
�ل�صحيفة �لأوىل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �صدرت يف 4/ �أبريل / 1932م

�لإعالم �ملتجدد

albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily �خلمي�س 8 جمادى �لآخرة 1442هـ �ملو�فق 21 يناير2021م �ل�صنة 90 �لعدد 23241 رياالن   / �صفحة   12

�لتفا�صيل �س6

�لتفا�صيل �س4

�لتفا�صيل �س2�لتفا�صيل �س6

جراحة الفك تنهي 
»خناق النوم« تعزيز االستثمارات الصحية 

 جدة ـ  يا�صر بن يو�صف
لال�ستثمار يف   ، املكرمة  مكة  ال�سحية مبنطقة  ال�س�ؤون  تتجه    
لتحقيق  اخلا�ص  القطاع  مع  امل�ساركة  خالل  من  ال�سحي  القطاع 
مب�ست�يات  اخلدمات  على  الطلب  لزيادة  واال�ستجابة  التطلعات 

راقية لل�سكان ومل�ا�سم احلج والعمرة .
وك�سفت درا�سة  مت تداولها يف اجتماع  نظمته الغرفة التجارية 
لكيفية  اإ�سرتاتيجيات  و�سع   ج��رى   اأن��ه  املكرمة  مبكة  ال�سناعية 
ت�س�يق اخلدمات ال�سحية للم�ستثمرين يف مكة املكرمة،  واإحداث  

الدرا�سة   ت�سمنت  كما  ال�سحة،  قطاع  يف  لال�ستثمار  ن�عية  نقلة 
اإجابات عن ت�ساوؤالت  معظم امل�ستثمرين يف القطاع ال�سحي  عن 
مدى ت�فر االأرا�سي، والك�ادر ال�سحية، ف�سال عن التم�يل الذي 
ي�ساهم يف تي�سري ا�ستثماراتهم يف  هذا القطاع ال�سحي، خ�س��سا 
القطاع،   يف  امل�ستثمرين  لدى  ج�هرية  تعترب  االأر���ص  ق�سية  واأن 
مقارنة  عالية  قيمة  ذات  تعد  املكرمة  مكة  يف  االأرا�سي  الأن   نظرا 
العالقة  ذات  اجلهات  تدخل  يتطلب  ما  وه���  االأخ���رى،  باملناطق 

لتي�سري دخ�ل امل�ستثمرين من داخل وخارج اململكة.

 جدة ــ  يا�صر بن يو�صف
الن�م  وب��ح���ث  ط��ب  م��رك��ز  يف  اأج��ري��ت  مقطعية  درا���س��ة  ك�سفت 
العل�ي  الفك  تق�مي  جراحة  اأن  العزيز  عبد  امللك  جامعة  مب�ست�سفى 
اأطباء  واأن  الن�م،  خناق  متالزمة  لعالج  جراحي  خيار  اأف�سل  ه� 
ل��الإح��االت  املف�سل�ن  اجل���راح����ن  ه��م  واحل��ن��ج��رة  واالأذن  االأن����ف 
اجلراحية  ملثل هذه االأعرا�ص، وت�سمنت  الدرا�سة  م�سحًا اإلكرتونًيا 
مت اإر�ساله جلميع االأطباء على م�ست�ى اململكة،  ح�ل اأن�اع االإحاالت 
اجلراحية ملر�سى متالزمة خناق الن�م ، واأ�سفرت الدرا�سة اأن عالج 

هذه املتالزمة يتم بعدة طرق  منها 
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 بطل �ل�صتاء

�إجناز �ملرحلة �لأوىل 
لت�صريف مياه �لأمطار

يناق�س ��صتثمار وقف 
�لعني �لعزيزية

�أمانة جدة

�لهالل

�لفي�صل

مليون وظيفة بقطاع السياحة 

إعادة جدولة مواعيد المسجلين لجرعة كورونا األولى نظرا  لتأخر توريد اللقاح

�لريا�س- �لبالد
اأ�سا�سية  رك��ي��زة  اململكة  يف  ال�سياحة  متثل 
وتهدف   ،2030 اململكة  روؤي���ة  اأه���داف  �سمن 
رفع  اإىل  املحلية  ال�سياحة  تنمية  اإ�سرتاتيجية 
املحلي،  ال��ن��اجت  يف  ال�سياحي  القطاع  اإ���س��ه��ام 
جديدة  عمل  فر�سة  ملي�ن  خلق  اإىل  اإ���س��اف��ة 
اأن  اإىل  اململكة  ت�سعى  كما   ،2030 عام  بحل�ل 
ت�ست�سيف  رائ��دة  عاملية  �سياحية  وجهة  تك�ن 
100 ملي�ن زيارة �سن�ًيا بحل�ل عام 2030؛ 

الدويل،  املجتمع  مع  بال�سراكة  �سيتحقق  وهذا 
من اأجل �سناعة �سياحة عاملية مزدهرة، وتط�ير 
وجهة  وباعتبارها  م�ستدامة.  �سياحية  وجهات 
زت اململكة يف ا�سرتاتيجيتها  �سياحية حديثة، ركَّ
ال�سياحية على اال�ستدامة كركيزة للنم� ال�سامل 
ل��ل��ق��ط��اع وت��ع��ظ��ي��م ال��ق��ي��م��ة امل�����س��اف��ة م��ن خ��الل 
امل�ا�سم  كل  يف  ال�سياحية  احلركة  ا�ستمرارية 
وال��ف�����س���ل وا���س��ت��ق��ط��اب ال�����س��ّي��اح م��ن خمتلف 

اأرجاء العامل.

تعزيز استخدام اللغة العربية 
�لريا�س- �لبالد

اأبرمت م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سع�د 
واململ�كة  املعرفة  مكة  وادي  �سركة  مع  اخلريية 
تعزيز  م�سروع  عقد  اأم�����ص،  ال��ق��رى،  اأم  جلامعة 
ا�ستخدامات اللغة العربية يف املجتمعات الناطقة 

بغريها ، وذلك مبقر امل�ؤ�س�سة بالريا�ص .
وياأتي امل�سروع يف اإطار �سعي امل�ؤ�س�سة و�سركة 
وادي مكة املعرفة اإىل حتقيق هدف م�سرتك يخدم 
املجتمعات  يف  العربية  اللغة  ا�ستخدامات  تعزيز 

امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن  ب��غ��ريه��ا،  الناطقة 
علمي  منهج  باإ�سدار  الهدف  هذا  لتحقيق  بينهما 
للناطقني بغريها، وباعتبار  اللغة العربية  لتعليم 
واال���س��ت��ع��داد  ب��االإم��ك��ان��ي��ات  تتمتع  ال�����س��رك��ة  اأن 
والكفاءات  اخلدمات  لتقدمي  والتاأهيل  واخل��ربة 
واال�ست�سارية  والبحثية  العلمية  واخل����ربات 
ترجمة  خ���دم���ات  وم��ن��ه��ا  م��ت��ن���ع��ة  يف جم����االت 
والندوات  واالأبحاث،  العاملية  واملقررات  الكتب 

وامل�ؤمترات واخلطب والدرو�ص.

المملكة تتصدر جاذبية االستثمار بفرص واعدة
�لبالد- ها�صم �آل �لها�صم

اأكد خرباء اقت�ساد ت�سدر اململكة قائمة الدول اجلاذبة 
االقت�سادي  الرك�د  حالة  رغم  االأجنبية  لال�ستثمارات 
اإىل  م�سريين   ، اجلائحة  ج��راء  العامل  منها  عانى  التي 
مقدمتها  يف  ال�سع�دي  االقت�ساد  ق���ة  ع���ام��ل  ت��ن���ع 
وتنفيذية  ت�سريعية  وبيئة  ق�ية  باحتياطيات  متتعه 
ال�سدمات  م�اجهة  يف  وامل��رون��ة   ، لال�ستثمار  حمفزة 
االقت�سادية العاملية مما ميكنه من امت�سا�ص اأي اأزمات 
ا�ستثمار  رخ�ص   506 باإ�سدار   ذلك  يف  م�ست�سهدين   ،

من  االأول  الن�سف  خ��الل  خمتلفة  قطاعات  يف  اأجنبي 
العام املنتهي،  ل�سركات تنتمي لدول كربى يف مقدمتها 
على  ع��الوة  وبريطانيا،  االأمريكية  املتحدة  ال���الي��ات 
منح رخ�ص لدول نا�سئة ا�ستثماريًا مثل الهند احلا�سلة 
�سع�ر  يعك�ص  مما  ا�ستثمارية،  رخ�سة   50 قرابة  على 
امل�ستثمر باالأمان واال�ستقرار وفر�ص النم� االقت�سادي 

يف اململكة.
 2030 روؤيتها  خ��الل  من  ال�سع�دية  اأن  واأ�ساف�ا   
وتلفت  واقت�ساديًا،  ا�ستثماريًا  لها  الرتويج  من  متكنت 

جديدة  جم��االت  يف  بها  لال�ستثمار  العامل  دول  اأن��ظ��ار 
�سبل  وط��رح   ، واالبتكارات  التكن�ل�جي  القطاع  مثل 
جديدة جاذبة لال�ستثمار االأجنبي يف ال�سناعة وغريها 
، ومن خالل م�ساريع غري م�سب�قة كمدن امل�ستقبل ويف 
اأن  ، م�ؤكدين  االأحمر  البحر  "ني�م" وم�سروع  مقدمتها 
اإطالق �سم� ويل العهد االأمري حممد بن �سلمان م�سروع 
"ذا الين" �سيخلق بيئة ا�ستثمارية اآمنة �سحيًا وواعدة 
اقت�ساديا، وه� االأول من ن�عه و�سيدفع العديد من دول 

العامل اإىل زيادة ا�ستثماراتها يف اململكة.

تعاون سعودي 
أمريكي فضائي

رفع الدعاوى العمالية 
مباشرة عبر)ناجز(

�لريا�س- �لبالد
تبادل  طريق  عن  اأم�ص،  للف�ساء  ال�سع�دية  الهيئة  وقعت 
جامعة  مع  تنفيذيًا  برناجمًا  افرتا�سيًا،  الر�سمية،  ال�ثائق 
اأريزونا يف ال�اليات املتحدة االأمريكية للتعاون يف امل�ساريع 

واالأن�سطة ذات العالقة بتخ�س�سات عل�م وهند�سة الف�ساء.
بني  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  التنفيذي  ال��ربن��ام��ج  وي��رك��ز 
اجل��ه��ت��ني يف امل�����س��ارات امل��رت��ب��ط��ة ب��ع��ل���م ال��ف�����س��اء، وب��ن��اء 
القدرات يف هذا امل�سار من خالل تبادل الطلبة واأع�ساء هيئة 
يف  املتخ�س�سني  والباحثني  االإداري��ني  وامل�ظفني  التدري�ص 
جماالت عل�م الف�ساء. كما يهدف اإىل ت�سجيع التحاق الطالب 
للربامج  واالن�سمام  العلمية  الدرجات  بربامج  ال�سع�ديني 
الف�ساء،  وهند�سة  ع��ل���م  جم���االت  يف  الق�سرية  ال�سيفية 
وا���س��ت��ح��داث ف��ر���ص بحثية ت��ع��اون��ي��ة اأخ����رى ب��ني ال��ط��الب 

ال�سع�ديني ونظرائهم من طالب اجلامعة.

جدة- يا�صر بن يو�صف
التي  ال��دع��اوى  جميع  رف��ع  اإمكانية  العدل  وزارة  اأتاحت 
ب���اب��ة ناجز  م��ب��ا���س��رة ع��رب  ال��ع��م��ال��ي��ة  امل��ح��اك��م  ل���دى  تنظر 
االإلكرتونية وذلك بعد ا�ستكمال املتطلبات االإجرائية لكل ن�ع 
منها. واأبرزت ال�زارة اأق�سام الدعاوى العمالية وم�ساراتها، 
وهي م�سنفة اإىل 3 اأق�سام اأولها الدعاوى العمالية اخلا�سعة 
حكمهم،  يف  وم��ن  املنزلية  العمالة  ودع���اوى  العمل،  لنظام 
العمل والعمال  اأ�سحاب  ب�سكاوى  املتعلقة  الدعاوى  واأخريًا 
للتاأمينات  العامة  امل�ؤ�س�سة  م��ن  ال�����س��ادرة  ال��ق��رارات  �سد 

االجتماعية فيما يتعلق باال�سرتاك والت�سجيل والتع�ي�ص.

عروس الجبال
رجال ألمع

�لتفا�صيل �س2

بايدن يدخل البيت األبيض
ترامب يغادر بوعد العودة
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�أخبار �سريعة

�لريا�ض - �لبالد
اأم�س )الأربعاء(، اتفاقية مع  وّقعت هيئة الأفالم 
يف  الأفــالم  لدعم  "�سوء"  م�سابقة  يف  فائًزا   28
�سينماًئيا  م�سروًعا   28 لإنتاج  الأوىل؛  دورتها 
وق�سرية  طويلة  واأفــالم  ن�سو�س  بني  �سعودًيا، 
وذلــك  ريـــال،  مليون  اأربــعــني  اإىل  ي�سل  بتمويل 
خالل احتفاء اأقيم م�ساء اأم�س يف مدينة الريا�س، 
الثقافة،  وزارة  يف  امل�سوؤولني  من  عدٍد  بح�سور 

وعدد من املهتمني ب�سناعة الأفالم يف اململكة.
ــر املــا�ــســي، اأ�ــســمــاء  واأعــلــنــت الــهــيــئــة يف فــراي
حيث  الأربــعــة،  امل�سابقة  م�سارات  يف  الفائزين 
"اأفالم طويلة"  فاز يف م�سار الن�سو�س املكتملة 
الن�سو�س  م�سار  يف  متقدًما  و11  متقدمني،   8
"اأفالم ق�سرية"، و6 متقدمني يف م�سار  املكتملة 

م�سار  يف  ومت�سابقان  التطوير،  حتت  ن�سو�س 
الأفالم املكتملة "اأفالم طويلة"، يف حني اختري 3 

مت�سابقني يف م�سار الطلبة.
الله  عبد  الأفــالم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وبــني 
مرت  "�سوء"  م�سابقة  اأن  القحطاين،  عياف  اآل 
بخم�س مراحل من ت�سفيات، وتر�سيح، وحتكيم، 
بداأت مرحلة  ثم  النتائج، ومن  باإعالن  واختتمت 
ريال  مليون  الأربعني  بلغ  متويل  مببلغ  الإنتاج 
وزير  ل�سمو  �سكره  رافعا  ـــ28،  ال امل�ساريع  لهذه 
على  الأفــالم  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الثقافة 
بينها  ومــن  الثقافية،  للم�ساريع  امل�ستمر  دعمه 
على  وحر�سه  الأفــــالم،  لدعم  "�سوء"  م�سابقة 
�سناعة  يــري  متقن  ب�سكل  امل�سابقة  تظهر  اأن 

ال�سينما.

تبوك- �لبالد
راأ�س الأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز اأمري منطقة تبوك رئي�س 
جلنة الدفاع املدين الرئي�سية يف مكتبه اأم�س اجتماع اللجنة، وجرى 
الرئي�سية  واللجنة  املدين  الدفاع  من  الــواردة  التقارير  ا�ستعرا�س 

واملركز الوطني لالأر�ساد، وتقارير اللجان املحلية امليدانية.
ووجه �سموه مب�ساعفة اجلهد ورفع اجلاهزية وفق اخلطط املعدة 
والتعاون  التن�سيق  �سرورة  على  م�سددًا  الالزمة،  التدابري  واتخاذ 

بني خمتلف اجلهات امل�ساركة يف اأعمال اللجنة.

�لريا�ض- �لبالد
ــذراع  ال �سامبا،  اأكــادميــيــة  مــع  �ساملة  اتفاقية  املالية  الأكــادميــيــة  وقعت 
التدريبي ملجموعة �سامبا املالية، بهدف توطيد ال�سراكة بني اجلانبني يف 
جمال تطوير الرامج التدريبية والتاأهيلية وتقدمي احللول ال�ست�سارية 
الكفاءات، انطالقًا  يف جمال تطوير املحتوى والتدريب والتاأهيل وبناء 
يف  العاملني  وتطوير  تدريب  نحو  املالية  الأكادميية  ا�سرتاتيجية  من 
ورفع  وتطوير  لتدريب  املوجهة  �سامبا  لرامج  وامــتــدادًا  املــايل  القطاع 
 2030 اململكة  روؤيـــة  اأهـــداف  حتقق  بــرامــج  وتــقــدمي  من�سوبيه،  كــفــاءة 

ومبادرات برنامج تطوير القطاع املايل.
ووقع املذكرة كل من مدير عام الأكادميية املالية مانع اآل خم�سان، ورئي�س 
اأكادميية �سامبا مدير التدريب وتطوير املوظفني يف جمموعة �سامبا خلود 
الغاطي، وذلك بح�سور فرق العمل من كال اجلانبني . واأو�سح مدير عام 
الأكادميية اأن التعاون مع اأكادميية �سامبا ياأتي �سمن توجهات الأكادميية 
املــايل  القطاع  يف  الب�سرية  الــقــدرات  وتعزيز  دعــم  عــر  ال�سرتاتيجية 
والتوجهات  الق�سايا  يف  الأفكار  اأو  امل�سورة  وتقدمي  البحوث  واإجــراء 
الــتــدريــب والتطوير  تــقــدمي حــلــول  اإىل  بــالإ�ــســافــة  بــالــقــطــاع،  اخلــا�ــســة 
التميز املهني  التي تعزز  البيئة املحلية  املعرتف بها دوليًّا واملتوافقة مع 
واملمار�سات الأخالقية، اإ�سافًا اإىل توفري حلول وتقنيات مبتكرة وفّعالة 

لتنمية العاملني يف القطاع املايل.

جدة- و��ض
التعاون  ملنظمة  العامة  الأمانة  د�سنت 
مو�سمها  الأول،  اأمـــ�ـــس  الإ�ـــســـالمـــي 
الفكري الثقايف 2021 م مبحا�سرة عن 
الفر�س   - العايل وكوفيد 19  "التعليم 
والتحديات" األقتها رئي�سة جامعة عفت 
الليل،  جمل  هيفاء  الدكتورة  جــدة  يف 

وذلك مبقر الأمانة العامة.
الأ�ــســرة يف  اإدارة  مــديــرة  واأو�ــســحــت 
اأن  عقيل،  مها  للمنظمة  العامة  الأمانة 
املــحــا�ــســرة الــتــي تــاأتــي بــالــتــزامــن مع 
الـ  للتعليم الذي يحل يف  العاملي  اليوم 
24 من يناير من كل عام، �سلطت ال�سوء 
التعليم  بــه  ي�سطلع  ــذي  ال الـــدور  على 
واأهمية  وال�سالم،  التنمية  حتقيق  يف 
التعليم  على  احل�سول  اأجل  من  العمل 
اجليد املن�سف وال�سامل وفر�س التعلم 

ومواكبة التعلم مدى احلياة.

الفيصل يطلع على خطط تطوير وقف العين العزيزية
جدة- يا�سر بن يو�سف

منطقة  اأمــري  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  م�ست�سار  راأ�ــس 
مكة املكرمة، رئي�س جمل�س نظارة وقف امللك عبدالعزيز 
الإمارة  مقر  الفي�سل يف  خالد  الأمري   ، العزيزية  للعني 

بجدة، اجتماع جمل�س نظارة الوقف.
الوقف  اأمانة  اأعمال  واطلع �سموه خالل الجتماع على 
للعام املن�سرم 2020م والأهداف واخلطط املعّدة لعام 
للوقف  التقديرية  املــوازنــة  املجل�س  اأقــّر  كما   ، 2021م 

للعام املايل 2021م .
باأمالك  اخلا�سة  امل�ستجدات  املجل�س اآخر  وا�ستعر�س 
كما   ، الأخـــرى  واملحافظات  جــدة  حمافظة  يف  الــوقــف 
لتطوير  املتاحة  والفر�س  التو�سيات  مناق�سة  جــرت 

وا�ستثمار اأرا�سي الوقف وامل�سروعات اخلا�سة به.

 28 مشروعًا سينمائيًا 
للفائزين في مسابقة "ضوء"

أمير تبوك يرأس اجتماع 
لجنة الدفاع المدني 

تدريب وتأهيل العاملين في 
القطاع المالي

التعاون اإلسالمي تدشن 
موسمها الفكري الثقافي

�لريا�ض - �لبالد
اأعلنت وزارة ال�سحة اأم�س )الأربعاء(، اإمكانية اإعادة جدولة تلقي اللقاح 
للم�سجلني لأخذ اجلرعة الأوىل من لقاح فايزر، وذلك لأ�سباب خارجة عن 
اإرادة الوزارة، نظرًا لتاأخر التوريد اإىل اململكة وجميع دول العامل، التي 
اإيقاف م�سنعها  للقاح، ب�سبب  ال�سركة املنتجة  اللقاح من قبل  لها  ت�سدر 
تنفيذ  �ستوا�سل  اأنها  ــوزارة  ال واأ�سافت  الإنــتــاج.  خطوط  يف  للتو�سع 
احلملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا، والتو�سع يف تد�سني املزيد من 
مراكز اللقاح؛ لت�سمل جميع مناطق اململكة، للحفاظ على �سحة و�سالمة 

املواطنني واملقيمني، واحلد من انت�سار فريو�س كوررنا.

"الصحة" تعلن إعادة جدولة 
تلقي لقاح كورونا

تقليص أمد التقاضي ورفع جودة المخرجات

بالتعاون بين مؤسسة سلطان الخيرية ووادي مكة المعرفة

وزارة العدل: رفع الدعاوى العمالية مباشرة عبر بوابة »ناجز«

تعزيز استخدامات العربية في 
المجتمعات الناطقة بغيرها 

�لريا�ض- �لبالد
اأبـــرمـــت مــوؤ�ــســ�ــســة �ــســلــطــان بـــن عــبــدالــعــزيــز 
مكة  وادي  �ــســركــة  مـــع  اخلـــرييـــة  �ــســعــود  اآل 
ــقــرى عقد  ال اأم  املــعــرفــة واملــمــلــوكــة جلــامــعــة 
العربية  اللغة  ا�ستخدامات  تعزيز  م�سروع 
مبقر  وذلــك   ، بغريها  الناطقة  املجتمعات  يف 

املوؤ�س�سة بالريا�س .
ووقع عقد التفاقية مدير عام املوؤ�س�سة �سالح 
�سركة  عن  وقعها  فيما  اخلليفي،  اإبراهيم  بن 
املهند�س  التنفيذي  املدير  املعرفة  مكة  وادي 

اأمني مياين.
املوؤ�س�سة  �سعي  اإطـــار  يف  املــ�ــســروع  ــاأتــي  وي
هدف  حتقيق  اإىل  املعرفة  مكة  وادي  و�سركة 
اللغة  ا�ــســتــخــدامــات  تــعــزيــز  يــخــدم  مــ�ــســرتك 
الــعــربــيــة يف املــجــتــمــعــات الــنــاطــقــة بــغــريهــا، 
لتحقيق  بينهما  امل�سرتك  الــتــعــاون  خــالل  مــن 
لتعليم  عــلــمــي  مــنــهــج  بـــاإ�ـــســـدار  الـــهـــدف  هـــذا 
وباعتبار  بــغــريهــا،  للناطقني  العربية  اللغة 
وال�ستعداد  بالإمكانيات  تتمتع  ال�سركة  اأن 
واخلرة والتاأهيل لتقدمي اخلدمات والكفاءات 
وال�ست�سارية  والبحثية  العلمية  واخلـــرات 
ترجمة  خــدمــات  ومنها  متنوعة  جمـــالت  يف 
الكتب واملقررات العاملية والأبحاث، والندوات 
ويت�سمن  والــدرو�ــس.  واخلطب  واملــوؤمتــرات 
امل�سروع طباعة اإ�سدار خا�س من كتاب الطالب 

يف  والرابع  والثالث  والثاين  الأول  امل�ستوى 
�سل�سلة اأم القرى لتعليم اللغة العربية للناطقني 
بغريها )م�سمم بجودة عالية(، وتوفري ن�سخة 
اإلكرتونية للكتاب، كما يت�سمن امل�سروع طباعة 
اإ�سدار خا�س من كتاب املعلم -امل�ستوى الأول 
والثاين والثالث والرابع- يف �سل�سلة اأم القرى 
للناطقني بغريها )م�سمم  العربية  اللغة  لتعليم 

بجودة عالية( وتوفري ن�سخة اإلكرتونية له.
ويحتوي امل�سروع على تنفيذ عدد من الدورات 
الــتــدريــبــيــة )واقــــعــــي(، وعــــدد مـــن الـــــدورات 
بعد  عن  املرئي  الت�سال  طريق  )عن  التدريبية 

عبدالعزيز  بــن  �سلطان  موؤ�س�سة  اأن  يذكر   .  )
كــبــرية يف  تــقــود جــهــودا  اآل �سعود اخلــرييــة، 
تــعــزيــز الــلــغــة الــعــربــيــة يف املــحــافــل الــدولــيــة 
يتبناها  التي  امل�سارات  من  العديد  عر  وذلــك 
لدعم  عبدالعزيز  بــن  �سلطان  الأمـــري  برنامج 
�سراكات  " عر  " اليون�سكو  العربية يف  اللغة 
فاعلة مع منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم 
املوؤ�س�سة  تعد  كما  "اليون�سكو"،  والــثــقــافــة 
لدعم  اليون�سكو  ملنظمة  اإ�سرتاتيجيًا  �سريكًا 
من  العديد  وتنفذ  العربية،  باللغة  الهــتــمــام 

الرامج والأن�سطة يف هذا اجلانب.

جدة- يا�سر بن يو�سف
اأتاحت وزارة العدل اإمكانية رفع جميع الدعاوى التي تنظر لدى 
najiz.( املحاكم العمالية مبا�سرة عر بوابة ناجز الإلكرتونية

منها. نوع  لكل  الإجرائية  املتطلبات  ا�ستكمال  بعد  وذلك   )sa
وهي  وم�ساراتها،  العمالية  الدعاوى  اأق�سام  الــوزارة  واأبــرزت 
لنظام  اخلا�سعة  العمالية  الدعاوى  اأولها  اأق�سام   3 اإىل  م�سنفة 
واأخـــريًا  حكمهم،  يف  ومــن  املنزلية  العمالة  ودعــــاوى  الــعــمــل، 
الدعاوى املتعلقة ب�سكاوى اأ�سحاب العمل والعمال �سد القرارات 
للتاأمينات الجتماعية فيما يتعلق  ال�سادرة من املوؤ�س�سة العامة 

بال�سرتاك والت�سجيل والتعوي�س.

الدعاوى الخاضعة لنظام العمل
وبينت اأن الدعاوى العمالية اخلا�سعة لنظام العمل متر مب�سارين 
العمل  ملكتب  العمل  �ساحب  اأو  العامل  مــن  طلب  تقدمي  الأول 
العمالية  املنازعة  ب�ساأن  الودية  الت�سوية  لإجراء  مكانًا  املخت�س 
اأنه بعد  لل�سلح 21 يومًا، مفيدة  املعطاة  الزمنية  الفرتة  وتكون 
انق�ساء املدة املحددة نظامًا ومل يتم ال�سلح، يقوم املدعي برفع 
ال�سلح،  تعذر  حم�سر  مرفقًا  ناجز  بوابة  عر  مبا�سرة  الدعوى 

الذي هو �سرط اأ�سا�سي لقبول الدعوى.

دعاوى العمالة المنزلية
بينت  حكمهم؛  يف  ومــن  املنزلية  العمالة  دعــاوى  يخ�س  وفيما 
الوزارة اأنها متر كذلك مب�سارين اأولهما رفع املنازعة عن العامل 
يف  الف�سل  جلنة  لدى  العمل  �ساحب  اأو  حكمه  يف  ومن  املنزيل 
الأنظمة  وحـــددت  حكمهم،  يف  ومــن  املنزلية  العمالة  خــالفــات 
 10 اللجنة  اأمام  يكون  �سلحًا،  تنته  مل  واإن  لل�سلح،  اأيام   5 مدة 
يحق  القرار  �سدور  حال  ويف  النزاع،  يف  قرارها  لإ�سدار  اأيــام 
الدعوى  برفع  يقوم  باأن  القرار  على  العرتا�س  �سده  �سدر  ملن 
مبا�سرة عر بوابة ناجز مرفقًا قرار اللجنة، وهو �سرط اأ�سا�سي 

لقبول الدعوى.

الشكاوى ضد التأمينات
القرارات  �سد  والعمال  العمل  اأ�سحاب  ب�سكاوى  يتعلق  وفيما 
للتاأمينات الجتماعية فيما يتعلق  ال�سادرة من املوؤ�س�سة العامة 
هذه  اأن  الــــوزارة  بينت  والتعوي�س،  والت�سجيل  بــال�ــســرتاك 
النزاعات متر بثالثة م�سارات، اأولها تقدمي الطلب من العامل اأو 
�ساحب العمل لدى اجلهاز املخت�س باملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 
ح�سب  ال�سادر  الــقــرار  على  العــرتا�ــس  والــثــاين  الجتماعية، 
العامة  املوؤ�س�سة  يف  املخت�سة  اجلهة  لــدى  الإداري  الت�سل�سل 
للتاأمينات الجتماعية، والثالث هو يف حال تظلم املتقدم من عدم 
قبول العرتا�س املقدم للموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية، 

وذلك برفع الدعوى عر بوابة ناجز مع اإرفاق القرارات ال�سادرة 
من اجلهة املخت�سة بالتاأمينات الجتماعية.

واأو�سحت الوزارة اأن رفع الدعاوى العمالية مبا�سرة عر بوابة 
املخرجات،  التقا�سي ورفع جودة  اأمد  تقلي�س  ي�ساعد يف  ناجز 
و�سهولة  و�سرعة  �سحيح،  ب�سكل  الدعوى  حترير  من  والتاأكد 
الأ�سا�سية  املتطلبات  جميع  وا�ستكمال  املكتملة،  الدعوى  قبول 
اأن  يذكر  الأوىل.  اجلل�سة  فاعلية  لرفع  وذلــك  الــدعــوى،  لقبول 
الدعوى" ب�سكلها اجلديد وفق  "�سحيفة  اأطلقت خدمة  الــوزارة 
بيانات  وتربط  املطلوبة  املدخالت  عدد  من  تقلل  جديدة  منذجة 
امل�ستفيدين بالنفاذ الوطني املوحد. وجرى بناء �سحيفة الدعوى 

اجلديدة بعد ر�سد اأبرز ال�سعوبات التي تواجه امل�ستفيدين عند 
ووا�سحة  مرقمنة  اإجــــراءات  يف  اإلــكــرتونــيــًا،  الــدعــاوى  تقدمي 

ت�سيف �سرعة يف اكتمال الدعوى وقبولها.

بواية ناجز
بوابة ناجز هي من�سة اخلدمات العدلية الإلكرتونية والتي يتم من 
خاللها تقدمي كافة خدمات وزارة العدل الإلكرتونية من خالل بوابة 
موحدة �سعيا لزيادة ر�سا م�ستفيدي الوزارة من مواطنني ومقيمني 
مع  والتعامل  للو�سول  للم�ستخدمني  وت�سهياًل  اأعمال  وقطاعات 

اخلدمات العدلية الإلكرتونية ب�سكل مي�سر و�سريع.
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القطاعات  كافة  يف  اململكة  حققتها  متعددة  اإجنـــازات 
اقت�ساديًا  منــوًا  �سهدت  حيث   2030 ر�ؤيــة  اإطــاق  منذ 
التي  املالية  �الإ�ساحات  لــاإجــراءات  نتيجة  متعاظمًا 
�ت�سهم  قدراتها  تعزز  التي  الواعدة  �امل�ساريع  اتخذتها 
اخلدمات  حت�سني  اإىل  بالإ�سافة  ال�ساملة  تنميتها  يف 
ــر�ــس الــعــمــل �الــ�ــســكــن املــائــم  احلــكــومــيــة �تـــوفـــر ف
يف  �جناحها  للف�ساد،  بــحــزم  �الت�سدي  للمواطنني، 
مواجهة جائحة كور�نا �التغلب على اآثارها �تداعياتها 
ب�سحة  �اهتمامها  الر�سيدة  قيادتها  �حنكة  بحكمة 
�حتفيز  للموارد  الأمثل  �ال�ستغال  الإن�سان،  ��سامة 
�تعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�س �ت�سجيع ال�ستثمار 

�ال�سراكات الذكية.
العديد  يف  بتقدمها  الد�لية  مكانتها  من  اململكة  �عززت 
�تطورها  العاملية  التناف�سية  �تقارير  املــوؤ�ــســرات  من 
على  الــرائــد  د�رهــا  بــرز  كما  الرقمية  البنية  يف  املذهل 
امل�ستوى الإقليمي �الد�يل يف احلفاظ على اأمن املنطقة 
�ا�ستقرار اأ�سواق النفط �تاأمني حركة التجارة العاملية 
�مكافحة الإرهاب �نبذ التطرف �ما بذلته من جهد  كبر 
نتائج  من  الع�سرين �ما حتقق  رئا�ستها ملجموعة  خال 

خلر الب�سرية جمعاء. 
�ياأتي اعتزاز جمل�س الوزراء يف جل�سته، عرب الت�سال 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  برئا�سة  الأ�ل،  اأم�س  املرئي، 
اململكة  حققته  ملا  تقديرًا  العزيز،  عبد  بن  �سلمان  امللك 
املت�سارعة  التحول �الإ�ساحات  اإطار  اإجنازات يف  من 
�منها ت�ساعف الإيرادات غر النفطية، �متكني املراأة يف 
�سوق العمل، �رفع م�ستوى التناف�سية يف بيئة الأعمال، 
�التح�سن  العامة،  ال�ستثمارات  �سند�ق  د�ر  �تفعيل 
التي  اململكة  �مبادرة  البيئة،  حماية  يف  املحرز  الكبر 
 ،)2020( الع�سرين  جمموعة  د�ل  قـــادة  قمة  اأقــرتــهــا 

بخ�سو�س القت�ساد الدائري للكربون.
حتقيق  طريق  على  هامة  مرحلة  متثل  الإجنـــازات  هذه 
الآمال �التطلعات يف هذا العهد الزاهر امليمون مل�ستقبل 
التحول  ي�ستهدف  الذي  الطموح  الوطن  هذا  يف  اأف�سل 
�ال�سفافية  بالفعالية  تت�سم  الأداء  عالية  حكومة  اإىل 
�املـــ�ـــســـاءلـــة، �متــكــن املـــواطـــنـــني �الـــقـــطـــاع اخلــا�ــس 
�املوؤ�س�سات غر الربحية من اأخذ املبادرة يف ا�ستك�ساف 

الفر�س املتاحة لتحقيق اأهداف الر�ؤية.

إنجاز وتطلعات
كلمة أمير المدينة يشيد بإنجازات غرفة ينبع 

املدينة املنورة- البالد
�أ�ساد �لأمري في�سل بن �سلمان بن عبد �لعزيز �أمري 
�لغرفة  و�إجن���از�ت  بن�ساط  �مل��ن��ورة،  �ملدينة  منطقة 
على  م��وؤك��دً�  ينبع،  مبحافظة  �ل�سناعية  �لتجارية 
�أهمية دور �لغرف �لتجارية و�ل�سناعية يف �لتنمية، 
وتطلعات �لقيادة �لر�سيدة، �أيدها �لله، لإ�سهاماتها 
�لإيجابية و�لوطنية، مبديًا تطلعه لقيام �لغرفة بدور 
و�لت�سهيالت  و�مل�ساندة  �لدعم  تقدمي  يف  �أ�سا�سي 
وتذليل  �لأع��م��ال،  و�سيد�ت  رج��ال  خلدمة  �لالزمة 
�لأع��م��ال،  و���س��اب��ات  �سباب  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لعقبات 
و�لوظيفية  �ل�ستثمارية  �لفر�ص  من  �ملزيد  خللق 
للمو�طنني، يف ظل ما تتميز به �ملنطقة وحمافظاتها 
�مل��زي��د من  م��ن م��ي��ز�ت ن�سبية ع��ال��ي��ة ل���س��ت��ق��ط��اب 

�ل�ستثمار�ت.
رئي�ص  �أم�����ص،  مبكتبه،  ��ستقباله  ل��دى  ذل��ك  ج��اء 
من  وع���دد  �ل��ع��روي،  م���ر�د  �ل��غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�ص 
�أع�ساء جمل�ص �لإد�رة حيث ��ستمع �إىل �سرح عن 
بقطاع  �لرت��ق��اء  يف  و�إ�سهاماتها  �إجناز�تها  �أب��رز 
�لأعمال وريادة �لأعمال وبر�مج �لتوطني مبحافظة 
من  ن�سخة  ت�سلم  كما  2019م،  �ل��ع��ام  خ��الل  ينبع 
للعام  �لإد�رة  جمل�ص  و�إجن�����از�ت  �أن�سطة  تقرير 
مبادر�ت  �أه��م  عن  تقرير  �إىل  بالإ�سافة  2019م، 
تد�عيات  من  للتخفيف  و�لغرفة  �خلا�ص  �لقطاع 

جائحة كورونا.

إلزام المنصات اإللكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي 
الريا�ض- البالد

�أ�سدر وزير �ملو�رد �لب�سرية و�لتنمية �لجتماعية �ملهند�ص �أحمد بن �سليمان 
بق�سر  �لت�ساركية  �لإلكرتونية  �ملن�سات  ب��اإل��ز�م  يق�سي  ق��ر�ًر�  �لر�جحي، 
�لعامل غري  �لتعامل مع  �ل�سعودي فقط وعدم  �لعامل  �ملبا�سر على  �لتعامل 

�ل�سعودي �إل من خالل �ملن�ساآت �مل�سغلة.
منا�سبة  عمل  بيئة  و�إي��ج��اد  �ملخالفة،  �لعمالة  من  �حل��د  �إىل  �ل��ق��ر�ر  ويهدف 

وحتفيز  خمتلفة،  �أن�سطة  يف  �لت�ساركي  �لعمل  مبجال  لل�سعوديني  وممكنة 
�لحتياج  لتغطية  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  و�ملن�ساآت  �لأعمال  رو�د  ��ستثمار 

ب�سكل نظامي.
�سوق  لتنظيم  م�ساعيها  �سمن  ياأتي  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �أن  على  �ل���وز�رة  و�أك���دت 
�لعمل مبا يو�كب �لتطور�ت �لتي ت�سهدها �ململكة على خمتلف �لأ�سعدة ومن 
�أبرزها �أمناط �لعمل �حلديثة، حيث يعد �لعمل من خالل �ملن�سات �لإلكرتونية 

�لت�ساركية من �أبرز تلك �لأمناط.
موقع  �أو  تطبيق  �أي  باأنها  �لت�ساركية  �لإلكرتونية  �ملن�سة  �ل��ق��ر�ر  وع��رف 
خالل  من  للم�ستهلك  �خلدمات  و�سول  لت�سهيل  كو�سيط  يعمل  �إل��ك��رتوين 

ت�سارك �لأ�سول �ملادية و�لب�سرية مع �لأفر�د.
و�سيدخل �لقر�ر حيز �لتنفيذ بعد )180( يوًما من ن�سره يف موقع �لوز�رة، 
و�ستتخذ �لوز�رة جميع �لإجر�ء�ت �لالزمة ل�سمان �لتز�م �ملن�ساآت بالقر�ر.

المشاركون في ندوة جامعة أم القرى:

الملك سلمان يوائم بحكمته وخبرته بين الثوابت والمتغيرات
مكة املكرمة -البالد

برعاية م�ست�سار خادم �حلرمني �ل�سريفني، �أمري منطقة مكة 
�ملكرمة �لأمري خالد �لفي�سل، نظمت جامعة �أم �لقرى ممثلة 
يف كر�سي �مللك �سلمان لدر��سات تاريخ مكة بالتن�سيق مع 
يف  �مل�ستقبل  "�ململكة  ندوة  �أم�ص،  عبد�لعزيز،  �مللك  د�رة 
عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  و�إ�سرت�تيجيات  تطلعات  �سوء 
�آل  معدي  �لدكتور  �جلامعة  رئي�ص  بح�سور  �سعود"،  �آل 
مذهب، و�مل�ست�سار يف �لديو�ن �مللكي �لأمني �لعام �ملكلف 
و�أ�ستاذ  �ل�سماري،  فهد  �لدكتور  �لعزيز  عبد  �مللك  ل��د�رة 

�لكر�سي �لدكتور عبد �لله �ل�سريف.
كر��سي  من  �جلامعة  �جلامعة مبا حتت�سنه  رئي�ص  و�أ�ساد 
مكة  تاريخ  لدر��سات  �سلمان  �مللك  كر�سي  �سيما  ل  علمية 
�ل���ذي ُي��ع��د يف م��ق��دم��ة �ل��ك��ر����س��ي �مل��ت��م��ي��زة ع��ل��ى م�ستوى 
و�لريادة  �ل�سم  �سرف  من  يحمله  ملا  �ل�سعودية  �جلامعات 
يف توثيق منجز�ت قائد �لبالد وخدمة مكة باإنتاجه �لعلمي 

ا. �لذي بلغ 22 كتاًبا و52 بحًثا علميًّ
�ل��ن��دوة  �أن  �ل�سريف  عبد�لله  �ل��دك��ت��ور  �أو���س��ح  جهته  م��ن 
تهدف �إىل توثيق تاريخ �لوطن وتطور�ته �ملطردة منذ عهد 
موؤ�س�ص �لبالد �مللك عبد �لعزيز بن عبد �لرحمن -طيب �لله 
بن  �سلمان  �مللك  م�سرية جمدها  قائد  لعهد  و�سوًل  ث��ر�ه- 
عبد �لعزيز -حفظه �لله- يف �سوء تطلعاته و�إ�سرت�تيجياته 
�أف�سل  م�ستقبل  لبناء  حكيمة  وقيادة  بحزم  �ساغها  �لتي 
للمملكة و�سعبها، م�سيفًا �أن �لندوة تتلم�ص حنكته وحكمته 
وخربته �لكبرية يف �ملو�ءمة بني �لثو�بت و�ملتغري�ت و�لأخذ 

باأ�سباب �لتطور و�لتقدم وفق روؤية �ململكة.
كما تناول �لدكتور فهد �ل�سماري يف كلمته �سخ�سية �مللك 
�سلمان �لثقافية، م�سريً� �إىل �لعلم �ملوؤرخ �لذي يقوده لبناء 
علما  �أو  ما�سيا  لي�ص  �لتاريخ  �أن  ليثبت  �لوطن  م�ستقبل 
ُين�سى بل ثقافة ممتدة لإجناز �حلا�سر و�لوعي به، لكونه 
�لأجيال  �إلهام  �لإن�سان، وم�سدر  و�أ�سا�ص �سخ�سية  عمق 
مدعاة  وه��ذ�  �مل�ستقبل،  يف  و�لنظر  �لأم��ور  لفهم  �لنا�سئة 

لفخر �ل�سعب بقيادتهم �لر�سيدة.
�أور�قهم  يف  �لندوة  يف  �مل�ساركون  ��ستعر�ص  ذلك  عقب 
بن  ���س��ل��م��ان  �مل��ل��ك  �ل�����س��ري��ف��ني  خ����ادم �حل��رم��ني  �سخ�سية 
رئي�ص  نائب  ��ستعر�ص  حيث   ، �لله-  عبد�لعزيز-حفظه 
�لدكتور عبد�لله �ملعطاين: مالمح  �ل�سورى �سابًقا  جمل�ص 
�سخ�سية �مللك �سلمان وخرب�ته �ملنعك�سة على تطور �لبالد 

و�زدهارها يف خمتلف �مليادين.
�ل��ت��اري��خ  �أ���س��ت��اذ  �ل�����س��ورى  ب����دوره حت���دث ع�سو جمل�ص 
عن  �لزيلعي  �أح��م��د  �لدكتور  �سابًقا  �سعود  �مللك  بجامعة 
عبد�لعزيز  ب��ن  �سلمان  للملك  �لثقايف  �لتكوين  �نعكا�ص 
توليه  منذ  �لوطنية  �لنه�سة  م�سرية  على  �ل��ل��ه-  -حفظه 
مقاليد �حلكم حينما �ألقى عنايته �لكرمية بالنو�دي �لأدبية 
وحتويل بع�سها �إىل مر�كز ثقافية، �إ�سافة �إىل ��ستحد�ث 
�ل�سعودي،  �لثقايف  �لقطاع  قيادة  تتوىل  م�ستقلة  هيئات 

وذلك حقق تنوًعا ملحوًظا يف م�سادر �لدخل و�ل�ستثمار 
تن�سيط  خ��الل  من  و�ع��دة  ميادين  يف  �لأمثل  �لقت�سادي 

�ل�سياحة وتوفري فر�ص عمل لأبناء وبنات �لوطن.
خ��ادم  كلمة  م�سامني  �إىل  �لنظر  �لزيلعي  �لدكتور  ولفت 
يف  ل��الآث��ار  �لأول  �لعاملي  �مللتقى  يف  �ل�سريفني  �حل��رم��ني 
و�ل��رت�ث  �لآث���ار  �أهمية  على  وت��اأك��ي��ده  حر�سه  م��ن  �ململكة 
لتكون  وتوثيقها  �ململكة  ت��اري��خ  تاأ�سيل  يف  �حل�����س��اري 
هوية وطنية ر��سخة لدى �لأجيال، منوًها باحلدث �لعلمي 
�لذي حتققت به �آمال متخ�س�سي لغة �ل�ساد متثل باإن�ساء 
�ملبادر�ت  �إح��دى  �لعربية،  للغة  �لعاملي  �سلمان  �مللك  جممع 
مرجعية  لي�سبح  �لثقافة،  ل��وز�رة  �لوطنية  �لإ�سرت�تيجية 
عاملية خلدمة �للغة �لعربية و�لرتقاء بها وحفظها بت�سحيح 
كرم  �خلتام  ويف  �للغوية.  تر�كيبها  يف  �ل�سائعة  �لأخطاء 

رئي�ص �جلامعة �مل�ساركني يف �لندوة. 

مركز الملك سلمان يواصل دعم المحتاجين والالجئين
اأبني- عمان - مقدي�شو - وا�ض

يو��سل مركز �مللك �سلمان لالإغاثة و�لأعمال 
للمحتاجني  م�����س��اع��د�ت��ه  ت��ق��دمي  �لإن�����س��ان��ي��ة 
و�ل�سومال،  و�لأردن  �ليمن  يف  و�لالجئني 
ففي �ليمن وزع �ملركز �أم�ص �لأول، 3.200 
ذوي  م��ن  �مل��د�ر���ص  لطالب  مدر�سية  حقيبة 
�لحتياجات �خلا�سة و�لفئات �لأ�سد �سعفًا 
�أب��ني،  مبحافظة  و���س��ق��رة  خنفر  مناطق  يف 

��ستفاد منها 3.200 طالب.
ك�سوة  ت��وزي��ع  �مل��رك��ز  و����س��ل  �لأردن  ويف 
�حتياًجا،  و�لأك���ر  �لالجئة  لالأ�سر  �ل�ستاء 
 1،868 ت��وزي��ع  �لأول  �أم�����ص  ج���رى  ح��ي��ث 

حقيبة �ستوية بالإ�سافة �إىل 3،736 بطانية، 
حمافظات  يف  �أ�سرة   2،068 منها  ��ستفاد 

عمان وجر�ص و�لبلقاء و�ملفرق.
ويف �ل�سومال وزع �ملركز �أم�ص �لأول 30 
طًنا و500 كيلو غر�م من �لتمور للمحتاجني 
�لح��ت��ي��اج��ات  وذوي  و�لأي����ت����ام  و�لأر�م�������ل 
�خل��ا���س��ة يف م��دي��ري��ت��ي ورت��ان��ب��د� ود�ج���ر 
مقدي�سو،  يف  ب��ن��ادر  باإقليم  رج��و  ومنطقة 
توزيع  وياأتي  ف��رد.   22.800 منها  ��ستفاد 
طن   300 توزيع  م�سروع  �إط��ار  �لتمور يف 
يف  و�ل��الج��ئ��ني  �ملحتاجني  على  �لتمور  م��ن 

�ل�سومال.

الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة:

6 مليارات دوالر سنويا لدعم القطاع 
الزراعي في الدول األعضاء

جدة- عبد الهادي املالكي
�أط��ل��ق��ت غ��رف��ة �مل��دي��ن��ة �مل���ن���ورة ب��ال��ت��ع��اون مع 
و�ملوؤ�س�سة  للتنمية  �لإ�سالمي  �لبنك  جمموعة 
ومركز  �لتجارة  لتمويل  �لإ�سالمية  �لدولية 
�لتجارة �لدولية فعاليات معر�ص متور �ملدينة 
�إط��ار برنامج  �ل��دويل يف  �ملنورة �لفرت��سي 
م��ب��ادرة �مل�����س��اع��دة م��ن �أج���ل �ل��ت��ج��ارة للدول 
�ل��ع��رب��ي��ة )�لأف���ت���ي���ا����ص(، �ل����ذي ت�����س��رف عليه 

�ملوؤ�س�سة �لدولية �لإ�سالمية لتمويل �لتجارة.
و�أو�سح �ملهند�ص هاين �سامل �سنبل، �لرئي�ص 
تبذلها  �لتي  �جل��ه��ود   ، للموؤ�س�سة  �لتنفيذي 
�سنة  منذ  �لبنك  جمموعة  عن  نيابة  �ملوؤ�س�سة، 
لدعم  وجت��رب��ت��ه��ا  خ��ربت��ه��ا  ��رًة  م�����س��خِّ  ،2016
�لأن�سطة �لتي ت�ساهم يف تطوير قطاع �لتمور 
مبنطقة �ملدينة �ملنورة، وذلك يف �إطار مذكرة 

غرفة  مع  �ملوؤ�س�سة  وقعتها  �لتي  �لتفاهم 
يونيو   16 يف  �مل���ن���ورة،  �مل��دي��ن��ة 

�مل�����س��اه��م��ة  �أج�����ل  م���ن   ،2017
يف �ل��رف��ع م��ن ����س���ادر�ت ه��ذ� 

�أن  �إىل  م�������س���ريً�  �ل���ق���ط���اع 
�مل���وؤ����س�������س���ة ت���دع���م �ل��ق��ط��اع 
�لأع�ساء  ب��ال��دول  �ل��زر�ع��ي 

مب��ا ي���رت�وح م��اب��ني  5 
م���ل���ي���ار�ت   6 �إىل 

�أم��ري��ك��ي  دولر 
�سنويًا.

ع��ل��ى  ورد� 

م�ساريع  تو�سيع  �إمكانية  عن  )�لبالد(  �سوؤ�ل 
�أخرى  مناطق  �إىل  �لتمور  زر�ع��ة  قطاع  دعم 
�لإ�سالمي  �لتعاون  منظمة  ودول  �ململكة  يف 
يتعلق  فيما  �سنبل،بقوله:  �مل��ه��ن��د���ص  �أج����اب 
مبو�سوع �لدعم نحن نعمل على �لتعرف على 
�لقطاعات  �لأع�ساء يف كل  �لدول  �حتياجات 
يكون  �ن  و�ت��وق��ع  �ل��زر�ع��ي  �لقطاع  فيها  مبا 
هناك م�ساريع �أخرى يف �ململكة لدعم �لقطاع 
�لزر�عي. و�أ�ساف:" �أما فيما يتعلق مبو�سوع 
بر�مج  �لآن  لدينا  �لأخ���رى  �لأع�����س��اء  �ل���دول 
�لتمويل  منها  فيها،  �ل��زر�ع��ي  �لقطاع  تخدم 
وم�ساندة  �ل��ق��در�ت  ببناء  �خلا�سة  و�ل��رب�م��ج 
�ل�����س��رك��ات �ل��ت��ي ت��ع��م��ل يف �ل��ق��ط��اع ل��ل��ول��وج 
ولدينا  و�لت�سدير  �خل��ارج��ي��ة  �لأ���س��و�ق  �إىل 
�أن�سئت  جديدة  منظمة  وهناك  �لآن  �سر�كات 
و�ملنظمة  للتنمية  �لإ���س��الم��ي  �لبنك  م��ن  بدعم 
�لإ�سالمية لالأمن �لغذ�ئي ومقرها �لعام 
ع�سويتها  يف  وت�سم  كاز�خ�ستان 
�لتعاون  مبنظمة  �لأع�ساء  �ل��دول 
�ل���س��الم��ي ول��دي��ن��ا ت��ع��اون كبري 
معهم �أي�سا لتوفري هذه �لرب�مج 
للدول �لأع�ساء يف جمال �لأمن 
�لربنامج  يخلو  ول  �لغذ�ئي 
�ل�������س���ن���وي ع�������ادة م��ن 
ن�����س��ب��ة ك��ب��رية ج��د� 
ل����دع����م �ل���ق���ط���اع 

�لزر�عي.



املدينة املنورة  ـ حممد قا�سم  
�أهمية  �لربيعة  توفيق  �لدكتور  �ل�صحة  وزي��ر  �أك��د  
حت�صني ومتابعة �مل�صاريع �ملنفذة وجتويد �خلدمات 
حتقيقًا  و�مل��ق��ي��م��ني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �مل��ق��دم��ة  �ل�صحية 

لتطلعات �لقيادة �حلكيمة.
�مل�صروعات  من  ع��دد�  �أم�س  تد�صينه  خالل  ذلك  جاء 
تد�صني  �صملت  �ملنورة  �ملدينة  منطقة  يف  �ل�صحية 
ب�صعة  �مل��رك��زة  �لعناية  �أق�صام  م��ن  �لثانية  �ملرحلة 
�ملركزي  �لتعقيم  ، وق�صم  �صريرية قدرها 44 �صريرً� 
عمليات  غرف  ،وثمانية  مربع  مرت   1400 مب�صاحة 
للجر�حة �ملطورة من �صمنها غرفه عمليات رقمية يف 

م�صت�صفى �ملدينة �ملنورة.
�إىل  تهدف  لهم" �لتي  دفئًا  مبادرة" لنكن  �أطلق  كما 
الطفال  خم�ص�صة  وتثقيفية  عالجية  عياد�ت  توفري 
�ل�صتاء  الأمر��س  �ملعر�صني  و�الطفال  �لربو  مر�صى 

�ل�صائعة �الخرى وذلك يف مركز �صحي �لهجرة .
�مل�صروعات  من  ع��دد  يف  �لعمل  �صري  تفقد   ذل��ك  بعد 
�جلاري تنفيذها وت�صمنت عددً� من �ملر�كز �ل�صحية 
�ل��ط��و�رئ  �ل��ع��ي��اد�ت �خل��ارج��ي��ه و�أق�����ص��ام  ، ومبنى 
�لعياد�ت �خلارجية  فهد، وم�صروع  �مللك  مب�صت�صفى 

مب�صت�صفى �لن�صاء و�لوالدة و�الأطفال.
و�ختتم جولته بزيارة مركز لقاحات كورونا كوفيد 

-19 وحث �جلميع على �لتفاين يف تقدمي �خلدمة.

الدمام ـ حمود الزهراين 
�لرقابة  خ��الل  م��ن  �ل�صرقية  �ملنطقة  �أم��ان��ة  ن��ف��ذت 
بوكالة  �لبيئة  ل�صحة  �لعامة  ب����االإد�رة  �لن�صائية 
يف  ن�صائية  من�صاأة   190 زي��ارة  �لبلديات،  ���ص��وؤون 
كافة مدن وحمافظات �ملنطقة �ل�صرقية، خالل �لثالثة 
�أ�صهر �ملا�صية، و�لتي تهدف ملتابعة �صري �لعمل ورفع 

م�صتوى �لوعي لدى �ملن�صاآت و�لعاملني.
و�أو���ص��ح وك��ي��ل �الأم���ني ل�����ص��وؤون �ل��ب��ل��دي��ات �صعيد 
�ل��رق��اب��ي��ة تهدف  �أن �جل����والت  ���ص��وي��ل،  �أح��م��د  ب��ن 
�ىل م��ت��اب��ع��ة ���ص��ري �ل��ع��م��ل ورف����ع م�����ص��ت��وى �ل��وع��ي 
باإتباع  و�إلز�مهم  �ملن�صاأة  و�أ�صحاب  �لعاملني  لدى 
وتطبيق  �ال���ص��رت�ط��ات  �صمن  �ل�صحية  �ملمار�صات 
ب��االإج��ر�ء�ت  و�لتقيد  و�لغر�مات  �جل���ز�ء�ت  الئحة 
�ملرتبطة  �ل��وق��ائ��ي��ة  و�ل��روت��وك��والت  �الح���رت�زي���ة 
ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا )ك��وف��ي��د19(، م��وؤك��د� ب���اأن هذه 
�جل���والت ت��اأت��ي ����ص��ت��م��ر�رً� جل��ه��ود �أم��ان��ة �ملنطقة 
�ل�صرقية ملنع �نت�صار فريو�س " كوفيد19 "، وحماية 

�جلميع، �صمن �الجر�ء�ت �الحرت�زية �لوقائية.
�لتجميل  �صالونات  ت�صمنت  �ل��زي��ار�ت  �إن  وق���ال 
و�الأن��دي��ة  �لن�صائية  و�مل��ق��اه��ي  �خلياطة  وم�صاغل 
نتج  �أنه  �ىل  م�صري�  �لبلديات،  نطاق  على  �لريا�صية 
عن هذه �لزيار�ت �إغالق ٢0 من�صاأة خمالفة، وحترير 
�لب�صائع  من  قطعة   10٥1 وم�صادرة  خمالفه،   ٥٢4

و�الأدو�ت �ملخالفة لال�صرت�طات �ل�صحية.

الريا�ض ـ البالد  
حالة   ٢38 ت�صجيل  �أم�����س  �ل�صحة،  وز�رة  �أعلنت 
لي�صبح  �جل��دي��د   ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة  �إ�صابة 

�الإجمايل 36٥٥63 حالة.
تعاف  حالة   173 ت�صجيل  مت  �إن��ه  �ل����وز�رة  وق��ال��ت 
جديدة لي�صبح �الإجمايل 3٥7177 حالة ولله �حلمد.
جديدة،  وف��اة  ح��االت   3 "�ل�صحة" ت�صجيل  و�أك��دت 
وفاة.وك�صفت  حالة   6338 �إىل  �الإج��م��ايل  لريتفع 
ب��ل��غ ٢048  �ل��ن�����ص��ط��ة  �حل�����االت  ع���دد  �أن  �ل������وز�رة 

و�حلاالت �حلرجة 331 حالة.

 44 سريرا  سعة  
أقسام العناية المركزة 

بالمدينة المنورة 

الرقابة النسائية
تزور 190 منشأة 

238 إصابة بكورونا  
وتعافي 173  حالة 

4
متابعات

�خلمي�س 8 جمادى �الآخرة 144٢ه� �ملو�فق ٢1 يناير٢0٢1م �ل�صنة 90 �لعدد ٢3٢41

جدة ــ  يا�سر بن يو�سف   
طب  م��رك��ز  يف  �أج���ري���ت  مقطعية  در�����ص���ة  ك�صفت 
�لعزيز  �مللك عبد  �لنوم مب�صت�صفى جامعة  وبحوث 
�أن ج��ر�ح��ة ت��ق��ومي �ل��ف��ك �ل��ع��ل��وي ه��و �أف�����ص��ل خيار 
جر�حي لعالج متالزمة خناق �لنوم، و�أن �أطباء 
�الأنف و�الأذن و�حلنجرة هم �جلر�حون 
ملثل  �جلر�حية   ل��الإح��االت  �ملف�صلون 
ل�"�لبالد"  و�أو�صح  �الأعر��س.  هذه 
����ص��ت�����ص��اري �أم����ر������س �جل��ه��از 

�مللك  جامعة  مب�صت�صفى  �ل��ن��وم  و����ص��ط��ر�ب��ات  �لتنف�صي 
فار�س  �لدكتور  �لدر��صة،  على  و�مل�صرف  بجدة  عبد�لعزيز 
�حلجيلي، �أن �لدر��صة ت�صمنت م�صحًا �إلكرتونًيا مت �إر�صاله 
جلميع �الأطباء على م�صتوى �ململكة، �إذ  �حتوى �ال�صتبيان 
على �أ�صئلة حول �أنو�ع �الإحاالت �جلر�حية ملر�صى متالزمة 

خناق �لنوم.

توقف انسياب الهواء 
ولفت �إىل �أن �لهدف من �لدر��صة هو معرفة م�صتوى وعي 

�أطباء �لنوم للعالجات �جلر�حية ملتالزمة خناق �لنوم، �إذ 
يعرف متالزمة خناق �لنوم "�نقطاع �لنف�س �أثناء �لنوم" 
علمًيا بتوقف �ن�صياب �لهو�ء عر �ملجرى �لعلوي للجهاز 
من  وتتكرر  �لنوم،  �أثناء  فاأكرث  ثو�ن  ع�صر  ملدة  �لتنف�صي 
، وينخف�س  �لو�حدة  �لليلة  �ملر�ت يف  �إىل مئات  ع�صر�ت 
�أثناء نوبة �نقطاع �لنف�س معدل ت�صبع �الأك�صجني يف �لدم 
حتت �مل�صتوى �لطبيعي ، قبل �أن تنتهي يف �لعادة كل نوبة 

ب�صوت �صخرة عالية. 
 و��صتطرد  �أن عالج هذه �ملتالزمة يتم بعدة طرق منها : 

1- ��صتخد�م �أجهزة �ل�صغط �الإيجابي �مل�صتمر 
�أو  �حل��ل��ق��ي  �مل��م��ر  لتو�صيع  �ل��ط��ب��اق��ي��ة  �ل��ف��م  �أج���ه���زة   -٢

��صتعا�صات �الأ�صنان
�الأن���ف،  ج��ر�ح��ة  �ملتمثلة يف  �جل��ر�ح��ي��ة   �ل��ع��الج��ات   -3
و�لبلعوم،  و�حل��ن��ك  �للهاة  ل�صكل  �جل��ر�ح��ي  و�ل��ت��ق��ومي 
�إن  مو�صحًا   ، و�لفكني  �لوجه  لعظام  �جلر�حي  و�لتقومي 
�ملر�صى  لبع�س  ناجعا  عالجا  يكون  قد  �جلر�حي  �لعالج 
مل  �لذين  �أولئك  وخا�صة  �لنوم  خناق  مبتالزمة  �مل�صابني 

ي�صتفيدو� من �لعالجات �الأخرى.

جدة ــ يا�سر بن يو�سف  
�أجنزت �أمانة حمافظة جدة بنهاية �لعام  �ملا�صي  
�صتة  م�صاريع  ل�صبكات مياه �الأمطار �صمن �ملرحلة 
�الأوىل، كما �أنهت قر�بة 90 % من م�صروع در��صة 
�لتف�صيلي  و�لت�صميم  �ل�صامل  �ملخطط  و�إع���د�د 

ل�صبكات ت�صريف مياه �الأمطار ملدينة جدة.
�الأمطار  ت�صريف  لرنامج  �الأمني  وكيل  و�أو�صح 
�ملهند�س غ�صان �لزهر�ين باأن �مل�صروعات �ملكتملة 
حتى نهاية �لعام �ملا�صي �صملت: )م�صروع �ملو�قع 
�حل��رج��ة ب��اإج��م��ايل 30 م��وق��ع��ا – م�����ص��روع حي 
 - �ل�صالم  لنفق  �لرفع  حمطة  م�صروع   - �ل��و�ح��ة 
�الأم��ري  نفق  م�صروع   - �ل�صارية  ميد�ن  م�صروع 
�الأر�صية(،  �لكرة  ميد�ن   - حر�ء  �صارع  مع  ماجد 
ب��اأط��و�ل  �أن��اب��ي��ب  �إن�����ص��اء   �مل�����ص��اري��ع  وت�صمنت 
�أل��ف و ٥00 مرت� وتركيب 6٢3  �ل� 61  جت��اوزت 
منهوال و 876 م�صيدة �أمطار بجانب تركيب 191 

�أنبوب دفع نفقي.
�أن تنفيذ �مل�صاريع ي�صري وفق  و�أ�صاف �لزهر�ين 
��صتهد�ف  على  منها  �الأوىل  تركزت  مر�حل  �أرب��ع 
�لقائمة  �ل�صبكات  م��ن  ب��ال��ق��رب  ت��ق��ع  م��وق��ع��ا   30
بجانب تنفيذ حلول ل� 3 �أنفاق و�صط وغرب جدة 
حرجا،  موقعا   13٥ معاجلة  ��صتكمال  وك��ذل��ك 
خطوط  تنفيذ  تت�صمن  �لثانية  �ملرحلة  �أن  م�صيفا 
ترتكز  �لثالثة  �ملرحلة  و  جديدة،  بحرية  م�صبات 
مع  وربطها  جديدة  رئي�صية  خطوط  تنفيذ  على 

�لقنو�ت �لقائمة و�أخرى تربط بامل�صبات �لبحرية 
تنفيذ  �ل��ر�ب��ع��ة  �ملرحلة  تت�صمن  فيما  �جل��دي��دة، 
�لرئي�صية  �خلطوط  مع  وربطها  فرعية  خطوط 

�لقائمة و�جلديدة.
 م��ن ن��اح��ي��ة �خ���رى ك��رم��ت �أم��ان��ة حم��اف��ظ��ة ج��دة 
�لروي�س  بحي  �لعقار�ت  مالك  �لرئي�صي  مبقرها 
�مل�صهد  حت�صني  يف  �لفعالة  مل�صاهمتهم  ت��ق��دي��رً� 
طريق  حم��ور  على  �مل��ب��اين  ل��و�ج��ه��ات  �لب�صري 
وكيل  بح�صور  �الج��ت��م��اع  ع��ق��د  ومت  �الأن��دل�����س. 

ووكيل  �ملتعب  نا�صر  �ملهند�س  للخدمات  �الأم��ني 
�ملطريي  �ملهند�س حممد  �لفرعية  للبلديات  �الأمني 

ورئي�س بلدية �ل�صرفية �ملهند�س �صعد �لقحطاين.
 يذكر �أن مالك �لعقار�ت قامو�  بتح�صني و�جهات 
مرت   ٥00 بطول  �الأندل�س  طريق  على  عقار�   17
و�صيانة  تطوير  �أع��م��ال  بتنفيذ  �الأم��ان��ة  وق��ام��ت 
�صاهمت  �لتي  �الإنارة  و�أعمال  و�ملو�قف  �الأر�صفة 
�أهم  من  و�ح��د  على  �لب�صري  �مل�صهد  حت�صني  يف 

�ملحاور �لرئي�صية يف حمافظة جدة.

90 % إنجاز بمشاريع شبكات التصريف بجدة

استشاري لـ           : جراحة الفك العلوي تنهي معاناة خناق النوم

جدة ــ يا�سر بن يو�سف  
�ملكرمة  مكة  مبنطقة  �ل�صحية  �ل�صوؤون  عام  مدير  �أكد 
�لدكتور و�ئل حمزة مطري �أن �لقطاع �ل�صحي يف مكة 
و�ال�صتجابة  �لتطلعات  لتحقيق  بثقة  يتجه   �ملكرمة  
لزيادة �لطلب على �خلدمات مب�صتويات ر�قية لل�صكان 
وملو��صم �حلج و�لعمرة، من خالل �ل�صر�كة مع �لقطاع 
�إد�رة خا�صة دعما لال�صتثمار  له  �أفردت  �خلا�س، �لتي 

يف �لقطاع �ل�صحي.
�ل��ت��ج��اري��ة  �ل��غ��رف��ة  ج���اء ذل���ك خ���الل �ج��ت��م��اع نظمته 
�الأعمال  ذكاء  مركز  يف  ممثلة  �ملكرمة  مبكة  �ل�صناعية 
بح�صور رئي�س جمل�س �إد�رة غرفة مكة �ملكرمة ه�صام 
حممد  �ملهند�س  �الإد�رة  جمل�س  وع�صو  كعكي  حممد 
ع�صمت  �ملهند�س  �لعام  و�الأم���ني  �لدين  �صيف  برهان 
معتوق وعدد من م�صوؤويل �الإد�ر�ت بال�صوؤون �ل�صحية 

مبنطقة مكة �ملكرمة، لعر�س در��صة �صاملة �أعدها مركز 
ملدينة  �ل�صحية  �خلدمات  خارطة  حول  �الأعمال  ذك��اء 
�إد�رت���ه  �إن  �ل��دك��ت��ور و�ئ���ل مطري  �مل��ك��رم��ة. وق���ال  مكة 
�مل�صتقبل  يف  للتعامل  �أ�ص�صا  �لغرفة  قيادة  مع  و�صعت 

يف  للم�صتثمرين  �ل�صحية  �خلدمات  ت�صويق  وكيفية 
نوعية  نقلة  بحدوث  توقعه  عن  معربا  �ملكرمة،  مكة 
�نطالقا  �ملكرمة  مبكة  �ل�صحة  قطاع  يف  لال�صتثمار 
مكة  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �الج��ت��م��اع.  ه��ذ�  م��ن 

�لغرفة  �إمكانيات  �أن  ت�صخري  �أكد  �ملكرمة ه�صام كعكي 
�إىل  لتقدمي خدمة �صحية ر�قية وم�صرفة، م�صري�  كافة 
وجود جلنة خا�صة باال�صتثمار�ت �ل�صحية مت تكوينها 
منذ عامني، �آمال �أن يكون لها و�مل�صتثمرين من �لقطاع 

�خلا�س دور� و��صحا يف �لفرتة �ملقبلة.
وتوفري  �ل�صحية،  لالأن�صطة  �لغرفة  دع��م  عن  وحت��دث 
�الي��و�ء خالل  �لفنادق ودور  لعدد من  �لقطاع �خلا�س 
�أثر�  لها  كان  مما  )كوفيد-19(،  كورونا  جائحة  فرتة 
�مل�صتثمرين  معظم  �أن  �إىل  الفتا  �الأو�صاع،  تي�صري  يف 
توفر  مدى  عن  ت�صاوؤالتهم  ت��دور  �ل�صحي  �لقطاع  يف 
�الأر��صي، و�لكو�در �ل�صحية، ف�صال عن �لتمويل �لذي 
�ل�صحي،  �لقطاع  يف  ��صتثمار�تهم  تي�صري  يف  ي�صاهم 
وهو ما قدمته �لغرفة عر مركز ذكاء �الأعمال بحثا لهذه 

�لق�صايا.

دراسة لتعزيز االستثمارات الصحية بالعاصمة المقدسة 

الدمام ـ حمود الزهراين   
�لرملي  �ل�صاطئ  نحو  عاما    ٢0 حممد  �ل�صاب  �نطلق 
وغريها   �لبال�صتيكية  �لنفايات  يجمع  وبد�أ  �لدمام  يف 
يف همة ون�صاط ويعد  حممد و�ح��د� من ٢0 متطوعا 
ومتطوعة قامو� يجمع نفايات  �ل�صاطئ يف �أكرث من 36 
بال�صتيك(  بال  )بحر  مبادرة  �صعار   حاوية وذلك حتت 
باأهمية  وتوعيتهم  �ملتنزهني  تثقيف  �إىل  يهدف  و�لذي 
�لنظافة و�ملحافظة على �لبيئة يف م�صهد يعزز من ثقافة 
�مل�صوؤولية �ملجتمعية و�إ�صاعة روح �لتعاون بني �أفر�ده 

جتاه �لبيئة من حولنا.
�أن  مغربل  زياد  �ملهند�س  للخدمات  �الأم��ني  وكيل  وقال 
مثل هذه �ملبادر�ت تهدف �إىل �مل�صاركة �ملجتمعية ون�صر 
�ملظهر  عن  ف�صاًل  �لبيئة  على  �حلفاظ  باأهمية  �لتوعية 

�لعام، يف �إطار �مل�صوؤولية �ملجتمعية �لتي توليها �مانة 
�ملنطقة �ل�صرقية فيما يخ�س بحماية وتاأهيل �ل�صو�طئ 
ف��ي  "�إماطة"  دور  وكذلك  و�الأ�صر�ر  �ملخلفات  كل  من 
يف  �ملجتمعية  �مل�ص��ئولية  ثقاف��ة  ون�ص��ر  �لوع��ي  رفع 
ن�ص��ختها �جلديدة ، م�صيدً� باالإقبال �لالفت �لذي �صهدته 
�حلملة من �ملتطوعني و�لد�عمني مما �أ�صهم يف حتقيق 
�الأهد�ف ، و�أ�صاف م.مغربل قمنا بتنظيم هذه �حلملة 
لتنظيف �ل�صاطئ و�لتي تهدف �إىل ن�صر �لوعي �لبيئي 
ر�صالة  يف  �لبيئة،  خدمة  يف  �لتطوعي  �لعمل  باأهمية 
بنظافتها  يهتمو�  بان  �الماكن  هذه  لز�ئري  جمتمعية 
وتنظيفها بعد زيارتها، و�ن هذ� و�جب على كل مو�طن 
ومقيم، ملا حثنا به �وال ديننا �ال�صالمي وملا دلتنا عليه 

قيمنا وعاد�تنا.

20 متطوعا ومتطوعة 
ينظفون شواطئ الشرقية 

جدة 
�صهر ملك حممد ح�صني  �صعيد ح�صني  �ل�صيد  • يعلن 
�الإقامة )٢360٥٥3701(  – رقم  برماوي �جلن�صية 
نظامية  �إق��ام��ة  ف��ق��د�ن  ع��ن  �ملكرمة  مكة  م��ن  ���ص��ادرة 
وع���ل���ى م����ن ي���ج���ده���ا ي���رج���ى �الت�������ص���ال ب���ج���و�ل 

.)0٥0843077٢(

جازان
بناًء  �لعار�صة  مبحافظة  �لعامة  �ملحكمة  تعلن   •
�مليد�نية  �للجنة  رئي�س  من  �ل���و�ردة  �ملعاملة  على 
 )٢30781( ب��رق��م  ج���از�ن  مبنطقة  �حل���دود  حل��رم 
�إثبات متلك  وتاريخ 1441/4/18ه��� و�لتي تق�صي 
�ملدين  �ل�صجل  �لعطيفي  علي  �صايع  مفرح  �ملو�طن/ 
�آل  �ملوقع  )�صكني(  �لعقار  نوع  رقم 10٥9644318 
�مل�صاحي  �ل��رف��ع  ح�صب  و�أط��و�ل��ه  وح���دوده  عطيف 

مل�صروع نزع �الأمالك بالرقم )711( كما يلي:
�صمااًل: يحده �صالح يحيى علي �لعطيفي

بطول: 6م+ 11،٢م. 
جنوبًا: يحده �صلمان علي جر�ن �لعطيفي

بطول: 7،٢م.
�صرقًا: يحده �صايع علي جر�ن �لعطيفي

بطول: 14،3م.
غربًا: يحده �ل�صارع

بطول: 13،4م+7،٢م.
�مل�صاحة �الإجمالية: 196م٢ 

مبحافظة  �لعامة  للمحكمة  �لتقدم  معار�صة  له  فمن 
�لعار�صة يف مدة �أق�صاها �صهر من تاريخ �الإعالن.

�لعار�صة  مبحافظة  �لعامة  �ملحكمة  تعلن   •
�للجنة  رئي�س  م��ن  �ل���و�ردة  �ملعاملة  على  ب��ن��اًء 
برقم  ج���از�ن  مبنطقة  �حل���دود  حل��رم  �مليد�نية 
و�لتي  1440/10/1٥ه�����  وت��اري��خ   )6٢40٥8(
علي  �صايع  مفرح  �ملو�طن/  متلك  �إثبات  تق�صي 
 10٥9644318 رق��م  �مل��دين  �ل�صجل  �لعطيفي 

�آل عطيف وحدوده  نوع �لعقار )زر�عي( �ملوقع 
نزع  مل�صروع  �مل�صاحي  �ل��رف��ع  ح�صب  و�أط��و�ل��ه 

�الأمالك بالرقم )71٢( كما يلي:
�صمااًل: يحده �حل�صى

بطول: 3،٢م+ 1،8م+ 4،٢م. 
جنوبًا: يحده �لو�دي

بطول: 7،7م+ 8م+ ٥،7م.
�صرقًا: يحده �حل�صى

بطول: 6،6م.
غربًا: يحده �إبر�هيم �صايع علي �لعطيفي

بطول: 6،6م+4،4م.
�مل�صاحة �الإجمالية: 1٥٢م٢ 

مبحافظة  �لعامة  للمحكمة  �لتقدم  معار�صة  له  فمن 
�لعار�صة يف مدة �أق�صاها �صهر من تاريخ �الإعالن.

بناًء  �لعار�صة  مبحافظة  �لعامة  �ملحكمة  تعلن   •
�مليد�نية  �للجنة  رئي�س  من  �ل���و�ردة  �ملعاملة  على 
 )710٥00( ب��رق��م  ج���از�ن  مبنطقة  �حل���دود  حل��رم 
وتاريخ 1440/11/٢6ه� و�لتي تق�صي �إثبات متلك 
�ملدين  �ل�صجل  �لعطيفي  علي  �صايع  مفرح  �ملو�طن/ 
�ملوقع  )زر�ع���ي(  �لعقار  ن��وع   10٥9644318 رق��م 
�مل�صاحي  �لرفع  و�أطو�له ح�صب  �آل عطيف وحدوده 

مل�صروع نزع �الأمالك بالرقم )713( كما يلي:
�صمااًل: يحده �حل�صى

بطول: ٥م. 
جنوبًا: يحده �صايع علي جر�ن �لعطيفي

بطول: 4،٥م.
�صرقًا: يحده �حل�صى
بطول: ٥،7م+8،6م.

غربًا: يحده �صالح يحيى علي جر�ن �لعطيفي
بطول: 13،3م.

�مل�صاحة �الإجمالية: 68م٢ 
مبحافظة  �لعامة  للمحكمة  �لتقدم  معار�صة  له  فمن 

�لعار�صة يف مدة �أق�صاها �صهر من تاريخ �الإعالن.

االعالنات الفردية



ن�صنع  ال  مل��اذا  بعنوان،  كان  مقاال  �صابقا  كتبت 
مكاملة  تلقيت  انني  يف  �صببا  ك��ان  االن�صولني؟ 
هاتفية من �صخ�ص، حتدث معي عن رغبته يف 
يف  يرغب  وان��ه  حمليًا!  ال�صناعة  ه��ذه  تطوير 
ال  للأ�صف  ولكنني  ال�صاأن.  بهذا  معي  التعاون 
ببع�ص  م�صغواًل  وكنت  اقت�صاديا  فكرا  احمل 
علم  يف  بتخ�ص�صي  املت�صلة  العلمية  الربامج 
منثورا(!  هباء  ذهبت  )والتي  واملناعة  العدوى 
هذا  اقتحام  على  قدرتي  ع��دم  عن  له  فاعتذرت 
الربط  �صح  ان  )ال�صحي-االقت�صادي(  املجال 
بني املفهومني! رغم ان القادم يف ال�صاأن ال�صحي 
امل�صطلحني  ه��ذي��ن  ب��ني  ال��رب��ط  ه��و  )حم��ل��ي��ا( 
التاأمني  م�صمي  حت��ت  واالق��ت�����ص��ادي  ال�صحي 
مفهوم  على  كلية  مبني  م�صمي  وهو  ال�صحي. 

اقت�صادي بحت.
وق��ع ه��ذا امل��ق��ال ال���ذي ا���ص��رت ال��ي��ه ب��ني ي��دي، 
ا�صعه  ال��ذي  امل��ق��ال  ه��ذا  كتابة  يف  �صببًا  وك��ان 
فرتة  خلل  جميعا،  �صاهدنا  نعم،  ايديكم.  بني 
املرتبطة  امل�صاهد  من  الكثري  الكونية،  اجلائحة 
ب�صناعة الدواء واللقاح وكيف كان هناك �صباق 
كبري يف الو�صول اىل �صناعة دواء، ي�صاعد يف 
امل�صابني  ل��دى  التنف�ص  �صعوبة  من  التخفيف 
بالعدوى الفريو�صية، حتى وان كان يف �صورة 
ال�صباق  وك��ان   .. ب�صيطة  او  الرتكيب  معقدة 
الكبري واالهم هو التوجه اىل �صناعة وتطوير 
ال��ع��دوى  اإ���ص��اب��ة  م��ن  ال�صخ�ص  يحمي  ل��ق��اح 
يتابع  ملن  وخا�صة  اأي�صا،  �صاهدنا  الكورونية. 
يف  الكبري  االرتفاع  االأمريكية،  االأ�صهم  اأ�صعار 
ا�صعار اأ�صهم ال�صركات الدوائية، مثل املعقمات، 
الطبية  واالأجهزة  املحاليل  احليوية،  امل�صادات 
واللقاحات وذلك نتيجة االحتياج الكبري من قبل 

دول العامل لتلك املنتجات خلل فرتة اجلائحة.
ميكن اخلروج من تلك امل�صاهد واالحداث، بان 
هام  ام��ر  حمليًا،  ال��دوائ��ي��ة  ال�صناعة  م�صتقبل 
جدا، والبد من االهتمام به، وذلك من خلل بناء 
بقاعدة  مرتبطة  قوية  �صناعية  ا�صرتاتيجيات 
يف  �صناعي  ���ص��رح  ب��ن��اء  م��ن  متكن  م�صتقبلية 
جمال الدواء. نعم، لدينا حمليًا، بع�ص امل�صانع 
الدوائية، ولكنها من وجهة نظري، حتتاج اىل 
جانب  اىل  امل�صتقبلية،  ا�صرتاتيجياتها  تطوير 
احداث تغيري كامل يف بنيتها الهيكلية وروؤيتها 
هي  املحلية،  ال��دوائ��ي��ة  ال�صناعة  امل�صتقبلية. 
للأجيال  واقت�صادي  �صحي  م�صتقبل  �صناعة 

القادمة.
كبرية  عاملة  ق��وة  لدينا  ان  ن���درك  باخت�صار، 
الكليات  ال��دواء، من خريجي  يف تخ�ص�ص علم 
ان  اعتقد  ال�صعودية،  باجلامعات  ال�صيدالنية 
تغيري روؤية تلك االأجيال امل�صتقبلية نحو التوجه 
يف العمل امل�صتقبلي اىل امل�صانع الدوائية بدال 
امل�صت�صفيات  �صيدليات  يف  للعمل  التوجه  من 
اأف�صل  �صيكون  فقط(  الدواء  احلكومية )�صرف 

كثريا لهم وللمجتمع ككل.
ماج�ستري علم املناعة واحل�سا�سية
دكتوراه علم العدوى واملناعة

و�صداقة  وط��ي��دة  بعلقات  وثيقا  ارت��ب��اط��ا  نرتبط 
بب�صاطتها  حياتنا  كانت  حني  الطبيعة،  مع  اأب��دي��ة 
املتعارف عليها وهوائها النقي ومياه اآبارها العذبة، 
وجنوم �صمائها يف �صحاري اململكة، وتلك االأغاين 
اجلمال  وقوافل  الليل،  ل�صراة  واحل��ادي  واملواويل 
وال�صهامة واالأنفة التي كان يت�صف بها رجال اململكة 
وال زالو، من البادية يف ال�صحاري والفيايف وكثبان 
الرمال، ويف حياة احلا�صرة داخل املدن ال�صعودية 
الطفرة  عهد  قبل  امليلدية،  ال�صتينات  اأواخ���ر  اإىل 
وحراكها ال�صريع، وبعد اأن اأ�صبحت الواقعية �صيدة 
الع�صر  معطيات  على  و���ص��اه��دة  وامل��ك��ان،  ال��زم��ان 
وجت��م��ع ب��ني اأ���ص��ال��ة امل��ا���ص��ي وان��ب��ه��ار احل��ا���ص��ر، 
وواك���ب ه��ذه امل��رح��ل��ة االإع����لم ال�����ص��ع��ودي، بتميز 
على  لي�ص  اأهدافه  حقق  اإعلمي  وخطاب  وعقلنية 
اململكة لرياها  اإجن��ازات  نقل  واإمنا  املحلي،  النطاق 
ر�صمية  اإعلمية  وف��ودًا  وا�صتقبل  اخلارجي،  العامل 
متثل دولها، يف عدد من املوؤمترات وكذلك امل�صاركة 
من  وهذه  والوطنية،  الدينية  املنا�صبات  تغطية  يف 
مكا�صب املرحلة بتوجيهات خادم احلرمني ال�صريفني 
امللك �صلمان بن عبدالعزيز بارك الله يف عمره املديد 
باإذنه تعاىل، القائد امللهم احلازم اجلاد رجل التاريخ 

والثقافة والعلقات الدولية. 
ويف اأطروحاتنا ال�صحفية واآراء كبار كتاب الراأي، 
احلالية  خ��ارج  جديدة،  مدن  باإن�صاء  املطالبة  كانت 
املدن  كاهل  عن  التخفيف  بغر�ص  الكبرية  املزدحمة 
واإيجاد  احلديثة،  امل��دن  تخطيط  ل�صهولة  الكبرية، 
بنية حتتية حمفزة لل�صباب للنتقال اليها  وال�صكن 
وزمن  الكبرية  املدن  بنية  توفر  مع  اأقل  بتكلفة  بها، 
ات�صاالت  من  اللزمة،  اخلدمات  اإي�صال  يف  قيا�صي 
واأنفاق وقطارات  وموا�صلت وخدمات لوج�صتية، 
تتفاعل مع رمت  تنموية  ومطارات �صغرية، وحركة 
منها  يتحقق  الطموحات مل  تلك  لكن جممل  احلياة، 
اإاّل القليل، الأ�صباب يطول �صرحها وهناك من خرباء 
تناول  على  اأقدر  ُهم  من  املدن،  وتخطيط  االجتماع 
من  اإحلاحا  اأكرث  تعترب  التي  الق�صايا  تلك  وحتليل 
التلوث  عن  بعيدة  نقاء  اأك��رث  بيئة  وحتقق  غريها، 
واحل��دائ��ق  ال�صم�صية  الطاقة  با�صتخدام  البيئي، 

العامة واأماكن الرتفيه امللئمة.
العهد �صاحب  بروؤية ويل  تفاوؤال  اأكرث  اليوم  لكنني 
ال�صمو امللكي االأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز، 
وحما�ص  وبفكر  ري��اء،  وال  منازع  بل  املرحلة  رجل 
فريق  فيهم من  مل�ص  ين�صده ممن  نظر وواق��ع  وبعد 
فامل�صروع  املبا�صر،  واإ�صرافه  اإدارت���ه  وحت��ت  عمله 
احل�����ص��اري ال���ذي اأط��ل��ق��ه �صموه ال��ك��رمي االأ���ص��ب��وع 
املا�صي، كرئي�ص ملجل�ص اإدارة �صركة نيوم، م�صروع 
مدينة )ذا الين(، �صمال غربي اململكة، يعد منوذجًا ملا 
ميكن اأن تكون عليه املجتمعات احل�صرية م�صتقبًل، 
وخمططًا يكفل اإيجاد التوازن للتعاي�ص مع الطبيعة، 
العديد من  متبادلة، حتقق  اأبدية  معها علقة  ويقيم 
اأك��رث  مب�صتقبل  احل��امل��ة  ال�صابة  الطاقة  طموحات 
احلديثة  امل��دن  من  لعدد  منوذجا  وي�صكل  حيوية، 
بب�صمة  احلا�صر  وليدة  عاملية،  مبعايري  ال�صعودية 
االأمري ال�صاب حممد بن �صلمان، تتنا�صب مع تطلعات 

واآفاق اأجيال احلا�صر وامل�صتقبل.

الصناعات 
الدوائية المحلية

التعايش مع الطبيعة

د. إسماعيل محمد التركستاني

محمد حامد الجحدلي 

ما رأي مسؤولي وزارة الصحة؟

زواج العمل  

وزير الشؤون اإلسالمية وتوجيه في محله

مستقبل التعليم وهمم األجيال
وبهمم  االوط��ان  تقوم  التعليم  اأ�ص�ص  على 
ال�����ص��ب��اب ت��رت��ف��ع ال��ط��م��وح��ات ..���ص��اه��دن��ا 
التغيريات  من  العديد  اجل��اري  العام  خلل 
من  وال��ك��ث��ري  التعليم  جم���ال  يف  اجل��ذري��ة 
التطورات  التي �صهدتها العملية التعليمية. 
وك��م��ا اأع��ل��ن ا���ص��ت��م��رار ال��درا���ص��ة م��ن بعد 

يجب  خطوة  هذه  فاإن  القادمة،  لل�صابيع 
اأن ي�صتفاد منها وان توا�صل االجيال يف 
كل مراحل التعليم من جهودها ومواظبتها 
التي  االأه����داف  لتحقيق  وا�صتمراريتها 

منه  ا�صتفادت  �صببا  وكانت  احللول  لطرح  م�صاألة  كورونا  ازمة  من  جعلت 
الوزارة يف تطوير االدوات ويف حتويل االزمة اىل حدث للتطور، وواكب 
التي تعمل ب�صكل م�صتمر  ال�صعودية  ذلك العديد من اخلطط يف اجلامعات 
بجهود  املا�صية  الفرتة  خلل  منها  العديد  قامت  وقد  ال��روؤي��ة.  حتقيق  يف 
جبارة رغم ازمة كورونا وراينا املبادرات املتوا�صلة يف �صبيل توفري البيئة 
التعليمية املنا�صبة يف ظل توجه العديد من اجلامعات اىل تفعيل اجلوانب 
اال�صرتاتيجية واجتاهات التدريب واي�صا االهتمام بتوفري كل ال�صبل لكي 
يتعاي�ص الطالب مع اجلامعة �صواء ح�صوريا او عن بعد، ا�صافة اىل منح 

الطلب والطالبات فر�صة لللتحاق بدورات 
الثقافة  م�صتوى  رف��ع  يف  ا�صهمت  نوعية 
مهاراتهم  وتطوير  مواهبهم  وتنمية  لديهم 

وال نزال ننتظر الكثري. 
يجب اأن يكون هنالك فكر اجتماعي وجمتمع 
ع��ل��ى ق���در م���ن امل�����ص��وؤول��ي��ة وال��ت��ف��ك��ري يف 
الن�صء  وتدريب  بالتعليم  االهتمام  �صبيل 
املعرفة  م��ن  وال��ن��ه��ل  التعلم  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
التعليمية  الثقافة  م�صتوى  رف��ع  واي�صا 
واالجتماعية فيما يخ�ص كل طالب وطالبة 
م�صارك  عن�صر  اىل  الطالب  وحتويل  التعليمية  بالعملية  ربطهم  �صبيل  يف 
وكيفية  امل�صتقبلي  الوعي  كفاءة  رفع  ويف  جمتمعه  ونفع  وطنه  خدمة  يف 
مواجهة االزمات واي�صا احلر�ص على حتقيق اهداف وتطلعات الدولة من 
خلل روؤية 2030 وال�صري قدما اىل تفعيل جوانب امل�صاركة املجتمعية من 
قبل كل �صرائح املجتمع واي�صا ما حتمله موؤ�ص�صات املجتمع املدين من افكار 

�صبيل  يف  غريها  او  التعليم  جم��ال  يف  �صواء  م�صتقبلية 
م�صاعدة الوزارات واجلهات املعنية يف حتقيق اهدافها.

Loay.altayar@nco.sa

االأطفال  طبيب  اإىل  ال�صنوات  الع�صر  ذا  ال�صغري  طفلها  ا�صطحبت 
بطنه.  يف  اآالم  من  ا�صتكى  عندما  اخلا�صة  امل�صت�صفيات  اأح��د  يف 
وغريها.  احلالة  ه��ذه  مثل  يف  ال�صحيح  الطبيعي  االإج���راء  وه��و 
اإج��راء  بطلب  الو�صع  م�صخمًا  عليه  بالك�صف  الطبيب  ق��ام  حيث 
تت�صاءل  االأم  وكانت  للطفل!  اأ�صعة  عمل  وكذلك  التحاليل  من  عدد 
عن مربر كل هذه التحاليل ليخربها على الفور باأنه قد يكون لديه 
ال�صكوى  ب��اأن  معلوماتها  ح�صب  فتقول  الدودية،  الزائدة  التهاب 
عليه  تظهر  الدودية وال  الزائدة  منطقة  االأمين  لي�صت يف اجلانب 
التي تظهر احلالة! و�صاألته عن  التحاليل هي  باأن  لريد  اأعرا�صها. 
االأ�صعة ملعرفتها باأنها غري جيدة للأطفال وما هو الداعي لها؟ فرمبا 
قال  اأجابها ومن  ذلك!  كل  تتطلب  بكترييا ال  اأو  لديه مغ�ص عادي 

على  ولي�ص  التاأمني  ح�صاب  على  اأنها  ثم  اأ�صرار؟  لها  االأ�صعة  ب��اأن 
ح�صابكم!! 

ورغم ترّددها الكبري اإال اأنها قامت مبا طلبه الطبيب بعمل التحاليل 
للطبيب  احل��ي  ال�صمري  ب��اأن  داخلية  قناعة  على  الأنها  واالأ���ص��ع��ة. 
النتائج  ظ��ه��ور  وب��ع��د  �صليم.  غ��ري  اإج����راء  بعمل  ل��ه  ي�صمح  ال  ق��د 
قد  االآالم  واأن  كبرية  م�صكلة  لديه  لي�ص  الطفل  باأن  الطبيب  طماأنها 

ده�صتها  و�صط  للبطن  مطهرًا  له  و�صرف  معني  اأك��ل  ب�صبب  تكون 
لقبولها  الوقت  ذات  يف  ال�صديد  وتاأملها  اأ�صلوبه  من  وا�صتغرابها 
املو�صوع  ناقلة  ملا حدث  ا�صتياءها  لتعلن  للأ�صعة!!  تعري�ص طفلها 
االإج��راء،  �صلمة  عن  واالخت�صا�ص  املعرفة  اأ�صحاب  اأم��ام  لعر�صه 
وهل الهدف �صلمة الطفل فعل..اأم ا�صتغلل بطاقة التاأمني لزيادة 

دخل العيادة فقط. 
اآخر  ل�صخ�ص  مو�صوع  فهناك  بال�صحة  يرتبط  املو�صوع  والأن 

يذكر باأنه راجع اأحد االأخ�صائيني يف اأحد امل�صتو�صفات االأهلية 
كذلك ل�صكوى من زيادة قليلة يف ن�صبة الكل�صرتول يف الدم وبعد 
التحليل قام الطبيب ب�صرف العلج مو�صحًا االنتظام عليه ملدة 
ثلثة اأ�صهر وهو الكور�ص املحدد ح�صب قوله، وبعد ع�صرين يومًا 
اإكمال  على  الطبيب  اأ�صر  بينما  حالته  من  للتاأكد  الطبيب  راجع 
اأن لذلك  الكور�ص ومراجعته بعد االنتهاء من العلج والأنه يعلم 
الأحد  مبا�صرة  اجت��ه  نف�صه  على  وحلر�صه  جانبية  اآث���ارًا  العلج 
التخل�ص  باأنه مت  ليجد  املطلوب  بالتحليل  ليقوم  الدم  خمتربات 
الطبيب وبعد  لذلك  اليوم  ليعود يف ذات  الكل�صرتول،  نهائيًا من 
اطلعه على النتائج طلب اإعادة التحاليل يف امل�صتو�صف لتظهر 
العلج!!  ا�صتخدام  عن  متاما  التوقف  منه  ليطلب  النتيجة  نف�ص 
قبل  من  العلج  اإيقاف  م��ربرات  عن  نف�صه  يطرح  الذي  وال�صوؤال 
اإكمال الكور�ص ت�صعني يومًا!  الطبيب رغم اإ�صراره ال�صابق على 
وما املتوقع حدوثه من اأمور اإيجابية اأو �صلبية لو ا�صتمر املري�ص 

اأن  �صك  وال  امل��دة؟  طيلة  ال���دواء  ذل��ك  ا�صتعمال  يف 
وامل�صوؤولني  املخت�صني  ل��دى  جندها  ق��د  االإج��اب��ة 

بوزارة ال�صحة.

وتتقا�صم  ب�صدق  االأرواح  فيها  تلتقي  �صراكة  الزوجية  احلياة  تعد 
االأح��لم  وتعي�ص  ال��ه��ادئ  نهرها  يف  االأف��ك��ار  وت�صكن  اآمالها  امل�صاعر 
مراحل حتقيقها على اأر�ص الواقع ب�صيء من ال�صرب وبع�ص االحتمال 
والقدرة على تخطي ال�صعاب بحكمة وال�صمود اأمام املتاعب بو�صوح 
التي متحو  ال�صا�صعة  اإثماره يف م�صاحات احلب  العمر بذور  ليغر�ص 

االإ�صاءات وتغفر الزالت وتبني من اأجل امل�صتقبل.
لكن مبجرد اأن تدب اخللفات التي ال حدود لها ، وتبداأ ال�صراعات التي 
ال ح�صر لها ويحاول كل الطرفني النيل من االآخر واختلق امل�صكلت 
بطريقة اأو باأخرى تظهر بوادر الف�صل يف العلقة وباالأخ�ص تلك التي 

تنتهي بالطلق.
منذ زمن قراأت خربًا ما زلت اأذكره جاء فيه ” جلاأ عدد كبري من اأولياء 
الفتيات العاملت يف املجال ال�صحي من املمر�صات والطبيبات  اأمور 
اأو الزميل حلمايتهن  اإىل فكرة زواج جديدة يطلق عليها زواج العمل 
ويف   ” واالخ��ت��لط  للخلوة  وجتنبا  العمل  اأداء  اأث��ن��اء  التحر�ص  من 

مو�صع اآخر من اخلرب ُذكر ” اأن ن�صبة كبرية من هذه الزيجات تعر�صت 
الغرية  وظهور  االأزواج  بني  التوافق  لعدم  طويًل  ت�صتمر  ومل  للف�صل 

ال�صديدة ” .
من  النوع  بهذا  املطالبة  ميكن  كيف  ُت��رى  احلا�صر  وقتنا  ويف  االآن 

الزواج يف ظل وجود عدد كبري من الفتيات ينت�صرن يف �صوق العمل. 
الزواج باختلف امل�صميات م�صيار، م�صفار ، ونا�صه ، وعمل و.. و.. و..
جميعها  نقطة انطلق يف حياة تعتمد على امل�صاركة .. وق�صيتنا لي�صت 
اأ�صكالها  وتعدد  واأ�صبابها  ظروفها  واختلف  الزيجات  اأن��واع  ك��رثة 
وم�صمياتها .. اإن ق�صيتنا االأهم هي الف�صل !! فبمجرد انتهاء املتعة يف 

كل تلك العلقات الزوجية !! ينتهى االحرتام !!
 دائما ترتبط املواقف بالت�صرفات وُت�صري الدالئل اإىل االأحداث وعادًة 
ما تكون ردة الفعل خلف النية التي ُتفكر ب�صمت ومُتثل حجر االأ�صا�ص 
الع�صرة  ين�صفون  الذين  للأقوياء  ُتن�صب  النهاية  ..حيث  العلقات  يف 
وفق  وتف�صريها  االأم���ور  تهويل  يف  البارعات  اإىل  رمب��ا  اأو   !! بكلمة 

االأهواء !!
و   !! النزاعات  لف�ص  ال�صريك  عن  التخلي  هو  الوحيد  احلل  وي�صبح 
االأي��ام  ع�صري  و�صكب  الكرامة  وا���ص��رتداد  االأعماق  وحتطيم  االنتقام 

والت�صور باأن الف�صل بداية النجاح واإثبات الذات !!
الفتاة تخلت عن زوجها الأنها تعمل وقادرة على االإنفاق!! والرجل حلل 
بني  �صحية  )الطفولة(  وتقع   !! العدل  يف  يفكر  ومل  التعدد  ال�صرع  له 

الغرق وال�صياع وجحيم العناء!!
متى نبني العلقات على املودة والرحمة ونبحث عن ال�صلم الداخلي 

والر�صا واالإح�صان ونبتعد واملهاترات ال�صعبة؟.
قطر:

يقولون .. املراأة التي تفقد حبيبها : امراأة اأحبت !! 
واملراأة التي حتتفظ بحبيبها امراأة اأتقنت فن احلب !!

tsfhsa@yahoo.com

علي خضران القرني

د.لؤي  بن بكر الطيار 
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الرأي

والدعوة  االإ�صلمية  ال�صوؤون  وزي��ر  )وج��ه 
ال�صيخ  اآل  عبداللطيف  الدكتور  واالإر���ص��اد 
 /6/  2 املا�صية   اجلمعة  خطبة  بتخ�صي�ص 
الكيدية  ال�����ص��ك��اوى  ع��ن  للحديث  1442ه����� 
والدعاوى الباطلة ومالها من اأثر و�صرر على 
الوزارة  التوجيه دور  .. ويت�صمن  االآخرين 
وتب�صري  ال�صرعي  الوعي  ن�صر  يف  الفاعل 
خلطبة  ومل��ا  ودنياهم،  دينهم  باأمور  النا�ص 
اجلمعة من اأهمية يف التوجيه واالإر�صاد اإىل 
يح�صن  التي  والق�صايا  املو�صوعات  بع�ص 

اآنفًا من خلل خطب  اإليه  امل�صار  املو�صوع  بها ومنها  التنبيه عليها والتذكري 
عن  للحديث  اجلمعة،  �صلة  الإقامة  املهياأة  وامل�صاجد  اجلوامع  الأئمة  اجلمعة 
اإحلاق ال�صرر باالآخرين  الكيدية، وما يرتتب على ذلك من  خطورة الدعاوى 
واالعتداء عليهم من خلل خما�صمتهم بالباطل واالدعاء عليهم بغري حق كذبًا 

وبهتانًا(.
ولي�ص مب�صتغرب هذا التوجيه الفاعل، من وزير ال�صوؤون االإ�صلمية والدعوة 
ت�صبق  واأفعاله  للوزارة  العمل  م�صوؤولية  بزمام  اأم�صك  اأن  فمنذ  واالإر���ص��اد، 
اأقواله اإ�صلحا ونهو�صا مب�صارها مبا يواكب النه�صة املزدهرة التي تعي�صها 
بلدنا على كافة االأ�صعدة، ومبا يتما�صى مع روؤية اململكة )2030( والإميانه 
باأن اجلوامع يف طليعة املنابر لن�صر الدعوة واالإر�صاد والتوجيه على م�صتوى 
االأفراد واجلماعات دنيا ودين، يرتتب على اأئمتها اختيار مو�صوعات خطبهم 
باأ�صلوب يهدي  اإن وجدت  ال�صلبيات  من واقع بيئتهم وجمتمعاتهم ومعاجلة 

اإىل اخلري واالإ�صلح وال�صلح.
يوم  خطب  تكون  اأن  معاليه،  توجيه  ويوؤكد 
واقع  من  تنبثق  ومدلولها،  بهدفها  اجلمعة 
املعا�صرة  ق�صاياه  وتعالج  واملجتمع  البيئة 
باأ�صلوب توجيهي واإ�صلحي ميثل االعتدال 
الرتكيز على  م��ن  ب���داًل  وال��ع��م��ل،  ال��ق��ول  يف 
خطب منربية كتبت يف اأعوام ما�صية وباتت 
دنيا  ومتطلباته  الع�صر  وظ���روف  تتفق  ال 

وحياة.
خامتة: 

�صاألني اأحد جرياين ذات مرة، ملاذا اأوؤدي �صلة اجلمعة يف م�صجد يبعد عن 
احلي ال�صكني مع وجود جامع به؟ قلت له: الأنني اأرتاح ملو�صوعات اخلطب 
التي يتناولها اإمام ذلك اجلامع البعيد؛ حيث ي�صتخل�صها من واقع احلياة التي 
اأن يكون من خللها قريبًا منا علجًا واإ�صلحًا. اأمتنى من  نعي�صها ويحاول 
يكون  واأن  جمتمعه،  واقع  من  خطبه  مو�صوعات  ي�صتقي  اأن  جامع  كل  اإم��ام 
ال��دواء؟ �صكر  له  من خللها كالطبيب الذي يتلم�ص الداء يف املري�ص في�صف 
الله لوزير ال�صوؤون االإ�صلمية والدعوة واالإر�صاد توجيهه الكرمي، وم�صاعيه 
االإ�صلحية اخلرية ملا فيه خري البلد دنيا واآخرة، واأن يجعل ذلك يف ميزان 

ح�صناته.
وبالله التوفيق،،

Ali.kodran7007@gmail.com

عبد الناصر بن علي الكرت

د . تهاني سعيد الحضرمي



إقفال طرح يناير
من الصكوك المحلية

الريا�ض - البالد 
اأعلن املركز الوطني الإدارة الدين االنتهاء من ا�ستقبال 
يناير  ل�سهر  املحلي  اإ���س��داره  على  امل�ستثمرين  طلبات 
العربية  اململكة  حكومة  �سكوك  برنامج  حتت  2021م 
حجم  حتديد  مت  حيث  ال�سعودي،  بالريال  ال�سعودية 
ري��ال  م��ل��ي��ار   2.955 ق���دره  اإج��م��ايل  مببلغ  االإ����س���دار 
�سعودي )مليارين وت�سعمائة وخم�سة وخم�سون مليون 

ريال �سعودي(.  
تبلغ  االأوىل  �سريحتني،  اإىل  االإ���س��دارات  ق�سمت  وق��د 
وخم�سة  )م��ل��ي��اري��ن  ���س��ع��ودي  ري����ال  م��ل��ي��ار   2.075
و�سبعون مليون ريال �سعودي( لي�سبح احلجم النهائي 
لل�سريحة 2.075 مليار ريال �سعودي )مليارين وخم�سة 
يف  ُت�ستحق  ل�سكوك  �سعودي(  ريال  مليون  و�سبعون 
العام 2028 ميالدي، فيما بلغت ال�سريحة الثانية، 880 
ريال  مليون  وثمانون  )ثمامنائة  �سعودي  ريال  مليون 
�سعودي( لي�سبح احلجم النهائي لل�سريحة 880 مليون 
ريال �سعودي )ثمامنائة وثمانون مليون ريال �سعودي( 

ل�سكوك ُت�ستحق يف العام 2033 ميالدي.

فجر الصحافة السعودية
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جدة - البالد
اأ�سا�سية  ركيزًة  اململكة  يف  ال�سياحة  متثل 
�سمن اأهداف روؤية اململكة 2030، وتهدف 
اإىل  املحلية  ال�سياحة  تنمية  اإ�سرتاتيجية 
الناجت  يف  ال�سياحي  القطاع  اإ�سهام  رف��ع 
فر�سة  مليون  خلق  اإىل  اإ���س��اف��ًة   ، املحلي 
كما   ،2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول  ج���دي���دة  ع��م��ل 
ت�سعى اململكة اإىل اأن تكون وجهًة �سياحية 
عاملية رائدة ت�ست�سيف 100 مليون زيارة 
�سنوًيا بحلول عام 2030؛ وهذا �سيتحقق 
اأج��ل  م��ن  ال����دول،  املجتمع  م��ع  بال�سراكة 
وتطوير  م��زده��رة،  عاملية  �سياحٍة  �سناعة 
وباعتبارها  م�ستدامة.  �سياحية  وجهات 
يف  اململكة  ��زت  ركَّ حديثة،  �سياحية  وجهة 
اال�ستدامة  على  ال�سياحية  ا�سرتاتيجيتها 
وتعظيم  للقطاع  ال�سامل  للنمو  ك��رك��ي��زة 
ال��ق��ي��م��ة امل�����س��اف��ة م��ن خ���الل ا���س��ت��م��راري��ة 
احل����رك����ة ال�����س��ي��اح��ي��ة يف ك����ل امل���وا����س���م 
ال�سّياح من خمتلف  والف�سول وا�ستقطاب 

اأرجاء العامل.
 يف ه��ذا االإط����ار وب��ال��ت��وازي م��ع ت�سارع 
القطاعات  مبختلف  االقت�سادي  التعايف 
كورونا،  جائحة  تداعيات  من  اململكة  يف 
اأجهزتها  مبختلف  ال�سياحة  وزارة  تكثف 
وفق  ال�سياحية  االأن�سطة  لعودة  خططها 
انطالقة  م�ستهدفة   ، الوقائية  ال�سوابط 
اإيجابية جديدة للقطاع خالل العام اجلاري 
2021 ، لتن�سيط ال�سياحة املحلية من خالل 
قدَّمت  ال��ت��ي  لل�سياحة  ال�سعودية  الهيئة 
)تنّف�س(،  ال�سيف  خ��الل  ناجًحا  مو�سًما 
)حولك(،  ال�ستاء  مو�سم  موؤخًرا  واإطالقها 

يف ال��وق��ت ال����ذي حت��ر���س ف��ي��ه ال����وزارة 
لل�سياحة  التدريجية  العودة  مواكبة  على 
اإعادة افتتاح ال�سفر  العاملية ودعم م�ساعي 
الدويل. وترجمة لذلك اأكدت اململكة اأهمية 
موا�سلة اجلهود التي قادتها خالل رئا�ستها 
من  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  الع�سرين  ملجموعة 
ال�سياحة،  وزراء  اجتماعات  �سل�سلة  خالل 
اللجان، حلماية �سحة  وعرب جمموعة من 

املبادرات  من  �سل�سلة  اأقرت  التي  ال�سّياح، 
جاء  ال�سياحة.   قطاع  بتعايف  تتعلق  التي 
املجل�س  اجتماع  يف  م�ساركتها  خالل  ذلك 
التابعة  العاملية  ال�سياحة  ملنظمة  التنفيذي 
والذي  ال� 113،  دورت��ه  املتحدة يف  ل��الأمم 
مع  بالتعاون  املنظمة  ج��ه��ود  ا�ستعر�س 
ال�سياحة يف  الدول االأع�ساء خلدمة قطاع 
القطاع  بتعايف  الت�سريع  ومنها  ال��ع��امل، 

ال�سياحي عرب توحيد الربوتوكوالت التي 
على  املفرو�سة  القيود  رف��ع  على  ت�ساعد 
من  امل�ستمر  والتن�سيق  امل�سافرين،  تنّقل 
القطاع  يف  ال�سياحية  املن�ساآت  دع��م  اأج��ل 

اخلا�س.
االإدارة  على  ال��ع��ام  امل�����س��رف  واأو���س��ح��ت 
وزارة  يف  ال���دول���ي���ة  ل��ل��ع��الق��ات  ال��ع��ام��ة 
تويل  اململكة  اأن  اجلديع،  هيفاء  ال�سياحة 

اأه��م��ي��ة ك���ربى ل��ل��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
اأن  اإىل  م�سريًة  العاملية،  ال�سياحة  منظمة 
املنظمة قررت افتتاح اأول مكتب اإقليمي لها 
على م�ستوى العامل يف العا�سمة الريا�س، 
ال��ع��ام،  ه��ذا  اأع��م��ال��ه  �سيبا�سر  اأن���ه  مبينًة 
و�سيكون عاماًل م�ساعًدا لي�س لدول املنطقة 
فح�سب، اإمنا للمناطق املحيطة يف اأفريقيا 
واآ�سيا، موؤكدًة التزام اململكة بالتعاون مع 

ال�سياحي  القطاع  لدعم  ال���دويل  املجتمع 
على امل�ستوى االإقليمي والعاملي.

استثمارات طموحة
قد  اخلطيب،  اأح��م��د  ال�سياحة  وزي��ر  وك��ان 
امل��ي��زان��ي��ة  ملتقى  يف  جل�سة  خ���الل  ك�سف 
ا�ستهداف  ع��ن  امل�ستقبل،  قطاعات  ب�ساأن 
مليار   220 بنحو  جديدة  ا�ستثمارات  جذب 
مليار   500 م��ن  واأك���ر   ،2023 حتى  ري��ال 
قد  اململكة  اأن  اإىل  الفتا   ،2030 حتى  ري��ال 
ا�سرتاتيجيتها  وفق  لل�سياح  اأبوابها  فتحت 
املا�سي،  قبل  العام  اأطلقت  التي  لل�سياحة 
قبل  زائ���ر  األ���ف   500 م��ن  اأك���ر  وا�ستقبلت 
جائحة كورونا من اأكر من 25 دولة، حيث 
ي�سكل القطاع ال�سياحي يف اململكة3.5% من 
اإجمايل الناجت املحلي االإجمايل، وي�ستهدف 

رفع هذه الن�سبة اإىل %10.
 اأما خارطة اال�ستثمارات الكربى ، فبح�سب 
يف  �سخمة  ا�ستثمارات  �سخ  مت  ال��وزي��ر، 
نيوم  م�سروع  مثل  ال�سياحية،  امل�ساريع 
والقدية وم�سروع البحر االأحمر والدرعية، 
التنمية  و�سندوق  البنوك  مع  والتن�سيق 
امل�ساريع  هذه  من  جزء  لتمويل  ال�سياحي 
م��ن خ��الل ا���س��ت��ث��م��ارات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، 
لتعزيز موقع اململكة �سمن �سدارة خارطة 

ال�سياحة العاملية.

رفع اإليرادات السياحية ومليون فرصة عمل عام 2030
المملكة تؤكد استراتيجيتها ودعمها لتعافي القطاع عالميا:

البالد- ها�صم اآل الها�صم  
ال��دول  قائمة  اململكة  ت�سدر  على  اقت�ساد  خ��رباء  اأك��د 
ال��رك��ود  ح��ال��ة  رغ��م  االأج��ن��ب��ي��ة  لال�ستثمارات  اجل��اذب��ة 
االقت�سادي التي عانى منها العامل جراء جائحة فريو�س 
االقت�ساد  ق��وة  ع��وام��ل  ت��ن��وع  اإىل  م�سريين  ك��ورون��ا، 
ال�سعودي  يف مقدمتها متتعه باحتياطيات قوية وبيئة 
يف  وامل��رون��ة   ، لال�ستثمار  حمفزة  وتنفيذية  ت�سريعية 
ميكنه  مم��ا  العاملية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��دم��ات  م��واج��ه��ة 
اأي���ة اأزم�����ات.   وح���ول ذل��ك ق��ال اخلبري  م��ن امت�سا�س 
االقت�سادي اللبناين اأني�س اأبو ذياب اأ�ستاذ االقت�ساد يف 
اجلامعة اللبنانية ع�سو هيئة مكتب املجل�س االقت�سادي 
قائمة  اململكة  تت�سدر  اأن  البديهي  من  اإنه  واالجتماعي، 
اأ�سباب  لعدة  االأجنبية،  لال�ستثمارات  اجل��اذب��ة  ال��دول 
اأولها جناحاتها يف التعاطي مع التداعيات االقت�سادية 
الذي  ال�سحي  اال�ستقرار  منطلق  من  كورونا،  جلائحة 
�سيوؤدي بطبيعة احلال جلذب اال�ستثمارات. واأو�سح اأن 
االقت�ساد ال�سعودي اأظهر مدى مرونته خالل اجلائحة، 
عام 2020،  االأول من  الن�سف  املثال خالل  �سبيل  فعلى 
متنوعة  اأجنبي  ا�ستثمار  رخ�س   506 اململكة  اأ�سدرت 

مقدمتها  يف  ك��ربى  ل���دول  تنتمي  ل�سركات  وممنوحة 
على  ع��الوة  وبريطانيا،  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
منح رخ�س لدول نا�سئة ا�ستثماريًا مثل الهند احلا�سلة 
على  يوؤكد  ما  وهو  ا�ستثمارية،  رخ�سة   50 قرابة  على 
متانة البيئة اال�ستثمارية يف اململكة، و�سعور امل�ستثمر 

باالأمان واال�ستقرار باململكة. 

بيئة استثمارية ابتكارية
بجامعة  االقت�ساد  اأ�ستاذة  االإفريقي  بيه  فاطمة  وقالت 
اإن اململكة من خالل روؤيتها  اآل الثاين املغربية  احل�سن 

واقت�ساديًا،  ا�ستثماريًا  لها  ال��رتوي��ج  متكنت   2030
جماالت  يف  بها  لال�ستثمار  العامل  دول  اأن��ظ��ار  وتلفت 
جديدة مثل القطاع التكنولوجي واالبتكارات ، م�سرية 
اإىل اأنه منذ عام 2016  ، و�سعت اململكة و�سعت ن�سب 
لال�ستثمار  ج��اذب��ة  ج��دي��دة  �سبل  ط��رح  كيفية  عينيها 
العاملية،  نيوم"  مدينة"  اأن�����س��اأت  هنا  م��ن  االأج��ن��ب��ي، 
التجارة  جم��ال  يف  لال�ستثمار  ج��دي��دة  ف��ر���س  ل��ط��رح 
واالبتكارات التكنولوجية.  واأو�سحت اأن اإطالق ويل 
العهد االأمري حممد بن �سلمان م�سروع "ذا الين" خللق 
نوعه  من  االأول  وه��و  �سحيًا،  اآمنة  ا�ستثمارية  بيئة 

ا�ستثماراتها  زي��ادة  اإىل  العامل  دول  من  العديد  �سيدفع 
تريليونات   3 �ستفوق  رمب���ا  ال��ت��ي  املنطقة  ه���ذه  يف 
دوالر اأمريكي.   من جانبها، اأكدت اأنى مارثون خبرية 
اأن  اال�سرتالية  تريد”  “جلوبك�س  ب�سركة  االقت�ساد 
تت�سدر  اململكة  جعلت  التي  العوامل  من  العديد  هناك 
هذه  مقدمة  وف��ى   ، لال�ستثمار  اجل��اذب��ة  ال���دول  قائمة 
العوامل تراجع معدالت اجلرمية يف ال�سعودية ، حيث 
اأي�سا قائمة الدول االآمنة ا�ستثماريًا  اأن اململكة تت�سدر 
بح�سب العديد من املوؤ�سرات الدولية لقيا�س العالقة بني 
اال�ستقرار االأمني واال�ستثمار اخلارجي. واأو�سحت اأن 
من بني هذه العوامل اأي�سا مدى البيئة ال�سحية القابلة 
تقرير  فبح�سب  اململكة  يف  يتوفر  ما  وهو  لال�ستثمار، 
فاإن  املا�سي  يونيو  �سهر  يف  جملة" فورب�س" املن�سور 
االأو�سط  ال�سرق  دول  بني  االأوىل  املرتبة  حتتل  اململكة 
يف اال�ستثمارت االآمنة ، بف�سل جهودها يف هذا ال�سدد 
، م�سرية اإىل اأنه على الرغم من جائحة كورونا اإىل اأن 
اال�ستثمارات اال�سرتالية تتنامى يف اململكة خالل العام 
التكنولوجية  هي  جم��االت  ع��دة  يف  وخا�سة  املا�سي، 

والطبية وال�سلع واملنتجات التجارية.

الريا�ض- البالد  
تعاون  اتفاقية  العقارية،  التنمية  �سندوق  وّق��ع 
لربط خدمة امل�ست�سار العقاري مع من�سة "عقارز" 
ال�����س��وق املحلي  ال��ع��ق��اري��ة يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  اأح����د 
بح�سور امل�سرف العام على ال�سندوق من�سور بن 

ما�سي.
وتعد االتفاقية التي وقعها عن ال�سندوق مدير عام 
التطبيق  وع��ن  النزهان،  وليد  التمويلية  احللول 
، االأوىل من نوعها بهدف  اأحمد بن �سالح الذويخ 
لتح�سني  العقارية  الو�ساطة  نظام  م�سروع  تفعيل 
امل�سكن  على  للح�سول  ال�سعودية  االأ���س��ر  جتربة 

املنا�سب.
واأو����س���ح امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ل��ل�����س��ن��دوق حمود 
ال�سراكة  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  االتفاقية  اأن  الع�سيمي 
اللبنة  وتعد  اخلا�س،  القطاع  مع  اال�سرتاتيجية 
ات التي ُتقدم خدمات الو�ساطة  االأوىل لربط املن�سّ
بحث  ت�سهيل  بهدف  ال�سندوق  بخدمات  العقارية 

مناطق  يف  امل��الئ��م  امل�سكن  ع��ن  ال�سعودية  االأ���س��ر 
�سيتم  اأخ��رى  اتفاقيات  هناك  اأن  مو�سحًا  اململكة، 
توقيعها لزيادة اخليارات ال�سكنية اأمام امل�ستفيدين 

ولت�سريع ح�سولهم على ال�سكن املالئم.
  من جهة ثانية اأعلن برنامج "ُماّلك" التابع لوزارة 
األف وحدة  يتجاوز 100  ما  ت�سجيله  االإ�سكان عن 

ُم��الك  جمعية  اآالف   10 م��ن  اأك���ر  �سمن  ع��ق��اري��ة 
من  اأك��ر  تّفعيل  اإىل  الفتًا  الربنامج،  لدى  ُم�سّجلة 

2300 جمعية خالل العام املا�سي 2020.
�سهد   2020 املا�سي  العام  اأن  الربنامج  واأو���س��ح 
للقرارات  التنفيذي  لل�سند  االأوىل  املرحلة  اعتماد 
با�سرتاكات  واملُتعلقة  العقار  مدير  من  ال�سادرة 
وذلك  للعقار،  العامة  الهيئة  من  واملُعتمدة  املُ��اّلك 
الوحدات  ملكية  نظام  من   21 امل��ادة  على  ا�ستنادًا 
العقارية وَفرزها واإدارتها، اإذ تعد القرارات وعقود 
من  اعتمادها  بعد  املدير  يربمها  التي  التعامالت 
وفقًا  امل���الك،  مواجهة  يف  تنفيذيًا  �سندًا  الهيئة؛ 

الأحكام نظام التنفيذ وال�سالحيات املخولة.
"مالك"  برنامج  اأطلقت  االإ�سكان  وزارة  اأّن  ُيذكر 
اآم��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  ب��ه��دف خ��ل��ق  م��ن��ت�����س��ف ع����ام 2016 
وم�ستدامة ت�سهم يف حفظ حقوق املواطنني �سمن 
من  االنتفاع  ح�سن  ول�سمان  امل�سرتكة،  امل�ساحات 

العقار، وتعزيز ثقافة التعاي�س امل�سرتك.

المملكة تتصدر جاذبية االستثمار بفرص واعدة  

ربط منصات الوساطة لتحسين الخدمات العقارية

أشادوا بتجاوز تداعيات الجائحة.. خبراء:

ك" 100 ألف وحدة بجمعيات "ملاّ

 اأنى مارثونفاطمة بيه  اأني�ض اأبو ذياب

الوصول ضمن 
الصدارة العالمية

220 مليار
استثمارات حتى 2023

500 مليار
ريال حتى 2030 

100 مليون 
زائر سنويًا 

رفع إسهام 
السياحة إلى 10 %

مستقبل 
السياحة 
السعودية

ُ

إطلق خط شحن 
جديد لميناء جدة

جدة- يا�صر بن يو�صف 
خط  اأول  اأم�س  "موانئ"  للموانئ  العامة  الهيئة  اأطلقت 
�سحن مالحي جديد مليناء جدة االإ�سالمي خالل عام 2021.
اأوروب��ا  من  �سمااًل  اجلديد  املالحي  ال�سحن  خط  ويربط 
القارة  و�سبه  االأو���س��ط  ال�سرق  واإىل  املتو�سط  والبحر 
اأفريقيا، ويغطي موانئ مهمة منها  الهندية مرورًا ب�سمال 

ميناء طنجة يف املغرب وميناء اجلزيرة يف اأ�سبانيا.
اخلطوط  مع  االإ�سرتاتيجية  لل�سراكات  ا�ستكمااًل  ويعد 
ام  "�سي  و�سركة  لويد"  "هاباغ  ب�سركة  ممثلة  املالحية 
"ون" كربى  "كو�سكو" و�سركة  ام" و�سركة  ايه �سي جي 

�سركات ال�سحن البحري الرائدة يف العامل.
" خدمة ربط ميناء جدة   IO3 " و�سيوفر اخلط اجلديد 
االإ�سالمي مبوانئ املحيط الهندي وموانئ �سمال اأوروبا، 
تعادل  ا�ستيعابية  بطاقة  �سفن،   7 م��ن  اخل��دم��ة  وتتكون 
�سفينة   48 يقارب  ما  �سفينة  لكل  قيا�سية  حاوية   8500

�سنويًا، وذلك لزيادة �سعة ال�سحن عن �سابقها.



وا�شنطن - البالد
جديدة  حقبة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  دخلت 
بنهاية الولية الرئا�صية لدونالد ترمب، وتن�صيب 
الرئي�س جو بايدن، ونائبته هاري�س كامال ر�صميا 
ال��ك��ون��غ��ر���س، و�صط  اأم�����س )الأرب���ع���اء(، م��ن مقر 

اإجراءات اأمنية م�صددة.
اأم��ام  الد�صتورية  اليمني  وهاري�س  بايدن  واأدى 
وق��ال  روب��رت�����س،  ج���ون  العليا  املحكمة  رئ��ي�����س 
ال�46 للوليات املتحدة، يف تغريدة قبيل  الرئي�س 
واأ�صاف  اأمريكا".  يف  جديد  عهد  "اإنه  تن�صيبه: 
هذا  "بايدن:  تن�صيبه:  عقب  األ��ق��اه��ا  كلمة  خ��ال 

اختربت  اأمريكا  والدميقراطية.  اأمريكا  يوم  هو 
وتعلمنا  ال��ت��ح��دي��ات،  ك��ل  على  وانت�صرت  م���رارا 
انت�صرت،  ال��ي��وم  وه��ي  ثمينة  الدميقراطية  اأن 
بعيدا  لل�صلطة  ال�صلمي  ب��الن��ت��ق��ال  نحتفل  ل��ذل��ك 
على  تعتمد  ل  الأمريكية  فالق�صة  النق�صام،  عن 
العمل  من  الكثري  اأمامنا  ولي��زال  حم��دد،  �صخ�س 
اأمريكا  كلفت  كورونا  فجائحة  ب��ه،  �صنقوم  ال��ذي 
اآلف الأرواح، و�صنعمل على توحيد اأمتنا و�صعبنا 
�صتحكم  امل�صتقبل  واأج��ي��ال  التحديات،  ملواجهة 

علينا".
للغ�صب  "�صنت�صدى  ق��ائ��ا:  ب��اي��دن  وا���ص��ت��ط��رد 

والتطرف والإرهاب بالوحدة، التي ميكننا عربها 
الذي  الفكر  حماربة  علينا  الأخ��ط��اء.  ن�صحح  اأن 
الداخلي،  الأبي�س والإره��اب  العرق  يوؤمن بتفوق 
جمددا،  قوية  وجنعلها  اأمريكا  نوحد  اأن  وميكننا 
واخلافات يجب اأن ل تقود اإىل حرب �صاملة. علينا 
اأن نرف�س ثقافة التاعب والت�صليل، فهناك ع�صابة 
الدميقراطية،  وت�صويه  اجلميع  اإ�صكات  حاولت 
ذلك  من  اأف�صل  تكون  اأن  يجب  املتحدة  والوليات 
اأفهم  الأم��ري��ك��ي��ني،  لكل  رئي�صا  و���ص��اأك��ون  بكثري. 
امل�صتقبل  اإىل  ينظرون  الأمريكيني  من  العديد  اأن 
بني  الأهلية  غري  احل��رب  هذه  اإنهاء  ويجب  بقلق، 

اليوم  املتحدة  ال��ولي��ات  يراقب  العامل  احلزبني. 
امل�صتقبل  حتديات  ملواجهة  حتالفاتنا  و�صن�صلح 
وا�صتعادة دور اأمريكا يف العامل". وتابع " خ�صرنا 
400 األف اأمريكي ب�صبب جائحة كورونا، لذلك لبد 

من الق�صاء عليها".
م�صت�صاري  عن  الأمريكية،  الإعام  و�صائل  ونقلت 
اأمًرا رئا�صًيا للرتاجع  "اإنه جهز 17  بايدن قولهم: 
عن تدابري اتخذها الرئي�س دونالد ترمب"، مبينة 
اأنه �صيلغي ان�صحاب الوليات املتحدة من منظمة 
اتفاق  اإىل  بعودتها  و�صيتعهد  العاملية  ال�صحة 
ترمب  مر�صوم  �صيلغي  كما  املناخ،  ح��ول  باري�س 

حول حظر �صفر مواطني دول م�صلمة اإىل الوليات 
حدود  على  ج��دار  بناء  اأع��م��ال  و�صيعلق  املتحدة، 
وهي  البنتاغون،  من  مبوازنة  ومتويله  املك�صيك 
اأثارت يف ال�صنوات الأربع املا�صية معارك  م�صاألة 

�صيا�صية وق�صائية حادة.
الرئي�س  نائبة  هاري�س،  كامال  احتفت  جهتها،  من 
الرئي�س  رفقة  تن�صيبها  بيوم  املنتخبة،  الأمريكي 
على  �صيعمان  وب��اي��دن  باأنها  متعهدة  املنتخب، 
و���ص��ع الأم���ة الأم��ري��ك��ي��ة على ط��ري��ق ج��دي��د نحو 
الأمام. وقالت هاري�س: "اليوم نكتب ف�صا جديدا 

من التاريخ الأمريكي".
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زعيم المليشيا يعترف بتفشي الفساد والنهب

الحوثيون يجوعون الشعب اليمني برفع أسعار السلع
تركيا تحت طائلة عقوبات واشنطن 

كاماال تتعهد بكتابة »فصل تاريخي«.. وبايدن:

عدن - البالد
على  اليمن،  يف  اإي��ران  ذراع  النقابية،  احلوثي  ميلي�صيا  ردت 
جتويع  من  مبزيد  اإرهابية،  منظمة  بت�صنيفها  الأمريكي  القرار 
ال�صعب اليمني عرب زيادة معاناته برفع اأ�صعار ال�صلع واملنتجات 
تديره  ال��ذي  ال�صوداء  ال�صوق  يف  مكا�صب  لتحقيق  الأ�صا�صية، 
امللي�صيا، والت�صليل باإدعاء اأن ارتفاع الأ�صعار ناجم عن ت�صنيف 

احلوثيني كمنظمة اإرهابية.
النفطية  امل�صتقات  اأ�صعار  الإرهابية  احلوثية  امللي�صيا  ورفعت 
األف  اإىل15  املُحتلة،  واملحافظات  ب�صنعاء  ال�صوداء  ال�صوق  يف 
خانقة  لأزم��ة  تكرار  يف  ل��رًتا،   20 �صعة  البنزين  ل�صفيحة  ري��ال 
انقاب ملي�صيا  النفطية تتواىل من حني لآخر منذ  امل�صتقات  يف 
ارتفع �صعر جوال  بينما  الإرهابية يف �صبتمرب 2014،  احلوثي 
اأك��ر من  بزيادة  ري��ال  األ��ف  اإىل 13  كيلوجراًما  القمح 50  دقيق 
األف ريال عن ال�صعر ال�صابق، يف حني و�صل كي�س الأرز اإىل اأكر 
األف ريال، كما ارتفع �صعر طبق البي�س من 1700 ريال  من 18 
الزبادي والألبان  اأ�صعار  باملقابل  ارتفعت  اإىل 2100 ريال، فيما 

بن�صب متفاوتة.

ميلي�صيا  نهب  ا�صتمرار  ظل  يف  ال�صعرية  اجلرعات  هذه  وتاأتي 
العام  والقطاعني  ال��دول��ة  موظفي  ملرتبات  النقابية  احلوثي 
على  نا�صطون  يعتقد  بينما   ،2016 �صبتمرب  منذ  واملختلط 
�صبكات التوا�صل الجتماعي اأن ميلي�صيا احلوثي ت�صعى ملعاقبة 
بني  ال��رب��ط  حم��اول��ة  جماعًيا،  �صيطرتها  مناطق  يف  املواطنني 
اإعفاء  فنده  ما  الو�صع، وهو  اإرهابية و�صوء  كمنظمة  الت�صنيف 
وال�صليب  املتحدة  والأمم  الإغاثة  جلماعات  املتحدة  الوليات 
الطبية  والأجهزة  والأدوي��ة  الزراعية  ال�صلع  و�صادرات  الأحمر 
من العقوبات املتعلقة بت�صنيف جماعة احلوثي منظمة اإرهابية 

اأجنبية.
لاأمم  الر�صمية  الأن�صطة  اإن  الأمريكية،  اخلزانة  وزارة  وقالت 
والحت��اد  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  ووكالتيها،  املتحدة 
من  �صُتعفى  الأحمر،  والهال  الأحمر  ال�صليب  جلمعيتي  الدويل 
جماعات  عمل  على  وافقت  كما  بالت�صنيف،  املرتبطة  العقوبات 
والتعليم  الدميقراطية  وبناء  الإن�صانية  امل�صاريع  لدعم  الإغاثة 
والأجهزة  وال��دواء  الزراعية  ال�صلع  و�صادرات  البيئة  وحماية 

الطبية.

ونهبها  الإره��اب��ي��ة  احلوثية  امليلي�صيا  ف�صاد  تاأكيد  �صياق  ويف 
امللك  عبد  امليلي�صيا،  زع��ي��م  اأق���ر  ال�صحيحة،  اليمنيني  م���وارد 
احلوثي، بانت�صار الف�صاد داخل قيادات ميلي�صياته، لفًتا اإىل اأنهم 
يهتمون بتاأمني احتياجاتهم وكماليات الكماليات، دون النظر اإىل 

حاجات العنا�صر على اجلبهات.
القيادات  بني  منت�صًرا  ب��ات  الف�صاد  ب��اأن  احلوثي  واع��رتف 
امليلي�صيات  عنا�صر  من  كبرًيا  عددًا  اأن  لدرجة  امليلي�صيوية، 
توفر  وع��دم  لهم  امل��وزع��ة  املاب�س  �صوء  ب�صبب  ب��رًدا  قتلوا 
من  تعاين  امليلي�صيات  اأن  اإىل  م�صرًيا  التدفية،  م�صتلزمات 
ممار�صات متييزية بني العنا�صر والقادة على اأ�صا�س النتماء 
وم�صوؤولني  م�صرفني  بقيام  اأي�صا  معرتفا  والقبلي،  العائلي 
بينها  للمجهود احلربي  ببيع تربعات مواطنني  يف جماعته 

الأ�صواق. "كبا�س" يف 
وهذه هي املرة الأوىل التي يتحدث فيها زعيم احلوثيني علنا عن 
ف�صاد امل�صرفني يف جماعته، يف حني كانت تقارير حقوقية اأكدت 
مراًرا ا�صتغال اجلماعة وم�صرفيها للمجهود احلربي يف الراء 

غري امل�صروع، ما يوؤكد اخلافات بني الأجنحة احلوثية.

القاهرة – عمر راأفت
هدد  اإذ  عليه،  اأردوغ��ان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  �صحر  انقلب 
احلركة  حل��زب  التابع  الرمادية"،  "الذئاب  تنظيم  يف  م�صوؤول 
كما  الرتكي،  الرئي�س  حكم  باإ�صقاط  لأردوغ���ان،  احلليف  القومية 
�صبق اأن اأ�صقطوا ال�صلطان عبد احلميد الثاين، على  الرغم من اأن 
التنظيم معروف ب�صعاراته املدافعة عن الدولة العثمانية، ما اعتربه 
اأردوغ��ان  حلفاء  اأق��رب  اأن  توؤكد  متوقعة،  غري  مفاجاأة  مراقبون 

تخلوا عنه ب�صبب �صيا�صاته العدائية يف املنطقة والداخل.  
"الذئاب  تنظيم  يف  ال��ق��ي��ادي  جول�صرين،  ال��رح��م��ن  عبد  وزج���ه 

تهديًدا  الأوروبية،  الدول  من  عديد  يف  الرمادية" املحظور 
م��ن ���ص��اأن��ه اأن ي��ث��ري ج���دًل وا���ص��ًع��ا يف ال��ب��اد، ق��ائ��ًا: 

ونحن  الثالث،  احلميد  عبد  اليوم  يعترب  "اأردوغان 
اأ�صقطنا حكم ال�صلطان  اأن  �صن�صقط حكمه كما �صبق 

عبد احلميد الثاين".
التي  الت�صريحات  من  وجيزة  فرتة  بعد  ذلك  ياأتي 
اأطلقها زعيم حزب امل�صتقبل اأحمد داود اأوغلو، قال 
فيها تعليقا على اعتداء وقع قبل اأيام على نائبه يف 

احلزب �صلجوق اأوزداغ ، اإن اأ�صابع 
احلركة  اإىل  تتجه  الت��ه��ام 

اأن  م�صيًفا  ال��ق��وم��ي��ة، 

اأردوغان خا�صع للو�صاية الع�صكرية، واإن قادة انقاب 28 فرباير 
ال��وزراء  رئي�س  من  تخل�صوا  كما  قريًبا  منه  �صيتخل�صون   1997

الأ�صبق عدنان مندري�س.
وزير  ملن�صب  بايدن  جو  املنتخب  الرئي�س  مر�صح  اتهم  ذل��ك،  اإىل 
كحليف،  تت�صرف  ل  ب��اأن��ه��ا  تركيا  بلينكن،  اأن��ت��وين  اخل��ارج��ي��ة 
ب�صبب  اأنقرة  على  العقوبات  من  املزيد  فر�س  اإمكانية  اإىل  م�صريا 
للجنة  جل�صة  يف  بلينكن  وق��ال   ."400  - "اإ�س  منظومة  �صرائها 
ال�صوؤون اخلارجية مبجل�س ال�صيوخ: "اإن فكرة اأن يكون �صريكنا 
يف  متوافقا  ال�صرتاتيجي،  بال�صريك  ي�صمى  ما  اأو  ال�صرتاتيجي 
الواقع مع اأحد كبار مناف�صينا ال�صرتاتيجيني رو�صيا، غري 
مقبولة". وتابع "تركيا ل تت�صرف كما يجب، وهذا 
وا�صحون  ونحن  لنا  بالن�صبة  للغاية  كبري  حتد 
نظرة  اإلقاء  اإىل  بحاجة  اأننا  اأعتقد  حياله.  جدا 
العقوبات احلالية ومن ثم حتديد ما  تاأثري  على 

اإذا كان هناك مزيد مما يتعني القيام به".
وا�صنطن  فر�صتها  التي  العقوبات  اأن  اإىل  ي�صار 
ع���ل���ى ت���رك���ي���ا ح������ازت ع���ل���ى دع�����م احل����زب����ني يف 
ي�صمى  م��ا  مب��وج��ب  اأعلنت  وق��د  ال��ك��وجن��ر���س، 
قانون مكافحة اأعداء الوليات املتحدة 

بوا�صطة العقوبات.

نائبا جمهوريا 
يتطلعون للعمل 

مع الرئيس
وا�شنطن - وكالت

وجه 17 نائبا جديدا يف جمل�س النواب 
الأمريكي عن احلزب اجلمهوري، ر�صالة 
اإنهم  موؤكدين  بايدن،  جو  الرئي�س،  اإىل 
تن�صيبه  بعد  معه  العمل  اإىل  يتطلعون 
خلفا للرئي�س اجلمهوري، دونالد ترمب.

عن  اجلمهورية  النائبة  امل��ب��ادرة،  وق��اد 
اإىل  دوي����ن،  ف���ان  ب��ي��ث  تك�صا�س،  ولي���ة 
ج��ان��ب 16 ن��ائ��ب��ا م���ن زم��ائ��ه��ا وق��ع��وا 
اعتقادا  "نعتقد  فيها:  قالوا  ر�صالة،  على 
الأمريكيني  نحن  يوحدنا  ما  اأن  را�صخا 
يفرقنا"،  قد  اأمر  اأي  اأعظم بكثري من  هو 
حزبهم  يتمكن  اأن  يف  اأملهم  عن  معربني 
واحل�����زب ال��دمي��ق��راط��ي احل���اك���م ال���ذي 
يف  ال�صدع  راأب  يف  بايدن  اإليه  ينتمي 
الريادية  مكانها  على  واملحافظة  الباد، 

يف العامل.
ل���ب���اي���دن:  ر���ص��ال��ت��ه��م  واأ�����ص����اف����وا يف 
"الأمريكيون �صئموا من اجلمود احلزبي 
ويريدون اأن يروا قادة من كا اجلانبني 
يعملون من اأجل الق�صايا املهمة للعائات 

والعمال وال�صركات الأمريكية".
وت���اأت���ي ال��ر���ص��ال��ة يف اأع���ق���اب ح��ال��ة من 
ال��ذي  امل�صبوق  غ��ري  ال�صديد  النق�صام 
انتخابات  املتحدة، منذ  الوليات  تعي�صه 
حول  مزاعم  ترامب  كرر  بعدما  نوفمرب، 
مل  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  النتخابات،  �صرقة 

يثبت.

ترك رسالة سرية للرئيس بايدن.. ترمب:
نجحنا في الوقوف بوجه إرهاب إيران

ترمب،  دونالد  وليته  املنتهية  الأمريكي  الرئي�س  اأك��د 
الأبي�س  البيت  يف  جدا  رائعة  �صنوات  اأربع  ق�صى  اأنه 
وح��ق��ق ال��ك��ث��ري م��ن الإجن�������ازات. وق����ال ت��رم��ب قبيل 
اأن  دون  اأم�س  الأخ��رية  للمرة  الأبي�س  البيت  مغادرته 
"اأمتنى  جوبايدن:  املنتخب  الرئي�س  تن�صيب  يح�صر 
األ يكون وداع البيت الأبي�س لفرتة طويلة". واأ�صاف 
"جميع الأمريكيني �صعروا بالرعب جراء العتداء على 

الكابيتول، واأنه ل ميكن الت�صامح مع هذا الفعل اأبدا". 
اإي����ران، م�صريًا  اإجن��ازات��ه يف وج��ه  وداف���ع ترمب ع��ن 
اإىل اأن عهده حمل الكثري من الإجن��ازات، منها الق�صاء 
على خافة داع�س والوقوف يف وجه النظام الإيراين 
مبا  م�صيدا  �صليماين،  قا�صم  القد�س،  فيلق  قائد  وقتل 
ال�صرق  يف  متت  التي  التاريخية  بالتفاقيات  و�صفه 
ل�صرق  ببداية  اإي��اه��ا  وا�صفًا  رعايته،  حت��ت  الأو���ص��ط 
اأو�صط جديد. وقال اإن اإدارته جنحت يف بناء قوة 
اأمريكا داخليًا وريادتها القيادية يف اخلارج. وتابع 
"مت اإ�صاح التفاقيات التجارية الفا�صلة، ومت بناء 
اأعظم اقت�صاد يف التاريخ"، م�صريا اإىل اأن فريو�س 
العاقات  معه  وتبدلت  اأجمع  العامل  �صرب  كورونا 
التجارية ب�صرعة. وغادر ترمب البيت الأبي�س من 
احلديقة اجلنوبية للمرة الأخرية بطائرة مروحية 

لقاعدة اأندروز ومن ثم اإىل فلوريدا.
وع��ل��ى خ��اف ك��ل ال��ت��وق��ع��ات، ت��رك ت��رم��ب، ر�صالة 
اأن  "�صي  ل�صبكة  وفقا  بايدن،  جو  خلفه،  اإىل  �صرية 
بعد،  يت�صح  مل  الر�صالة  حمتوى  اأن  مبينة  اأن"، 
للبيت  ال�صابق  ال�صحفي  ال�صكرتري  نائب  قال  فيما 
ترمب  الرئي�س  كتبه  "ما  اإن  دي��ري  ج��ود  الأبي�س 

�صيبقى �صريا بينه وبينه الرئي�س القادم".

 عهد جديد في أمريكا

فريق بايدن يتسلم الحقيبة النووية
احلقيبة  اأم�س،  بايدن،  جو  الأمريكي  الرئي�س  فريق  ت�صلم 
النووية البالغة الأهمية، من فريق الرئي�س املنتهية وليته، 

دونالد ترمب.
واأظهرت لقطات م�صورة جرى تداولها على مواقع التوا�صل 
قبيل  ال��ربمل��ان  م��ق��ر  ال��ن��ووي��ة يف  ا���ص��ت��ام احلقيبة  حل��ظ��ة 
تن�صيب بايدن.  وحتتوي احلقيبة على معدات وم�صتندات 
و�صن  اأوام��ره��م  لتوثيق  الأمريكيون  الروؤ�صاء  ي�صتخدمها 
�صربة نووية. ويحمل دائما م�صاعد ع�صكري يرافق الرئي�س 
عادة  احلقيبة  ت�صليم  يتم  التن�صيب،  يوم  ويف  ذهب.  اأينما 
اأو بالقرب منها  اآخر يقف على املن�صة  اإىل م�صاعد ع�صكري 

اأثناء تاأدية الرئي�س املنتخب اليمني الد�صتورية.
بكامل  الرئي�س  يحتفظ  الأم��ري��ك��ي،  الد�صتور  ومب��وج��ب 

واأدائه  من�صبه  اجلديد  الرئي�س  ت�صلم  حلظة  حتى  �صلطاته 
لذلك يتم ت�صليم احلقيبة  التن�صيب،  الق�صم عند ظهرية يوم 
بعدما  ال�صيء،  بع�س  معقدة  كانت  الأم��ور  هذه  لكن  هناك، 
قبل  وا�صنطن  وغ��ادر  التن�صيب  حفل  ح�صور  ترمب  رف�س 
وقالت  فلوريدا.  ولية  يف  اجلديد  اإقامته  مقر  اإىل  �صاعات 
النووية  احلقيبة  ت�صليم  م�صار  اإن  نيوز"  "فوك�س  �صبكة 
عن  عبارة  احلقيقة  يف  هي  احلقيبة  اأن  مبينة  طويا،  كان 
اثنتني واحدة "غري مفعلة" ظلت يف وا�صنطن وقد ا�صتلمها 
والأخ��رى ظلت  التن�صيب،  تفعل عقب  اأن  على  بايدن  فريق 
مع ترمب يف رحلته الأخرية عرب  طائرة "اإير فور�س ون"، 
حفل  مع  بالتزامن  الظهرية  وقت  عند  تعطيلها  يتم  اأن  على 

التن�صيب.
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عروس الشمال
وجهة سياحية لمحبي 

التراث واآلثار

جدة- يا�سر بن يو�سف 
 اإذا كنت من الباحثني عن الِوجهات التي 
التجارب  من  متنوعة  بخريطة  تتميز 
يف  ــيــة  والــراث الطبيعية  ال�سياحية 
مو�سم "�ستاء ال�سعودية"؛ فما عليك اإل 
َم وجهك �سوب  عرو�س ال�سمال  اأن ُتيمِّ
الطبيعية،  ببيئتها  املعروفة  "حائل" 
وعراقة  الأخـــاذة،  ت�ساري�سها  وجمال 
حــائــل  ــيــق.   وتتميز  ــعــت ال تــاريــخــهــا 
بامتالكها لأبرز املعامل اجلاذبة لل�سياح 
مـــن املـــواطـــنـــني واملــقــيــمــني. ويــ�ــســر 
التنفيذي   الــرئــيــ�ــس  الــ�ــســالمــة  ــار�ــس  ف
اأن  اإىل  ال�سياحية   ال�سركات  لأحـــدى 
تنوع  حائل  يف  ال�سياحة  ُيعزز  ما  اأهم 
املحتوى ال�سياحي املتمثل يف "الراث 
الجتماعي" و"الآثار"، ف�ساًل عن تنوع 
ومن  الطبيعية.  وت�ساري�سها  مناخها 
اأهم املواقع فيها "جبة جبل اأم �سنمان" 
ـــذي يــحــتــوي عــلــى اأكـــر مــن خم�سة  ال
ال�سخرية  الر�سوم والنقو�س  اآلف من 
ال�سابع  لــالألــف  بــالإنــ�ــســان  تــعــود  الــتــي 
ــيــالد، ويــقــع عــلــى ُبــعــد 100كـــم  قــبــل امل
وجهة  وهــو  حائل،  مدينة  غــرب  �سمال 
�سغف  ا�ستقطاب  على  قــادرة  �سياحية 
حمــبــي الــــراث والــنــقــو�ــس والآثـــــار؛ 
الإن�سانية  املــواقــع  اأقـــدم  ي�سم  كــونــه 
واأدرج  احلجرية،  للع�سور  تعود  التي 
منظمة  لــدى  العاملي  الــراث  قائمة  يف 

2015م. عام  "اليون�سكو" يف 
القيام  حــائــل  يف  ال�سائح   وي�ستطيع 

والتجارب،  الأن�سطة  من  متنوع  بعدد 
ال�سهرة  عرف"  "قلعة  كا�ستك�ساف 
الـــتـــي تــطــل عــلــى املـــديـــنـــة بــطــابــعــهــا 
الراثي والتاريخي، والتي حتاكي يف 
املباين  من  مثيالتها  املعماري  طرازها 
املنطقة  عمارة  يف  املعروفة  الدفاعية 
قمة  اأعلى  يف  وتقع  باململكة،  الو�سطى 
جــبــل يــ�ــســرف عــلــى املــديــنــة مــن اجلهة 
والطني  احلجر  من  وُبنيت  اجلنوبية، 
يف عام 1840م. وهناك"ق�سر الق�سلة" 
ـــدم واأكــر  الــراثــي الـــذي ُيــعــد اأحـــد اأق
العربية،  اجلزيرة  يف  الطينية  املباين 
اأهم الأماكن التي تدل على عراقة  ومن 
الراث العمراين، ومت بناوؤه قبل نحو 

ثمانية عقود 1941.
ت  وعلى املجموعات ال�سياحية األ تفوِّ
العيادة  ومزرعة  وق�سر  متحف  زيارة 
ميتد  والــــذي  حــائــل،  بجبة  الـــراثـــي 
ولأهميته  عامًا،   150 من  لأكر  عمره 
دائــمــًا مــا يــكــون عــلــى راأ�ــــس الــبــاقــات 
ال�سياحيني.  امل�سغلني  مــن  املــقــدمــة 
"الهدد" اأو ال�سيد بال�سقور من  وُيعد 
ميكنك  التي  ال�سياحية  التجارب  اأمتع 
والأجــــواء  "الر"  و�ــســط  ممار�ستها 
ــة، حتت  الــ�ــســتــويــة الـــبـــاردة املــعــتــدل
املتخ�س�سني  ال�سقور  مــالك  اإ�ــســراف 
مــتــوارثــة  بــخــرات  يتمتعون  ــذيــن  ال
فر�سة  وهــي  واأجـــدادهـــم،  اآبائهم  عــن 
ال�سعبية  الريا�سات  اأهم  على  للتعرف 

التي متتاز بها اململكة عن قرب.

تستقطب عشاق السياحة الشتوية

قرية رجال ألمع التراثية تحفة بين الجبال
�أبها ـ مرعي ع�سريي 

اعــداد  كثافة  يف  الأيـــام  هــذه  اأملــع  ت�سهد حمافظة رجــال 
الزوار،  ومن املعامل  البارزة يف املحافظة  قرية  رجال اأملع 
ت�سليم  تاريخية وقد مت  اأعجوبة   الراثية وهي  مبثابة 
ملفها اإىل مركز الراث العاملي يف اليون�سكو ، وت�ستقطب 
القرية الزوار على مدار العام خ�سو�سا ملا تتمتع به من  

طراز معماري متفرد.
اليون�سكو بو�سع ا�سافات   وقد مت تنفيذ طلبات منظمة 
تراثية  يف  جمل�س القرية الذي �سيد موؤخرًا بنف�س طبيعة 

القرية واحتوى  على  تراث "القط"  الع�سري واثاثه. 
ت�سم القرية عدة مباين  تتكون من عدة طوابق وبع�سها 
ي�سل اإىل ثمانية طوابق وهي مبنية باحلجارة ولها نوافذ 
خ�سبية ملونة. حتتوي املباين بداخلها على نقو�س تظهر 
على اجلدران الداخلية للغرف ويعرف الفن امل�ستخدم يف 
و�سع  فيه  يتم  "  حيث  الَقط  "فن  مب�سمى  النقو�س  تلك 
اأ�سكال واألوان متنا�سقة وعادة ما تقوم به ن�ساء القرية. 
الكرا�سي  بع�س  للمنازل  اخلارجية  ال�ساحات  يف  يوجد 
امللونة  القوائم  ذات  باحل�سر،  واملفرو�سة  اخل�سبية 
كذلك  توجد  كما  والأحمر،  والأ�سفر  والأبي�س  بالأخ�سر 

على النوافذ والأبواب اخل�سبية.
كم   52 بحوايل  اأبها  مدينة  عن  اأملــع   رجــال  قرية  وتبعد 
باجتاه الغرب ويعود تاريخ بنائها  اإىل نحو  900  عام ، 
وكانت القرية نقطة مهمة،  تربط بني القادمني من اليمن 
الأمر  املنورة،  املكرمة واملدينة  ال�سام مرورًا مبكة  وبالد 
من  القرية  وتتكون  هــامــًا.  جتــاريــًا  مــركــزًا  جعلها  ــذي  ال
والطني  الطبيعية  احلجارة  من   م�سيدا  مبنى    60 نحو 
اأهــايل  باإن�سائه  قــام  متحفًا  املــوقــع  وي�سم  والأخــ�ــســاب، 
القرية.  املتحف  ي�سمى مبتحف رجال اأملع الراثي ومقره 

عدة  ي�سم  كونه  اخــتــيــاره  مت  وقــد  عــلــوان   اآل  ق�سر  يف 
طوابق كما يرجع تاريخ بنائه اإىل اأكر من اأربعة قرون، 
 ، القرية  اأهايل  فيها  �سارك  ترميم  باأعمال  الق�سر  مر  وقد 
القرية  ويتم يف املعر�س  عر�س  تراث واآثار ومقتنيات 
ي�سم  حيث  واأ�سلحة،  واأدوات  خمطوطات  من  الفريدة 
على19  متوزعة  وخمطوطة  اآثرية  قطعة  األفي  من  اأكــر 
النواة  كــان  واملتحف  د  ــادرة  ن قطع  وبــه  باملتحف  ق�سمًا 

الأوىل للقرية.
 ومن عنا�سر اجلذب للقرية اأنها حماطة ببانورما الطبيعة 
الفعاليات  لكل  مفتوحا  م�سرحا  وتت�سمن  الــ�ــســاحــرة 

واحلفالت وم�سرح  اآخر داخلي للمحا�سرات. 
رجــال  مــهــرجــان  ا�ست�سافت  اأن  �سبق  الــقــريــة  اأن  يــذكــر 
وزارة  نظمته  ـــذي  ال الــ�ــســوده  مــهــرجــان  �سمن  الــطــيــب 
الثقافه قبل عامني  وا�ستمر  ملدة �سهر غر اأنه مت تاأجيله 
ب�سبب جائحة كورونا.  �سمل  املهرجان اأم�سيات �سعرية 
اأجــواء  يف  ال�سعبية  للفنون  حملية  فلكلورية  وعرو�سًا 
اإىل  اإ�سافة  والـــراث،  التاريخ  وعبق  باحليوية  مفعمة 
تقام  الــتــي  املج�سم  ال�سوئي  الإ�ــســقــاط  عــرو�ــس  تــقــدمي 
والعرو�س  الراثية،  رجــال  قرية  مباين  على  مرة  لأول 
اقيم  الذي  الراثي  ال�سوق  جانب  اإىل  اجلنوبية،  احلية 
اليدوية  امل�سغولت واحلرف  لإنتاج  فيه عدة ور�س  فيه  
مبا�سرة اأمام الزوار بالطريقة الراثية القدمية، و�سملت  
احلرف �سناعة ال�سبح، ور�سم القط الع�سري، و�سناعة 
اخلناجر، و�سياغة الف�سة، واخلياطة، ومنتجات ال�سعف 
لهاىل  الفعاليات  واتاحت  ذلك،  جانب  اإىل  واملن�سوجات 
قرية رجال عر�س منتجاتهم املحلية ومنتجاتهم الطبيعية 
من  النظر  منقطع  اقبال  املهرجان  �سهد  وقــد  وحرفهم  

داخل وخارج اململكة.

�لباحة ـ �لبالد  
التابعة  التهامي  الــقــطــاع  حمــافــظــات  ُتــعــد 
اأهايل  ومق�سد  اأنظار  حمط  الباحة  ملنطقة 
من  به  تتميز  ملا  وزوارهـــا،  املنطقة  �سراة 
اإىل  الــ�ــســتــاء،  ف�سل  ــئــة خـــالل  داف اأجـــــواٍء 
ومتنزهات  �سياحية  مبواقع  متتعها  جانب 
اأكــر  اأو  يـــوم  لــقــ�ــســاء  منا�سبة  وحـــدائـــق 
ت�سهدها  التي  الأجـــواء  بـــرودة  عــن  بعيدًا 
، مع تنفيذ  الأيــام  �سراة املنطقة خالل هذه 

الجراءات الحرازية.
وقــامــت حمــافــظــات الــقــطــاع الــتــهــامــي مثل 
واحلجرة،  الزناد،  وغامد  وقلوة،  املخواة، 
بــتــهــيــئــة خمــتــلــف املــــواقــــع الــ�ــســيــاحــيــة 
واملتنزهات التي يق�سدها الزوار، وجهزتها 
حتقق  التي  اخلدمات  من  حتتاجه  ما  بكل 

راحة الزوار واملتنزهني.
ميزة  الــبــاحــة  مبنطقة  التهامي  وللقطاع 
والبيئي  املناخي  التنوع  يف  تكمن  فريدة 
حمط  منه  يجعل  مــا   ، ـــع  الأرب ملحافظاتها 
الذي ميتد  موقعه  اإذ يجمع  الــزوار،  اأنظار 

وحتى  غربًا  الأحمر  البحر  �سواحل  بني  ما 
ــروات �ــســرقــًا الــعــديــد من  ــ�ــس قــمــم جــبــال ال
التي  اخل�سراء  وال�سهول  اجلارية  الأودية 
وروعــة  ب�سموخه  )�سدا(  جبل  عليها  يقف 

مطالته املليئة باملناظر اخلالبة التي تاأ�سر 
النفو�س.

حــ�ــســاريــًا  اإرثـــــًا  تــهــامــة  قــطــاع  ويحت�سن 
وثقافيًا مهمًا، حيث ي�ستمل على العديد من 

املواقع الأثرية مثل )قرية ذي عني الراثية( 
التي ُبنيت على قمة جبل من املرمر الأبي�س 
، يحاط به جمموعة من املزارع التي ُت�سقى 
من عني القرية العذبة ، وكذا قريتا اخللف 
واخلــلــيــف الــلــتــان تــبــعــدان قــرابــة 5 كيلو 
مرات عن �سمال حمافظة قلوة ون ت�سمان 
جانب  اإىل  الإ�سالمية،  النقو�س  من  العديد 
الزوار  التي يق�سدها  احلدائق واملتنزهات 

ومنها متنزه ال�سوق وحنف واحلنكة.
وي�سهد �ستاء القطاع التهامي عامًة ح�سور 
و�سناعاتها  الــزراعــيــة  اأرا�سيها  منتجات 
التي تكتظ بها الأ�سواق  التقليدية اخلفيفة 
املـــراكـــز والـــوحـــدات  انــتــ�ــســار  اإىل جــانــب 
وال�سراحات  والفنادق  اجلديدة  ال�سكنية 
كرافد  ال�سياحة  ُيرز  مما   ، ملحوظ  ب�سكل 
اقت�سادي مهم اإىل جانب متيز قطاع تهامة 
ت�ستهر  التي  املنت�سرة  ال�سعبية  باملطاعم 
ـــالأكـــالت الــ�ــســعــبــيــة كــالــعــ�ــســيــدة واملـــرق  ب
ــواء  ــس ــ� ــي وال ــظــب ـــدي وامل ـــن ــذ وامل ــي واحلــن

مبختلف اأنواعه.

تهامة الباحة
مالذ الهاربين من برد السراة 
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العدد 549 يف 3-6-1380هـ

552  6-6-1380هـ
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العدد 550 يف 4-6-1380 هـ 

552 6-6-1380 هـ

553 6-6-1380هـ

العدد 549 يف 3-6-1380هـ



مميز  وطني  • م�شروع 
جميل   • م�شروع 

جبار  • م�شروع 
هادف  • م�شروع 

ال�شعودية  املواهب  على  بالنفع  يعود  • م�شروع 
يف  مواهبنا  ويطور  ويكت�شف،  يهتم،  • م�شروع 

كافة اأرجاء وطننا الغايل. 
الأبطال  من  اأجيال  �شناعة  اإىل  يهدف  • م�شروع 
واإداري��ة  فنية  خ��رات  اإ���ش��راف  حتت  الريا�شيني 

مميزة. 
با�شتخدام  الريا�شي  الأداء  يطور  م�شروع   •

مناهج علمية وتقنيات حديثة.
مميزة فنية  كفاءات  به  • م�شروع 

ال�شغر من  ريا�شي  جيل  لبناء  • م�شروع 
وتطوير،  وع��ل��م  ل��درا���ش��ة  حت��ول��ت  الريا�شة   •
يف  ذلك  تطبيق  يتم  والآن  الكت�شاف،  ذلك  وقبل 
النطالقة نحو  اأكادميية" مهد" الريا�شية؛ حيث 
ريا�شي  جيل  وبناء  والهتمام  والتطوير  التميز 
على اأ�ش�س علمية ومعرفية �شليمة؛ بهدف حتقيق 
اإجنازات اإقليمية وقارية وعاملية �شعودية، بحول 

الله. 
• اأكادميية مهد الريا�شية �شتغري مفهوم الريا�شة 
ال��دويل  الحت��اد  رئي�س  و�شفها  كما  اململكة؛  يف 
اأثناء  اإنفانتينو  جياين  ال�شيد  )فيفا(  القدم  لكرة 
زيارته وافتتاحه اأول مالعب الأكادميية اجلديدة 

مبدينة الريا�س.
ت�شبح   ���ش��وف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  م��ه��د  اأك���ادمي���ي���ة   •
مت  التي  باملواهب  الأن��دي��ة  لإم���داد  حقيقيا  راف��دا 
اأكادميية  اأ�ش�س  على  بناوؤها  ومت  جيدًا،  اإعدادها 
ملنتخباتنا  النفع  يعود  وبذلك  وريا�شية،  وفنية 

ال�شعودية يف جميع الفئات والألعاب. 
للمواهب  واأم��ي��ز  اأف�شل  ال��ق��ادم  ال��ل��ه،  بحول   •

ال�شابة. 
روؤيا: 

دام عزك ياوطن.
@alotorgy :تويرت
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جدة- البالد 
اأن  الرازيلي،  تريا  ملوقع  حديثه  يف  كاريلي،  الحت��اد  مدرب  م�شاعد  كروز  فاملري  اأكد 
البي�شاوي  الرجاء  اأم��ام  املقرر  الأب��ط��ال،  لالأندية  ال�شاد�س  حممد  كاأ�س  نهائي  موعد 
املغربي �شيجري يف مدينة مراك�س املغربية يوم ال�شابع من فراير القادم. وقال فاملري: 
اإن الحتاد �شيقاتل من اأجل حجز مقعد بدوري اأبطال اآ�شيا، اإ�شافة اإىل الهدف الأقرب 
حاليا وهو التتويج بكاأ�س حممد ال�شاد�س. واأ�شار اإىل اأن وجود 3 لعبني برازيليني يف 
الحتاد، �شاعد اجلهاز الفني كثريا يف النجاح يف عمله، واعتر اأن اجلهاز الفني جنح 

ب�شكل كبري يف مهمته، بعد اأن ا�شتطاع الالعبون اأن يفهموا املنهج.

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

مساعد كاريلي: 7 فبراير موعد نهائي كأس محمد السادس

أكاديمية مهد الرياضية 

حامت العطرجي

الغدير اخلالد 

الهالل بطل الشتاء.. والنصر يقترب وضمك يتخطى الباطن

جدة – هالل �سلمان
ت�سوير- عثمان ال�سمراين

على  تغلبه  بعد  التوايل  على  الرابع  ف��وزه  الن�شر  حقق 
ال� 14 من دوري  اأم�س يف ختام اجلولة   )1-3( الوحدة 

كاأ�س الأمري حممد بن �شلمان للمحرتفني.
تقدم الوحدة بهدف مبكر �شجله الرازيلي لويز غو�شتافو 
يف الدقيقة 5، لكن الن�شر رد �شريًعا بهدف من ركلة حرة 
ليتغري  ببيرتاتو�س  وا�شطدمت  مارتينيز،  بيتي  �شددها 
اجتاهها وت�شكن �شباك العوي�شري )د 8(، وا�شطر مدرب 
واأ�شرك مكانه  الإ�شابة،  ب�شبب  الن�شر لإخراج مارتينيز 

خالد الغنام )د 26(.

)د  الثاين  الهدف  بيرتو�س  �شجل  الثاين،  ال�شوط  ويف 
يد  مل�شة  بعد  للن�شر  جزائية  احل��ك��م  احت�شب  ث��م   ،)67
على هريناين �شجل منها بيرتو�س الهدف الثالث )د 87( 
يف  نقطة   20 اإىل  ر�شيده  رف��ع  ال��ذي  فريقه  ف��وز  ليوؤمن 
املركز ال�شابع، يف حني جتمد ر�شيد الوحدة عند الر�شيد 

ذاته وتراجع للثامن.
اإىل 29 نقطة  اأن رفع ر�شيده  الهالل �شدارته بعد  وعزز 
بفوزه على التعاون )2-0(، حيث تقدم بهدف مبكر �شجله 
ويف  الثانية،  الدقيقة  يف  رائعة  خلفية  ركلة  من  غوميز 
ال�شوط الثاين �شجل فييتو اأول اأهدافه مع الهالل من كرة 
لعبني  بثالثة  كارتريون  ودف��ع   ،50 الدقيقة  يف  مق�شية 

ومطري  مانويل  و�شاندرو  النمر  هم" علي  واح��دة،  دفعة 
وباهري،  كوييار  باإ�شراك  لو�شي�شكو  ورد  الزهراين" ، 
ليتوقف  النتيجة،  تتغري  اأن  دون  وكارييو،  ال�شهري  ثم 

ر�شيد التعاون عند 21 نقطة ويرتاجع للمركز اخلام�س.
وحقق �شمك فوزه الثالث هذا املو�شم وجاء على ح�شاب 
�شيفه الباطن 2/0، حيث نق�شت �شفوف ال�شيوف مبكرا 

�شمك  ليكثف   ،20 الدقيقة  يف  رغفاوي  ح�شن  ط��رد  بعد 
زياليا،  نفذها  ج���زاء،  ركلة  على  ويتح�شل  �شغطه  م��ن 
ل�شمك  الثاين  الهدف  زياليا  �شجل  الثاين  ال�شوط  ويف 
الأخري  املركز  �شمك  ليودع  68(؛  )د  اأخ��رى  جزائية  من 
يف  الباطن  بقي  فيما  نقطة،   12 بر�شيد   15 لل�  وي�شعد 

املركز ال� 13 ب� 13 نقطة.

في ختام الجولة 14 من دوري المحترفين
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االستثمار في الهالل

 حممد اجلليحي

كرة القدم؛ فوز وخ�سارة وامل�ستويات الفنية غالبًا غري م�ستقرة يف 
كل فرق العامل، واأعتى منتخبات العامل يح�سل بها انخفا�س وعدم 

الدميومة الفنية العالية.
الفني  م�ستواه  يف  انخفا�س  مــن  الــهــايل  للفريق  يح�سل  ومــا 
غري  لكن  املتناف�سني،  بقية  حــال  حاله  طبيعيا،  ويعترب  منطقي، 
الطبيعي ا�ستمرار نزيف النقاط يف م�سابقة الدوري وخروجه من 
اإدارة الهال �سد قرارات  كاأ�س امللك وا�ستخدام لغة م�ستغربة من 
احلكام؛ حتى لو كانت فعًا هناك اأخطاء يف تقديرات احلكام يف 
لها الإدارة حا  اأن الفريق مير مب�ساكل فنية مل جتد  اإل  املباريات 

حتى الآن!
عاجلة  حلول  اإيجاد  يف  رزافــان  املــدرب  مناق�سة  مت  هل  اأعلم،  ول 
لإيقاف النزيف النقطي؟ وهل هناك حما�سبة فنية لعمل املدرب؛ لأن 
املتابع يجد اأن الأخطاء الفنية لزالت م�ستمرة والبدايات اخلاطئة 

بالت�سكيلة م�ستمرة.
اإيجاد خمرج وحل لهذه الأزمة ب�سكل  الإدارة الآن على املحك يف 
�سريع وقبل ا�ستفحال وت�سرب النزيف النقطي وكاأنه اأمر طبيعي 

لفريق بحجم الهال.
امل�ستوى  من  بــدءا  الهال  اإدارة  جتتازها  اأن  يجب  ملفات  هناك 
الفني والتعاقدات ال�ستوية وتدعيم �سفوف الفريق وبث احليوية 
العتماد  وعدم  اخلانة  حلجز  الاعبني  بني  والتناف�س  واحلما�س 
لعب  كل  و�سمان  الأ�سماء،  لنف�س  املتكررة  الت�سكيلة  نف�س  على 

ملركزه دون وجود املناف�س له.
الهال، وماذا عملت حتى  ال�ستثمار يف  اإدارة  تفعيل  اأي�سًا يجب 
الآن، وهل هناك عقود رعاية ودخول �سركاء جدد واإيجاد ب�سمة 

لهم بعيدًا عما مت اإجنازه من اإدارات �سابقة.
ب�سكل  تفعيلها  وعــدم  املــال،  �سوق  يف  كبرية  ماركة  الهال  ا�سم 
املناف�سني  ويجعل  بالنادي  ي�سر  ال�سم  من  وال�ستفادة  �سحيح 
بدون  يح�سل  لن  النجاح  وهذا  لأنديتهم  الرعاة  كعكة  من  ياأكلون 

متابعة من الإدارة.
للنادي  جدد  رعاة  دخول  عن  ن�سمع  مل  بالق�سرية  لي�ست  فرتة  من 
يف  مــعــروف  ا�سم  ولهم  الــنــادي،  دعــم  يف  ثقا  تــواجــدهــم  وميثل 
احلالية  الإدارة  لب�سمة  يحتاج  ال�ستثماري  والنجاح  ال�سوق 
الفريق  يف  الريا�سي  ال�ستثمار  يف  وفعلية  نوعية  نقلة  لعمل 
بالبطولت  الأخرى  الأندية  كليًا عن  للهال املختلف  وكتميز مايل 

والإجنازات والريادة الريا�سية على م�ستوى القارة الآ�سيوية.
جماهري الهال تعترب الرقم ال�سعب والأكيد لنجاح النادي وزيادة 
مداخيله املالية من خال اإيجاد اأفكار جديدة، اأو على الأقل اإعادة 

الأفكار ال�سابقة، التي كانت ناجحة يف وقتها.
لزالت الأندية ب�سكل عام تتعلم من ال�سابق خا�سًة بعد الإجراءات 
املالية  الكفاءة  �سهادة  ووجــود  الريا�سية  احلوكمة  يف  ال�سارمة 
من  وال�ستفادة  املداخيل  وزيــادة  امل�ساريف  تقنني  اىل  اأدت  كلها 

موجودات وجماهريية هذه الأندية.
الأنــديــة  واإدارة  بــذاتــه،  قائما  علما  اأ�سبحت  الريا�سية  الإدارة 
حتى  البناء  يكمل  فريق  وكل  متكامل  عمل  لفريق  يحتاج  الكبرية 

الو�سول ملخرجات تر�سي الطموح وتزيد الإنتاجية.
اإ�ضاءات

خطوة  ال�سهراين  ويا�سر  الفرج  �سلمان  الاعبني  عقد  جتديد   -
اأي لعب يتجاوز عمره  اأن  لــاإدارة، ولكن روؤيتي اخلا�سة  جيدة 
�سنتني  من  اأكرث  معه  التجديد  اأو  التعاقد  عدم  اأرى  الثاثني،  �سن 
فقط ولنا جتارب �سابقة يف ذلك؛ حيث اإن الاعب بعد توقيع العقد 

ينخف�س م�ستواه وي�سبح لي�س لديه الطموح والرغبة للتطوير.
- الدوري اأ�سبح اأ�سعب على الهال بعد تعرثاته ودخول ال�سباب 
بعد جتدد  كبرية  رغبتهما  واأ�سبحت  املناف�سة،  على خط  والأهلي 
اآمــالــهــم، ولــنــا يف قـــادم اجلـــولت مــفــاجــاأة كــبــرية غــري متوقعة، 
ال�سدارة  دفة  توجيه  يف  دور  الرتتيب  اآخر  يف  لاأندية  و�سيكون 

والبطولة.

mohammed158888@

من�سة الكلمة الزعيم يعزز صفوفه 
بالحمدان وتيكسيرا

جدة – هالل �ضلمان
عزز الهال �سفوفه يف فرتة النتقالت ال�ستوية باعبني بارزين يف 
خطوة من اإدارته؛ لتدارك اأو�ساع الفريق الذي اأهدر العديد من النقاط 

يف اجلولت الأخرية من دوري املحرتفني.
مع  بتعاقده  الثقيل  العيار  من  حملية  �سفقة  عن  الهال  و�سيعلن 
مهاجم ال�سباب ومنتخبنا ال�سعودي عبدالله احلمدان، البالغ من العمر 
اإدارة الزعيم اتفقت مع الاعب  اأن  اأكدت م�سادر عدة  21 عاما، حيث 

على جميع بنود العقد، ومل يتبق �سوى الإعان الر�سمي.
 5 مقابل  عقده  لتجديد  ال�سباب  اإدارة  عر�س  رف�س  قد  احلمدان  وكــان 
مايني ريال يف املو�سم، ودخل الفرتة احلرة التي تتيح له التوقيع مع 

اأي ناد، ليتدخل الهال ويك�سب �سفقة مميزة.
الـــدوري،  يف  األــعــاب  �سانع  اأف�سل  احلــمــدان  ويــعــد 
اأهداف حتى  اأنه مهاجم �سريح؛ حيث �سنع 7  رغم 
يو�سف  املــغــربــي  عــلــى  متفوقا   ،14 الــــ  ــة  اجلــول

اجلبلي جنم الباطن.
مــن جهة اأخــــرى، اقـــرتب الــهــال مــن اإعــان 
مع  اتــفــاق  اإىل  تو�سله  بــعــد  اأجــنــبــيــة  �سفقة 
الـــربازيـــلـــي األــيــكــ�ــس تــيــكــ�ــســريا لعـــب فــريــق 

جيانغ�سو �سونينغ ال�سيني.
ويــبــلــغ تــيــكــ�ــســريا مـــن الــعــمــر 31 عــامــا، 
لكن  والن�سر  الــهــال  �سمه  على  وتناف�س 
ح�سوله  لعدم  ال�سفقة  من  ان�سحب  الأخــري 
على �سهادة الكفاءة املالية، وبعد مفاو�سات 
اتفاق  اإىل  التو�سل  يف  الهال  جنح  �ساقة 
مع الاعب، و�سيعلن قريبا عن التعاقد معه 

ب�سكل ر�سمي.

في دوري األولى..الفيحاء يتعثر.. 
والجبلين يستعيد نغمة االنتصارات

 هدف" مارتينز" مرشح بقوة لجائزة بوشكاش
جدة - البالد

تناقلت مواقع وح�سابات عاملية باإعجاب 
ـــذي �سجله جنم  ال الــرائــع  ــهــدف  ال كــبــري، 
ال�سباب فابيو مارتينز يف مرمى الفي�سلي 
�سمن اجلولة الـ 14 من دوري كاأ�س الأمري 

حممد بن �سلمان للمحرتفني.
بطريقة  هــدفــه  مــارتــيــنــز  �ــســجــل  وقــــد 
تلقى  اأن  بعد  بالكعب  جميلة  ا�ستعرا�سية 

فيديو  وانت�سر  احلــمــدان،  زميله  متريرة 
ــى نـــطـــاق وا�ـــســـع يف مــواقــع  الـــهـــدف عــل

التوا�سل الجتماعي.
واحل�سابات  املواقع  من  الكثري  ور�سح 
هدف النجم الربتغايل ليكون �سمن قائمة 
اأجــمــل الأهــــداف يف الــعــامل الــتــي يحظى 
اأ�سحابها بفر�سة الفوز بجائزة بو�سكا�س 
القدم  لكرة  الــدويل  الحتــاد  يقدمها  التي 

)فيفا( يف كل عام.
وتعاقد ال�سباب مع مارتينز البالغ 
�سبيل  عــلــى  عــامــا   27 الــعــمــر  مـــن 
الإعارة من فريق �سبورتينغ براغا 
العام  من  �سبتمرب   يف  الربتغايل 
رائعة  م�ستويات  ليقدم  املا�سي، 

جعلته حمط اأنظار اجلميع.

بعد سحب قرعة مونديال األندية

األهلي المصري يصطدم 
بالدحيل القطري

جدة – هالل �ضلمان
�سحبت  التي  لــاأنــديــة،  الــعــامل  كــاأ�ــس  قرعة  اأ�ــســفــرت 
)فيفا( يف  القدم  لكرة  الــدويل  اأم�س مبقر الحتــاد  اأول 
زيوريخ عن مواجهة عربية خال�سة بني الأهلي امل�سري 
الدور  يف  امل�ست�سيف  القطري  والدحيل  اأفريقيا،  بطل 

ربع النهائي.
وتقام كاأ�س العامل لاأندية يف الدوحة من 4 اإىل 11 
فرباير املقبل، مب�ساركة اأندية الدحيل القطري والأهلي 
هيونداي  واأول�سان  الأملــاين  ميونيخ  وبايرن  امل�سري 
والفائز  املك�سيكي  اأونال  وتيغري�س  اجلنوبي  الكوري 
كوبا  نهائي  يف  الربازيليني  وباملريا�س  �سانتو�س  من 

ليربتادوري�س، الذي يقام يف 30 يناير اجلاري.
واألغيت املباراة الأوىل بني اأوكاند �سيتي، والدحيل 
بعد ان�سحاب الفريق النيوزيلندي بطل اأوقيانو�سيا من 

البطولة، ليبداأ الدحيل م�سواره من ربع النهائي.

تيغري�س  مبواجهة  الأندية  مونديال  وينطلق 
ثم  يوم 4 فرباير،  الكوري  واأول�سان  املك�سيكي، 

يتواجه الأهلي والدحيل.
فرباير؛   7 يــوم  النهائي  ن�سف  الـــدور  ويــقــام 
من  الفائز  مع  اجلنوبية  اأمريكا  بطل  يلعب  حيث 
يلعب  التايل  اليوم  ويف  واأول�سان،  تيغري�س  لقاء 

 8( ميونيخ  بايرن  مع  والدحيل  الأهلي  من  الفائز 
فرباير(.

فرباير   11 يــوم  البطولة  وتختتم 
مبواجهة جتمع الفريقني الفائزين 

يف الدور ن�سف النهائي.

حائل - خالد احلامد
اأحلق فريق النه�سة اخل�سارة الثانية مب�سيفه الفيحاء 
2/1 اأم�س، يف ختام اجلولة الـ 16 من دوري  الأمري حممد 
بن �سلمان لأندية الدرجة الأوىل لكرة القدم؛ بهذه النتيجة 
رفع النه�سة ر�سيده اإىل 16 نقطة، وتوقف ر�سيد الفيحاء 
على 34 نقطة. ويف حائل، اأوقف اجلبلني �سل�سلة التفريط 
اإىل 31  اأحد 2/1، رافعا ر�سيده  بالنقاط بعد تغلبه على 
اخلليج   وقلب  نقطة.   20 ر�سيده  على  اأحــد  وبقي  نقطة، 
ر�سيد  لريتفع   2/2 اجليل  مع  تعادل  اإىل  بهدفني  تاأخره 

اخلليج اإىل 25 نقطة، واجليل 15 نقطة.
لريتفع   ،3/1 الــنــجــوم  م�سيفه  عــلــى  الثقبة  وتــغــلــب 

ر�سيده اإىل 22 نقطة، وبقي النجوم عند 9 نقاط .



أخيرة
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جدة - البالد
متّكنت هيئة حقوق الإن�سان من م�ساعدة �سيدة يف احل�سول على 

هوية وطنية بعد اأكرث من 30 عاًما.
وقالت الهيئة اإن �سكوى و�سلتها من ال�سيدة تفيد باأنها ل متلك ما 
يثبت هويتها، مما حرمها من التمتع ببع�س حقوقها، وباملتابعة مع 
اجلهات ذات العالقة ملعرفة تفا�سيل احلالة، تبني اأن ال�سيدة �سبق اأن 
عا�ست حتت رعاية اإحدى الأ�سر منذ ولدتها دون ا�ستخراج اأي اإثبات 
لها، اأو اإبالغ اجلهات املخت�سة بذلك، مع اإيهامها باأنها ابنتهم وعدم 

اإخبارها بحقيقة و�سعها، يف خمالفة ج�سيمة لالأنظمة والقوانني.

مطالباتها  وا�ــســتــمــرار  عــامــًا   24 ال�سيدة  بــلــوغ  "بعد  واأ�ــســافــت 
باحل�سول على الهوية، اعرتفت لها ربة الأ�سرة بحقيقة و�سعها واأنها 
لي�ست ابنة لها، فما كان منها اإل النتقال لالإقامة باأحد دور الإيواء، 
ولكنها  بالهوية،  اخلا�سة  معاملتها  اإجــراءات  ا�ستكمال  يف  والبدء 
الهيئة  دفــع  ما  �سنوات،  خم�س  منذ  واإنهاءها  متابعتها  ت�ستطع  مل 
واأ�سباب  املعاملة  حالة  من  للتاأكد  املخت�سة،  اجلهات  مع  للتوا�سل 
النظامية  الإجــراءات  اتخاذ  ب�سرعة  وطالبتها  معاجلتها،  يف  التاأخر 
الالزمة ملعاجلة و�سع ال�ساكية، وتابعت معها حتى مت اإ�سدار هوية 

وطنية لها".

فالح ال�صغري 

اقتراح لصناديق االقتراحات
تــ�ــســتــكــي �ـــســـنـــاديـــق القــــرتاحــــات 
ـــعـــام واخلـــا�ـــس  ــعــمــل ال مبـــواقـــع ال
ـــدر،  ت�سل يف  اإل مــا ن مــن جتــاهــل، 
الغبار  مبظهرها  بع�سها اىل مرحلة 
وم�ساحة ما بداخلها لعلها تتمنى من 
يعطف عليها ويحميها على الأقل من 
" .. �سحيح انها تفتقد اىل  " ال�سداأ 
ورقة وقلم وال كيف ميكن من يريد 
ــــرتاح او مــالحــظــة عــابــرة  كــتــابــة اق
فعل ذلك   مثل العناية اأكرث بدورات 
ان  �سعبا  لي�س    ، اخلارجية  املــيــاه 
وتنظيفها  ملتابعتها  �سخ�س  يتواجد 
كلما تطلب الأمر ل ان ترتك ب�سورة 
مزعجة وروائح كريهة مثل حمطات 
..لبــد  ال�سريعة  الطرق  على  بنزين 
اأخــرى  ال�ــســارة اىل ان حمطات  من 
انعك�س  �ساملة  نظافة  حملة  بـــداأت  
بانتظار  املختلفة  مرافقها  على  هــذا 
بعمل  تتحرك  ان  ع�سى  منها  الباقي 
ملمو�س ، لأنه يوؤدي اىل ك�سب املزيد 
بقيت على حالها  اذا  اما  الزبائن  من 
فــاخلــيــارات مــفــتــوحــة .. املــحــطــات 
اولويات  يف  و�سعها  قريبة  النظيفة 
يبدو   . ق�سريا  كــان  لو  حتى  ال�سفر 
بها  يهتم  ل  من  مع  تطول  ازمتها  اأن 
الأ�سا�سية  متطلباتها  لها  يوفر  ول 

املعروفة �سابقا وحا�سرا.
اقـــــرتاح لــ�ــســنــاديــق القــــرتاحــــات ، 
يتمثل باأنه اذا كان بقاوؤها بال فائدة 
ل�سيما  ب�سريا  ت�سويها  وت�سبب 
الف�سل  مــن  الواجهة  يف  كانت  اذا 
اإزالتها وعدم عودتها  ال بعد حتولها 
اىل �سناديق تخرج بنتائج اإيجابية، 
والكتفاء  نهائيا  عنها  ال�ستغناء  او 
بــو�ــســائــل الــتــوا�ــســل احلــديــثــة مثل 
وحــديــثــا  ـــ�ـــس   ـــوات وال " الإميـــيـــل 
الإنــرتنــت  الأمـــر  لــزم  واإذا  �سيغنال 

والفي�سبوك".
يقظة:

من  لــالقــرتاحــات  �سناديق   وجـــود   
اأجل تقدمي �سكاوى دون الإعالن عن 
اأن  ويجب  مفيد،  مقدمها  �سخ�سية 
يكون كل موظف قادرا على تو�سيل 
زمــالئــه،  اإىل  بــو�ــســوح  احتياجاته 
ــبــول وجــهــات نــظــرهــم. ويـــوؤدي  وق
املدراء دورا فاعال ويجب  وفق راأيي 
خربتهم  ملــجــرد  اخــتــيــارهــم  يــتــم  األ 

املهنية.

falehalsoghair تويرت
hewar2010@gmail.com 

"حقوق اإلنسان" تمّكن سيدة مجهولة من الحصول على هوية
الريا�ض - البالد

واإجــراءات  جــولت  اأن  والـــدواء،  للغذاء  العامة  الهيئة  ك�سفت 
اخلا�سعة  املنتجات  ب�سالمة  املتعلقة  املخالفات  ت�سحيح  متابعة 
املنتجات  بت�سحيح  ــتــزام  الل يف  ارتــفــاًعــا  ر�ــســدت  لإ�ــســرافــهــا، 
املخالفة املر�سودة خالل حملة الرقابة التي نفذتها على منتجات 

مر�سى ح�سا�سية القمح.
واأو�سحت الهيئة اأن ن�سبة اللتزام يف ت�سحيح و�سع املنتجات 
جرى  اإذ   ،%76 بلغت  القمح  ح�سا�سية  ملر�سى  اخلا�سة  الغذائية 
ت�سحيح جميع املخالفات املر�سودة على املنتجات املحلية، و18 
 6 تبقى  فيما   ،24 اأ�سل  من  امل�ستوردة  املنتجات  على  خمالفة 
خمالفات حتت اإجراءات الت�سحيح، كما نفذ مفت�سو الهيئة حملة 
البطاقة  وبيانات  القمح  ح�سا�سية  مر�سى  منتجات  على  للرقابة 
و�سبطوا  من�ساأة،   116 خاللها  وزاروا  بذلك،  املتعلقة  الغذائية 

2850 كغم من املنتجات املخالفة.
الأطعمة  تقدم  التي  الغذائية  "الغذاء والدواء" املن�ساآت  وُتلزم 
يف  احل�سا�سية  م�سببات  عن  بالإف�ساح  املنزل  خــارج  للم�ستهلك 
قائمة وجبات الطعام، وت�سرتط الالئحة عر�س البيانات اخلا�سة 
باملكونات امل�سببة للح�سا�سية يف قوائم الطعام ب�سكل دائم ويف 
مكان وا�سح ومقروء و�سهل الفهم، واأن تكون باللغة العربية مع 

اإمكانية ترجمتها لأية لغة اأخرى.

اكتشاف عالج جيني يبطل 
تأثيرات الشيخوخة

ذروة انخفاص درجات 
الحرارة اليوم

بكني - وكاالت
اإبطال  اإىل عالج جيني جديد، ميكنه  تو�سل علماء �سينيون، 

بع�س تاأثريات ال�سيخوخة. 
ي�سمى  جني  تعطيل  على  للعلماء،  وفًقا  العالج  طريقة  وتعتمد 
 "كات7"، الذي اكت�سف العلماء اأنه م�ساهم رئي�سي يف �سيخوخة 
ت�سو  الربوفي�سور  امل�سروع،  على  امل�سرفة  قالت  فيما   اخلاليا، 
جينغ، اإن العالج  املحدد الذي ا�ستخدموه والنتائج كانت الأوىل 
من نوعها على  م�ستوى العامل، اإذ اأظهرت حت�سنا عاًما يف حالة 

الفئران بعد 8  اأ�سهر من العالج.
وبينت اأنهم حددوا 100 جني من بني حوايل 10 اآلف، وكان 
ب�سيخوخة  اخلاليا . ،  امل�ساهمة  يف  فعالية  الأكرث  هو  "كات7" 
م�سرية اإىل اأن هذا اجلني هو واحد من 10 الآلف من  اجلينات 
املوجودة يف خاليا الثدييات، ومتكن الباحثون من تثبيطه يف 
 كبد الفئران با�ستخدام طريقة ت�سمى الناقل الفريو�سي البطيء .

جدة - البالد
يف  النخفا�س  ذروة  تكون  اأن  لالأر�ساد،  الوطني  املركز  توقع 
درجات احلرارة فجر اليوم )اخلمي�س( وغدا، خا�سة على مناطق 

�سمال وو�سط اململكة.
ونبه املركز يف تغريدة له على "تويرت"، اإىل اأن ن�ساط الرياح 
�سي�ستد ما قد توؤدي اإىل عوا�سف ترابية على �سمال وو�سط اململكة 
ومن ثم متتد اإىل مناطق جنوب وغرب اململكة اليوم وغدا، مطلقا 
ا  "حر�سً ال�سرقية. وقال:  تنبيها متقدما ملدن وحمافظات املنطقة 
اأخذ احليطة واحلذر واللتزام  اإىل  على �سالمتكم ندعو اجلميع 

بن�سائح وتعليمات اجلهات املخت�سة".

% 76

جيل مبدع
اهتم خميم "اإثراء ال�صتوي" الذي نظمه مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي "اإثراء"، باالأطفال 
منذ  الذهنية  قدراتهم  وتنمية  اململكة  يف  واملبدعني  املفّكرين  من  جيل  لتهيئة  فعاليات  منظما 
الطفولة من بنني وبنات ابتداًء من عمر 4 اإىل 15 �صنة، ورفع الوعي لديهم نحو قيمة املعلومات 
معرفية  برامج  )اإثراء(  مبركز  الطفل  متحف  ُيقّدم  حيث  عليها،  املحافظة  وكيفية  التاريخية 

واإبداعية خا�صة لل�صغار، عرب خميم اأقيم حتت عنوان "رحلة عرب الزمن".

 نسبة تصحيح مخالفات 
منتجات "حساسية القمح"

عرض فيلم "حد الطار" في 
صاالت السينما

الشعاب المرجانية تجذب السياح 
لـ"مالديف ينبع"

جدة - خالد بن مر�صاح
اأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، عر�س الفيلم 
ال�سعودي "حد الطار" قريبا يف �سالت ال�سينما 

باململكة.
وقالت يف تغريدة لها على "تويرت": "فيلم حد 
الذي ح�سد موؤخًرا جائزتني يف مهرجان  الطار 
ــــ42،  ال ــه  بــدورت الــــدويل  ال�سينمائي  الــقــاهــرة 
دور  يناير اجلاري يف  ابتداًء من 28  �سيعر�س 

عر�س ال�سينما بال�سعودية".  
وحــقــق الــفــيــلــم، الــــذي اأخـــرجـــه عــبــد الــعــزيــز 

ــدوخــي  ــل بــطــولــتــه فــيــ�ــســل ال ــ�ــســالحــي، ومــث ال
واأ�سوى فهد، ردود اأفعال وا�سعة واإيجابية على 
املمثل  ح�سد  كما  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
ممثل  اأف�سل  جائزة  الدوخي  في�سل  ال�سعودي 
عن الفيلم نف�سه يف مهرجان القاهرة ال�سينمائي.

الطار" اأن يخطو خطوة نحو  "حد  وا�ستطاع 
املــحــافــل الــدولــيــة، وذلـــك مــن خــالل عر�سه يف 
الثالث من دي�سمرب املا�سي يف افتتاحية عرو�س 
مهرجان  يف  العربية  ال�سينما  ـــاق  اآف م�سابقة 

القاهرة ال�سنيمائي. 

ينبع - البالد
باإقبال  ينبع،  يف  ال�سياحية  الــتــجــارب  حتظى 
كبري من ال�سياح املواطنني واملقيمني خالل مو�سم 
ال�سعودية  الهيئة  اأطلقته  ال�سعودية" الذي  "�ستاء 

لل�سياحة.
مهارة  ميلكون  ل  ملـَـن  اأو  للمتخ�س�سني  وميكن 
لتحقيق  ال�ستاء  مو�سم  ا�ستثمار  نهائيًا،  الغو�س 
ال�ساحرة،  ينبع  �سواطئ  اأعماق  يف  ال�سغف  هــذا 
الغو�س"  "اكت�ساف  بــرامــج  اأحــد  يف  بــال�ــســرتاك 
�سهادات  على  حا�سلني  غــو�ــس  مــدربــي  ب�سحبة 
ــخــربات طــويــلــة؛  عــاملــيــة مــعــتــمــدة، ويــتــمــتــعــون ب
مل�ساعدة ال�سياح الراغبني يف خو�س هذه املغامرة 
املرجانية،  وال�سعاب  الأ�سماك  وم�ساهدة  البحرية 

من  البحرية  الرحلة  تقدمه  ما  كل  الباقة  وت�سمل 
وممار�سة  الكاملة،  الغو�س  ومــعــدات  ال�سيافة، 

الأن�سطة املختلفة من الألعاب املائية.
ــبــريًا بني  ومـــن الـــربامـــج الــتــي لــقــيــت رواجـــــًا ك
الأوىل،  بالدرجة  والعوائل  الأ�سدقاء،  جمموعات 
بـ"مالديف ينبع"، وهو عبارة عن رحلة  ُيعرف  ما 
اأحد  بحرية متكاملة ت�ستمر ن�سف يوم تقريبًا يف 
ال�سياح  يف�سلها  التي  اخلالبة  ال�ساطئية  املواقع 
مناطق  من  اإليها  القادمني  اأو  املحليني  ال�سكان  من 
ال�سباحة  لغر�س  اإليها  ويلجاأون  املختلفة،  اململكة 
اإىل  عمقها  ي�سل  التي  النقية  املائية  املناطق  يف 
ــراحــة  70�ـــســـم، وهـــو مـــا ميــنــحــهــم اأجـــــواء مـــن ال

وال�ستجمام بعيدًا عن �سخب احلياة.

اإلطاحة بقاتل شقيق 
زوجته ورجلي أمن

الريا�ض - البالد
الريا�س  يف  الأمنية  الأجــهــزة  اأطاحت 
اأمن  ب�سخ�س قتل �سقيق زوجته ورجلي 
الإعالمي  املتحدث  وقــال  نارية.  بطلقات 
خالد  الــرائــد  الــريــا�ــس  منطقة  ل�سرطة 
الــكــريــديــ�ــس، اإن اإحــــدى الــفــرق الأمــنــيــة 
بالغًا  مبا�سرتها  اأثــنــاء  املنطقة  ب�سرطة 
العمر  الرابع من  بالعقد  قيام مواطن  عن 
تهديد  حتــت  ــه  زوجــت �سقيق  بــاحــتــجــاز 
الــ�ــســالح، داخــــل وحـــــدٍة �ــســكــنــيــٍة بحي 
خلالفاٍت  الريا�س  مدينة  �سرق  املعيزيلة 
نارية  لطلقات  تعر�سوا  بينهما،  عائلية 
بكثافة  النار  باإطالق  اجلاين  مبادرة  اإثر 
نتج  ممــا  ر�سا�س  �سالح  مــن  وع�سوائية 
وا�ست�سهاد  املُْحَتجْز  املواطن  مقتل  عنه 
اثــنــني مــن رجـــال الأمــــن، واإ�ــســابــة رجل 
بحالة  وهــو  الفخذ  يف  نــاري  بعياٍر  اأمــن 
�ــســحــيــة مــ�ــســتــقــرة. ومبــتــابــعــة اجلـــاين 
مت ر�ــســد وجـــوده داخـــل مــزرعــة بهجرة 
الرفيعة )300 كم( �سمال �سرق الريا�س، 
حيث متت حما�سرته والقب�س عليه بعد 
واإ�سابته  الأمــن  رجــال  مقاومة  حماولته 
من  كمية  و�سبطت  بقدمه،  ــارٍي  ن بعياٍر 
وقد  بــحــوزتــه.  املــخــدر  احل�سي�س  مـــادة 
ــافــه وا�ــســتــكــمــال الإجــــــراءات  ــق جـــرى اإي
اإىل  ــتــه  لإحــال بحقه  الــنــظــامــيــة  الأولـــيـــة 

النيابة العامة.
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