه 
اأ�سبحت  كونها  باحلق  ا�ست�سهاًل  اأو  الدخول،  بعد 

يف منزله وي�سعب عليها الإ�سرار على ا�ستالمه.
وامل��ه��ر ح��ق اأ���س��ي��ل ل��ل��زوج��ة ل ي��ج��وز ل��ل��زوج اأخ��ذ 
�سيء منه اإل بطيب خاطر وتنازل من الزوجة، قال 
على  )امل�سلمون  وال�����س��الم:  ال�سالة  عليه  الر�سول 
اأحق  )اإن  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  وقال  �سروطهم( 
ال�سروط ان يوفى به ما ا�ستحللتم به الفروج( رواه 
الزوجة  تنازلت  اإذا  اإل  ال�سحيحني.  يف  ال�سيخان 
املهر بطيب خاطر  وت�سدقت على زوجها بجزء من 
باأ�ص، قال تعاىل: )ف��اإن طنب لكم عن �سيء منه  فال 
نف�سا فكلوه هنيئا مريئا(. يقول: ما طابت به نف�سا 
يف غر كره اأو هوان، فقد اأحل الله لك ذلك اأن تاأكله 

هنيئا مريئا.
اإىل  امل��وؤج��ل  مبهرها  املطالبة  ال��زوج��ة  ت��وؤج��ل  وق��د 
اأو من  ال��ط��الق ظ��ن��ًا منها  ال��ف��راق وح���دوث  م��ا بعد 
زوجها بعدم اأحقيتها له وهي على ذمة زوجها وهذا 
ال�سادق  الزوج  يبادر  اأن  وال�سحيح  غر �سحيح! 
حقوقها  كافة  ت�سليمها  لزوجته  املحب  واملخل�ص، 
تطبيبا  بينهما  امل�سمى  املهر  مقدمتها  الزوجية ويف 
خلاطرها وتاأكيدًا على احلفاظ على العهد وال�سرط 

بينهما.
حال  يف  الزوجة  على  ال�سغط  يتم  اأن  يجب  ل  كما 
معاملتها  واإ�ساءة  معها  ال�ستمرار  يف  الرغبة  عدم 
وتعنيفها من قبل الزوج للتنازل عن موؤخر الزواج 
اأردمت  )واإن  ت��ع��اىل:  ق��ال  حقوقها  م��ن  ح��ق  اأي  اأو 
قنطارا  اإحداهن  واآتيتم  زوج  مكان  زوج  ا�ستبدال 
اأتاأخذونه بهتانا واإثما مبينا(  فال تاأخذوا منه �سيئا 
اأن  اأحدكم  اأراد  اإذا  اأي:  الآي��ة 20(  الن�ساء  )�سورة 
يفارق امراأة وي�ستبدل مكانها غرها، فال ياأخذ مما 
كان اأ�سدق الأوىل �سيئا، ولو كان قنطارا من مال.
@NUJOODQASSIM

مؤخر الصداق

رأي واحد

ما،  اأم��ر  عن  يتحدث  �سخ�ص  راأي��ك��م يف  ما 
يدافع عن راأيه بقوة، ثم ما اأن مير عام جتده 
ُيهاجم ذلك الراأي ال�سابق له، بل وقد يرى اأنه 
راأي غر منطقي، وبعد عام اآخر ُيعود ملا كان 
واأن  الذي �سبق  براأيه  قناعة  عليه �سابقًا من 

دافع عنه ثم هاجمه !
ومبا اأن املجال ُمتاح جلميع الآراء؛ فمن دون 
اأدنى �سك �ستكون هناك فئة ترى اأن ما يقوم 
ُيوجدون  اإيجابي وقد  اأمر  ال�سخ�ص  به ذلك 
ل��ه امل���ربرات ال��ت��ي ت��وؤي��د ت�سرفه، ول��ك��ن يف 
املقابل �ستكون هناك فئة كبرة ترى اأن ذلك 
له  لي�ص  واأن  ���س��وّي  غ��ر  اإن�����س��ان  ال�سخ�ص 
موقف ثابت؛ مما يدل على اأنه متلّون يتحرك 
م��ع ح��رك��ة ال��ري��اح، وه���ذه �سمة م��ن �سمات 

اجلبناء. 
كال الفريقني قد يكون �سائبًا؛ فمما ل يخفى 
على العقالء اأن لكل حادثة ظروفها اخلا�سة، 
بعد  اإل  لل�سخ�ص  الدقيق  التقييم  يكون  ول 
واإل  به،  املُتعلقة  اجلوانب  من  الكثر  معرفة 
عليه  نح�سل  ال���ذي  التقييم  ذل���ك  ���س��ي��ك��ون 

�سطحيًا ل ميكن العتماد عليه.
نتحدث  دعونا  الفريقني  اإجابات  عن  وبعيدًا 
ي��غ��ر راأي���ه  ال���ذي  ق��ل��ي��اًل ع��ن ذل���ك ال�سخ�ص 

جتاه الق�سية الواحدة ثم يعود لذلك الراأي، 
النمطية  ال�سورة  ليكن حديثنا عن  وحتديدَا 
وربطها  التغير  م�����س��األ��ة  ع��ن  البع�ص  ل���دى 
لديهم بال�سلبية ب�سكل دائم، علمًا باأن التغير 
يف حد ذاته موؤ�سر جيد ميكن الأخذ به ملعرفة 
م���دى ُب��ع��د الإن�����س��ان ع��ن اجل��م��ود ال��ف��ك��ري، 

ومنوه املعريف.
تغير  اأن  ن��درك  اأن  علينا  املفرت�ص  م��ن  اإن 
؛  ُمطلقه  على  ال�سلبي  ب��الأم��ر  لي�ص  امل��واق��ف 
هي  مواقفنا  ببع�ص  اأحيانًا  التم�ُسك  اإن  بل 
تختلف،  الأح��داث  اأن  فكما  بعينها،  ال�سلبية 
اأي�سًا تنا�سبًا مع  فاإن نظرتنا لها قد تختلف 
ما نكت�سبه من روؤية جديدة توؤثر على ُحكمنا. 
اآراءه  ُي��غ��ر  م��ن  ُن�����س��ن��ف  اأن  ال�����س��يء  ف��م��ن 
بال�سخ�ص ال�سلبي املتلّون، كما اأن من ال�سيء 
؛  للتغير  قابلة  غر  اآراءن���ا  نعترب  اأن  اأي�سًا 
اأع��وام هي  اآرائ��ه قبل عدة  ومن كانت جميع 
ذات الآراء يف هذه اللحظة فحقًا حرّي به اأن 
ُيعيد النظر يف طريقة تفكره ومدى اكت�سابه 
ظل  يف  خ�سو�سًا  ب��ه،  مت��ر  ال��ت��ي  للمعارف 
م��ن ت�سارع غر  ال��زم��ن  ه��ذا  م��ا ن�سهده يف 

م�سبوق لالأحداث. 
szs.ksa73@gmail.com

نايف جابر البرقاني 

نجود عبد اهلل قاسم

يف ظالل القانون

 صالحة الشيخي

فكر وقلم 

شكرًا وزارة البيئة 
اجلهود   على  وال��زراع��ة  وامل��ي��اه  البيئة  ل���وزارة  جزياًل  �سكرا 
املتوا�سلة التي تقوم بها من �سن واإقرار الأنظمة والت�سريعات 
الفطرية مما  البيئة واحلياة  املحافظة على  اأجل  القانونية من 
وقطع  الفطرية  للحيوانات  اجلائر  ال�سيد   م��ن   له  تتعر�ص 
الأ�سجار الطبيعية املعمرة وغرها، وذلك من اأجل الحتطاب 
لبيعها  الأودي��ة  اأ�سجار  الكثر من  وال��ذي ق�سى على  املدمر 

بثمن بخ�ص لال�سرتاحات واملقاهي.
البيئة  على  اأّث��ر  امل�سوؤول،  غر  الفعل  بهذا  الأ�سجار  وقاطع 
له  وهذا  الإحيائية  الكائنات  اإنقرا�ص   وت�سبب  يف  اجلميلة 
تاأثره على  ثبات الرتبة ومتا�سكها وبالتايل ينت�سر الت�سحر 
ب�سبب  الرياح وذلك  ب�سبب  املتطايرة  املتحركة  الرتبة  وتكر 
قطع ال�سجار التي كانت حامية لتما�سك الرتبة، وهذا الفعل 
لت�ستمر  الن�سان  يحتاجه  ال��ذي  البيئي  ال��ت��وازن  على  يوؤثر 
ال��وزارة م�سكورة  التكاملية على الر���ص. لقد طبقت  احلياة 
ه���ذه الأن��ظ��م��ة ع��ل��ى ال���واق���ع ع��ن��دم��ا ن��ف��ذت ح��م��الت مكافحة 
على  والقب�ص  الح��ت��ط��اب  وم��ن��ع  ملكافحة  البيئي  الأم���ن  م��ع 

ال�سيارات التي تبيع احلطب وتطبيق الأنظمة عليهم.
عادة  يتم  التي  الفطرية  احلياة  �سملت  ت�سريعية  اأنظمة  كذلك 
م�ستوطنة  ح��ي��وان��ات  ك��ان��ت  ���س��واء  ك��ب��رة  بكميات  �سيدها 
الذي  ال�سياد  �ساد  ما  وبكمية  بذلك  والتفاخر  مهاجرة   اأو 
قد ل ي��درك  م��دى تاأثر ذل��ك على ال��ت��وازن البيئي وه��روب 
اأدى ال�سيد اجل��ائ��ر اىل  ب��ل  وه��ج��رة كثر م��ن احل��ي��وان��ات، 
لها  م�ستوطنا  بالدنا  كانت  التي  احليوانات  بع�ص  انقرا�ص 
ولكن مع هذه  اأرا�سيها،  بكميات كبرة يف  تتواجد  وكانت 
الأنظمة والت�سريعات والقوانني مت حماية احلياة الفطرية من 
عنه  حتى يف  املنهي  بالإ�سراف  وال�سيد اجلائر  النقرا�ص 

تعاليم ديننا ال�سالمي.
واحلياة  البيئة  على  الإيجابي  تاأثرها  لها  ال��ق��رارات  وه��ذه 
�سنوات  خ��الل  و�ستعود  البيئي  ال��ت��وازن  وحتقق  الفطرية  
بيئتنا اجلميلة باأ�سجارها املتنوعة والتي تكون جمال ب�سريا 
ب��اأن��واع��ه��ا وت��ع��زز  ل��الإن�����س��ان وت��ت��ك��اث��ر احل��ي��وان��ات  ونف�سيا 
،واحلمد  م�سبباته  بكافة  الت�سحر  وتكافح  البيئي  التوازن 
لله البدائل للحطب والفحم موجودة يف الأ�سواق حيث الفحم 
ال�سناعي وامل�ستورد وكذلك يوجد حطب م�ستورد وباأ�سعار 
اأجل وقف تدمر بيئتنا  تناف�سية وجودة عالية، كل ذلك من 
اجلميلة فكلنا �سركاء يف احلفاظ عليها وامل�سئولية تكاملية، 
باأ�سجارها  الطبيعية   البيئة  على  احلفاظ  يف  م�سئول  وكلنا 
وحيواناتها فال نقطع �سجرة ونحافظ على احلياة الفطرية ، 
فالتوعية  املخ�س�ص  املكان  اإل يف  املخلفات  نرمي  ل  وكذلك 
الأر�����ص حماية  للم�سكلة وح��م��اي��ة  م��ن احل��ل  ج��زء لي��ت��ج��زاأ 

لالإن�سان  وم�ستقبله.
ومعاملها  اجلميلة  بيئتنا  دم��رت  التي  ال�سلبية  املظاهر  وه��ذه 
الطبيعية يف طريقها للحل بهذه الأنظمة والت�سريعات ال�ساملة 
الغايل  البيئة واملياه والزراعة يف وطننا  اأقرتها وزارة  التي 

اململكة العربية ال�سعودية.
lewefe@hotmail.com

سلبية اإلدراك وإيجابيته
وثيقًا،  ارتباطًا  به  ويرتبط  يحيُطه  عاملا   منا  ف��رد  لكل  اإن 
الجتماعية  بيئته  بني  وال��ت��وازن   التوافق  لتحقيق  وي�سعى 
ظل  يف  ال��ت��ك��ي��ف  لتحقيق  مب���رون���ة   وال��ت��ع��ام��ل  والطبيعية 
اآخر خا�ص  ُكل فرد عامل  .. ويف داخل  املحيطة  املتغرات 
به  يتكون من الت�سورات الذهنية والدوافع العاطفية والقيم 

الذاتية والقدرات الهائلة التي جتعله متفردا.
عاملنا   يقع يف  فما  وثيقًا  ارتباطًا  ببع�سهما  عواملنا   ترتبط 
ل��ن��ا م�����س��ارات  اخل��ارج��ي ي��رت��ب��ط بعاملنا ال��داخ��ل��ي وي��ح��دد 
الدراك  اأن  اذ  �سلوكنا   ويوجه  بينهما  الدراك���ي  التفاعل 
يعني ترجمة الإجراءات العقلية املرتبطة بالح�سا�ص والتي 

بدورها ترتجم ما يح�سل يف عواملنا. 
له  .. كذلك الدراك  ي�سر كل �سيء يف حياتنا وفق خطط 
اأب��دًا ون�سعر  ال�سلبية  نقاوم م�ساعرنا  ُكنا ل  ف��اإذا  م�سارات 
ويتفاقم  ومكتوفون  مقيدون   واأن��ن��ا  علينا  تتغلب  ق��د   اأنها 

تواجهنا  م�سكلة  وكل  دائما  والياأ�ص  الحباط  �سعور  لدينا 
تظُل عالقة ول ن�ستطيع التقدم حللها  فهذا يعني اأن اإدراكنا 
ي�سُر يف م�سار �سلبي وعلينا فورًا ت�سحيح م�ساره واإل قد 
يتغر �سعورنا جتاهنا ب�سبب المور العالقة التي مل حت�سم و 
ت�سببت بت�ساوؤل اإدراكنا، اذا ظللنا نفكر باحلزن و التعا�سة 
و الف�سل  �سيقوم عقلنا بتخزين هذا و ذلك يوؤدي اىل عدم 
و  بالفرح  ال�سعور  على  ال��ق��درة  ع��دم  و  القتناع  و  الر�سا 
الراحة و ال�سعادة و يجب علينا اإدارك هذا ملعاجلته فالتفكر 
حم��اولت  م��ن  يحد  ال���ذي  ال�سلبي  الدراك  وق���ود  ال��ه��ادم 

التغير الذاتية. 
و  اأننا حمظوظون و خمتلفون  تاما  ادراك��ًا  ندرك  اأن  علينا 
ن�ستحق ال�سعادة و الفرح و الت�سرف على هذا النحو حتى 
و  �سلوكنا  يرتجم  اإدراك��ن��ا  اأحلكها  و  الظروف  اأ�سعب  يف 
و   .. التجاوز  على  قدرتنا  و  �سمودنا  م��دى  لذاتنا  يربهن 

التفكر بالطرق البناءة يجعلنا مدركني لكل �سيء ، مالذي 
نريده و ما الذي حان وقت تغيره و ماذا يحتاج اىل تطوير  

ملواكبة احلياة. 
اإن �سر التحول و حتقيق النجاح هو الدراك اليجابي الذي 
خاللها  من  التي  ال�سحية  بال�سلوكيات  متم�سكني  يجعلنا 
ن�سقل مهارتنا و نتدرب على تخطي م�سكالتنا و جتاوزها 
باأيدينا  لناأخذ  و يزداد وعينا و ينعك�ص ذلك  على حميطنا 

نحو جمتمع مدرك وواٍع و اإيجابي .

فاطمة نهار يوسف

محمد لويفي الجهني
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هيئة المقاولين تطلق منتدى المشاريع المستقبلية

مشروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال
الريا�س - البالد

 ينطلق منتدى امل�ساريع امل�ستقبلية الفرتا�سي خالل 
الفرتة من 22 مار�س اإىل 24 مار�س القادم ، والذي ُيعد 
اإحدى مبادرات الهيئة ال�سعودية للمقاولني ، وي�سارك 
و�سيطرح  وخا�سة،  حكومية  جهة   37 من  اأكــر  فيه 

1000 م�سروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال.
للمقاولني  فر�سة  يعد  املــنــتــدى  اأن  الهيئة  واأكــــدت    
عدة  قبل  من  امل�ستقبلية  وامل�ساريع  الفر�س  لكت�ساف 
جهات حكومية وخا�سة حتت مظلة واحدة، ما ميكنهم 
يعد  اأنــه  اإىل  اإ�سافة  امل�ستقبلية،  خططهم  اإعـــداد  من 
امل�ساريع ل�ستعرا�س م�ساريعهم وتعزيز  من�سة ملالك 
لبناء  ا�ستثنائية  وفر�سة  والتناف�سية،  ال�سفافية  مبداأ 

العالقات.
  ويهدف املنتدى اإىل حت�سني خطط وقرارات املقاولني 
امل�ستقبلية  للم�ساريع  الزمنية  الفرتة  من خالل معرفة 
للمقاولني  فر�سة  اأنــه  كما  لها،  التقديرية  والتكاليف 
لالجتماع مبالك امل�ساريع والتعرف على ال�سرتاطات 

وطريقة الت�سجيل واملوؤهالت املطلوبة.
املنتدى  من  جهات  عدة  ا�ستفادة  اإىل  الهيئة  واأ�سارت 
والبنوك  املــقــاولــني،  اأهــمــهــا  مــن  املا�سية  بُن�سختيه 
واجلهات  احلكومية،  واجلــهــات  الــتــاأمــني،  و�سركات 
والدرا�سات،  الأبحاث  ومراكز  واملوردين،  اخلا�سة، 
جتمع  وطنية  من�سة  اأول  يكون  اأن  اإىل  يهدف  حيث 

لتبادل  واحـــد  ووقـــت  مــكــان  يف  امل�سلحة  اأ�ــســحــاب 
املعلومات.

الن�سختني  جناح  بعد  ياأتي  املنتدى  اأن  الهيئة  وبينت 
الأوىل والثانية يف 2019 و 2020، م�سرية اإىل تنوع 
امل�ساركة  اجلــهــات  قبل  مــن  �ستطرح  الــتــي  امل�ساريع 
والــغــاز،  النفط  م�ساريع  ت�سمل  حيث  املــنــتــدى،  يف 
التحتية،  البنية  والكهرباء،  الطاقة  البرتوكيماويات، 

ال�سكنية، التعدين، وم�ساريع الت�سغيل وال�سيانة.
لتنظم  تاأ�س�ست  للمقاولني  ال�سعودية  الهيئة  اأن  يذكر 
دفــع عجلة  املــقــاولت، مبــا ي�سهم يف  قــطــاع  وتــطــور 
حتقيق  اإىل  الــهــيــئــة  وتــ�ــســعــى  املــمــلــكــة،  يف  التنمية 
اجلوانب  جلميع  الدائم  التطوير  خــالل  من  اأهدافها 
املتعلقة ببيئة العمل للو�سول لأعلى درجات الإنتاجية 

واجلودة.
  ور�سخت اململكة مكانتها القت�سادية عامليًا ، ويعتمد 
تلعب  التي  القطاعات  مــن  جمموعة  على  اقت�سادها 
قطاع  ومنها  الإجمايل،  املحلي  الناجت  يف  هاما  دورًا 
ــاين اأكـــر قــطــاع غــري نفطي  ـــذي يعد ث ــاولت وال ــق امل
يعتر  حيث   ،2030 اململكة  روؤيــة  لتحقيق  وم�ساندًا 
الأكــــر عــلــى م�ستوي  املــمــلــكــة  املـــقـــاولت يف  �ــســوق 
ال�سرق الأو�سط، وبح�سب تقارير دولية يتجاوز حجم 
امل�ساريع اجلديدة يف القطاع 5 اآلف م�سروع وبقيمة 

ت�سل ايل 6 تريليونات ريال.

جناح ا�صتثماراته الواعدة واملبتكرة داخليا وخارجيا

صندوق االستثمارات األفضل 
عالميا لعام 2020

جدة - البالد
 ح�سل �سندوق ال�ستثمارات العامة على جائزة 
لــعــام 2020 من  ا�ــســتــثــمــاري  اأفــ�ــســل �ــســنــدوق 
بتحليل  املعنية   "Global SWF" موؤ�س�سة 

�سناديق  مثل  العامة  ــول  الأ�ــس اأداء 
الـــــروة الــ�ــســيــاديــة، وجــــاء ذلــك 

عامليا  ال�سندوق  تاأثري  نتيجة 
التي  امل�ساهمات  عــن  ف�سال 
حــقــقــهــا لــتــنــمــيــة القــتــ�ــســاد 
الــــــوطــــــنــــــي عـــــــن طــــريــــق 
القطاعات  يف  ا�ستثماراته 

الواعدة واملبتكرة. 
اأن  ـــة  ـــس ـــ� ـــس ـــوؤ� امل واأو�ـــــســـــحـــــت 

الرئي�سي  املــحــرك  اأ�ــســبــح  ال�سندوق 
�سناديق  اأكر  من  وواحــدا   2030 اململكة  لروؤية 

الروة ال�سيادية �سهرة يف العامل. 
مليار   150 مــن  منــا  ال�سندوق  حجم  اإن  وقــالــت 
حاليا،  دولر  مليار   360 اإىل   2015 يف  دولر 
ال�ستثماري  ونهجه  ا�سرتاتيجيته  بف�سل  وذلك 
ال�ستثمارات  زيــادة  اإىل  م�سرية   ، الأجــل  طويل 
الدولية لل�سندوق، مبينة اأنها تركز على �سناعات 

امل�ستقبل التي ت�سمن عوائد كبرية. 
 وكان �سمو ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان بن 
عبد العزيز، قد اأعلن موؤخرا اأن ال�سندوق �سي�سخ 
يف  �سنويا  مليارًا   150 بنحو  تقدر  ا�ستثمارات 
مبا  املقبلني،  العامني  خــالل  القت�ساد  �سرايني 
خــلــق وظــائــف  عــلــى  املــطــاف  نــهــايــة  ينعك�س يف 

�سيا�سة دعم  اتباع  القت�ساد مع  جديدة واإنعا�س 
القطاعات القت�سادية بعيدا عن فر�س ال�ستثمار 
اأن  اإىل   - الــلــه  حفظه   - ــار  اأ�ــس كما   ، التقليدية 
تقل  ل  ال�ستثمارات  على  عوائد  حقق  ال�سندوق 
تاأ�سي�سه،  منذ   %2 مــع  مقارنة   %7 عــن 
واأن بع�س ال�ستثمارات جتاوزت 
عوائد  حققت  واأخـــرى   ،%70

اأكر من %140.
  وتــــوؤكــــد الأرقـــــــــام الــتــي 
اأن   ، �ــــســــمــــوه  اأعــــلــــنــــهــــا 
خططه  يوا�سل  ال�سندوق 
حتقيق  يف  ال�ــســرتاتــيــجــيــة 
مع  قــويــة  كــقــاطــرة  م�ستهدفاته 
الــقــطــاع اخلـــا�ـــس لــال�ــســتــثــمــار يف 
ي�سري  الإطــــار  هــذا  ويف  امل�ستدامة.  التنمية 
اأن  اإىل   )  Deloitte عن)  �سادر  حديث  تقرير 
ال�سعودية  امل�ساريع   يف  ال�سندوق  ا�ستثمارات 
العمالقة واملدن الذكية والرتفيهية غري امل�سبوقة 
الأحمر" و"القدية"  البحر  " وم�سروع  "نيوم  كـ 
املحلي  ــاجت  ــن ال دعـــم  يف  �ست�سهم    ، وغــريهــمــا 
الإجمايل مع ال�سيا�سة التي يتبعها ال�سندوق يف 
نادرا  "مثال  لي�سبح  ا�ستثماراته  حمفظة  تنويع 
تنمية  �سندوق  اعتباره  مع  ال�سيادية  لل�سناديق 
ا�سرتاتيجيا للروة ال�سيادية" حيث يوؤدي دورا 
امل�سروعات  من  كبري  عدد  تنفيذ  خالل  من  كبريا 
تعظيم  يف  كبريا  اأثرا  لها  �سيكون  التي  العمالقة 

قوة القت�ساد الوطني.

ربع السعوديين استفادوا من منتجات )سكني(

عقاريون: قطاع اإلسكان مقبل على طفرة كبيرة
جدة - يا�صر بن يو�صف

 1.1 عن  يزيد  ما  خدم  الــذي  )�سكني(  برنامج  اأن  عقاريون  اأكــد 
اأ�سرة �سعودية منذ اإطالقه عام 2017، جنح يف تقلي�س  مليون 
الإ�سكان،  قوائم النتظار، واأزال املخاوف نحو منتجات وزارة 
 5 من  لأكــر  ع�سرية  وت�سميمات  وحلول  خيارات  وفر  اأن  بعد 
عدد  ربــع  اإىل  الو�سول  يف  جناحه  يوؤكد  مما  �سخ�س،  ماليني 

ال�سعوديني خالل ثالث �سنوات فقط.
�سعد الحمري  الدكتور عبدالله  العقاري  قال اخلبري  ذلك   حول 
الله  عبد  بن  ماجد  الإ�سكان  وزيــر  اأعلنها  التي  احلديثة  الأرقــام 
املنتجات  يف   %30 بن�سبة  منــوًا  حتقيق  �سملت  التي  احلقيل، 
املطروحة خالل عام 2020، موؤ�سرًا قويا على حتقيق م�ستهدفات 
جلميع  املالئم  ال�سكن  متلك  فر�س  باإتاحة   2030 اململكة  روؤيــة 
العقاري  التمويل  فر�س  مــن  وال�ــســتــفــادة  ال�سعودية،  الأ�ــســر 
ومتو�سط  الوحدة  �سعر  متو�سط  بيـن  الن�سبة  وخف�س  املمكنة، 
دخل الفرد ال�سنوي اإىل 5 اإ�سعاف، وامل�ساهمة يف رفع امل�ستوى 
املــواطــنــني  بــني  ــازل  ــن امل متــلــك  ن�سبة  ورفـــع   ،%63 اإىل  املــحــلــي 

ال�سعوديني اإىل %60.
يف  املتمثلة   2020 يف  للوزارة  املهمة  الجنــازات  اإىل  ولفت 
واخلــيــارات  احلــلــول  خمتلف  مــن  ــرة  اأ�ــس  390،819 خــدمــة 
الوزير  اأكده  ما  اإىل  م�سريا  الرنامج،  يوّفرها  التي  ال�سكنية 
مناطق  م�ستوى  على  منازلها  �سكنت  اأ�سرة   138،317 بــاأن 
التي  الأ�سر  اإجمايل  لي�سل  املا�سي،  العام  خالل  كافة  اململكة 
اأ�سرة  اإىل 1.1مليون  اإطالقه يف 2017  خدمها الرنامج منذ 
�سعودية، موؤكدا اأن ما حتقق خالل ال�سنوات الثالث املا�سية 

يعد اجنازا بكل املقايي�س.
مع  اجلــاري،  العام  خالل  اأكر  منوا  الرنامج  يحقق  اأن  وتوقع 
من  القطاعات  جميع  تعايف  مع  والطلب،  العر�س  يف  ا�ستقرار 
جائحة كورونا العاملية، واإقامة العديد من امل�ساريع الإ�سكانية، 
وتوفر اآلف الفر�س ال�ستثمارية للقطاع اخلا�س، وخلق فر�س 

وظيفية عديدة يف �ستى املجالت.

احرتافية الإ�صكان
اأن  الــغــامــدي  عبدالعزيز  خــالــد  الــعــقــاري  اخلــبــري  قــال  جهته،  مــن 
الحرتافية  على  دليل  الإ�ــســكــان،  اأعلنتها  التي  اجلــديــدة  الأرقـــام 
القطاع  بني  ال�سراكة  اأن  واأكــد  الـــوزارة،  بها  تعمل  التي  الكبرية 
اخلا�س وزارة الإ�سكان يف امل�ساريع اجلديدة، �ساهم ب�سكل كبري 
لطموحات  وملبيًا  منا�سبًا  اأ�سبح  الذي  املقدم،  املنتج  حت�سني  يف 
الكثري من الأ�سر ال�سعودية، مثلما اأدت ال�سراكة اإىل توفري الفر�س 
و�سهدت  الوطن،  و�سابات  لل�سباب  الوظائف  واآلف  ال�ستثمارية، 
ب�سكل  انعك�ست  عاٍل  م�ستوى  ذات  خدمات  تقدمي  املا�سية  الفرتة 

اإيجابي على �سوق العقار الذي يعي�س مرحلة منو كبرية.
وزارة  بــاأن  ال�سبيعي  خالد  العقاري  اخلبري  قــال  ال�سياق  يف    

املا�سية،  ال�سنوات  مدار  على  كبرية  حتديات  واجهت  الإ�سكان 
ــاك  حــالــة مــن الــتــخــوف  لـــدى الــكــثــرييــن من  وقــــال: "كان هــن
امل�ستفيدين جتاه منتجات الوزارة، ب�سبب عدم اطمئنانهم على 
رد  اأف�سل  كان  الأر�س  لكن الجنــازات على  ال�سكني،  م�ستقبلهم 
على هذه املخاوف التي زالت ب�سكل كبري، م�سددًا على اأن جتاوز 
امل�ستفيدين من وزارة الإ�سكان 1.1 مليون اأ�سرة، وهذا يعني اأن 
واخلدمات  املنتجات  من  ا�ستفادوا  �سخ�س  مليون   6 اإىل   5 من 
خالل ال�سنوات الثالث املا�سية، وهو رقم يقرتب من ربع �سكان 
باأننا  عري�سة  اأمــال  ويعطي  الجنــاز،  حجم  يوؤكد  مما  اململكة، 
الوطن  روؤيـــة  ومــرتــكــزات  اأهـــداف  جميع  حتقيق  على  قـــادرون 

2030 قبل موعدها.

ُيعد الت�سنيع عند الطلب مفيًدا لل�سركات التي تاأثرت 
بجائحة كورونا وذلك نتيجة ملتطلبات �سيا�سة اإعادة 
ال�سراء عند الو�سول اإىل احلد الأدنى من املخزون، 
الو�سول  عند  املــواد  ل�سراء  الطلب  اإعــادة  اأن  حيث 
اإىل احلد الأدنى من املخزون لهذه املواد يقدم قيمة 
على  بــاحلــفــاظ  املــلــزمــني  اخلــدمــة  ملــــزودي  م�سافة 
ميكنهم  ول  ال�ساعة  مــدار  على  الإنــتــاج  ا�ستمرارية 
قطع  توفر  لعدم  الإ�سطراري  املعدات  اإيقاف  حتمل 

الغيار.
 وانــتــهــجــت �ــســركــة اأمـــــــازون الــعــمــالقــة لــلــتــجــارة 
التقليدي  الت�سنيع  من  النموذج  هــذا  الإلكرتونية 
ولــكــن قــامــت بــتــوظــيــفــه وتـــطـــويـــره لــيــكــون اأكـــر 
ديناميكية حيث ح�سلت موؤخًرا على براءة اخرتاع 
من  بالرغم  الإنــرتنــت.  �سبكة  عــر  املالب�س  ل�سراء 
والــكــتــب  بــاملــالبــ�ــس  تخت�س  الخـــــرتاع  بــــراءة  اأن 
نف�س  تطبيق  بالإمكان  فاإنه  املنزلية  وامل�ستلزمات 

منوذج العمل يف جمالت اأخرى مبا يف ذلك ت�سنيع 
قطع الغيار من خمتلف ال�سناعات.

مزايا عديدة
الأمثل  ال�ستخدام  عند  الــفــوائــد  مــن  العديد  هناك 
خياًرا  يجعله  ممــا  الطلب  عند  الت�سنيع  خلــدمــات 
�سناعًيا اأكر ا�ستدامة ل�سركات اإنتاج و توزيع و نقل 
الكهرباء و �سركات حتلية املياه و تخزينها و توزيعها 
و�سركات النفط والغاز والتعدين والبرتوكيماويات 
و�سناعات الدفاع الري والبحري واجلوي و غريها 

و منها:
1.تقلي�س حجم املخزون 

اإليه  العمالء عندما يحتاجون  يريده  ما  يتم ت�سنيع 
با�ستغالل البيانات الفنية والرقمية امل�سبق تدوينها 
حيث يتم تخزين هذه البيانات رقميا مما يوؤدي اىل 
تقلي�س حجم املخزون وال�ستناد على مبداأ ال�سحب 

بدل من التخزين. 
2.ال�ستجابة ال�سريعة 

فــرتات  متو�سط  يــكــون  الأحـــــوال  اأفــ�ــســل  يف 
القطاعات  يف  امليكانيكية  الغيار  قطع  توريد 
على  اعتماًدا  اأ�سهر،   8 اإىل   2 بني  ال�سناعية 
واملــوا�ــســفــات  للقطعة  الت�سغيلية  ــظــروف  ال
اإذا مت  بــالــتــ�ــســنــيــع ومــــا  ــة  واملــــــواد اخلــا�ــس
نوع  وعلى  اخلـــارج  يف  اأو  حملًيا  ت�سنيعها 
عند  الت�سنيع  اأن  حني  يف   ، واملنتج  املن�ساأة 
لفرتة  تناف�سية  زمنية  فــرتات  يوفر  احلــاجــة 
من  اأ�سهر  ثــالثــة  اإىل  اأ�سبوعني  بــني  تـــرتاوح 
حلظة احل�سول على اأوامر التوريد اإىل ت�سليم 

املواد للجهات امل�ستفيدة.
3.التحكم يف اإدارة املخزون 

تقدم �سركات الت�سنيع عند الطلب الدعم طوال دورة 
حياة املنتج بالكامل من خالل العمل كم�ستودع رقمي 

وتقدمي خدمة اإدارة املخزون لقطع الغيار للعمالء.
اإذا وجدت احلاجة اإىل كمية حمدودة من قطع الغيار 
فاإن ذلك ميكن اأن يوؤدي اإىل تاأخر يف فرتات التوريد 
ال�سناعة  غرار  على  التقليدية  الأ�ساليب  با�ستخدام 
الرقمية والتي من هدفها التقليل من فرتات التوريد 

امل�سنعة  ال�سركة  من  املنتجات  �سحن  وتكاليف 
اإىل العميل مبا اأن جميع املعلومات متاحة رقمًيا. 

4.عدم وجود حد اأدنى للت�سنيع 
اجلهات التي تتبع �سيا�سة الت�سنيع عند احلاجة 
لتلبية متطلبات عمالئها  القابلية واملرونة  لديها 
املنخف�سة  الــكــمــيــات  ذات  الــتــوريــد  اأوامــــر  مــن 
خيارات  على  احل�سول  اإمكانية  ب�سبب  ب�سرعة 
الذين  البيانات  قاعدة  يف  امل�سنعني  من  وافــرة 
مت تاأهيلهم م�سبقا و بالتايل ل يتطلب الت�سنيع 
الإلتزام ب�سيا�سة احلد  ال�سركات  عند الطلب من 
الأدنى للمخزون وبالتايل ل ت�سطر املن�ساأة اإىل 

طلب اأكر مما حتتاج اإليه.
5.اإدارة اأف�سل للتدفقات النقدية

املــخــزون وحت�سني  املــجــمــدة يف  حتــريــر الأمـــــوال 
واإنفاقها  منها  ال�ستفادة  طريق  عن  النقدي  التدفق 
الإيـــرادات  زيــادة  على  �سي�ساعد  مما  اآخــر  مكان  يف 

وتنمية الأعمال يف نهاية املطاف.
باجلملة  مــنــتــج  ت�سنيع  تكلفة  بــني  املــقــارنــة  عــنــد 
تكلفة  اأن  اإىل  يــــوؤدي  قــد  الــطــلــب  عــنــد  والت�سنيع 
مــقــارنــة  وحــــدة  لــكــل  ــى  اأعــل الــطــلــب  عــنــد  الت�سنيع 
العمالء  اأن  هــي  املــيــزة  ولكن  التقليدية،  بالطريقة 
التي �سوف  الأربــاح  ثابتة ويعرفون  لديهم هوام�س 
بخروج  يخاطر  ل  و  مباعة  وحـــدة  لكل  يجنونها 
غيارها  قطع  توفر  عــدم  ب�سبب  اخلدمة  من  معداته 
اإدارة  نظام  اإىل  اللجوء  هو  والهدف   ، احلاجة  عند 
الرقمية  والتقنية  الإنرتنت  خالل  من  امل�ستودعات 
للت�سنيع  ن�سمح  التقليدي، وبذلك  التخزين  بدًل من 
بامل�ستفيد  خا�س  رقمي  كم�ستودع  بالعمل  الرقمي 

لتوفري الوقت واملال.
الدكتور ها�سم عمر الزين
الرئي�س التنفيذي ل�سركة دار التقنية
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فرنسا تتعهد بمنع حصول إيران على سالح نووي

قاذفات أمريكية بالمتوسط لردع الماللي

الحوثيون يفتعلون أزمة وقود البتزاز الشرعية

البالد – ر�صا �صالمة 
اأر�سلت الوليات املتحدة قاذفتي B-52 اإىل ال�سرق الأو�سط 
يف ر�سالة ردع لإيران، فيما �سددت فرن�سا لهجتها ومواقفها 
اإيـــران  مــنــاورات  على  البلدين  مــن  رد  يف  طــهــران،  جتــاه 
اإنتاج  اآخرها  املتوا�سلة،  النووية  وانتهاكاتها  الع�سكرية 
اإىل تعزيز قدراتها يف  اليورانيوم، ما ي�سري ل�سعيها  معدن 

جمال الأ�سلحة النووية.
ــقــنــابــل  ــــات ال ــــاذف ووجــــهــــت وا�ـــســـنـــطـــن طـــائـــرتـــني مــــن ق
ال�سرق  اإىل  اخلام�سة  للمرة   52-B الثقيلة  ال�سرتاتيجية 
اأن  اإىل  �سابًقا  اأمريكيون  م�سوؤولون  اأ�سار  بينما  الأو�سط، 
هذه الرحالت اجلوية هي ر�سالة ردع وا�سحة لإيران، وذلك 
اأمريكية عن �سقوط �ساروخني  اإعالم  بعدما ك�سفت و�سائل 
بعد  وعلى  جتارية،  �سفينة  من  مياًل   20 بعد  على  اإيرانيني 
خالل  نيميتز،  الأمريكية  الطائرات  حاملة  من  ميل   100
مناورات ع�سكرية اإيرانية يف اخلليج، يف اأحدث مثال على 
ال�ستفزازات الإيرانية وت�سعيد التوتر يف املنطقة. وبقيت 
حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" يف �سمال بحر العرب 

بناًء على اأوامر من الرئي�س ترمب. 
الع�سكري  وجودها  وا�سنطن  عززت  الأخــرية،  الفرتة  ويف 
يف ال�سرق الأو�سط �سمل اإر�سال قاذفات B-52 ذات القدرة 
اأكرث من مرة، والإعــالن عن عبور غوا�سة نووية  النووية 

بالقرب من اخلليج العربي، ومتديد اإقامة حاملة الطائرات 
"يو اإ�س اإ�س نيميتز" يف املنطقة، يف ر�سالة اإنذار لإيران.
اإىل ذلك، �سعدت فرن�سا لهجتها ومواقفها جتاه النتهاكات 
على  احل�سول  ب�سدد  اأنــهــا  مــوؤكــدة  الإيــرانــيــة،  النووية 

لن  النووي  لالتفاق  العودة  بــاأن  قاطعة  نووية،  اأ�سلحة 
البالي�ستية  ال�سواريخ  مناق�سة  يجب  اإذ  كافية،  تكون 

واأن�سطتها املزعزعة لأمن املنطقة.
اأم�س  اإيف لودريان،  واأعلن وزير اخلارجية الفرن�سي جان 

نووية،  اأ�سلحة  على  احل�سول  ب�سدد  اإيــران  اأن  )الأحـــد(، 
بو�سوح،  ذلك  اأقول  لأنني  يتوقف،  اأن  يجب  "هذا  م�سيًفا: 

اإيران يف طريقها ل�ستخدام القدرات النووية الع�سكرية".
التفاق  اإىل  ووا�سنطن  طهران  عودة  اإىل  دعوته  ورغم 
النووي املربم عام 2015، اإل اأن لودريان اأكد اأن العودة 
ال�سواريخ  مناق�سة  يجب  اإذ  كافية،  تكون  لن  لالتفاق 
البالي�ستية واأن�سطة اإيران املزعزعة لأمن املنطقة، قائاًل: 
�سعبة  حمادثات  الأمر  �سيتطلب  كافًيا،  يكون  لن  "هذا 
ا�ستقرار  ـــران  اإي وزعــزعــة  البالي�ستي  النت�سار  حــول 

جريانها يف املنطقة".
ويقول دبلوما�سيون غربيون، اإن اإيران �سيقت فجوة عملها 
اإىل اأقل من عام لإنتاج املواد الالزمة ل�سنع قنبلة ذرية، من 
النووي،  التفاق  مبوجب  التزاماتها  عن  النحراف  خالل 
الأول،  اأم�س  واأملانيا  فرن�سا وبريطانيا  من  كل  فيما حذرت 
يف  الأبحاث  ملفاعل  كوقود  اليورانيوم،  تعدين  من  اإيــران 

طهران، وا�سفة هذا الإجراء باأنه انتهاك لالتفاق النووي.
اأن�سطة  ب�ساأن  العميق"  "القلق  عن  الثالث  الــدول  وعــربت 
الن�ساط،  هــذا  اإنــهــاء  على  ب�سدة  وحثتها  الــنــوويــة،  اإيـــران 
ودعتها اإىل العودة للتزاماتها �سمن التفاق النووي دومنا 
التفاق  على  احلفاظ  اإيــران  اأرادت  اإذا  اأنــه  موؤكدة  تاأخري، 

النووي، فعليها التوقف فوًرا عن تعدين اليورانيوم.

عدن - البالد 
اإيران  ذراع  النقالبية،  احلوثية  امليلي�سيا  تكتفي  ل 
الق�سري  والإخـــفـــاء  واخلــطــف  بالقتل  الــيــمــن،  يف 
والتعذيب والقمع بحق اليمنيني، بل تلجاأ لال�ستثمار 
يف  خانقة  اأزمـــات  افتعال  عرب  ال�سعب،  معاناة  يف 
ال�سلع واملنتجات الأ�سا�سية، بهدف ك�سب ثروات من 
وابتزاز  جهة،  من  ال�سوداء  ال�سوق  يف  بها  الإجتــار 

ال�سرعية واملجتمع الدويل من جهة اأخرى.
وتوا�سل امليلي�سيا النقالبية حتويل حياة اليمنيني 
اأزمة وقود  اإىل جحيم ل يطاق، بالعودة اإىل افتعال 
�سيطرتها،  مــنــاطــق  وبــقــيــة  �سنعاء  العا�سمة  يف 
الإرهابية  للمنظمة  متكررة  �سعبية  اتهامات  و�سط 
بوقوفها وراء جتدد الأزمة، يف م�سعى منها لتعزيز 
ال�سرعية  احلكومة  على  وال�سغط  ال�سوداء  ال�سوق 

لال�ستمرار يف نهب اإيرادات ميناء احلديدة.
حمطات  غالبية  اأن  عيان  و�سهود  م�سادر  واأكـــدت 
املواطنني  اأمام  اأغلقت  �سنعاء  العا�سمة  يف  الوقود 
منذ اأيام، بناء على تعليمات تلقاها مالك املحطات من 
قادة حوثيني، وت�سبب اإغالق املحطات ب�سكل مفاجئ 
املعي�سية  املعاناة  فاقمت  الوقود  اأزمة خانقة يف  يف 
�سيطرة  مناطق  يف  لل�سكان  وال�سحية  والإن�سانية 

امليلي�سيا.
عن  �سنعاء  من  خمتلفة  مناطق  يف  �سكان  وحتــدث 
اإخفاء اجلماعة لكميات كبرية من امل�ستقات النفطية 
وبيعه  بالوقود  املتاجرة  بغية  �سرية،  خمــازن  يف 
باأ�سعار مرتفعة يف ال�سوق ال�سوداء، موؤكدين عودة 
يف  م�سبوق  غري  ب�سكل  ال�سوداء  الأ�ــســواق  انت�سار 
من  املئات  �سوهدت  حيث  �سنعاء،  واأحــيــاء  مناطق 

الطرقات  جنبات  على  بكرثة  واحلافالت  ال�سيارات 
وال�سوارع لبيع م�ستقات النفط باأ�سعار قيا�سية.

�سعر  بـــاأن  ال�سكان  اأفـــاد  الأزمــــة،  هــذه  وعــلــى وقــع 
األف   14 اإىل  و�سل  لــرًتا   20 �سعة  البنزين  �سفيحة 
ريــــال، فيما تــرابــط طــوابــري مــن الــ�ــســيــارات اأمـــام 
حمطات الوقود الر�سمية اأماًل يف اأن ت�سمح امليلي�سيا 
ت�سهد  فيما  احتياجاتهم،  على  بح�سولهم  النقالبية 
قيادات  تديرها  التي  الوقود  لبيع  ال�سوداء  ال�سوق 

حوثية نافذة يف �سنعاء انتعا�ًسا كبرًيا.
امليلي�سيا  مــعــاودة  بــني  حمليون  مــراقــبــون  وربـــط 
احلــوثــيــة النــقــالبــيــة افــتــعــال اأزمــــة وقـــود جــديــدة 
ومــ�ــســاعــيــهــا لــلــعــودة جمــــدًدا اإىل تــهــريــب الــوقــود 
ا�ستخدام  ثــم  ومــن  احلــديــدة،  ميناء  اإىل  الإيــــراين 

عائداته يف قتل اليمنيني.
امليلي�سيا  بجرائم  املندد  ال�سعبي  احلراك  اإطار  ويف 
ــــادة  احلــوثــيــة الإرهــابــيــة، واآخـــرهـــا املــجــازر والإب

اجلــمــاعــيــة يف حــيــمــة تــعــز، نــفــذت رابــطــة اأمــهــات 
اأم�س )الأحد(، وقفة احتجاجية  املختطفني يف تعز، 
جماعة  تنفذها  الــتــي  العــتــقــالت  بحملة  للتنديد 
احلوثي بحق  اأبناء منطقة احليمة �سمايل املحافظة.
باإيقاف  تطالب  لفتات  الوقفة  يف  املحتجون  ورفــع 
ونــددت  املختطفني،  كل  عن  ـــراج  والإف الختطافات 
رجاًل   95 طالت  التي  الختطافات  بعمليات  الرابطة 
اقتحام  عمليات  ا�ستنكرت  كما  طفاًل،   11 من  واأكــرث 
املنازل يف منطقة احليمة، حمملة ميلي�سيا احلوثي 
املختطفني،  الكاملة عن �سالمة  امل�سوؤولية  النقالبية 
باأ�سر  تلحق  الــتــي  النف�سية  الآثـــــار  ومــ�ــســوؤولــيــة 
الدويل  الأمــن  جمل�س  الرابطة  وطالبت  املختطفني. 
بال�سغط  الإن�سان  حقوق  ومنظمات  املتحدة  والأمم 
املختطفني  كل  عن  الإفــراج  اجل  من  احلوثيني  على 
وال�سالم  الأمــن  يتحقق  لكي  اأ�سرهم  اإىل  واإعادتهم 

لهذه الأ�سر.

أمهات المختطفين ينددن بجرائم الميليشيا في الحيمة 

نيويورك - وا�س
غوتريي�س،  اأنطونيو  املــتــحــدة  لـــالأمم  الــعــام  الأمـــني  رحــب 
اأ�سدره رئي�س دولة فل�سطني حممود عبا�س  باملر�سوم الذي 
املجل�س  وانتخابات  ورئا�سية  ت�سريعية  انتخابات  باإجراء 

الوطني الفل�سطيني، ابتداًء من �سهر مايو املقبل.
اأم�س )الأحــد(، عن متحدث  واأكد غوتريي�س يف بيان �سادر 
با�سم الأمم املتحدة اأن اإجراءات النتخابات �ستكون خطوة 
�سرعية متجددة  واإعطاء  الفل�سطينية،  الوحدة  حا�سمة نحو 
واحلــكــومــة  ــان  ــربمل ال ذلـــك  يف  مبــا  الــوطــنــيــة،  للموؤ�س�سات 

املنتخبان دميقراطيًا يف فل�سطني.
ي�سهم  اأن  يف  اأمله  عن  املتحدة  لــالأمم  العام  الأمــني  واأعـــرب 
الدولتني  حل  نحو  العملية  ا�ستئناف  يف  النتخابات  اإجراء 
 ،1967 عــام  قبل  مــا  خطوط  اأ�ــســا�ــس  على  عليه  املتفاو�س 
والتفاقيات  ال�سلة،  ذات  املتحدة  الأمم  لــقــرارات  ووفــقــًا 
املتحدة  الأمم  ا�ستعداد  موؤكدًا  الــدويل،  والقانون  الثنائية 
لدعم اجلهود املبذولة من اأجل متكني ال�سعب الفل�سطيني من 

ممار�سة حقوقه الدميقراطية.

القاهرة – عمر راأفت
اأنقرة  ان�سمام  جمــددا،  الأوروبــي  الربملان  من  اأع�ساء  رف�س 
اإىل الحتاد الأوروربي بعد ت�سريحات اإردوغان الأخرية التي 
ا�ستجدى خاللها الأوربيني لفتح �سفحة جديدة يف العالقات، 
ما اعتربه مراقبون لطمة جديدة يف وجه الرئي�س الرتكي عقب 
ووجهت  الأوروبـــي.  التكتل  اإىل  الن�سمام  يف  رغبته  اإبدائه 
الع�سوة الإيطالية بالربملان الأوروبي �ستيفانيا زامبيلي، طبقا 
راف�سة  لرتكيا  انتقادات  الربيطانية،  "اإك�سربي�س"  ل�سحيفة 
تغريدة  يف  وقالت  الأوروبــــي.  الحتــاد  اإىل  ان�سمامها  فكرة 
ول  ــا،  اأوروب يف  لرتكيا  ل  دائًما  ذلك  قلنا  "لقد  "تويرت":  على 
فرن�سا  عن  الأوروبــي  الربملان  ع�سوة  قالت  فيما  لأردوغان"، 
هيلني لبورت: "بب�ساطة ل نريد تركيا يف الحتاد الأوروبي". 
اإىل  بالإ�سافة  اأنــه  اإىل  "اإك�سربي�س"  ب�سحيفة  تقرير  ولفت 
اأزمات تركيا املتعلقة بالدميقراطية واحلقوق و�سيادة القانون، 
اأدت ال�ستباكات اجليو�سيا�سية يف �سرق البحر املتو�سط، فيما 
بني  العالقات  تعقيد  زيــادة  اإىل  وليبيا  �سوريا  ق�سايا  يخ�س 
تركيا والحتــاد الأوروبـــي. وطالب الحتــاد الأوروبــي تركيا 
التهدئة وفتح �سفحة جديدة  الرغبة يف  الأقــوال عن  بتحويل 
اأفعال حمددة واإجــراءات وا�سحة ت�ساهم يف  اإىل  اأوروبــا  مع 
اأجــواء  وخلق  املتو�سط  الأبي�س  البحر  يف  الت�سعيد  خف�س 
لالأمن  الأعــلــى  املمثل  با�سم  املتحدث  ذكــره  ملا  وفقا  اإيجابية، 
وال�سيا�سة اخلارجية يف الحتاد جوزيب بوريل، يف معر�س 
فيها  اأكد  الذي  اأردوغــان،  بت�سريحات  تتعلق  اأ�سئلة  على  رده 
نية بالده و�سع عالقاتها مع بروك�سل على الطريق ال�سحيح، 
اأفعال ووقائع حمددة  اأن الحتاد ل يزال ينتظر روؤية  م�سيفا 
من اأهمها خف�س الت�سعيد يف املتو�سط وخلق اأجواء اإيجابية 
ت�سمح بحل اخلالفات وتطوير العالقات لي�س فقط مع بروك�سل 
بل ومع كافة عوا�سم الدول الأع�ساء. ويف �سياق ت�ساعد القمع 
احلقوقية  النتهاكات  تقرير  ك�سف  تركيا،  داخل  والنتهاكات 
 1855 تعر�س  عــن  اجلــمــهــوري،  ال�سعب  حلــزب   2020 لعام 
بال�سجون  ال�سابق  العام  خالل  مرة   3534 للتعذيب  �سخ�سا 
داخل  �سخ�س   38 وفــاة  اإىل  عينه  التقرير  اأ�سار  كما  الرتكية، 
النتهاكات  تقرير  وعك�س  املــا�ــســي.  الــعــام  خــالل  ال�سجون 
اجلمهوري  ال�سعب  حزب  اأعــده  الــذي   ،2020 لعام  احلقوقية 
اأبعاد  كولو،  تانري  �سزجني  الربملاين،  وا�ستعر�سه  املعار�س 

اأعمال التعذيب التي ت�سهدها ال�سجون يف تركيا.

البالد- ها�صم اآل الها�صم
حذر نا�سطون عراقيون، من حماولت اإيران وميلي�سياتها 
يف  خا�سة  بالبالد،  ال�سكانية  الرتكيبة  يف  تغيري  اإحــداث 
املدن التي مت تهجري اأهلها، وتداولت اأخبار مفادها �سبط 
معامالت  الحتادية،  النزاهة  هيئة  يف  التحقيقات  دوائــر 
قيود مدنية مزورة منحت على اأ�سا�سها اجلن�سية العراقية 

لإيرانيني، خا�سة يف مدينة دياىل.
وك�سفت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة العراقية، قبل 
اأيام، عن عمليات منح اجلن�سية العراقية لأكرث من 1360 
مع  احلدودية  ديــاىل  مبحافظة  خانقني  مدينة  يف  اأجنبيا 
اأنها  اإىل  م�سرية  مــزورة،  اأوراق  اعتماد  خالل  من  اإيــران، 
اأ�سا�سها  قيًدا مزوًرا يف املحافظة، مت على  �سبطت 4333 

منح اجلن�سية العراقية لأ�سخا�س اأجانب.
حمافظة  يف  يحدث  ما  اأن  العراقيون،  النا�سطون  واأكــد 
حدثت،  كثرية  حــالت  بــل  الأوىل،  احلــالــة  ميثل  ل  ديــاىل 
يف  الإيــرانــيــة  للملي�سيات  املــوالــني  تـــورط  اإىل  م�سريين 
علميات جتني�س مئات الإيرانيني، م�سريين اإىل ورود اأكرث 
من 150 �سكوى خا�سة بعمليات جتني�س من خالل تزوير 

وثائق، اإىل املحاكم العراقية يومًيا.
تنفذه  اإيـــراين  خمطط  �سمن  التجني�س  عمليات  وتــاأتــي 
تغيري  اإحــداث  بهدف  العراق،  يف  لها  املوالية  امليلي�سيات 
لك�سب  البالد،  يف  رئي�سي  مكون  واإق�ساء  "دميغرايف" 

املزيد من املقاعد النيابية  خالل النتخابات.
وكانت م�سادر اأمنية عراقية، اأن الأرقام احلقيقية لعمليات 
مت  حيث  عنها،  املعلن  من  بكثري  واأكــرب  �سادمة  التجني�س 
األف عملية يف حمافظة دياىل، واأكرث  ت�سجيل حوايل 50 
من 35 األف يف العا�سمة بغداد، باأوامر من قادة امليلي�سيات 

املوالية لإيران.

ترحيب أممي باالنتخابات 
التشريعية والرئاسية في فلسطين

لطمة جديدة بوجه أردوغان: 
أوروبا ترفض "عضوية أنقرة"

العراق.. الميليشيات تخطط 
لتغيير التركيبة السكانية بديالي
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جدة ـ  يا�سر بن يو�سف   
اململكة؛  يف  الأبــرز  ال�سياحية  الوجهات  عن  احلديث  عند 
ل بدَّ اأن تاأتي "جدة" يف ال�سفوف الأوىل لتلك الوجهات، 
عندما  لل�سياحة  ال�سعودية  الهيئة  عليه  حر�ست  ما  وهو 
العا�سر من دي�سمرب  ال�سعودية" يف  "�ستاء  اأطلقت مو�سم 
ومن  املقبل،  مار�س  نهاية  حتى  ي�ستمر  والــذي  املا�سي، 
جدة  مدينة  ال�سعودية  �ستاء  �سمن  ال�سياحية  الوجهات 
خ�سو�سا و�سط اأن "البلد"،  والذي يعد  مركزها التاريخي 

التاريخية"،  بـ"جدة  اأي�سًا  ُيعرف  الذي  وال�سهري  العريق 
الــراث  مــواقــع  �سمن  اليوني�سكو  منظمة  اأدرجــتــه  وقــد 
التاريخية جتربًة  التجول يف طرقات جدة  العاملي. ويعدُّ 
فمبانيها  مفتوح؛  معماري  متحف  يف  كالتجول  فــريــدًة 
، وحتى  القدمية و�سوارعها  فريد، وحمالها  بطراز  تتمتع 
من  الكثري  بها  ت�ستهر  التي  والــبــهــارات  البخور  رائــحــة 
اأ�سواق البلد، جتعل تلك الزيارة ذات عبق خا�س ورونق 

واملباين  املعامل  من  العديد  التاريخية  جدة  وت�سم  مميز. 
ما  الــذي  القدمي،  جدة  �سور  اآثــار  مثل  والراثية،  الأثرية 
زالت "بوابة مكة" ت�سهد على عراقته بعد تطويرها، وكذلك 
التي  العريقة  الأ�ــســواق  اإىل  اإ�سافة  التاريخية،  حاراتها 

جعلت من جدة مركزًا تاريخيًا للتجارة والت�سوق.
ومن بيت ن�سيف؛ التحفة املعمارية الأعرق يف جدة، والذي 
اأقام فيه امللك املوؤ�س�س عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود - 

رحــمــه 
عـــــام   - الــــــلــــــه 
1344هـ، اإىل متحف بيت املتبويل، 
ببنائه احلجازي العريق وواجهته املزينة بامل�سربيات 
اخل�سبية البديعة، متثل كلها رحلة بني اأروقة التاريخ ميكن 
زالت  ما  التي  العريقة  املباين  تلك  بني  ال�سائح  يخو�سها  اأن 
حتمل بني جدرانها عبق اأنفا�س َمن مروا بهذا املكان والزمان. 
ولعل اختيار زيارة منطقة جدة التاريخية كاإحدى التجارب 
"�ستاء  مو�سم  �سمن  ال�سائحني  باهتمام  اجلديرة  ال�سياحية 
ال�سعودية"، الذي يطرح اأكرث من 300 جتربة وباقة �سياحية 
يف  اخلا�س  بالقطاع  �سركة   200 من  اأكــرث  تقدمها  متنوعة، 
جدة  منطقة  ت�سّكل  حيث  مميزًا؛  اختيارًا  كــان  املجال،  هــذا 

التاريخية مزيجًا من العراقة والأ�سالة. 

جدة التاريخية .. سياحة بين 
الرواشين واألزقة القديمة

الدمام - حمود الزهراين 
لطالق  العري�سة  اخلطوط  الدمام  يف  والفنون  الثقافة  جمعية  و�سعت 
فرباير   14 يف  الرابعة  ن�سخته  يف  الق�سرية  للق�سة  ال�سرد  بيت  مهرجان 
القادم ، لفتة اإىل اأن  املهرجان يوؤ�س�س لإيجاد روابط  ونقاط اإرتكاز بني 

املعرفة والرفيه ، حيث �سيت�سمن املهرجان  اأم�سيات ق�س�سية 
التي  الدورية  الق�سرية  الق�سة  م�سابقة  يف  الفائزين  واإعالن 
ق�س�س  �سيناريوهات   يتناول  فني  ومعر�س  عــام،  كل  تقدم 

ق�سرية. 
ال�سعيد  نا�سر  اأن  احلــربــي  يو�سف  اجلمعية  مــديــر  وقـــال   
�سيقدم  يف 9 فرباير  درو�سا يف العزف على اآلة الكمان فيما 
" للكاتب عبد العزيز  " غفوة ذات ظهرية  يتم مناق�سة رواية 
ال�سعقبي  يف قاعة عبد الله ال�سيخ للفنون، لفتا اإىل اأن  ملتقى 
بعنوان  حوارية  اأم�سية  �سينظم  باجلمعية   الكتابة  �سباب 
"مقايل درو�س ممن عام م�سى"، يتم خاللها مناق�سة مقالت 
برنامج  اأن  وا�ستطرد  فرباير.   20 يف  وذلك  ال�سباب  الكّتاب 

حتوي  التي  الثقافية  املكتبة  يزور  الثانية  حلقته  يف  املفتوح  الإ�ستوديو  
بوح  �سالون  مع  وبالتعاون  م�ست،  عقود  عرب  املتنوع  الثقايف  الأر�سيف 
اأعرفه علي وجه اليقني" للكاتبة  "ما  الثقايف  جترى مداخالت على  كتاب 
اأوبرا وينفري ويدير اللقاء �سباح ترك�ستاين. كما تطرح اجلمعية من خالل 
امللتقى الثقايف ور�سة عن مناهج النقد املعا�سر نظريات وتطبيقات يقّدمها 
امللك  بجامعة  املقارن  الأدب  اأ�ستاذ  البازعي  �سعد  الدكتور 
�سعود يومي الأحد والثنني 7و8 فرباير ، اإىل جانب تقدمي 
م�سرحيات يف امللتقى امل�سرحي للمونودراما و"الديودراما"  
لعر�سها  املجال  لف�سح  املا�سي  دي�سمرب  بداية  بداأت يف  التي 
املتابعني من خالل برنامج ر�سالة واحدة  اأكرث عدد من  اأمام 
الفني  البــداع  ولطاقات  للم�سرح  دعما  وذلك  لثنني  وحــوار 
والن�ساط امل�سرحي التي متّيزت وحّققت الكثري على م�ستوى 
الأداء والعر�س الإخراج وال�سيناريو والن�س،  وهي تنطلق   
يوم  اخلمي�س من كل اأ�سبوع على مدى 9 اأ�سابيع  وتت�سمن 

عرو�سا  م�سرحية من املنطقة ال�سرقية. 

أمسيات قصصية في مهرجان بيت السرد بالدمام 

اأبها ـ البالد 
اإحدى اجلزر  الواقعة على �ساحل منطقة ع�سري  ُتعد جزيرة كدمبل 
التابعة ملركز القحمة، من اأجمل اجلزر الطبيعية البكر التي تنتظر 
م�ستقباًل واعدًا يف ظل التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها مناطق اململكة 
، و�سط تطلعات لأن تكون وجهة �سياحية دائمة طوال العام، نظري ما 
تتمتع به من �سواطئ بكر، وطبيعتة مالئمة لهواة ال�سيد وال�سباحة 
والغو�س. وتتميز "جزيرة كدمبل " برمالها البي�ساء امللتفة حولها 
يف  الربكان  كفوهة  واقفًا  ال�سامخ  جبلها  ويــربز  جهات،  ثــالث  من 

ثالثة  تقارب  م�ساحة  على  اجلــزيــرة  تربع  حيث  الغربية،  جهتها 
كيلومرات مربعة.

وي�ستطيع الزائر للجزيرة الو�سول اليها يف مدة تقدر بـ 30 دقيقة 
عرب قوارب ال�سيد، لي�سهد خاللها ال�سواطئ الهادئة واملياه ال�سافية، 
ريا�ساتهم  والغو�س  ال�سباحة  هــواة  فيها  ــاِر�ــس  مُيَ ما  عــادة  التي 
�سيد  لهواة  املف�سلة  الوجهة  باأنها  متيزها  اإىل  بالإ�سافة  املف�سلة، 
ال�سقور املهاجرة التي حتط رحالها بعد هجرتها ال�ساقة من القرن 

الإفريقي على قمة "جبل كدمبل".

"كدمبل" .. جزيرة حالمة على سواحل عسير

3 مسارات للمنافسة  
في مهرجان سينمانا

جدة  عبد الهادي املالكي 
مهرجان  مــن  الثانية  الن�سخة  لطـــالق  الــتــنــازيل  الــعــد  بـــداأ 
للفنانني  العام  العربي والذي ينظمه الحتاد  للفيلم  �سينمانا 
العرب من خالل فرعه ب�سلطنة عمان عرب املن�سة اللكرونية 
ثالثة  يف  للتناف�س  امل�ساركة  باب  فتح  عن  العــالن  مت  حيث 
ت�سنيفات تتمثل يف "الفيلم الت�سجيلي الق�سري" و"الروائي 

الق�سري" و"افالم الكارتون".
مدير  الــعــرب  للفنانني  الــعــام  الحتــــاد  رئــيــ�ــس  نــائــب  وقـــال 
مهرجان �سينيمانا الثاين للفيلم العربي املخرج الدكتور خالد 
التحكيم  اع�ساء جلنة  اختارت  املهرجان  ادارة  اإن  الزدجايل 
الت�سجيلية  الأفـــالم  حتكيم  جلنة  اأن  حيث  الثالثة  للفئات 
ابو  عبدالله  الدكتور  والناقد  الكاتب  من  تتكون  الق�سرية 
من  �سالح  عبداحلي  التقي  املــخــرج  "املغرب"،  مــن  عو�س 
موريتانيا، املخرج فطي�س بقنة " من ال�سعودية" ، واملخرج 

فايق جرادة من " فل�سطني" .
اأما جلنة حتكيم الفيلم الروائي الق�سري فتتكون من : الفنانة 
" من  �سمعة حممد  الفنانة  مادلني طرب" لبنان"،  والإعالمية 
الأردن"،  مــن  جمدلوية"  خمي�س  املــخــرج  عمان"،  �سلطنة 

والفنانة واملنتجة خدوجة �سربي" ليبيا".
املخرج  مــن:  تتكون  الكارتون  ــالم  لأف التحكيم  جلنة  بينما 
افالم  و�سانع  خمرج  "م�سر"،  من  غزالة  حممد  والأكادميي 
الدكتور  ال�سينمائي  املــخــرج  البق�سي،  يو�سف  انيمي�سن 
عبدالله  والكاتب  واملخرج  العراق"،  "من  ال�سوكي  م�سطفى 

البطا�سي" من �سلطنة عمان".
 واأ�ساف الزدجايل اأن باب امل�ساركات جلميع الفئات �سيغلق 
فرز  التحكيم  جلــان  جلميع  ليت�سنى  املقبل،  مار�س   27 يف 
الأعــمــال الــتــي ت�سل اإلــيــهــم وذلـــك لإعـــالن ا�ــســمــاء الأعــمــال 
الفائزة يف احلفل اخلتامي الذي �سيقام يف 27 مايو املقبل، 
ح�سابات  خالل  من  تتم  املهرجان  يف  امل�ساركة  اأن  اإىل  لفتا 
caff. املهرجان على الفي�س بوك او على الربيد الإلكروين
arabartists@gmail.com، وعرب عن �سكره لكل من 
ومدير  اجلا�سر  عمر  الدكتور  للمهرجان  العالمي  امل�ست�سار 

املركز العالمي مفرح ال�سمري. 
يذكر اأن �سروط امل�سابقة تت�سمن اأن يكون العمل من اإخراج 
كوادر عربية، وميكن للمخرجني العرب يف املهجر امل�ساركة 
يف امل�سابقة باإ�سمهم. وبالن�سبة لالأفالم الق�سرية األ تتجاوز 
مدة الفيلم 3 دقائق، واأن يكون الفيلم حديث النتاج ، ويتم 

ت�سويره بجودة عالية.

فتح باب المشاركة عبر المنصة اإللكترونية 

خالد الزدجالي

يوسف الحربي
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الحمدان والجبلي األكثر صناعة لألهداف
 جدة- البالد

احلمدان  عبدالله  ال�سباب  ومهاجم  لعــب  بــات 
يو�سف  مع  بامل�ساركة  للأهداف،  �سناعة  الأكــر 
اجلبلي لعب الباطن، وذلك بعد م�سي 13 جولة 

من دوري كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان.
فقد جنح احلمدان يف �سناعة هدف يف انت�سار 
الـــ13؛  اجلولة  �سمن  بثلثية  العني  على  فريقه 
اأهداف   6 الأهــداف  �سناعة  يف  ر�سيده  لي�سبح 

م�ساركة مع لعب الباطن" اجلبلي".

فيما حل لعب اأبها "�سعد بقري" ثالثا يف ترتيب 
�سناعة الأهــداف بـ 5 اأهــداف، بالرغم من غيابه 
ح�سمها  التي  الحتـــاد،  اأمـــام  فريقه  مــبــاراة  عــن 
اأبها بهدف وحيد. ويتناف�س 4 لعبني يف املركز 

الرابع بـ 4 اأهداف هم:
�سالح العمري "اأبها"

بافيتيمبي غوميز "الهلل"
�ستانلي اأوهاويت�سي "القاد�سية"

ح�سني العي�سى "الوحدة"

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

الثنائي البيروفي» كويفا 
وفارفان« على رادار الفتح

جدة – هالل �سلمان
اأ�سارت ميديا بريوفية اإىل اهتمام نادي الفتح ب�سم لعبني من منتخب بريو، هما 
ملطية  ياين  فريق  لعب  كويفا  وكــان  فارفان.  وجيفر�سون  كويفا،  كري�ستيان 
�سبور الرتكي ال�سابق �سمن اهتمامات الهلل، الذي يرغب يف �سمه اإىل مواطنه 
كارييو، لكن يبدو اأن الفتح ي�سعى ل�ستغلل املوقف و�سم الثنائي البريويف. 
ول يلعب الثنائي لأي فريق حاليا بعد ف�سخ كويفا عقده مع الفريق الرتكي، 
ي�سكل  انتقالهما  فــاإن  لذا  املحلية،  الفرق  اأحــد  مع  فارفان  يتدرب  حني  يف 
اأهمية بالغة ملدرب منتخب بريو الذي ياأمل بانخراطهما �سريعا مع فريقهما 
اجلديد؛ لكي يحافظا على م�ستواهما. وميلك كويفا )29 عاما( وفارفان 
لعدة  الأول  لعب  حيث  عري�سة؛  احرتافية  جتربة  عاما(   36(
اإ�سبانيول  يونيون  اإىل  بالإ�سافة  بريو،  يف  اأندية 
املك�سيكيني،  وبات�سوكا  وتــولــوكــا  الت�سيلي، 
ـــو و�ــســانــتــو�ــس الـــرازيـــلـــيـــني،  ـــاول ـــاو ب ـــس و�
الو�سط  لعب  وميلك  الرو�سي،  وكرا�سنودار 
الذي ميتاز بال�سرعة واملراوغة واإتقان الكرات 
الثابتة 63 مباراة دولية بقمي�س منتخب بريو، 

�سجل خللها 10 اأهداف.
اأمــــا فـــارفـــان فــلــعــب لأنـــديـــة األــيــانــزا ليما 
الـــــبـــــريويف، واأيــــنــــدهــــوفــــن الـــهـــولـــنـــدي، 
الإمــاراتــي،  واجلــزيــرة  الأملـــاين،  و�سالكه 
الذي  الرو�سي،  مو�سكو  ولوكوموتيف 
انــتــهــى عـــقـــده مــعــه الــ�ــســيــف 
املا�سي، ولديه 27 هدفا دوليا 
يف 98 مباراة دولية مع بريو.

اإلعالن عن الجياد المشاركة 
في كأس السعودية للفروسية  

الريا�س- البالد
اأ�سهر  ت�سم  قائمة  عــن  ال�سعودية"  "كاأ�س  اأعــلــن   
الــعــامل املــوؤهــلــة للم�ساركة  اأنــحــاء  اجلــيــاد مــن كــافــة 
اإن  وحــيــث  2021م،  فــرايــر  يف  الثانية  بن�سخته 
ال�سوط الرئي�سي لكاأ�س ال�سعودية يف ن�سخته الأوىل 
قد مت ت�سنيفه كاأف�سل �سوط �سباق على م�سمار رملي 
به،  �ساركت  التي  اجلياد  م�ستوى  على  عطفًا  بالعامل 
ال اأن قائمة جياد هذا العام املر�سحة قد حتمل معدل 
ت�سنيف اأعلى من مثيلتها امل�ساركة يف العام املا�سي، 
الن�سخة  لهذه  اأقوى  مناف�سات  بتوقع  لنا  ي�سمح  مما 
العامل.  يف  ال�سباق  جماهري  جميع  لها  يتطلع  التي 
�سباقات  "نادي  تطلعات  مع  �سبق  ما  كل  ويتنا�سب 

اخليل" لرفع م�ستوى ال�سباقات والنتقال من اجلزء 
ت�سنيف  �سمن  الأول  اجلـــزء  اإىل  و�ــســول  الــثــالــث 
الحتاد الدويل ل�سباقات اخليل.   فيما تقرر تو�سيع 
نطاق امل�ساركات يف ال�سباق ب�سكل كبري، املقام على 
مدار يومني مبيدان امللك عبد العزيز بالريا�س يف 19 
و20 فراير 2021م، وزيادة اجلوائز واإ�سافة �سوط 
جديد ليزداد بذلك عدد اجلياد امل�ستقطبة للمناف�سة يف 
الأنظار  وتتوجه  املا�سي.   بالعام  مقارنة  ال�سباقات 
من جديد اإىل اأغلى �سباقات اخليل يف العامل، "كاأ�س 
ال�سعودية 2021" الذي تبلغ قيمة جائزته 20 مليون 
دولر ويجذب ال�سباق على م�سافة 1800 مرت اأف�سل 

اجلياد واأ�سهرها.
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"سالفيو" 
يقترب من الدوري السعودي

جدة – هالل �سلمان
يقرتب الأرجنتيني اإدواردو 
�سالفيو لعب بوكا جونيورز من اللعب يف الدوري 
ال�سعودي للمحرتفني، بح�سب تاأكيدات ميديا عاملية، 
كاأ�س  نهائي  فريقه من ن�سف  خ�سو�سا بعد خروج 

اأندية اأمريكا اجلنوبية )كوبا ليربتادوري�س(.
اإىل بالده  عاد  عاًما  العمر 30  البالغ من  �سالفيو 

اأوروبــا، واأكدت ميديا عاملية،  بعد رحلة طويلة يف 
اأنه يف طريقه بالفعل لالنتقال اإىل اأحد اأندية الدوري 

ال�سعودي بعد التفاق معه على كافة بنود العقد.
لنو�س  نادي  مع  م�سريته  �سالفيو  )توتو(  وبداأ 
مــدريــد  اأتلتيكو  اإىل  ين�سم  اأن  قــبــل   ،2008 عـــام 
اأحدهما  ق�سى  مو�سمني،  ملدة   2010 عام  الإ�سباين 
معاًرا اإىل بنفيكا الربتغايل، الذي ا�سرتى عقده عام 

.2012
من   2018 عــام  �سالفيو  الالعب  بوكا  وا�ــســرتى 
بعقد  معه  ويرتبط  يــورو،  ماليني   7 مقابل  بنفيكا 

حتى 2022.
ومثل توتو �سالفيو منتخبات الأرجنتني ال�سنية، 
ينجح  مل  مــبــاراة،   11 الأول  املنتخب  مــع  وخــا�ــس 

خاللها يف زيارة ال�سباك.

الشباب " أفضلهم "
عاطف الأحمدي

قد يكون مو�سوع ح�سم ملف املهاجم الدويل عبدالله احلمدان هو 
ال�سغل ال�ساغل جلميع املهتمني بالو�سط الريا�سي الفرتة املقبلة، 
التي تطمح من مهاجمها،  ال�سباب،  نادي  مقدمتهم جماهري  ويف 

التي �ساندته كثريًا خالل الفرتات املا�سية اأن
يوافق على التجديد مع " ليثها "  قبيل دخوله الفرتة احلرة وعدم 
التفكري يف ترك الفريق الذي قدمه لل�ساحة الريا�سية، كمهاجم فذ، 
نعم، ل يكاد اأحد يف و�سطنا يختلف على موهبته وجنوميته ، ول 

يكاد اأحد اأي�سًا ي�سك يف قدرته على
تطوير م�ستوياته اأكرث واأكرث، والو�سول بها كاأهم احللول خالل 
ال�سنوات املقبلة مل�سكلة العقم الهجومي، الذي لزم منتخبنا خالل 
الإبداعية  بالقدرات  لال�ستعانة  و�سلنا  حتى  املا�سية؛  الفرتات 

لالعبي و�سط امليدان لعملية
التهديف، فموهبة احلمدان كفيلة، باإعادة هيبة املهاجم ال�سعودي 
 " التغني  عــن  وبــعــيــدًا  الــدولــيــة،  املناف�سات  جــل  م�ستوى  على 
مبعزوفة " الحرتاف التي يجد فيها البع�س و�سيلة �سهلة، واأحد 

الأ�سباب لالنتقال من فريق لآخر، واقت�سارها فقط
اأن قمتها يكمن يف  معرفة كامل  "  اأجــد  " املــال  على احرتافية  
كالعب  وفر�سها   املوهبة،  تطوير  على  ت�ساعد  التي  احتياجاتها 
اأ�سا�سي، وهذا الأهم. وبنظرة �سريعة  يف هذا املو�سوع اأجد اأن 
اإدارة ال�سباب حري�سة جدًا على جتديد عقد الالعب؛ مبا يتوافق 

مع اإمكاناتها املالية، وتقدميها لعر�س ر�سمي بقيمة
خ�سو�سًا   ،" " كوي�سة  اأنها  واأعتقد  لل�سنة،  ريال  ماليني  خم�سة 

اأن الالعب مازال
يف بدايته وتنتظره عقود مقبلة .. وح�سب املتداول من الأخبار 
الالعب  يــرغــبــان يف  " اأيــ�ــســًا  " الــهــالل والن�سر  فـــاإن اجلـــريان 
اإذا  للتفاو�س. ولكن  الفرتة احلرة  وينتظران دخوله ر�سميًا يف 
حتدثنا بعمق وبن�سائح �سادقة للكابنت عبدالله احلمدان فاأرى اأن

اأهمها  اأ�سباب،  لعدة  مل�سريته؛  اأف�سل  ال�سباب  نــادي  يف  بقاءه 
عمال  تعمل  جــاذبــة   وبيئة  ومنــوذجــي   كبري  فريق  ال�سباب  اأن 

موؤ�س�ساتيا رائعا ل يقل قامة ول قيمة
م�ستوى  على  �ــســواء  منهم،  الكثري  يتجاوز  بــل  فــريــق،  اأي  عــن 
واملنجزات،   البطولت  يف  حتى  اأو  الفني،  اأو  الإداري،  التنظيم 
حتقيق  على  قـــادرة  عالية  جــودة  اأ�ــســحــاب  لعبني  ميتلك  كذلك 
البلطان  اإدارة خبرية بقيادة خالد  البطولت امل�ستقبلية، واأي�سًا 
جميع  وجلب  والفني  املــايل  التوازن  اإحــداث  على  القدرة  لديها 

الحتياجات التي ت�ساهم يف عملية التطوير وحتقيق
كالعب  التواجد  على  الفر�سة  �سيجد  اأنــه  والأهـــم  الطموحات، 
اأ�سا�سي �سمن اخلارطة ال�سبابية؛ باعتباره اأحد الركائز احلالية، 
وهذا لن يجده يف فريق اآخر؛ لعتماد الفرق الأخرى على املهاجم 

الأجنبي ب�سكل كبري يف
واأيــ�ــســًا  املحلى  املــهــاجــم  على  العــتــمــاد  و�سعف  الأول  املــقــام 
النتقال،  عند  فرقهم  جنوم  من  عليه  �ستفر�س  التي  التناف�سية 

وهذا لي�س بالأمر ال�سهل جتاوزه وقد
ي�ستغرق الوقت الطويل الذي �سريهقه نف�سيًا، وقد يقلل من فر�س 

تواجده وا�ستمراره، وهذا ما ل نتمناه كو�سط ريا�سي.
بقعة �سوء

هل �ستت�سابه حكاية احلمدان بالقحطاين مع اختالف املتناف�سني 
.. ننتظر ونرى.

atif_alahmadi@

ال�سعودية  الــريــا�ــســة  وزارة  وبــــداأت 
جلميع  اجلــمــاهــريي  احلــ�ــســور  بتعليق 
الألــــعــــاب بــتــاريــخ 1441/7/12هـــــــــــ . 
اإيجابيًا  جدًا  كان  القرار  هذا  اأن  �سحيح 
يف احلــــد مـــن انــتــ�ــســار الـــفـــريو�ـــس بني 
اجلماهري، اإل اأن له جانبا �سلبيا وموؤثرا 
الريا�سي؛  والتناف�س  الفرق  م�سرية  يف 
ح�سور  عن  اجلماهري  لغياب  كــان  حيث 
مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم بــعــد ا�ــســتــئــنــاف 
للفرق،  مادية  وخ�سارة  تاأثري  املناف�سات 
التي تناف�س على البطولت؛ حيث تعتمد 
يف  املباريات  تذاكر  عوائد  على  الأنــديــة 
ــع رواتـــب الــالعــبــني، وال�ــســتــفــادة من  دف
امل�سروط  بالدعم  الريا�سة  وزارة  دعــم 
على  للمباريات  اجلــمــاهــريي  للح�سور 

اأر�س امل�ست�سيف.
متتلك  التي  الأندية  اأن  حمللون  واأفــاد 
ــد تــاأثــرت  قــواعــد جــمــاهــرييــة �ــســخــمــة، ق

حظوظها يف املناف�سة على البطولت؛ يف 
با�ستفادة  مقارنة  جماهريها،  غياب  ظل 
اأندية اأخرى، مل تعتد اللعب اأمام جماهري، 

اأو ل متتلك جماهريية موؤثرة.
ريا�سية  �سبكة  اأعــدتــهــا  درا�ــســة،  ويف 
الأوروبـــيـــة  ـــدوريـــات  ال يف  متخ�س�سة 
)ESPN( اأكدت على اأن الفرق اأ�سحاب 

لديهم  الــفــوز  مــعــدلت  تراجعت  الأر�ـــس 
ال�سابقة؛  بــالأعــوام  مقارنًة  كبري  ب�سكل 

نظري غياب جماهريها.
املتاأثرين  اأبـــرز  الــهــالل  يعترب  حمليًا، 
بغياب اجلماهري يف ن�سخة العام املا�سي 
قبل توقفها يف �سهر مار�س 2020 ب�سبب 
الدوري  لربنامج  اإح�سائية  وفق  كورونا 

مع وليد على قناة sbc ال�سعودية؛ حيث 
جماهريي  حــ�ــســور  مــعــدل  ــى  اأعــل �سجل 
188229 متفرجًا، يليه الحتاد151362 
متفرجًا، وبعده الأهلي 129787 متفرجًا، 
لي�سل  الأندية  لبقية  الن�سبة  تنخف�س  ثم 
اجلماهريي  للح�سور  النهائي  املجموع 

قبل التوقف 1،280،615 متفرجا.

تأكيدًا لما نشرناه األربعاء الماضي

اإلعالم البرازيلي ينقل عن"               " اهتمام الهالل بمهاجم فالمنجو

الريا�س- اإبراهيم اآل �سالح
" البالد" يف  ن�سرته  ملا  تاأكيًدا 
بتاريخ   "23233  " ــم  رق عــددهــا 

اجلــــاري،  يــنــايــر   13
الــهــالل  اإدارة  اأن 
ـــة  ـــجـــدي تــــفــــكــــر ب

احلـــ�ـــســـول  يف 

فالمنجو  مــهــاجــم  خـــدمـــات  عــلــى 
نقلت  هرنيكي؛  برونو  الربازيلي 
برازيلية  اإعـــالم  وو�ــســائــل  ميديا 
مع  ــهــالل  ال اإدارة  تــفــاو�ــس  خــرب 
ــــادي فــالمــنــجــو لــ�ــســم املــهــاجــم  ن
هرنيكي؛ م�ست�سهدة مبا اأوردته 
البالد"  �سحيفة" 

واأ�سار  اخلا�سة،  م�سادرها  عرب 
 " اإىل خــرب  الــربازيــلــي  الإعـــــالم 
�ــســدقــيــتــهــا  ــى  عــل واأكــــــد  البالد" 
ومهنيتها؛ كون املفاو�سات جارية 
وفالمنجو  ــهــالل  ال ـــــي  اإدارت بــني 
ــال الـــالعـــب بــرونــو  ــق ــت حلــ�ــســم ان
النــتــقــالت  فــرتة  خــالل  هرنيكي 

بدياًل  ليكون  احلالية،  ال�ستوية 
لل�سوري عمر خربني.

اأبــــدوا  ــيــني  ــهــالل ال اأن   يــذكــر   
بعد  فالمنجو  مبهاجم  اهتمامهم 
قدمها  الــتــي  الــرائــعــة  امل�ستويات 
التي  الأندية 2019،  يف مونديال 
للقارة  ممثاًل  الــهــالل  فيها  �ــســارك 

الإدارة  ر�سدت  حيث  الآ�سيوية؛ 
يــورو  مــاليــني   10 مبلغ  الهاللية 

لإمتام ال�سفقة.
كل  الــهــاللــيــة  الإدارة  وتــ�ــســع 
فك  بعد  املهاجم  مع  للتعاقد  ثقلها 
الرتباط مع عمر خربني، وتراجع 

م�ستوى الفرن�سي جوميز.

�شوئية ملا ن�شر يف البالد

�شوئيتان ملا ن�شر يف ال�شحف الربازيلية

الريا�س- حممد اجلليحي
طرق  اإىل  الـــدول  اأغــلــب  جلــاأت  عامليًا،  كــورونــا  فــريو�ــس  تف�سي  منذ 
قوانني  وفر�ست  الفريو�س،  على  احلــرب  واأعلنت  للوباء،  للت�سدي 
وت�سريعات ا�ستثنائية �سارمة، ت�سمنت منع التجمعات واإقفال املدار�س 
واإيقاف  اأ�سكاله  بجميع  الطريان  ومنع  الت�سوق  ومراكز  واجلامعات 
اجتهت  الذي  الريا�سي،  القطاع  �سمنها  ومن  القطاعات،  جلميع  كامل 
فيه اجلهات الريا�سية امل�سوؤولة اإىل حظر دخول اجلماهري للمباريات؛ 

خوفًا من انت�سار الفريو�س.

الزعيم...المتضرر األكبر من غياب الجماهير

 ..2011/2010 مـــو�ـــســـم  الـــثـــالـــثـــة  ــخــة  ــنــ�ــس ال  -
765162م�سجعًا، وكان البطل فيه فريق الهالل.

 ..2012/2011 مــو�ــســم  ـــرابـــعـــة  ال الــنــ�ــســخــة   -
796158م�سجعًا، وكان البطل فيه فريق ال�سباب.

 ...2013/2012 مــو�ــســم  اخلــامــ�ــســة  الــنــ�ــســخــة   -
644922 م�سجعًا، وكان البطل فيه فريق الفتح.

- الن�سخة ال�ساد�سة مو�سم 2014/2013.. 893676 
م�سجعًا، وكان البطل فيه فريق الن�سر.

 ...  2015/2014 ــم  ــس مــو� ــابــعــة  ــ�ــس ال الــنــ�ــســخــة 
1664652م�سجعًا، وكان البطل فيه فريق الن�سر.

 ...2016/2015 ــم  ــس مــو� ــة  ــامــن ــث ال الــنــ�ــســخــة   -
1256810م�سجعًا، وكان البطل فيه فريق الأهلي.

 ...2017/2016 مــو�ــســم  الــتــا�ــســعــة  الــنــ�ــســخــة   -
1270432م�سجعًا، وكان البطل فيه فريق الهالل.

 ..2018/2017 ــم  مــو�ــس الــعــا�ــســرة  الــنــ�ــســخــة   -
1042071م�سجعًا، وكان البطل فيه فريق الهالل.

مت   2019/2018 مو�سم  ع�سرة  احلادية  الن�سخة   -
ت�سجيل رقم قيا�سي يف هذا الن�سخة؛ حيث بلغ احل�سور 
خالل 202 مباراة فقط. 1677908م�سجعًا، وكان البطل 

فيها فريق الن�سر.
- الن�سخة الثانية ع�سرة مو�سم 2020/2019 و�سل 

عدد اجلمهور
توقف  التي   ،22 اجلــولــة  حتى  1280615مــ�ــســجــعــًا 

بعدها الدوري بتاريخ 11 مار�س. 

للمحرتفني  ال�سعودي  الــدوري  رابطة  اأن  يذكر 
بداأت باإعالن اأعداد احل�سور اجلماهريي بدًءا من 
الن�سخة الثالثة للم�سابقة التي انطلقت عام 2008 

وكانت كالتايل:



أخيرة
الثنني 5 جمادى الآخرة 1442هـ املوافق 18 يناير2021م ال�سنة 90 العدد 1223238

جامعات تؤهل المواهب في "العمارة"
الريا�ض - البالد

مبادراتها  اإحـــدى  والت�سميم،  الــعــمــارة  فنون  هيئة  اأطلقت 
الإ�سرتاتيجية "م�سابقات العمارة والت�سميم" التي تعنى بتنظيم 
امل�سابقات يف �ستى تخ�س�سات العمارة والت�سميم مثل العمارة، 
والت�سميم  البيئة،  وعمارة  احل�سري،  والتخطيط  والت�سميم 
طلبة  املــبــادرة  وت�ستهدف  واجلرافيكي.  وال�سناعي  الداخلي 

اجلامعات يف جانب ت�سميم امل�ساريع املتنوعة وخا�سة املن�ساآت 
كل  امل�ستهدفة  التخ�س�سات  تتنوع  اأن  على  اململكة  يف  الثقافية 
ف�سل درا�سي. وتركز امل�سابقة يف ن�سختها الأوىل على تخ�س�ص 
"العمارة" من خالل م�سروع ت�سميم املكتبات العامة يف عدد من 
مدن اململكة مبا يتنا�سب مع الهوية الثقافية لكل منطقة من خالل 
فهم عميق لل�سياق التاريخي والجتماعي، لتكون مراكز حتتفي 

لتوطيد  امل�سابقة  وتاأتي  احتياجاته.  جميع  وتراعي  باملجتمع 
العالقة بني هيئة فنون العمارة والت�سميم واجلامعات بو�سف 
باأهدافها،  العالقة  ذات  للمواهب  حا�سنا  العايل  التعليم  قطاع 
حيث �سي�سارك فيها طالب العمارة من ثماين جامعات �سعودية 
امل�سابقة �سمن اخلطة  اإدراج  التن�سيق معها م�سبقًا حول  جرى 

التعليمية للف�سل الدرا�سي احلايل.

»التقاعد« تكشف آلية 
االستفادة من المعاش الفوري

جدة - البالد
خدمة  مزايا  عن  )الأحــد(،  اأم�ص  للتقاعد،  العامة  املوؤ�س�سة  ك�سفت 

املعا�ص الفوري، واآلية ال�ستفادة منه. 
"تتيح  "تويرت":  الر�سمي يف  لها على ح�سابها  وقالت يف تغريدة 
تفا�سيل  وطباعة  ا�ستعرا�ص  واجلــهــات  لــالأفــراد  التقاعد  موؤ�س�سة 
لت�سجيل  احلاجة  ودون  ومبا�سر  فــوري  ب�سكل  التقاعدي  املعا�ص 
خدمة  اأن  اإىل  م�سرية  الإلكرتونية"،  التقاعد  خدمات  يف  الدخول 
دقيق  ب�سكل  الــبــيــانــات  اإدخــــال  �ــســوى  تتطلب  ل  ــفــوري  ال املــعــا�ــص 

وحتديث بيانات التوا�سل.
وحددت موؤ�س�سة التقاعد، اآلية وطريقة ال�ستفادة من خدمة املعا�ص 
الفوري، مبينة اأن خطوات اخلدمة تتمثل يف: ت�سجيل الدخول ملوقع 

املوؤ�س�سة العامة للتقاعد، تعبئة البيانات، وا�ستعرا�ص البيانات.

مخطوطات نادرة 
بالمسجد النبوي

معرض ثقافي يبرز 
جمال "الخط العربي"

ألعاب تفاعلية وألغاز ذهنية 
بمتحف "الغموض" 

البالد - املدينة املنورة
النبوي،  وامل�سجد  احلــرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العام  الرئي�ص  اأعلن 
للمخطوطات  الدائم  املعر�ص  افتتاح  ال�سدي�ص،  عبدالرحمن  ال�سيخ 
اأمري  برعاية  )الثنني(،  اليوم  ال�سريف  النبوي  امل�سجد  يف  النادرة 
امللك  دارة  مع  بالتعاون  ياأتي  املعر�ص  اإن  ال�سدي�ص،  وقال  املنطقة. 
العامة  الرئا�سة  بني  القائم  التعاون  هذا  اأن  اإىل  م�سريًا  عبدالعزيز، 
الفكرية  واملــاآثــر  بالنوادر  والهتمام  العناية  اإىل  يهدف  ـــدارة،  وال

الرثية من املخطوطات والوثائق.

الأح�ساء - البالد
الثقافة  جمعية  تنظمه  الــذي  العربي"،  اخلــط  "فن  معر�ص  يــرز 
الأ�سيل  الفن  جماليات  )الثالثاء(،  غدا  الأح�ساء  مبحافظة  والفنون 
اخلطاطني  من  جمموعة  مب�ساركة  بالأح�ساء،  اخلطاطني  واإبداعات 

وذلك بقاعة حممد ال�سندل للفنون الب�سرية.
اخلطوط  ملختلف  لوحات  اأ�سبوع  مــدار  على  اجلمعية  وتعر�ص 
العربي  احلــرف  جت�سيم  وفــن  احلروفية،  فن  عن  واأخــرى  العربية 
العربي  باخلط  خا�سة  مكتبة  الفعاليات  تت�سمن  فيما  باخل�سب، 

وحما�سرات وور�ص عمل.

الريا�ض - البالد
الريا�ص  موؤخرا يف  افتتح  الذي  "الغمو�ص" العاملي،  قدم متحف 
والنظريات  الب�سرية  اخلدع  يف  �سه  لتخ�سّ مثرية،  علمية  كتجربة 
العلمية الفيزيائية، جملة من الألعاب التعليمية والتفاعلية، والألغاز 
الذهنية املالئمة لكل الفئات العمرية، والتي من �ساأنها التحفيز على 
التاأمل والتفكري يف اأجواء حتّفها املتعة وميلوؤها ال�سغف، وذلك عر 
والثالثية  املج�ّسمة  ال�سور  من  جمموعة  على  حتتوي  معر�سًا   80
ة كغرفة املكعبات، وغرفة حتدي اجلاذبية،  الأبعاد، والغرف اخلا�سّ
اأ�ساليب  التعرف على  املتحف من  ليتمكن مرتادو  املقلوبة،  والغرفة 
جتارب  خلو�ص  الفر�سة  ــزواره  ل يتيح  كما  الب�سري،  العقل  خــداع 
فكرتها  على  والتعرف  حمتوياته  مل�ص  من  متكّنهم  خمتلفة  ح�سية 
هذا  تقدمي  وي�سرفنا  "ي�سعدنا  املتحف:  مديرة  وقالت  وم�سمونها. 
من  متحف  اأول  �سيكون  حيث  الريا�ص،  مدينة  يف  العاملي  احلــدث 
ي�سم  حيث  الأو�سط؛  ال�سرق  يف  م�ساحة  والأكــر  اململكة  يف  نوعه 
الن�ساطات  مــن  العديد  على  ويحتوي  مــربــع،  مــرت   500 مــن  اأكـــرث 
التفاعلية واخلدع الب�سرية التي �سوف تقدم جتربة فريدة من نوعها 

وجتذب الزوار مما يزيد من ف�سولهم اأكرث واأكرث".

ت�ستهوي الألعاب الرتاثية القدمية الأطفال بعد ا�ستحداثها يف عدد من املتنزهات، لتكون مبثابة متنف�ض لل�سغار اأثناء الرحالت الأ�سرية، 
ويف ال�سورة طفلتان متار�سان "لعبة الكرا�سي" الفلكلورية باأحد املنتزهات العامة يف املدينة املنورة. )ت�سوير: حممد قا�سم(

 ألعاب تراثية

"الهنوف" تتحدى 
اإلعاقة بالتميز العلمي

البالد - وا�سنطن
ا�ستطاعت طالبة مبتعثة، ت�سجيل ا�سمها كاأول �سعودية 
هــوارد  جامعة  من  املاج�ستري  درجــة  تنال  ال�سم  فئة  من 
بوا�سنطن بالوليات املتحدة الأمريكية، يف تخ�س�ص علم 

النف�ص، متحدية الإعاقة بالتميز العملي.
اأ�سرتها  اكت�سفت  عندما  احلناكي،  الهنوف  ق�سة  وبداأت 
مت  كرت  وحني  اأ�سهر،   8 بعمر  يف  ال�سمع  حا�سة  فقدانها 
اإحلقاها مبعهد الأمل لتتخرج من مراحله الدرا�سية بتفوق، 
ومل تتوقف عند ذلك احلد بل كر طموحها للح�سول على 
ال�سهادة اجلامعية. وقالت "بعد بحث طويل، اكت�سفت عدم 
وجود جامعة خا�سة ت�ستقبلني، الأمر كاد يحطمني ويقلل 
م�سوار  موا�سلة  على  اأ�سريت  اأنــنــي  غــري  عزميتي،  مــن 
ملجموعة  ال�سماح  قــرار  جــاء  اأن  اإىل  جامعة،  عن  البحث 
املنزيل  القت�ساد  بكلية  باللتحاق  ال�سم  اخلريجات  من 
الدرا�سة،  يف  وتوفقت  نوعها  من  اأوىل  كتجربة  بالريا�ص 

وبعدها ح�سلت على البتعاث باأمريكا ونلت املاج�ستري".
واأ�سافت: "عائلتي وقفت اإىل جانبي وهديف الآن العمل 
بتعليمهم  �سواء  يحتاجونه،  فيما  ال�سم  فئة  م�ساعدة  على 
اأكادمييا ورفع وعي املجتمع ال�سعودي بكل ما يخ�ص هذه 
الفئة املبدعة، كما اأطمح لعمل دورات يف تعلم لغة الإ�سارة".
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صخرة »النصلة«.. أعجوبة مقسومة إلى نصفين
تبوك ـ البالد 

تتنوع امل�ساهد الطبيعية املده�سة مبناطق اململكة، 
تعد  والتي  تيماء،  "الن�سلة" يف  بينها �سخرة  من 
من اأبرز امل�سارات ال�سياحية، اإذ يزورها ويق�سدها 
اجلميع من الداخل واخلارج للوقوف على جمالها 
الطبيعي ال�ساحر، والتعرف على نقو�سها القدمية. 
يحب  "الن�سلة" كما  �سخرة  "ح�ساة" اأو  وتعتر 
عليها،  تيماء  حمافظة  واأهـــايل  ال�سكان  يطلق  اأن 
واحدة من العجائب اجليولوجية ال�سهرية جنوب 
�سخمة  �سخرية  كتلة  عــن  عــبــارة  وهـــي  تــيــمــاء، 
مق�سومة اإىل الن�سفني ب�سكل �سبه هند�سي، وتت�سم 
العوامل  ب�سبب  ت�سكل  الــذي  املخروطي  بال�سكل 

ن�سلت  "الن�سلة" لأنها  و�سميت  والرياح.  اجلوية 
التي تقرب منها، وحتتوي  انفردت عن اجلبال  اأو 
والــر�ــســوم  النقو�ص  مــن  جمموعة  على  واجهتها 

ال�سخرية لأ�سكال حيوانية متنوعة.
يف  �سامدًة  نقو�ص  من  فيها  مبا  ال�سخرة  وظلت 
تدل  حيث  هذا،  يومنا  اإىل  وتقلباتها  ال�سنني  وجه 
النقو�ص التي بها على الأهمية التي كانت تتمتع بها 
يبلغ طولها  بينما  املا�سية،  الع�سور  املنطقة خالل 
حتمالن  قاعدتني  على  وترتبع  اأمــتــار،  الـــ8  قرابة 
ال�سخرتني املنف�سلتني ب�سكل يدعو اإىل الده�سة، ما 
تقع  التي  ال�سياحية  املواقع  اأهم  جعلها واحدة من 

على امل�سار ال�سياحي املعتمد يف حمافظة تيماء.

لوحة تدهش زوار كرنفال "جواثا"

الدمام - حمود الزهراين
اأثرى فريق هم�سات الثقايف، الكرنفال الثاين للزهور 
بــالــر�ــســوم  بــالحــ�ــســاء،  ال�سياحية  ــا  جــواث مــديــنــة  يف 
 120 اإىل  و�سلت  الــتــي  الفنية  والــلــوحــات  الت�سكيلة 
"الكرو�سيه"  بــاأعــمــال  املــهــرجــان  تــزيــن  بينما  لــوحــة، 

و"الديكوباج"، و"التطريز"، والر�سم على الوجه.
وركــن  �سينمائية"،  "خدع  على  املــعــر�ــص  وا�ستمل 
ف�سال  الأكــــواب،  على  والطباعة  اآب،  واملــيــك  احلــنــاء، 
خالل  جــذب  ما  العربي،  واخلــط  الت�سوير،  اأركــان  عن 
و�سائح  زائــر  األــف   70 من  اأكــرث  املا�سيني  الأ�سبوعني 

عن  معرين  اململكة،  م�ستوى  على  مناطق  عــدة  مــن 
مــديــر مركز  اإبــــداع. وقـــال  مــن  �ــســاهــدوه  اإعجابهم مبــا 
جاءت  "الفعالية  الف�سلي:  اأحمد  الجتماعية  التنمية 
املعرو�سة  الفنية  الأعمال  يف  دقة  مل�سنا  للغاية.  مميزة 
مبعر�ص طاقات اإبداعية لفريق هم�سات الثقايف"، فيما 
اأن يجد  اأنها مل تكن تتوقع  العامر،  الفنانة زينب  اأكدت 
لالأعمال  الــذواق  الإقبال من اجلمهور  كل هذا  املهرجان 
"�سعيدة باأول  الفنية التي نالت ا�ستح�سانهم. وتابعت: 
فنانة  كــل  تظهر  اأن  واأمتــنــى  هم�سات،  مــع  م�ساركاتي 

اإمكاناتها ومل�ساتها الإبداعية عر املعار�ص املختلفة".
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