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المملكة تتصدر جاذبية االستثمار بفرص واعدة
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مليون وظيفة بقطاع السياحة
الريا�ض -البالد
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تعزيز استخدام اللغة العربية
الريا�ض -البالد

�أبرمت م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود
اخلريية مع �شركة وادي مكة املعرفة واململوكة
جلامعة �أم ال��ق��رى� ،أم�����س ،عقد م�شروع تعزيز
ا�ستخدامات اللغة العربية يف املجتمعات الناطقة
بغريها  ،وذلك مبقر امل�ؤ�س�سة بالريا�ض .
وي�أتي امل�شروع يف �إطار �سعي امل�ؤ�س�سة و�شركة
وادي مكة املعرفة �إىل حتقيق هدف م�شرتك يخدم
تعزيز ا�ستخدامات اللغة العربية يف املجتمعات

الناطقة ب��غ�يره��ا ،م��ن خ�لال ال��ت��ع��اون امل�شرتك
بينهما لتحقيق هذا الهدف ب�إ�صدار منهج علمي
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،وباعتبار
�أن ال�����ش��رك��ة تتمتع ب��الإم��ك��ان��ي��ات واال���س��ت��ع��داد
واخل�برة والت�أهيل لتقدمي اخلدمات والكفاءات
واخل��ب�رات العلمية والبحثية واال�ست�شارية
يف جم����االت م��ت��ن��وع��ة وم��ن��ه��ا خ���دم���ات ترجمة
الكتب واملقررات العاملية والأبحاث ،والندوات
وامل�ؤمترات واخلطب والدرو�س .التفا�صيل �ص2

حمليات

متثل ال�سياحة يف اململكة رك��ي��زة �أ�سا�سية
�ضمن �أه���داف ر�ؤي���ة اململكة  ،2030وتهدف
�إ�سرتاتيجية تنمية ال�سياحة املحلية �إىل رفع
�إ���س��ه��ام القطاع ال�سياحي يف ال��ن��اجت املحلي،
�إ���ض��اف��ة �إىل خلق مليون فر�صة عمل جديدة
بحلول عام  ،2030كما ت�سعى اململكة �إىل �أن
تكون وجهة �سياحية عاملية رائ��دة ت�ست�ضيف
 100مليون زيارة �سنو ًيا بحلول عام 2030؛

وهذا �سيتحقق بال�شراكة مع املجتمع الدويل،
من �أجل �صناعة �سياحة عاملية مزدهرة ،وتطوير
وجهات �سياحية م�ستدامة .وباعتبارها وجهة
�سياحية حديثة ،ركَّزت اململكة يف ا�سرتاتيجيتها
ال�سياحية على اال�ستدامة كركيزة للنمو ال�شامل
ل��ل��ق��ط��اع وت��ع��ظ��ي��م ال��ق��ي��م��ة امل�����ض��اف��ة م��ن خ�لال
ا�ستمرارية احلركة ال�سياحية يف كل املوا�سم
وال��ف�����ص��ول وا���س��ت��ق��ط��اب ال�����س� ّي��اح م��ن خمتلف
�أرجاء العامل.
التفا�صيل �ص6

�أجنبي يف قطاعات خمتلفة خ�لال الن�صف الأول من
العام املنتهي ،ل�شركات تنتمي لدول كربى يف مقدمتها
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية وبريطانيا ،ع�لاوة على
منح رخ�ص لدول نا�شئة ا�ستثماري ًا مثل الهند احلا�صلة
على قرابة  50رخ�صة ا�ستثمارية ،مما يعك�س �شعور
امل�ستثمر بالأمان واال�ستقرار وفر�ص النمو االقت�صادي
يف اململكة.
و�أ�ضافوا �أن ال�سعودية من خ�لال ر�ؤيتها 2030
متكنت من الرتويج لها ا�ستثماري ًا واقت�صادي ًا ،وتلفت

�أكد خرباء اقت�صاد ت�صدر اململكة قائمة الدول اجلاذبة
لال�ستثمارات الأجنبية رغم حالة الركود االقت�صادي
التي عانى منها العامل ج��راء اجلائحة  ،م�شريين �إىل
ت�ن��وع ع��وام��ل ق��وة االقت�صاد ال�سعودي يف مقدمتها
متتعه باحتياطيات قوية وبيئة ت�شريعية وتنفيذية
حمفزة لال�ستثمار  ،وامل��رون��ة يف مواجهة ال�صدمات
االقت�صادية العاملية مما ميكنه من امت�صا�ص �أي �أزمات
 ،م�ست�شهدين يف ذلك ب�إ�صدار  506رخ�ص ا�ستثمار

�أن�ظ��ار دول العامل لال�ستثمار بها يف جم��االت جديدة
مثل القطاع التكنولوجي واالبتكارات  ،وط��رح �سبل
جديدة جاذبة لال�ستثمار الأجنبي يف ال�صناعة وغريها
 ،ومن خالل م�شاريع غري م�سبوقة كمدن امل�ستقبل ويف
مقدمتها "نيوم" وم�شروع البحر الأحمر  ،م�ؤكدين �أن
�إطالق �سمو ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان م�شروع
"ذا الين" �سيخلق بيئة ا�ستثمارية �آمنة �صحي ًا وواعدة
اقت�صاديا ،وهو الأول من نوعه و�سيدفع العديد من دول
العامل �إىل زيادة ا�ستثماراتها يف اململكة.
التفا�صيل �ص6

الفي�صل
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يناق�ش ا�ستثمار وقف
العني العزيزية
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تعاون سعودي
أمريكي فضائي
الريا�ض -البالد

وقعت الهيئة ال�سعودية للف�ضاء �أم�س ،عن طريق تبادل
الوثائق الر�سمية ،افرتا�ضي ًا ،برناجم ًا تنفيذي ًا مع جامعة
�أريزونا يف الواليات املتحدة الأمريكية للتعاون يف امل�شاريع
والأن�شطة ذات العالقة بتخ�ص�صات علوم وهند�سة الف�ضاء.
وي��رك��ز ال�برن��ام��ج التنفيذي ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون بني
اجل�ه�ت�ين يف امل �� �س��ارات امل��رت�ب�ط��ة ب�ع�ل��وم ال�ف���ض��اء ،وب�ن��اء
القدرات يف هذا امل�سار من خالل تبادل الطلبة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني الإداري�ين والباحثني املتخ�ص�صني يف
جماالت علوم الف�ضاء .كما يهدف �إىل ت�شجيع التحاق الطالب
ال�سعوديني بربامج الدرجات العلمية واالن�ضمام للربامج
ال�صيفية الق�صرية يف جم��االت ع�ل��وم وهند�سة الف�ضاء،
وا� �س �ت �ح��داث ف��ر���ص بحثية ت�ع��اون�ي��ة �أخ���رى ب�ين ال�ط�لاب
ال�سعوديني ونظرائهم من طالب اجلامعة.

رفع الدعاوى العمالية
مباشرة عبر(ناجز)

جدة -يا�سر بن يو�سف

�أتاحت وزارة العدل �إمكانية رف��ع جميع ال��دع��اوى التي
تنظر ل��دى امل�ح��اك��م ال�ع�م��ال�ي��ة م�ب��ا��ش��رة ع�بر ب��واب��ة ناجز
الإلكرتونية وذلك بعد ا�ستكمال املتطلبات الإجرائية لكل نوع
منها .و�أبرزت الوزارة �أق�سام الدعاوى العمالية وم�ساراتها،
وهي م�صنفة �إىل � 3أق�سام �أولها الدعاوى العمالية اخلا�ضعة
لنظام العمل ،ودع��اوى العمالة املنزلية وم��ن يف حكمهم،
و�أخري ًا الدعاوى املتعلقة ب�شكاوى �أ�صحاب العمل والعمال
�ضد ال �ق��رارات ال���ص��ادرة م��ن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية فيما يتعلق باال�شرتاك والت�سجيل والتعوي�ض.
التفا�صيل �ص2

تعزيز االستثمارات الصحية
جدة ـ يا�سر بن يو�سف

تتجه ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة مكة املكرمة  ،لال�ستثمار يف
القطاع ال�صحي من خالل امل�شاركة مع القطاع اخلا�ص لتحقيق
التطلعات واال�ستجابة لزيادة الطلب على اخلدمات مب�ستويات
راقية لل�سكان وملوا�سم احلج والعمرة .
وك�شفت درا�سة مت تداولها يف اجتماع نظمته الغرفة التجارية
ال�صناعية مبكة املكرمة �أن��ه ج��رى و�ضع �إ�سرتاتيجيات لكيفية
ت�سويق اخلدمات ال�صحية للم�ستثمرين يف مكة املكرمة ،و�إحداث

رجال ألمع

نقلة نوعية لال�ستثمار يف قطاع ال�صحة ،كما ت�ضمنت الدرا�سة
�إجابات عن ت�سا�ؤالت معظم امل�ستثمرين يف القطاع ال�صحي عن
مدى توفر الأرا�ضي ،والكوادر ال�صحية ،ف�ضال عن التمويل الذي
ي�ساهم يف تي�سري ا�ستثماراتهم يف هذا القطاع ال�صحي ،خ�صو�صا
و�أن ق�ضية الأر���ض تعترب جوهرية لدى امل�ستثمرين يف القطاع،
نظرا لأن الأرا�ضي يف مكة املكرمة تعد ذات قيمة عالية مقارنة
باملناطق الأخ ��رى ،وه��و ما يتطلب تدخل اجلهات ذات العالقة
لتي�سري دخول امل�ستثمرين من داخل وخارج اململكة.

عروس الجبال

ريا�ضة

بايدن يدخل البيت األبيض
ترامب يغادر بوعد العودة
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�أمانة جدة
�إجناز املرحلة الأوىل
لت�صريف مياه الأمطار

الهالل
بطل ال�شتاء

جراحة الفك تنهي
«خناق النوم»
جدة ــ يا�سر بن يو�سف

ك�شفت درا���س��ة مقطعية �أج��ري��ت يف م��رك��ز ط��ب وب��ح��وث النوم
مب�ست�شفى جامعة امللك عبد العزيز �أن جراحة تقومي الفك العلوي
هو �أف�ضل خيار جراحي لعالج متالزمة خناق النوم ،و�أن �أطباء
الأن����ف والأذن واحل��ن��ج��رة ه��م اجل���راح���ون املف�ضلون ل�ل�إح��االت
اجلراحية ملثل هذه الأعرا�ض ،وت�ضمنت الدرا�سة م�سح ًا �إلكرتون ًيا
مت �إر�ساله جلميع الأطباء على م�ستوى اململكة ،حول �أنواع الإحاالت
اجلراحية ملر�ضى متالزمة خناق النوم  ،و�أ�سفرت الدرا�سة �أن عالج
هذه املتالزمة يتم بعدة طرق منها
التفا�صيل �ص4

محليات
2
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الفيصل يطلع على خطط تطوير وقف العين العزيزية
جدة -يا�سر بن يو�سف

ر�أ���س م�ست�شار خ��ادم احلرمني ال�شريفني �أم�ير منطقة
مكة املكرمة ،رئي�س جمل�س نظارة وقف امللك عبدالعزيز
للعني العزيزية  ،الأمري خالد الفي�صل يف مقر الإمارة
بجدة ،اجتماع جمل�س نظارة الوقف.
واطلع �سموه خالل االجتماع على �أعمال �أمانة الوقف
للعام املن�صرم 2020م والأهداف واخلطط املع ّدة لعام
2021م  ،كما �أق�� ّر املجل�س امل��وازن��ة التقديرية للوقف
للعام املايل 2021م .
وا�ستعر�ض املجل�س� آخر امل�ستجدات اخلا�صة ب�أمالك
ال��وق��ف يف حمافظة ج��دة واملحافظات الأخ���رى  ،كما
ج��رت مناق�شة التو�صيات والفر�ص املتاحة لتطوير
وا�ستثمار �أرا�ضي الوقف وامل�شروعات اخلا�صة به.

تقليص أمد التقاضي ورفع جودة المخرجات

وزارة العدل :رفع الدعاوى العمالية مباشرة عبر بوابة «ناجز»
جدة -يا�سر بن يو�سف

�أتاحت وزارة العدل �إمكانية رفع جميع الدعاوى التي تنظر لدى
املحاكم العمالية مبا�شرة عرب بوابة ناجز الإلكرتونية (najiz.
 )saوذلك بعد ا�ستكمال املتطلبات الإجرائية لكل نوع منها.
و�أب��رزت ال��وزارة �أق�سام الدعاوى العمالية وم�ساراتها ،وهي
م�صنفة �إىل � 3أق�سام �أولها الدعاوى العمالية اخلا�ضعة لنظام
ال��ع��م��ل ،ودع����اوى العمالة املنزلية وم��ن يف حكمهم ،و�أخ�ي�ر ًا
الدعاوى املتعلقة ب�شكاوى �أ�صحاب العمل والعمال �ضد القرارات
ال�صادرة من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية فيما يتعلق
باال�شرتاك والت�سجيل والتعوي�ض.

�أخبار �سريعة

أمير تبوك يرأس اجتماع
لجنة الدفاع المدني

تبوك -البالد

ر�أ�س الأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز �أمري منطقة تبوك رئي�س
جلنة الدفاع املدين الرئي�سية يف مكتبه �أم�س اجتماع اللجنة ،وجرى
ا�ستعرا�ض التقارير ال��واردة من الدفاع املدين واللجنة الرئي�سية
واملركز الوطني للأر�صاد ،وتقارير اللجان املحلية امليدانية.
ووجه �سموه مب�ضاعفة اجلهد ورفع اجلاهزية وفق اخلطط املعدة
واتخاذ التدابري الالزمة ،م�شدد ًا على �ضرورة التن�سيق والتعاون
بني خمتلف اجلهات امل�شاركة يف �أعمال اللجنة.

"الصحة" تعلن إعادة جدولة
تلقي لقاح كورونا
الريا�ض  -البالد

�أعلنت وزارة ال�صحة �أم�س (الأربعاء)� ،إمكانية �إعادة جدولة تلقي اللقاح
للم�سجلني لأخذ اجلرعة الأوىل من لقاح فايزر ،وذلك لأ�سباب خارجة عن
�إرادة الوزارة ،نظر ًا لت�أخر التوريد �إىل اململكة وجميع دول العامل ،التي
ت�صدر لها اللقاح من قبل ال�شركة املنتجة للقاح ،ب�سبب �إيقاف م�صنعها
للتو�سع يف خطوط الإن��ت��اج .و�أ�ضافت ال��وزارة �أنها �ستوا�صل تنفيذ
احلملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا ،والتو�سع يف تد�شني املزيد من
مراكز اللقاح؛ لت�شمل جميع مناطق اململكة ،للحفاظ على �صحة و�سالمة
املواطنني واملقيمني ،واحلد من انت�شار فريو�س كوررنا.

الدعاوى الخاضعة لنظام العمل

تدريب وتأهيل العاملين في
القطاع المالي

وبينت �أن الدعاوى العمالية اخلا�ضعة لنظام العمل متر مب�سارين
الأول تقدمي طلب م��ن العامل �أو �صاحب العمل ملكتب العمل
املخت�ص مكان ًا لإجراء الت�سوية الودية ب�ش�أن املنازعة العمالية
وتكون الفرتة الزمنية املعطاة لل�صلح  21يوماً ،مفيدة �أنه بعد
انق�ضاء املدة املحددة نظام ًا ومل يتم ال�صلح ،يقوم املدعي برفع
الدعوى مبا�شرة عرب بوابة ناجز مرفق ًا حم�ضر تعذر ال�صلح،
الذي هو �شرط �أ�سا�سي لقبول الدعوى.

دعاوى العمالة المنزلية

وفيما يخ�ص دع��اوى العمالة املنزلية وم��ن يف حكمهم؛ بينت
الوزارة �أنها متر كذلك مب�سارين �أوالهما رفع املنازعة عن العامل
املنزيل ومن يف حكمه �أو �صاحب العمل لدى جلنة الف�صل يف
خ�لاف��ات العمالة املنزلية وم��ن يف حكمهم ،وح���ددت الأنظمة
مدة � 5أيام لل�صلح ،و�إن مل تنته �صلحاً ،يكون �أمام اللجنة 10
�أي��ام لإ�صدار قرارها يف النزاع ،ويف حال �صدور القرار يحق
ملن �صدر �ضده االعرتا�ض على القرار ب�أن يقوم برفع الدعوى
مبا�شرة عرب بوابة ناجز مرفق ًا قرار اللجنة ،وهو �شرط �أ�سا�سي
لقبول الدعوى.

الشكاوى ضد التأمينات

وفيما يتعلق ب�شكاوى �أ�صحاب العمل والعمال �ضد القرارات
ال�صادرة من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية فيما يتعلق
ب��اال���ش�تراك والت�سجيل والتعوي�ض ،بينت ال����وزارة �أن هذه
النزاعات متر بثالثة م�سارات� ،أولها تقدمي الطلب من العامل �أو
�صاحب العمل لدى اجلهاز املخت�ص بامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية ،وال��ث��اين االع�ترا���ض على ال��ق��رار ال�صادر ح�سب
الت�سل�سل الإداري ل��دى اجلهة املخت�صة يف امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية ،والثالث هو يف حال تظلم املتقدم من عدم
قبول االعرتا�ض املقدم للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية،

الريا�ض -البالد

وذلك برفع الدعوى عرب بوابة ناجز مع �إرفاق القرارات ال�صادرة
من اجلهة املخت�صة بالت�أمينات االجتماعية.
و�أو�ضحت الوزارة �أن رفع الدعاوى العمالية مبا�شرة عرب بوابة
ناجز ي�ساعد يف تقلي�ص �أمد التقا�ضي ورفع جودة املخرجات،
والت�أكد من حترير الدعوى ب�شكل �صحيح ،و�سرعة و�سهولة
قبول الدعوى املكتملة ،وا�ستكمال جميع املتطلبات الأ�سا�سية
لقبول ال��دع��وى ،وذل��ك لرفع فاعلية اجلل�سة الأوىل .يذكر �أن
ال��وزارة �أطلقت خدمة "�صحيفة الدعوى" ب�شكلها اجلديد وفق
منذجة جديدة تقلل من عدد املدخالت املطلوبة وتربط بيانات
امل�ستفيدين بالنفاذ الوطني املوحد .وجرى بناء �صحيفة الدعوى

 28مشروعًا سينمائيًا
للفائزين في مسابقة "ضوء"
الريا�ض  -البالد

و ّقعت هيئة الأفالم �أم�س (الأربعاء) ،اتفاقية مع
 28فائ ًزا يف م�سابقة "�ضوء" لدعم الأف�لام يف
دورتها الأوىل؛ لإنتاج  28م�شروعً ا �سينما ًئيا
�سعوديًا ،بني ن�صو�ص و�أف�لام طويلة وق�صرية
بتمويل ي�صل �إىل �أرب��ع�ين مليون ري���ال ،وذل��ك
خالل احتفاء �أقيم م�ساء �أم�س يف مدينة الريا�ض،
بح�ضور عد ٍد من امل�س�ؤولني يف وزارة الثقافة،
وعدد من املهتمني ب�صناعة الأفالم يف اململكة.
و�أع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة يف ف�براي��ر امل��ا���ض��ي� ،أ���س��م��اء
الفائزين يف م�سارات امل�سابقة الأرب��ع��ة ،حيث
فاز يف م�سار الن�صو�ص املكتملة "�أفالم طويلة"
 8متقدمني ،و 11متقدمًا يف م�سار الن�صو�ص
املكتملة "�أفالم ق�صرية" ،و 6متقدمني يف م�سار

ن�صو�ص حتت التطوير ،ومت�سابقان يف م�سار
الأفالم املكتملة "�أفالم طويلة" ،يف حني اختري 3
مت�سابقني يف م�سار الطلبة.
وب�ين الرئي�س التنفيذي لهيئة الأف�لام عبد الله
�آل عياف القحطاين� ،أن م�سابقة "�ضوء" مرت
بخم�س مراحل من ت�صفيات ،وتر�شيح ،وحتكيم،
واختتمت ب�إعالن النتائج ،ومن ثم بد�أت مرحلة
الإنتاج مببلغ متويل بلغ الأربعني مليون ريال
لهذه امل�شاريع ال��ـ ،28رافعا �شكره ل�سمو وزير
الثقافة رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الأف�لام على
دعمه امل�ستمر للم�شاريع الثقافية ،وم��ن بينها
م�سابقة "�ضوء" لدعم الأف��ل�ام ،وحر�صه على
�أن تظهر امل�سابقة ب�شكل متقن ي�ثري �صناعة
ال�سينما.

التعاون اإلسالمي تدشن
موسمها الفكري الثقافي

اجلديدة بعد ر�صد �أبرز ال�صعوبات التي تواجه امل�ستفيدين عند
تقدمي ال��دع��اوى �إل��ك�ترون��ي��اً ،يف �إج����راءات مرقمنة ووا�ضحة
ت�ضيف �سرعة يف اكتمال الدعوى وقبولها.

بواية ناجز

بوابة ناجز هي من�صة اخلدمات العدلية الإلكرتونية والتي يتم من
خاللها تقدمي كافة خدمات وزارة العدل الإلكرتونية من خالل بوابة
موحدة �سعيا لزيادة ر�ضا م�ستفيدي الوزارة من مواطنني ومقيمني
وقطاعات �أعمال وت�سهي ً
ال للم�ستخدمني للو�صول والتعامل مع
اخلدمات العدلية الإلكرتونية ب�شكل مي�سر و�سريع.

وقعت الأك��ادمي��ي��ة املالية اتفاقية �شاملة م��ع �أك��ادمي��ي��ة �سامبا ،ال��ذراع
التدريبي ملجموعة �سامبا املالية ،بهدف توطيد ال�شراكة بني اجلانبني يف
جمال تطوير الربامج التدريبية والت�أهيلية وتقدمي احللول اال�ست�شارية
يف جمال تطوير املحتوى والتدريب والت�أهيل وبناء الكفاءات ،انطالق ًا
من ا�سرتاتيجية الأكادميية املالية نحو تدريب وتطوير العاملني يف
القطاع امل��ايل وام��ت��داد ًا لربامج �سامبا املوجهة لتدريب وتطوير ورفع
ك��ف��اءة من�سوبيه ،وت��ق��دمي ب��رام��ج حتقق �أه���داف ر�ؤي���ة اململكة 2030
ومبادرات برنامج تطوير القطاع املايل.
ووقع املذكرة كل من مدير عام الأكادميية املالية مانع �آل خم�سان ،ورئي�س
�أكادميية �سامبا مدير التدريب وتطوير املوظفني يف جمموعة �سامبا خلود
الغاطي ،وذلك بح�ضور فرق العمل من كال اجلانبني  .و�أو�ضح مدير عام
الأكادميية �أن التعاون مع �أكادميية �سامبا ي�أتي �ضمن توجهات الأكادميية
اال�سرتاتيجية ع�بر دع��م وتعزيز ال��ق��درات الب�شرية يف القطاع امل��ايل
و�إج��راء البحوث وتقدمي امل�شورة �أو الأفكار يف الق�ضايا والتوجهات
اخل��ا���ص��ة ب��ال��ق��ط��اع ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ت��ق��دمي ح��ل��ول ال��ت��دري��ب والتطوير
املعرتف بها دوليًّا واملتوافقة مع البيئة املحلية التي تعزز التميز املهني
واملمار�سات الأخالقية� ،إ�ضاف ًا �إىل توفري حلول وتقنيات مبتكرة وفعّالة
لتنمية العاملني يف القطاع املايل.

بالتعاون بين مؤسسة سلطان الخيرية ووادي مكة المعرفة

تعزيز استخدامات العربية في
المجتمعات الناطقة بغيرها
الريا�ض -البالد

جدة -وا�س

د�شنت الأمانة العامة ملنظمة التعاون
الإ����س�ل�ام���ي �أم�������س الأول ،مو�سمها
الفكري الثقايف  2021م مبحا�ضرة عن
"التعليم العايل وكوفيد  - 19الفر�ص
والتحديات" �ألقتها رئي�سة جامعة عفت
يف ج��دة الدكتورة هيفاء جمل الليل،
وذلك مبقر الأمانة العامة.
و�أو���ض��ح��ت م��دي��رة �إدارة الأ���س��رة يف
الأمانة العامة للمنظمة مها عقيل� ,أن
امل��ح��ا���ض��رة ال��ت��ي ت���أت��ي ب��ال��ت��زام��ن مع
اليوم العاملي للتعليم الذي يحل يف الـ
 24من يناير من كل عام� ,سلطت ال�ضوء
على ال���دور ال��ذي ي�ضطلع ب��ه التعليم
يف حتقيق التنمية وال�سالم ،و�أهمية
العمل من �أجل احل�صول على التعليم
اجليد املن�صف وال�شامل وفر�ص التعلم
ومواكبة التعلم مدى احلياة.

�أب���رم���ت م���ؤ���س�����س��ة ���س��ل��ط��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز
�آل ���س��ع��ود اخل�ي�ري���ة م���ع ���ش��رك��ة وادي مكة
امل��ع��رف��ة وامل��م��ل��وك��ة جل��ام��ع��ة �أم ال��ق��رى عقد
م�شروع تعزيز ا�ستخدامات اللغة العربية
يف املجتمعات الناطقة بغريها  ،وذل��ك مبقر
امل�ؤ�س�سة بالريا�ض .
ووقع عقد االتفاقية مدير عام امل�ؤ�س�سة �صالح
بن �إبراهيم اخلليفي ،فيما وقعها عن �شركة
وادي مكة املعرفة املدير التنفيذي املهند�س
�أمني مياين.
وي���أت��ي امل�����ش��روع يف �إط���ار �سعي امل�ؤ�س�سة
و�شركة وادي مكة املعرفة �إىل حتقيق هدف
م�����ش�ترك ي��خ��دم ت��ع��زي��ز ا���س��ت��خ��دام��ات اللغة
ال��ع��رب��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ن��اط��ق��ة ب��غ�يره��ا،
م��ن خ�لال ال��ت��ع��اون امل�شرتك بينهما لتحقيق
ه���ذا ال���ه���دف ب����إ����ص���دار م��ن��ه��ج ع��ل��م��ي لتعليم
اللغة العربية للناطقني ب��غ�يره��ا ،وباعتبار
�أن ال�شركة تتمتع بالإمكانيات واال�ستعداد
واخلربة والت�أهيل لتقدمي اخلدمات والكفاءات
واخل�ب�رات العلمية والبحثية واال�ست�شارية
يف جم���االت متنوعة ومنها خ��دم��ات ترجمة
الكتب واملقررات العاملية والأبحاث ،والندوات
وامل���ؤمت��رات واخلطب وال��درو���س .ويت�ضمن
امل�شروع طباعة �إ�صدار خا�ص من كتاب الطالب

امل�ستوى الأول والثاين والثالث والرابع يف
�سل�سلة �أم القرى لتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها (م�صمم بجودة عالية) ،وتوفري ن�سخة
�إلكرتونية للكتاب ،كما يت�ضمن امل�شروع طباعة
�إ�صدار خا�ص من كتاب املعلم -امل�ستوى الأول
والثاين والثالث والرابع -يف �سل�سلة �أم القرى
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها (م�صمم
بجودة عالية) وتوفري ن�سخة �إلكرتونية له.
ويحتوي امل�شروع على تنفيذ عدد من الدورات
ال��ت��دري��ب��ي��ة (واق����ع����ي) ،وع����دد م���ن ال�����دورات
التدريبية (عن طريق االت�صال املرئي عن بعد

)  .يذكر �أن م�ؤ�س�سة �سلطان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سعود اخل�يري��ة ،ت��ق��ود ج��ه��ودا ك��ب�يرة يف
ت��ع��زي��ز ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة
وذل��ك عرب العديد من امل�سارات التي يتبناها
برنامج الأم�ي�ر �سلطان ب��ن عبدالعزيز لدعم
اللغة العربية يف " اليون�سكو " عرب �شراكات
فاعلة مع منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم
وال��ث��ق��اف��ة "اليون�سكو" ،كما تعد امل�ؤ�س�سة
�شريك ًا �إ�سرتاتيجي ًا ملنظمة اليون�سكو لدعم
االه��ت��م��ام باللغة العربية ،وتنفذ العديد من
الربامج والأن�شطة يف هذا اجلانب.

محليات
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أمير المدينة يشيد بإنجازات غرفة ينبع

املدينة املنورة -البالد

�أ�شاد الأمري في�صل بن �سلمان بن عبد العزيز �أمري
منطقة املدينة امل�ن��ورة ،بن�شاط و�إجن ��ازات الغرفة
التجارية ال�صناعية مبحافظة ينبع ،م��ؤك��د ًا على
�أهمية دور الغرف التجارية وال�صناعية يف التنمية،
وتطلعات القيادة الر�شيدة� ،أيدها الله ،لإ�سهاماتها
الإيجابية والوطنية ،مبدي ًا تطلعه لقيام الغرفة بدور
�أ�سا�سي يف تقدمي الدعم وامل�ساندة والت�سهيالت
الالزمة خلدمة رج��ال و�سيدات الأع�م��ال ،وتذليل
العقبات ال�ت��ي ت��واج��ه �شباب و��ش��اب��ات الأع �م��ال،
خللق املزيد من الفر�ص اال�ستثمارية والوظيفية
للمواطنني ،يف ظل ما تتميز به املنطقة وحمافظاتها
م��ن م �ي��زات ن�سبية ع��ال�ي��ة ال��س�ت�ق�ط��اب امل��زي��د من
اال�ستثمارات.
ج��اء ذل��ك ل��دى ا�ستقباله مبكتبه� ،أم ����س ،رئي�س
جمل�س �إدارة ال�غ��رف��ة م��راد ال �ع��روي ،وع��دد من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة حيث ا�ستمع �إىل �شرح عن
�أب��رز �إجنازاتها و�إ�سهاماتها يف االرت�ق��اء بقطاع
الأعمال وريادة الأعمال وبرامج التوطني مبحافظة
ينبع خ�لال ال�ع��ام 2019م ،كما ت�سلم ن�سخة من
تقرير �أن�شطة و�إجن� ��ازات جمل�س الإدارة للعام
2019م ،بالإ�ضافة �إىل تقرير عن �أه��م مبادرات
القطاع اخلا�ص والغرفة للتخفيف من تداعيات
جائحة كورونا.

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

�أ�صدر وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية املهند�س �أحمد بن �سليمان
الراجحي ،ق��را ًرا يق�ضي ب��إل��زام املن�صات الإلكرتونية الت�شاركية بق�صر
التعامل املبا�شر على العامل ال�سعودي فقط وعدم التعامل مع العامل غري
ال�سعودي �إال من خالل املن�ش�آت امل�شغلة.
ويهدف ال�ق��رار �إىل احل��د من العمالة املخالفة ،و�إي�ج��اد بيئة عمل منا�سبة

وممكنة لل�سعوديني مبجال العمل الت�شاركي يف �أن�شطة خمتلفة ،وحتفيز
ا�ستثمار رواد الأعمال واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة لتغطية االحتياج
ب�شكل نظامي.
و�أك��دت ال ��وزارة على �أن ه��ذا ال�ق��رار ي�أتي �ضمن م�ساعيها لتنظيم �سوق
العمل مبا يواكب التطورات التي ت�شهدها اململكة على خمتلف الأ�صعدة ومن
�أبرزها �أمناط العمل احلديثة ،حيث يعد العمل من خالل املن�صات الإلكرتونية

الت�شاركية من �أبرز تلك الأمناط.
وع��رف ال�ق��رار املن�صة الإلكرتونية الت�شاركية ب�أنها �أي تطبيق �أو موقع
�إل�ك�تروين يعمل كو�سيط لت�سهيل و�صول اخلدمات للم�ستهلك من خالل
ت�شارك الأ�صول املادية والب�شرية مع الأفراد.
و�سيدخل القرار حيز التنفيذ بعد ( )180يو ًما من ن�شره يف موقع الوزارة،
و�ستتخذ الوزارة جميع الإجراءات الالزمة ل�ضمان التزام املن�ش�آت بالقرار.

المشاركون في ندوة جامعة أم القرى:

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

برعاية م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني� ،أمري منطقة مكة
املكرمة الأمري خالد الفي�صل ،نظمت جامعة �أم القرى ممثلة
يف كر�سي امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ مكة بالتن�سيق مع
دارة امللك عبدالعزيز� ،أم�س ،ندوة "اململكة امل�ستقبل يف
�ضوء تطلعات و�إ�سرتاتيجيات امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود" ،بح�ضور رئي�س اجلامعة الدكتور معدي �آل
مذهب ،وامل�ست�شار يف الديوان امللكي الأمني العام املكلف
ل��دارة امللك عبد العزيز الدكتور فهد ال�سماري ،و�أ�ستاذ
الكر�سي الدكتور عبد الله ال�شريف.
و�أ�شاد رئي�س اجلامعة مبا حتت�ضنه اجلامعة من كرا�سي
علمية ال �سيما كر�سي امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ مكة
ال ��ذي ُي�ع��د يف م�ق��دم��ة ال�ك��را��س��ي امل�ت�م�ي��زة ع�ل��ى م�ستوى
اجلامعات ال�سعودية ملا يحمله من �شرف اال�سم والريادة
يف توثيق منجزات قائد البالد وخدمة مكة ب�إنتاجه العلمي
الذي بلغ  22كتا ًبا و 52بحثًا علم ًّيا.
م��ن جهته �أو��ض��ح ال��دك�ت��ور عبدالله ال�شريف �أن ال�ن��دوة
تهدف �إىل توثيق تاريخ الوطن وتطوراته املطردة منذ عهد
م�ؤ�س�س البالد امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن -طيب الله
اً
و�صول لعهد قائد م�سرية جمدها امللك �سلمان بن
ث��راه-
عبد العزيز -حفظه الله -يف �ضوء تطلعاته و�إ�سرتاتيجياته
التي �صاغها بحزم وقيادة حكيمة لبناء م�ستقبل �أف�ضل
للمملكة و�شعبها ،م�ضيف ًا �أن الندوة تتلم�س حنكته وحكمته
وخربته الكبرية يف املواءمة بني الثوابت واملتغريات والأخذ
ب�أ�سباب التطور والتقدم وفق ر�ؤية اململكة.
كما تناول الدكتور فهد ال�سماري يف كلمته �شخ�صية امللك
�سلمان الثقافية ،م�شري ًا �إىل العلم امل�ؤرخ الذي يقوده لبناء
م�ستقبل الوطن ليثبت �أن التاريخ لي�س ما�ضيا �أو علما
ُين�سى بل ثقافة ممتدة لإجناز احلا�ضر والوعي به ،لكونه
عمق و�أ�سا�س �شخ�صية الإن�سان ،وم�صدر �إلهام الأجيال
النا�شئة لفهم الأم��ور والنظر يف امل�ستقبل ،وه��ذا مدعاة

لفخر ال�شعب بقيادتهم الر�شيدة.
عقب ذلك ا�ستعر�ض امل�شاركون يف الندوة يف �أوراقهم
�شخ�صية خ ��ادم احل��رم�ين ال���ش��ري�ف�ين امل �ل��ك ��س�ل�م��ان بن
عبدالعزيز-حفظه الله ، -حيث ا�ستعر�ض نائب رئي�س
جمل�س ال�شورى �سابقًا الدكتور عبدالله املعطاين :مالمح
�شخ�صية امللك �سلمان وخرباته املنعك�سة على تطور البالد
وازدهارها يف خمتلف امليادين.
ب ��دوره حت��دث ع�ضو جمل�س ال���ش��ورى �أ��س�ت��اذ ال�ت��اري��خ
بجامعة امللك �سعود �سابقًا الدكتور �أح�م��د الزيلعي عن
انعكا�س التكوين الثقايف للملك �سلمان ب��ن عبدالعزيز
حفظه ال�ل��ه -على م�سرية النه�ضة الوطنية منذ توليهمقاليد احلكم حينما �ألقى عنايته الكرمية بالنوادي الأدبية
وحتويل بع�ضها �إىل مراكز ثقافية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستحداث
هيئات م�ستقلة تتوىل قيادة القطاع الثقايف ال�سعودي،

إنجاز وتطلعات

�إجن���ازات متعددة حققتها اململكة يف كافة القطاعات
منذ �إط�لاق ر�ؤي��ة  2030حيث �شهدت من ً
ً
اقت�صاديا
��وا
ً
متعاظما نتيجة ل�ل�إج��راءات والإ�صالحات املالية التي
اتخذتها وامل�شاريع الواعدة التي تعزز قدراتها وت�سهم
يف تنميتها ال�شاملة بالإ�ضافة �إىل حت�سني اخلدمات
احل��ك��وم��ي��ة وت���وف�ي�ر ف��ر���ص ال��ع��م��ل وال�����س��ك��ن امل�لائ��م
للمواطنني ،والت�صدي ب��ح��زم للف�ساد ،وجناحها يف
مواجهة جائحة كورونا والتغلب على �آثارها وتداعياتها
بحكمة وحنكة قيادتها الر�شيدة واهتمامها ب�صحة
و�سالمة الإن�سان ،واال�ستغالل الأمثل للموارد وحتفيز
وتعزيز ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص وت�شجيع اال�ستثمار
وال�شراكات الذكية.
وعززت اململكة من مكانتها الدولية بتقدمها يف العديد
من امل���ؤ���ش��رات وتقارير التناف�سية العاملية وتطورها
املذهل يف البنية الرقمية كما ب��رز دوره��ا ال��رائ��د على
امل�ستوى الإقليمي والدويل يف احلفاظ على �أمن املنطقة
وا�ستقرار �أ�سواق النفط وت�أمني حركة التجارة العاملية
ومكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وما بذلته من جهد كبري
خالل رئا�ستها ملجموعة الع�شرين وما حتقق من نتائج
خلري الب�شرية جمعاء.
وي�أتي اعتزاز جمل�س الوزراء يف جل�سته ،عرب االت�صال
املرئي� ،أم�س الأول ،برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني
ً
تقديرا ملا حققته اململكة
امللك �سلمان بن عبد العزيز،
من �إجنازات يف �إطار التحول والإ�صالحات املت�سارعة
ومنها ت�ضاعف الإيرادات غري النفطية ،ومتكني املر�أة يف
�سوق العمل ،ورفع م�ستوى التناف�سية يف بيئة الأعمال،
وتفعيل دور �صندوق اال�ستثمارات العامة ،والتح�سن
الكبري املحرز يف حماية البيئة ،ومبادرة اململكة التي
�أق��رت��ه��ا قمة ق���ادة دول جمموعة الع�شرين (،)2020
بخ�صو�ص االقت�صاد الدائري للكربون.
هذه الإجن���ازات متثل مرحلة هامة على طريق حتقيق
الآمال والتطلعات يف هذا العهد الزاهر امليمون مل�ستقبل
�أف�ضل يف هذا الوطن الطموح الذي ي�ستهدف التحول
�إىل حكومة عالية الأداء تت�سم بالفعالية وال�شفافية
وامل�������س���اءل���ة ،ومت��ك��ن امل���واط���ن�ي�ن وال���ق���ط���اع اخل��ا���ص
وامل�ؤ�س�سات غري الربحية من �أخذ املبادرة يف ا�ستك�شاف
الفر�ص املتاحة لتحقيق �أهداف الر�ؤية.

الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة:

 6مليارات دوالر سنويا لدعم القطاع
الزراعي في الدول األعضاء
جدة -عبد الهادي املالكي

وذلك حقق تنو ًعا ملحوظً ا يف م�صادر الدخل واال�ستثمار
االقت�صادي الأمثل يف ميادين واع��دة من خ�لال تن�شيط
ال�سياحة وتوفري فر�ص عمل لأبناء وبنات الوطن.
ولفت الدكتور الزيلعي النظر �إىل م�ضامني كلمة خ��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني يف امللتقى العاملي الأول ل�ل�آث��ار يف
اململكة م��ن حر�صه وت��أك�ي��ده على �أهمية الآث ��ار وال�تراث
احل���ض��اري يف ت�أ�صيل ت��اري��خ اململكة وتوثيقها لتكون
منوها باحلدث العلمي
هوية وطنية را�سخة لدى الأجيالً ،
الذي حتققت به �آمال متخ�ص�صي لغة ال�ضاد متثل ب�إن�شاء
جممع امللك �سلمان العاملي للغة العربية� ،إح��دى املبادرات
الإ�سرتاتيجية الوطنية ل��وزارة الثقافة ،لي�صبح مرجعية
عاملية خلدمة اللغة العربية واالرتقاء بها وحفظها بت�صحيح
الأخطاء ال�شائعة يف تراكيبها اللغوية .ويف اخلتام كرم
رئي�س اجلامعة امل�شاركني يف الندوة.

كلمة

�أط�ل�ق��ت غ��رف��ة امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة ب��ال�ت�ع��اون مع
جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية وامل�ؤ�س�سة
الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة ومركز
التجارة الدولية فعاليات معر�ض متور املدينة
املنورة االفرتا�ضي ال��دويل يف �إط��ار برنامج
م �ب��ادرة امل���س��اع��دة م��ن �أج ��ل ال�ت�ج��ارة للدول
ال�ع��رب�ي��ة (الأف �ت �ي��ا���س) ،ال ��ذي ت���ش��رف عليه
امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة.
و�أو�ضح املهند�س هاين �سامل �سنبل ،الرئي�س
التنفيذي للم�ؤ�س�سة  ،اجل�ه��ود التي تبذلها
امل�ؤ�س�سة ،نيابة عن جمموعة البنك منذ �سنة
 ،2016م���س� ِّ�خ��ر ًة خ�برت�ه��ا وجت��رب�ت�ه��ا لدعم
الأن�شطة التي ت�ساهم يف تطوير قطاع التمور
مبنطقة املدينة املنورة ،وذلك يف �إطار مذكرة
التفاهم التي وقعتها امل�ؤ�س�سة مع غرفة
امل��دي �ن��ة امل� �ن ��ورة ،يف  16يونيو
 ،2017م ��ن �أج � ��ل امل���س��اه�م��ة
يف ال��رف��ع م��ن � �ص��ادرات ه��ذا
را �إىل �أن
ال� �ق� �ط ��اع م� ��� �ش�ي� ً
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ت ��دع ��م ال �ق �ط��اع
ال��زراع��ي ب��ال��دول الأع�ضاء
مب��ا ي�ت�راوح م��اب�ين 5
�إىل  6م �ل �ي��ارات
دوالر �أم��ري�ك��ي
�سنوياً.
وردا ع �ل��ى

�س�ؤال (البالد) عن �إمكانية تو�سيع م�شاريع
دعم قطاع زراع��ة التمور �إىل مناطق �أخرى
يف اململكة ودول منظمة التعاون الإ�سالمي
�أج ��اب امل�ه�ن��د���س �سنبل،بقوله :فيما يتعلق
مبو�ضوع الدعم نحن نعمل على التعرف على
احتياجات الدول الأع�ضاء يف كل القطاعات
مبا فيها القطاع ال��زراع��ي وات��وق��ع ان يكون
هناك م�شاريع �أخرى يف اململكة لدعم القطاع
الزراعي .و�أ�ضاف� ":أما فيما يتعلق مبو�ضوع
ال��دول الأع���ض��اء الأخ ��رى لدينا الآن برامج
تخدم القطاع ال��زراع��ي فيها ،منها التمويل
وال�برام��ج اخلا�صة ببناء ال�ق��درات وم�ساندة
ال���ش��رك��ات ال �ت��ي ت�ع�م��ل يف ال�ق�ط��اع ل�ل��ول��وج
�إىل الأ� �س��واق اخل��ارج�ي��ة والت�صدير ولدينا
�شراكات الآن وهناك منظمة جديدة �أن�شئت
بدعم م��ن البنك الإ��س�لام��ي للتنمية واملنظمة
الإ�سالمية للأمن الغذائي ومقرها العام
كازاخ�ستان وت�ضم يف ع�ضويتها
ال��دول الأع�ضاء مبنظمة التعاون
اال��س�لام��ي ول��دي�ن��ا ت �ع��اون كبري
معهم �أي�ضا لتوفري هذه الربامج
للدول الأع�ضاء يف جمال الأمن
الغذائي وال يخلو الربنامج
ال� ��� �س� �ن ��وي ع� � ��ادة م��ن
ن���س�ب��ة ك �ب�يرة ج��دا
ل� ��دع� ��م ال� �ق� �ط ��اع
الزراعي.

مركز الملك سلمان يواصل دعم المحتاجين والالجئين
�أبني -عمان  -مقدي�شو  -وا�س

يوا�صل مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن���س��ان�ي��ة ت �ق��دمي م���س��اع��دات��ه للمحتاجني
والالجئني يف اليمن والأردن وال�صومال،
ففي اليمن وزع املركز �أم�س الأول3.200 ،
حقيبة مدر�سية لطالب امل��دار���س م��ن ذوي
االحتياجات اخلا�صة والفئات الأ�شد �ضعف ًا
يف مناطق خنفر و��ش�ق��رة مبحافظة �أب�ين،
ا�ستفاد منها  3.200طالب.
ويف الأردن وا��ص��ل امل��رك��ز ت��وزي��ع ك�سوة
احتياجا،
ال�شتاء للأ�سر الالجئة والأك�ث�ر
ً
ح�ي��ث ج ��رى �أم ����س الأول ت��وزي��ع 1,868

حقيبة �شتوية بالإ�ضافة �إىل  3,736بطانية،
ا�ستفاد منها � 2,068أ�سرة يف حمافظات
عمان وجر�ش والبلقاء واملفرق.
ويف ال�صومال وزع املركز �أم�س الأول 30
طنًا و 500كيلو غرام من التمور للمحتاجني
والأرام� � ��ل والأي� �ت ��ام وذوي االح�ت�ي��اج��ات
اخل��ا� �ص��ة يف م��دي��ري�ت��ي ورت��ان �ب��دا وداج ��ر
ومنطقة رج��و ب�إقليم ب�ن��ادر يف مقدي�شو،
ا�ستفاد منها  22.800ف��رد .وي�أتي توزيع
التمور يف �إط��ار م�شروع توزيع  300طن
م��ن التمور على املحتاجني وال�لاج�ئ�ين يف
ال�صومال.
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استشاري لـ
جدة ــ يا�سر بن يو�سف

ك�شفت درا� �س��ة مقطعية �أج��ري��ت يف م��رك��ز طب
وبحوث النوم مب�ست�شفى جامعة امللك عبد العزيز
�أن ج��راح��ة ت�ق��ومي ال�ف��ك ال�ع�ل��وي ه��و �أف���ض��ل خيار
جراحي لعالج متالزمة خناق النوم ،و�أن �أطباء
الأنف والأذن واحلنجرة هم اجلراحون
املف�ضلون ل�ل�إح��االت اجلراحية ملثل
هذه الأعرا�ض .و�أو�ضح لـ"البالد"
ا� �س �ت �� �ش��اري �أم� ��را�� ��ض اجل �ه��از

 44سريرا سعة
أقسام العناية المركزة
بالمدينة المنورة
املدينة املنورة ـ حممد قا�سم

�أك��د وزي��ر ال�صحة الدكتور توفيق الربيعة �أهمية
حت�سني ومتابعة امل�شاريع املنفذة وجتويد اخلدمات
ال�صحية امل�ق��دم��ة ل�ل�م��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين حتقيق ًا
لتطلعات القيادة احلكيمة.
جاء ذلك خالل تد�شينه �أم�س ع��ددا من امل�شروعات
ال�صحية يف منطقة املدينة املنورة �شملت تد�شني
املرحلة الثانية م��ن �أق�سام العناية امل��رك��زة ب�سعة
�سريرية قدرها � 44سرير ًا  ،وق�سم التعقيم املركزي
مب�ساحة  1400مرت مربع ،وثمانية غرف عمليات
للجراحة املطورة من �ضمنها غرفه عمليات رقمية يف
م�ست�شفى املدينة املنورة.
كما �أطلق مبادرة" لنكن دفئ ًا لهم" التي تهدف �إىل
توفري عيادات عالجية وتثقيفية خم�ص�صة الطفال
مر�ضى الربو واالطفال املعر�ضني لأمرا�ض ال�شتاء
ال�شائعة االخرى وذلك يف مركز �صحي الهجرة .
بعد ذل��ك تفقد �سري العمل يف ع��دد من امل�شروعات
اجلاري تنفيذها وت�ضمنت عدد ًا من املراكز ال�صحية
 ،ومبنى ال�ع�ي��ادات اخل��ارج�ي��ه و�أق���س��ام ال�ط��وارئ
مب�ست�شفى امللك فهد ،وم�شروع العيادات اخلارجية
مب�ست�شفى الن�ساء والوالدة والأطفال.
واختتم جولته بزيارة مركز لقاحات كورونا كوفيد
 19-وحث اجلميع على التفاين يف تقدمي اخلدمة.

 :جراحة الفك العلوي تنهي معاناة خناق النوم
التنف�سي وا��ض�ط��راب��ات ال�ن��وم مب�ست�شفى جامعة امللك
عبدالعزيز بجدة وامل�شرف على الدرا�سة ،الدكتور فار�س
احلجيلي� ،أن الدرا�سة ت�ضمنت م�سح ًا �إلكرتونيًا مت �إر�ساله
جلميع الأطباء على م�ستوى اململكة� ،إذ احتوى اال�ستبيان
على �أ�سئلة حول �أنواع الإحاالت اجلراحية ملر�ضى متالزمة
خناق النوم.

توقف انسياب الهواء

ولفت �إىل �أن الهدف من الدرا�سة هو معرفة م�ستوى وعي

�أطباء النوم للعالجات اجلراحية ملتالزمة خناق النوم� ،إذ
يعرف متالزمة خناق النوم "انقطاع النف�س �أثناء النوم"
علميًا بتوقف ان�سياب الهواء عرب املجرى العلوي للجهاز
التنف�سي ملدة ع�شر ثوان ف�أكرث �أثناء النوم ،وتتكرر من
ع�شرات �إىل مئات املرات يف الليلة الواحدة  ،وينخف�ض
�أثناء نوبة انقطاع النف�س معدل ت�شبع الأك�سجني يف الدم
حتت امل�ستوى الطبيعي  ،قبل �أن تنتهي يف العادة كل نوبة
ب�صوت �شخرة عالية.
وا�ستطرد �أن عالج هذه املتالزمة يتم بعدة طرق منها :

 % 90إنجاز بمشاريع شبكات التصريف بجدة
جدة ــ يا�سر بن يو�سف

�أجنزت �أمانة حمافظة جدة بنهاية العام املا�ضي
�ستة م�شاريع ل�شبكات مياه الأمطار �ضمن املرحلة
الأوىل ،كما �أنهت قرابة  % 90من م�شروع درا�سة
و�إع ��داد املخطط ال�شامل والت�صميم التف�صيلي
ل�شبكات ت�صريف مياه الأمطار ملدينة جدة.
و�أو�ضح وكيل الأمني لربنامج ت�صريف الأمطار
املهند�س غ�سان الزهراين ب�أن امل�شروعات املكتملة
حتى نهاية العام املا�ضي �شملت( :م�شروع املواقع
احل��رج��ة ب ��إج �م��ايل  30م��وق�ع��ا – م���ش��روع حي
ال��واح��ة  -م�شروع حمطة الرفع لنفق ال�سالم -
م�شروع ميدان ال�سارية  -م�شروع نفق الأم�ير
ماجد مع �شارع حراء  -ميدان الكرة الأر�ضية)،
وت�ضمنت امل���ش��اري��ع �إن �� �ش��اء �أن��اب �ي��ب ب ��أط��وال
جت��اوزت الـ � 61أل��ف و  500مرتا وتركيب 623
منهوال و  876م�صيدة �أمطار بجانب تركيب 191
�أنبوب دفع نفقي.
و�أ�ضاف الزهراين �أن تنفيذ امل�شاريع ي�سري وفق
�أرب��ع مراحل تركزت الأوىل منها على ا�ستهداف
 30م��وق�ع��ا ت�ق��ع ب��ال�ق��رب م��ن ال�شبكات القائمة
بجانب تنفيذ حلول لـ � 3أنفاق و�سط وغرب جدة
وك��ذل��ك ا�ستكمال معاجلة  135موقعا حرجا،
م�ضيفا �أن املرحلة الثانية تت�ضمن تنفيذ خطوط
م�صبات بحرية جديدة ،و املرحلة الثالثة ترتكز
على تنفيذ خطوط رئي�سية جديدة وربطها مع

القنوات القائمة و�أخرى تربط بامل�صبات البحرية
اجل��دي��دة ،فيما تت�ضمن املرحلة ال��راب�ع��ة تنفيذ
خطوط فرعية وربطها مع اخلطوط الرئي�سية
القائمة واجلديدة.
م��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى ك��رم��ت �أم��ان��ة حم��اف�ظ��ة ج��دة
مبقرها الرئي�سي مالك العقارات بحي الروي�س
ت�ق��دي��ر ًا مل�ساهمتهم الفعالة يف حت�سني امل�شهد
الب�صري ل��واج�ه��ات امل �ب��اين على حم��ور طريق
الأن��دل ����س .ومت ع�ق��د االج�ت�م��اع بح�ضور وكيل

الأم�ين للخدمات املهند�س نا�صر املتعب ووكيل
الأمني للبلديات الفرعية املهند�س حممد املطريي
ورئي�س بلدية ال�شرفية املهند�س �سعد القحطاين.
يذكر �أن مالك العقارات قاموا بتح�سني واجهات
 17عقارا على طريق الأندل�س بطول  500مرت
وق��ام��ت الأم��ان��ة بتنفيذ �أع�م��ال تطوير و�صيانة
الأر�صفة واملواقف و�أعمال الإنارة التي �ساهمت
يف حت�سني امل�شهد الب�صري على واح��د من �أهم
املحاور الرئي�سية يف حمافظة جدة.

دراسة لتعزيز االستثمارات الصحية بالعاصمة المقدسة
جدة ــ يا�سر بن يو�سف

�أكد مدير عام ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة مكة املكرمة
الدكتور وائل حمزة مطري �أن القطاع ال�صحي يف مكة
املكرمة يتجه بثقة لتحقيق التطلعات واال�ستجابة
لزيادة الطلب على اخلدمات مب�ستويات راقية لل�سكان
وملوا�سم احلج والعمرة ،من خالل ال�شراكة مع القطاع
اخلا�ص ،التي �أفردت له �إدارة خا�صة دعما لال�ستثمار
يف القطاع ال�صحي.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال اج �ت �م��اع نظمته ال �غ��رف��ة ال�ت�ج��اري��ة
ال�صناعية مبكة املكرمة ممثلة يف مركز ذكاء الأعمال
بح�ضور رئي�س جمل�س �إدارة غرفة مكة املكرمة ه�شام مبنطقة مكة املكرمة ،لعر�ض درا�سة �شاملة �أعدها مركز وكيفية ت�سويق اخلدمات ال�صحية للم�ستثمرين يف
حممد كعكي وع�ضو جمل�س الإدارة املهند�س حممد ذك��اء الأعمال حول خارطة اخلدمات ال�صحية ملدينة مكة املكرمة ،معربا عن توقعه بحدوث نقلة نوعية
برهان �سيف الدين والأم�ي�ن العام املهند�س ع�صمت مكة امل�ك��رم��ة .وق��ال ال��دك�ت��ور وائ��ل مطري �إن �إدارت ��ه لال�ستثمار يف قطاع ال�صحة مبكة املكرمة انطالقا
معتوق وعدد من م�س�ؤويل الإدارات بال�ش�ؤون ال�صحية و�ضعت مع قيادة الغرفة �أ�س�سا للتعامل يف امل�ستقبل م��ن ه��ذا االج�ت�م��اع .رئي�س جمل�س �إدارة غ��رف��ة مكة

املكرمة ه�شام كعكي �أكد �أن ت�سخري �إمكانيات الغرفة
كافة لتقدمي خدمة �صحية راقية وم�شرفة ،م�شريا �إىل
وجود جلنة خا�صة باال�ستثمارات ال�صحية مت تكوينها
منذ عامني� ،آمال �أن يكون لها وامل�ستثمرين من القطاع
اخلا�ص دورا وا�ضحا يف الفرتة املقبلة.
وحت��دث عن دع��م الغرفة للأن�شطة ال�صحية ،وتوفري
القطاع اخلا�ص لعدد من الفنادق ودور االي��واء خالل
فرتة جائحة كورونا (كوفيد ،)19-مما كان لها �أثرا
يف تي�سري الأو�ضاع ،الفتا �إىل �أن معظم امل�ستثمرين
يف القطاع ال�صحي ت��دور ت�سا�ؤالتهم عن مدى توفر
الأرا�ضي ،والكوادر ال�صحية ،ف�ضال عن التمويل الذي
ي�ساهم يف تي�سري ا�ستثماراتهم يف القطاع ال�صحي،
وهو ما قدمته الغرفة عرب مركز ذكاء الأعمال بحثا لهذه
الق�ضايا.

االعالنات الفردية
جدة

• يعلن ال�سيد �سعيد ح�سني �شهر ملك حممد ح�سني
برماوي اجلن�سية – رقم الإقامة ()2360553701
��ص��ادرة م��ن مكة املكرمة ع��ن ف�ق��دان �إق��ام��ة نظامية
وع� �ل ��ى م� ��ن ي��ج��ده��ا ي ��رج ��ى االت� ��� �ص ��ال ب��ج��وال
(.)0508430772

جازان

• تعلن املحكمة العامة مبحافظة العار�ضة بنا ًء
على املعاملة ال ��واردة من رئي�س اللجنة امليدانية
حل��رم احل ��دود مبنطقة ج ��ازان ب��رق��م ()230781
وتاريخ 1441/4/18ه �ـ والتي تق�ضي �إثبات متلك
املواطن /مفرح �شايع علي العطيفي ال�سجل املدين
رقم  1059644318نوع العقار (�سكني) املوقع �آل
عطيف وح ��دوده و�أط��وال��ه ح�سب ال��رف��ع امل�ساحي
مل�شروع نزع الأمالك بالرقم ( )711كما يلي:
�شما ًال :يحده �صالح يحيى علي العطيفي
بطول6 :م11,2 +م.
جنوب ًا :يحده �سلمان علي جربان العطيفي
بطول7,2 :م.
�شرق ًا :يحده �شايع علي جربان العطيفي
بطول14,3 :م.
غرب ًا :يحده ال�شارع
بطول13,4 :م7,2+م.
امل�ساحة الإجمالية196 :م2
فمن له معار�ضة التقدم للمحكمة العامة مبحافظة
العار�ضة يف مدة �أق�صاها �شهر من تاريخ الإعالن.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة العار�ضة
ب�ن��ا ًء على املعاملة ال ��واردة م��ن رئي�س اللجنة
امليدانية حل��رم احل ��دود مبنطقة ج ��ازان برقم
( )624058وت��اري��خ 1440/10/15ه � �ـ والتي
تق�ضي �إثبات متلك املواطن /مفرح �شايع علي
العطيفي ال�سجل امل��دين رق��م 1059644318

 -1ا�ستخدام �أجهزة ال�ضغط الإيجابي امل�ستمر
� -2أج �ه��زة ال �ف��م ال�ط�ب��اق�ي��ة لتو�سيع امل �م��ر احل�ل�ق��ي �أو
ا�ستعا�ضات الأ�سنان
 -3ال�ع�لاج��ات اجل��راح �ي��ة املتمثلة يف ج��راح��ة الأن��ف،
وال�ت�ق��ومي اجل��راح��ي ل�شكل اللهاة واحل�ن��ك والبلعوم،
والتقومي اجلراحي لعظام الوجه والفكني  ،مو�ضح ًا �إن
العالج اجلراحي قد يكون عالجا ناجعا لبع�ض املر�ضى
امل�صابني مبتالزمة خناق النوم وخا�صة �أولئك الذين مل
ي�ستفيدوا من العالجات الأخرى.

نوع العقار (زراعي) املوقع �آل عطيف وحدوده
و�أط��وال��ه ح�سب ال��رف��ع امل�ساحي مل�شروع نزع
الأمالك بالرقم ( )712كما يلي:
�شما ًال :يحده احل�صى
بطول3,2 :م1,8 +م4,2 +م.
جنوب ًا :يحده الوادي
بطول7,7 :م8 +م5,7 +م.
�شرق ًا :يحده احل�صى
بطول6,6 :م.
غرب ًا :يحده �إبراهيم �شايع علي العطيفي
بطول6,6 :م4,4+م.
امل�ساحة الإجمالية152 :م2
فمن له معار�ضة التقدم للمحكمة العامة مبحافظة
العار�ضة يف مدة �أق�صاها �شهر من تاريخ الإعالن.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة العار�ضة بنا ًء
على املعاملة ال ��واردة من رئي�س اللجنة امليدانية
حل��رم احل ��دود مبنطقة ج ��ازان ب��رق��م ()710500
وتاريخ 1440/11/26هـ والتي تق�ضي �إثبات متلك
املواطن /مفرح �شايع علي العطيفي ال�سجل املدين
رق��م  1059644318ن��وع العقار (زراع ��ي) املوقع
�آل عطيف وحدوده و�أطواله ح�سب الرفع امل�ساحي
مل�شروع نزع الأمالك بالرقم ( )713كما يلي:
�شما ًال :يحده احل�صى
بطول5 :م.
جنوب ًا :يحده �شايع علي جربان العطيفي
بطول4,5 :م.
�شرق ًا :يحده احل�صى
بطول5,7 :م8,6+م.
غرب ًا :يحده �صالح يحيى علي جربان العطيفي
بطول13,3 :م.
امل�ساحة الإجمالية68 :م2
فمن له معار�ضة التقدم للمحكمة العامة مبحافظة
العار�ضة يف مدة �أق�صاها �شهر من تاريخ الإعالن.

 20متطوعا ومتطوعة
ينظفون شواطئ الشرقية
الدمام ـ حمود الزهراين

انطلق ال�شاب حممد  20عاما نحو ال�شاطئ الرملي
يف الدمام وبد�أ يجمع النفايات البال�ستيكية وغريها
يف همة ون�شاط ويعد حممد واح��دا من  20متطوعا
ومتطوعة قاموا يجمع نفايات ال�شاطئ يف �أكرث من 36
حاوية وذلك حتت �شعار مبادرة (بحر بال بال�ستيك)
والذي يهدف �إىل تثقيف املتنزهني وتوعيتهم ب�أهمية
النظافة واملحافظة على البيئة يف م�شهد يعزز من ثقافة
امل�س�ؤولية املجتمعية و�إ�شاعة روح التعاون بني �أفراده
جتاه البيئة من حولنا.
وقال وكيل الأم�ين للخدمات املهند�س زياد مغربل �أن
مثل هذه املبادرات تهدف �إىل امل�شاركة املجتمعية ون�شر
التوعية ب�أهمية احلفاظ على البيئة ف�ض ًال عن املظهر

العام ،يف �إطار امل�س�ؤولية املجتمعية التي توليها امانة
املنطقة ال�شرقية فيما يخ�ص بحماية وت�أهيل ال�شواطئ
من كل املخلفات والأ�ضرار وكذلك دور "�إماطة" فــي
رفع الوعــي ون�شــر ثقافــة امل�ســئولية املجتمعية يف
ن�ســختها اجلديدة  ،م�شيد ًا بالإقبال الالفت الذي �شهدته
احلملة من املتطوعني والداعمني مما �أ�سهم يف حتقيق
الأهداف  ،و�أ�ضاف م.مغربل قمنا بتنظيم هذه احلملة
لتنظيف ال�شاطئ والتي تهدف �إىل ن�شر الوعي البيئي
ب�أهمية العمل التطوعي يف خدمة البيئة ،يف ر�سالة
جمتمعية لزائري هذه االماكن بان يهتموا بنظافتها
وتنظيفها بعد زيارتها ،وان هذا واجب على كل مواطن
ومقيم ،ملا حثنا به اوال ديننا اال�سالمي وملا دلتنا عليه
قيمنا وعاداتنا.

الرقابة النسائية
تزور  190منشأة

الدمام ـ حمود الزهراين

ن�ف��ذت �أم��ان��ة املنطقة ال�شرقية م��ن خ�لال الرقابة
الن�سائية ب� ��الإدارة العامة ل�صحة البيئة بوكالة
��ش��ؤون البلديات ،زي��ارة  190من�ش�أة ن�سائية يف
كافة مدن وحمافظات املنطقة ال�شرقية ،خالل الثالثة
�أ�شهر املا�ضية ،والتي تهدف ملتابعة �سري العمل ورفع
م�ستوى الوعي لدى املن�ش�آت والعاملني.
و�أو� �ض��ح وك�ي��ل الأم�ي�ن ل���ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ات �سعيد
ب��ن �أح �م��د ��ش��وي��ل� ،أن اجل� ��والت ال��رق��اب�ي��ة تهدف
اىل م�ت��اب�ع��ة ��س�ير ال�ع�م��ل ورف ��ع م���س�ت��وى ال��وع��ي
لدى العاملني و�أ�صحاب املن�ش�أة و�إلزامهم ب�إتباع
املمار�سات ال�صحية �ضمن اال��ش�تراط��ات وتطبيق
الئحة اجل��زاءات والغرامات والتقيد ب��الإج��راءات
االح�ت�رازي��ة وال�بروت��وك��والت ال��وق��ائ�ي��ة املرتبطة
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا (ك��وف �ي��د ،)19م ��ؤك��دا ب���أن هذه
اجل ��والت ت ��أت��ي ا��س�ت�م��رار ًا جل�ه��ود �أم��ان��ة املنطقة
ال�شرقية ملنع انت�شار فريو�س " كوفيد ،" 19وحماية
اجلميع� ،ضمن االجراءات االحرتازية الوقائية.
وق��ال �إن ال��زي��ارات ت�ضمنت �صالونات التجميل
وم�شاغل اخلياطة وامل�ق��اه��ي الن�سائية والأن��دي��ة
الريا�ضية على نطاق البلديات ،م�شريا اىل �أنه نتج
عن هذه الزيارات �إغالق  ٢٠من�ش�أة خمالفة ،وحترير
 ٥٢٤خمالفه ،وم�صادرة  ١٠٥١قطعة من الب�ضائع
والأدوات املخالفة لال�شرتاطات ال�صحية.

 238إصابة بكورونا
وتعافي  173حالة
الريا�ض ـ البالد

�أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم����س ت�سجيل  238حالة
�إ�صابة جديدة بفريو�س ك��ورون��ا اجل��دي��د لي�صبح
الإجمايل  365563حالة.
وق��ال��ت ال ��وزارة �إن��ه مت ت�سجيل  173حالة تعاف
جديدة لي�صبح الإجمايل  357177حالة ولله احلمد.
و�أك��دت "ال�صحة" ت�سجيل  3ح��االت وف��اة جديدة،
لريتفع الإج �م��ايل �إىل  6338حالة وفاة.وك�شفت
ال� � ��وزارة �أن ع ��دد احل� ��االت ال�ن���ش�ط��ة ب�ل��غ 2048
واحلاالت احلرجة  331حالة.

الرأي
اخلمي�س  8جمادى الآخرة 1442هـ املوافق  21يناير2021م ال�سنة  90العدد 23241

ما رأي مسؤولي وزارة الصحة؟
د .إسماعيل محمد التركستاني

الصناعات
الدوائية المحلية
كتبت �سابقا مقاال كان بعنوان ،مل��اذا ال ن�صنع
االن�سولني؟ ك��ان �سببا يف انني تلقيت مكاملة
هاتفية من �شخ�ص ،حتدث معي عن رغبته يف
تطوير ه��ذه ال�صناعة حملي ًا! وان��ه يرغب يف
التعاون معي بهذا ال�ش�أن .ولكنني للأ�سف ال
احمل فكرا اقت�صاديا وكنت م�شغو ًال ببع�ض
الربامج العلمية املت�صلة بتخ�ص�صي يف علم
العدوى واملناعة (والتي ذهبت هباء منثورا)!
فاعتذرت له عن ع��دم قدرتي على اقتحام هذا
املجال (ال�صحي-االقت�صادي) ان �صح الربط
بني املفهومني! رغم ان القادم يف ال�ش�أن ال�صحي
(حم �ل �ي��ا) ه��و ال��رب��ط ب�ين ه��ذي��ن امل�صطلحني
ال�صحي واالق�ت���ص��ادي حت��ت م�سمي الت�أمني
ال�صحي .وهو م�سمي مبني كلية على مفهوم
اقت�صادي بحت.
وق��ع ه��ذا امل �ق��ال ال ��ذي ا� �ش��رت ال�ي��ه ب�ين ي��دي،
وك��ان �سبب ًا يف كتابة ه��ذا امل�ق��ال ال��ذي ا�ضعه
بني ايديكم .نعم� ،شاهدنا جميعا ،خالل فرتة
اجلائحة الكونية ،الكثري من امل�شاهد املرتبطة
ب�صناعة الدواء واللقاح وكيف كان هناك �سباق
كبري يف الو�صول اىل �صناعة دواء ،ي�ساعد يف
التخفيف من �صعوبة التنف�س ل��دى امل�صابني
بالعدوى الفريو�سية ،حتى وان كان يف �صورة
معقدة الرتكيب او ب�سيطة  ..وك��ان ال�سباق
الكبري واالهم هو التوجه اىل �صناعة وتطوير
ل �ق��اح يحمي ال�شخ�ص م��ن �إ� �ص��اب��ة ال �ع��دوى
الكورونية� .شاهدنا �أي�ضا ،وخا�صة ملن يتابع
�أ�سعار الأ�سهم الأمريكية ،االرتفاع الكبري يف
ا�سعار �أ�سهم ال�شركات الدوائية ،مثل املعقمات،
امل�ضادات احليوية ،املحاليل والأجهزة الطبية
واللقاحات وذلك نتيجة االحتياج الكبري من قبل
دول العامل لتلك املنتجات خالل فرتة اجلائحة.
ميكن اخلروج من تلك امل�شاهد واالحداث ،بان
م�ستقبل ال�صناعة ال��دوائ�ي��ة حملي ًا ،ام��ر هام
جدا ،والبد من االهتمام به ،وذلك من خالل بناء
ا�سرتاتيجيات �صناعية قوية مرتبطة بقاعدة
م�ستقبلية متكن م��ن ب�ن��اء ��ص��رح �صناعي يف
جمال الدواء .نعم ،لدينا حملي ًا ،بع�ض امل�صانع
الدوائية ،ولكنها من وجهة نظري ،حتتاج اىل
تطوير ا�سرتاتيجياتها امل�ستقبلية ،اىل جانب
احداث تغيري كامل يف بنيتها الهيكلية ور�ؤيتها
امل�ستقبلية .ال�صناعة ال��دوائ�ي��ة املحلية ،هي
�صناعة م�ستقبل �صحي واقت�صادي للأجيال
القادمة.
باخت�صار ،ن��درك ان لدينا ق��وة عاملة كبرية
يف تخ�ص�ص علم ال��دواء ،من خريجي الكليات
ال�صيدالنية باجلامعات ال�سعودية ،اعتقد ان
تغيري ر�ؤية تلك الأجيال امل�ستقبلية نحو التوجه
يف العمل امل�ستقبلي اىل امل�صانع الدوائية بدال
من التوجه للعمل يف �صيدليات امل�ست�شفيات
احلكومية (�صرف الدواء فقط) �سيكون �أف�ضل
كثريا لهم وللمجتمع ككل.
ماج�ستري علم املناعة واحل�سا�سية
دكتوراه علم العدوى واملناعة

ا�صطحبت طفلها ال�صغري ذا الع�شر ال�سنوات �إىل طبيب الأطفال
يف �أح��د امل�ست�شفيات اخلا�صة عندما ا�شتكى من �آالم يف بطنه.
وه��و الإج��راء الطبيعي ال�صحيح يف مثل ه��ذه احلالة وغريها.
حيث ق��ام الطبيب بالك�شف عليه م�ضخم ًا الو�ضع بطلب �إج��راء
عدد من التحاليل وكذلك عمل �أ�شعة للطفل! وكانت الأم تت�ساءل
عن مربر كل هذه التحاليل ليخربها على الفور ب�أنه قد يكون لديه
التهاب الزائدة الدودية ،فتقول ح�سب معلوماتها ب��أن ال�شكوى
لي�ست يف اجلانب الأمين منطقة الزائدة الدودية وال تظهر عليه
عبد الناصر بن علي الكرت
�أعرا�ضها .لريد ب�أن التحاليل هي التي تظهر احلالة! و�س�ألته عن
الأ�شعة ملعرفتها ب�أنها غري جيدة للأطفال وما هو الداعي لها؟ فرمبا
لديه مغ�ص عادي �أو بكترييا ال تتطلب كل ذلك! �أجابها ومن قال تكون ب�سبب �أك��ل معني و�صرف له مطهر ًا للبطن و�سط ده�شتها
ب��أن الأ�شعة لها �أ�ضرار؟ ثم �أنها على ح�ساب الت�أمني ولي�س على وا�ستغرابها من �أ�سلوبه وت�أملها ال�شديد يف ذات الوقت لقبولها
ح�سابكم!!
تعري�ض طفلها للأ�شعة!! لتعلن ا�ستياءها ملا حدث ناقلة املو�ضوع
التحاليل
بعمل
الطبيب
طلبه
مبا
قامت
أنها
�
إال
�
الكبري
ّدها
ورغم ترد
لعر�ضه �أم��ام �أ�صحاب املعرفة واالخت�صا�ص عن �سالمة الإج��راء،
والأ��ش�ع��ة .لأنها على قناعة داخلية ب ��أن ال�ضمري احل��ي للطبيب وهل الهدف �سالمة الطفل فعال�..أم ا�ستغالل بطاقة الت�أمني لزيادة
ق��د ال ي�سمح ل��ه بعمل �إج���راء غ�ير �سليم .وب�ع��د ظ�ه��ور النتائج دخل العيادة فقط.
طم�أنها الطبيب ب�أن الطفل لي�س لديه م�شكلة كبرية و�أن الآالم قد ولأن املو�ضوع يرتبط بال�صحة فهناك مو�ضوع ل�شخ�ص �آخر

يذكر ب�أنه راجع �أحد الأخ�صائيني يف �أحد امل�ستو�صفات الأهلية
كذلك ل�شكوى من زيادة قليلة يف ن�سبة الكل�سرتول يف الدم وبعد
التحليل قام الطبيب ب�صرف العالج مو�ضح ًا االنتظام عليه ملدة
ثالثة �أ�شهر وهو الكور�س املحدد ح�سب قوله ،وبعد ع�شرين يوم ًا
راجع الطبيب للت�أكد من حالته بينما �أ�صر الطبيب على �إكمال
الكور�س ومراجعته بعد االنتهاء من العالج ولأنه يعلم �أن لذلك
العالج �آث��ار ًا جانبية وحلر�صه على نف�سه اجت��ه مبا�شرة لأحد
خمتربات الدم ليقوم بالتحليل املطلوب ليجد ب�أنه مت التخل�ص
نهائي ًا من الكل�سرتول ،ليعود يف ذات اليوم لذلك الطبيب وبعد
اطالعه على النتائج طلب �إعادة التحاليل يف امل�ستو�صف لتظهر
نف�س النتيجة ليطلب منه التوقف متاما عن ا�ستخدام العالج!!
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه عن م�بررات �إيقاف العالج من قبل
الطبيب رغم �إ�صراره ال�سابق على �إكمال الكور�س ت�سعني يوم ًا!
وما املتوقع حدوثه من �أمور �إيجابية �أو �سلبية لو ا�ستمر املري�ض
يف ا�ستعمال ذل��ك ال��دواء طيلة امل��دة؟ وال �شك �أن
الإج��اب��ة ق��د جندها ل��دى املخت�صني وامل�س�ؤولني
بوزارة ال�صحة.

مستقبل التعليم وهمم األجيال
الطالب والطالبات فر�صة لاللتحاق بدورات
على �أ�س�س التعليم تقوم االوط��ان وبهمم
نوعية ا�سهمت يف رف��ع م�ستوى الثقافة
ال���ش�ب��اب ت��رت�ف��ع ال �ط �م��وح��ات ��..ش��اه��دن��ا
لديهم وتنمية مواهبهم وتطوير مهاراتهم
خالل العام اجل��اري العديد من التغيريات
وال نزال ننتظر الكثري.
اجل��ذري��ة يف جم��ال التعليم وال�ك�ث�ير من
يجب �أن يكون هنالك فكر اجتماعي وجمتمع
التطورات التي �شهدتها العملية التعليمية.
ع �ل��ى ق ��در م��ن امل �� �س ��ؤول �ي��ة وال �ت �ف �ك�ير يف
وك �م��ا �أع �ل��ن ا��س�ت�م��رار ال��درا� �س��ة م��ن بعد
�سبيل االهتمام بالتعليم وتدريب الن�شء
لال�سابيع القادمة ،ف�إن هذه خطوة يجب
د.لؤي بن بكر الطيار
ع�ل��ى اه�م�ي��ة التعلم وال�ن�ه��ل م��ن املعرفة
�أن ي�ستفاد منها وان توا�صل االجيال يف
واي�ضا رف��ع م�ستوى الثقافة التعليمية
كل مراحل التعليم من جهودها ومواظبتها
واالجتماعية فيما يخ�ص كل طالب وطالبة
وا�ستمراريتها لتحقيق الأه ��داف التي
جعلت من ازمة كورونا م�س�ألة لطرح احللول وكانت �سببا ا�ستفادت منه يف �سبيل ربطهم بالعملية التعليمية وحتويل الطالب اىل عن�صر م�شارك
الوزارة يف تطوير االدوات ويف حتويل االزمة اىل حدث للتطور ،وواكب يف خدمة وطنه ونفع جمتمعه ويف رفع كفاءة الوعي امل�ستقبلي وكيفية
ذلك العديد من اخلطط يف اجلامعات ال�سعودية التي تعمل ب�شكل م�ستمر مواجهة االزمات واي�ضا احلر�ص على حتقيق اهداف وتطلعات الدولة من
يف حتقيق ال��ر�ؤي��ة .وقد قامت العديد منها خالل الفرتة املا�ضية بجهود خالل ر�ؤية  2030وال�سري قدما اىل تفعيل جوانب امل�شاركة املجتمعية من
جبارة رغم ازمة كورونا وراينا املبادرات املتوا�صلة يف �سبيل توفري البيئة قبل كل �شرائح املجتمع واي�ضا ما حتمله م�ؤ�س�سات املجتمع املدين من افكار
التعليمية املنا�سبة يف ظل توجه العديد من اجلامعات اىل تفعيل اجلوانب م�ستقبلية �سواء يف جم��ال التعليم او غريها يف �سبيل
اال�سرتاتيجية واجتاهات التدريب واي�ضا االهتمام بتوفري كل ال�سبل لكي م�ساعدة الوزارات واجلهات املعنية يف حتقيق اهدافها.
يتعاي�ش الطالب مع اجلامعة �سواء ح�ضوريا او عن بعد ،ا�ضافة اىل منح
Loay.altayar@nco.sa

وزير الشؤون اإلسالمية وتوجيه في محله
�إىل اخلري والإ�صالح وال�صالح.
وي�ؤكد توجيه معاليه� ،أن تكون خطب يوم
اجلمعة بهدفها ومدلولها ،تنبثق من واقع
البيئة واملجتمع وتعالج ق�ضاياه املعا�صرة
ب�أ�سلوب توجيهي و�إ�صالحي ميثل االعتدال
يف ال�ق��ول وال�ع�م��ل ،ب� ً
�دال م��ن الرتكيز على
خطب منربية كتبت يف �أعوام ما�ضية وباتت
ال تتفق وظ��روف الع�صر ومتطلباته دنيا
وحياة.

(وج��ه وزي��ر ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة
والإر� �ش��اد الدكتور عبداللطيف �آل ال�شيخ
بتخ�صي�ص خطبة اجلمعة املا�ضية /6/ 2
1442ه � �ـ للحديث ع��ن ال���ش�ك��اوى الكيدية
والدعاوى الباطلة ومالها من �أثر و�ضرر على
الآخرين  ..ويت�ضمن التوجيه دور الوزارة
الفاعل يف ن�شر الوعي ال�شرعي وتب�صري
النا�س ب�أمور دينهم ودنياهم ،ومل��ا خلطبة
علي خضران القرني
اجلمعة من �أهمية يف التوجيه والإر�شاد �إىل
بع�ض املو�ضوعات والق�ضايا التي يح�سن
خامتة:
ً
التنبيه عليها والتذكري بها ومنها املو�ضوع امل�شار �إليه �آنفا من خالل خطب �س�ألني �أحد جرياين ذات مرة ،ملاذا �أ�ؤدي �صالة اجلمعة يف م�سجد يبعد عن
اجلمعة لأئمة اجلوامع وامل�ساجد املهي�أة لإقامة �صالة اجلمعة ،للحديث عن احلي ال�سكني مع وجود جامع به؟ قلت له :لأنني �أرتاح ملو�ضوعات اخلطب
خطورة الدعاوى الكيدية ،وما يرتتب على ذلك من �إحلاق ال�ضرر بالآخرين التي يتناولها �إمام ذلك اجلامع البعيد؛ حيث ي�ستخل�صها من واقع احلياة التي
واالعتداء عليهم من خالل خما�صمتهم بالباطل واالدعاء عليهم بغري حق ً
ً
قريبا منا ً
كذبا نعي�شها ويحاول �أن يكون من خاللها ً
إ�صالحا� .أمتنى من
عالجا و�
ً
وبهتانا).
�إم��ام كل جامع �أن ي�ستقي مو�ضوعات خطبه من واقع جمتمعه ،و�أن يكون
ولي�س مب�ستغرب هذا التوجيه الفاعل ،من وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة من خاللها كالطبيب الذي يتلم�س الداء يف املري�ض في�صف له ال��دواء؟ �شكر
والإر��ش��اد ،فمنذ �أن �أم�سك بزمام م�س�ؤولية العمل للوزارة و�أفعاله ت�سبق الله لوزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد توجيهه الكرمي ،وم�ساعيه
�أقواله �إ�صالحا ونهو�ضا مب�سارها مبا يواكب النه�ضة املزدهرة التي تعي�شها الإ�صالحية اخلرية ملا فيه خري البالد دنيا و�آخرة ،و�أن يجعل ذلك يف ميزان
بالدنا على كافة الأ�صعدة ،ومبا يتما�شى مع ر�ؤية اململكة ( )2030ولإميانه ح�سناته.
ب�أن اجلوامع يف طليعة املنابر لن�شر الدعوة والإر�شاد والتوجيه على م�ستوى وبالله التوفيق،،
الأفراد واجلماعات دنيا ودين ،يرتتب على �أئمتها اختيار مو�ضوعات خطبهم
Ali.kodran7007@gmail.com
من واقع بيئتهم وجمتمعاتهم ومعاجلة ال�سلبيات �إن وجدت ب�أ�سلوب يهدي

زواج العمل
تعد احلياة الزوجية �شراكة تلتقي فيها الأرواح ب�صدق وتتقا�سم
امل�شاعر �آمالها وت�سكن الأف�ك��ار يف نهرها ال�ه��ادئ وتعي�ش الأح�لام
مراحل حتقيقها على �أر�ض الواقع ب�شيء من ال�صرب وبع�ض االحتمال
والقدرة على تخطي ال�صعاب بحكمة وال�صمود �أمام املتاعب بو�ضوح
ليغر�س العمر بذور �إثماره يف م�ساحات احلب ال�شا�سعة التي متحو
الإ�ساءات وتغفر الزالت وتبني من �أجل امل�ستقبل.
لكن مبجرد �أن تدب اخلالفات التي ال حدود لها  ،وتبد�أ ال�صراعات التي
ال ح�صر لها ويحاول كال الطرفني النيل من الآخر واختالق امل�شكالت
بطريقة �أو ب�أخرى تظهر بوادر الف�شل يف العالقة وبالأخ�ص تلك التي
تنتهي بالطالق.
منذ زمن قر�أت خرب ًا ما زلت �أذكره جاء فيه ” جل�أ عدد كبري من �أولياء
�أمور الفتيات العامالت يف املجال ال�صحي من املمر�ضات والطبيبات
�إىل فكرة زواج جديدة يطلق عليها زواج العمل �أو الزميل حلمايتهن
من التحر�ش �أث�ن��اء �أداء العمل وجتنبا للخلوة واالخ�ت�لاط ” ويف
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مو�ضع �آخر من اخلرب ُذكر ” �أن ن�سبة كبرية من هذه الزيجات تعر�ضت
للف�شل ومل ت�ستمر طوي ًال لعدم التوافق بني الأزواج وظهور الغرية
ال�شديدة ” .
الآن ويف وقتنا احلا�ضر ُت��رى كيف ميكن املطالبة بهذا النوع من
الزواج يف ظل وجود عدد كبري من الفتيات ينت�شرن يف �سوق العمل.
الزواج باختالف امل�سميات م�سيار ،م�سفار  ،ونا�سه  ،وعمل و ..و ..و..
جميعها نقطة انطالق يف حياة تعتمد على امل�شاركة  ..وق�ضيتنا لي�ست
ك�ثرة �أن��واع الزيجات واختالف ظروفها و�أ�سبابها وتعدد �أ�شكالها
وم�سمياتها � ..إن ق�ضيتنا الأهم هي الف�شل !! فبمجرد انتهاء املتعة يف
كل تلك العالقات الزوجية !! ينتهى االحرتام !!
دائما ترتبط املواقف بالت�صرفات و ُت�شري الدالئل �إىل الأحداث وعاد ًة
ما تكون ردة الفعل خلف النية التي ُتفكر ب�صمت وتمُ ثل حجر الأ�سا�س
يف العالقات ..حيث النهاية ُتن�سب للأقوياء الذين ين�سفون الع�شرة
بكلمة !! �أو رمب��ا �إىل البارعات يف تهويل الأم��ور وتف�سريها وفق

د  .تهاني سعيد الحضرمي
الأهواء !!
وي�صبح احلل الوحيد هو التخلي عن ال�شريك لف�ض النزاعات !! و
االنتقام وحتطيم الأعماق وا��س�ترداد الكرامة و�سكب ع�صري الأي��ام
والت�صور ب�أن الف�شل بداية النجاح و�إثبات الذات !!
الفتاة تخلت عن زوجها لأنها تعمل وقادرة على الإنفاق!! والرجل حلل
له ال�شرع التعدد ومل يفكر يف العدل !! وتقع (الطفولة) �ضحية بني
الغرق وال�ضياع وجحيم العناء!!
متى نبني العالقات على املودة والرحمة ونبحث عن ال�سالم الداخلي
والر�ضا والإح�سان ونبتعد واملهاترات ال�صعبة؟.
قطر:
يقولون  ..املر�أة التي تفقد حبيبها  :امر�أة �أحبت !!
واملر�أة التي حتتفظ بحبيبها امر�أة �أتقنت فن احلب !!
tsfhsa@yahoo.com

محمد حامد الجحدلي

التعايش مع الطبيعة
نرتبط ارت�ب��اط��ا وثيقا بعالقات وط�ي��دة و�صداقة
�أب��دي��ة مع الطبيعة ،حني كانت حياتنا بب�ساطتها
املتعارف عليها وهوائها النقي ومياه �آبارها العذبة،
وجنوم �سمائها يف �صحاري اململكة ،وتلك الأغاين
واملواويل واحل��ادي ل�سراة الليل ،وقوافل اجلمال
وال�شهامة والأنفة التي كان يت�صف بها رجال اململكة
وال زالو ،من البادية يف ال�صحاري والفيايف وكثبان
الرمال ،ويف حياة احلا�ضرة داخل املدن ال�سعودية
�إىل �أواخ��ر ال�ستينات امليالدية ،قبل عهد الطفرة
وحراكها ال�سريع ،وبعد �أن �أ�صبحت الواقعية �سيدة
ال��زم��ان وامل �ك��ان ،و��ش��اه��دة على معطيات الع�صر
وجت �م��ع ب�ين �أ� �ص��ال��ة امل��ا��ض��ي وان �ب �ه��ار احل��ا��ض��ر،
وواك ��ب ه��ذه امل��رح�ل��ة الإع �ل�ام ال���س�ع��ودي ،بتميز
وعقالنية وخطاب �إعالمي حقق �أهدافه لي�س على
النطاق املحلي ،و�إمنا نقل �إجن��ازات اململكة لرياها
العامل اخلارجي ،وا�ستقبل وف��ود ًا �إعالمية ر�سمية
متثل دولها ،يف عدد من امل�ؤمترات وكذلك امل�شاركة
يف تغطية املنا�سبات الدينية والوطنية ،وهذه من
مكا�سب املرحلة بتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز بارك الله يف عمره املديد
ب�إذنه تعاىل ،القائد امللهم احلازم اجلاد رجل التاريخ
والثقافة والعالقات الدولية.
ويف �أطروحاتنا ال�صحفية و�آراء كبار كتاب الر�أي،
كانت املطالبة ب�إن�شاء مدن جديدة ،خ��ارج احلالية
املزدحمة الكبرية بغر�ض التخفيف عن كاهل املدن
الكبرية ،ل�سهولة تخطيط امل��دن احلديثة ،و�إيجاد
بنية حتتية حمفزة لل�شباب لالنتقال اليها وال�سكن
بها ،بتكلفة �أقل مع توفر بنية املدن الكبرية وزمن
قيا�سي يف �إي�صال اخلدمات الالزمة ،من ات�صاالت
وموا�صالت وخدمات لوج�ستية ،و�أنفاق وقطارات
ومطارات �صغرية ،وحركة تنموية تتفاعل مع رمت
احلياة ،لكن جممل تلك الطموحات مل يتحقق منها
�إ ّال القليل ،لأ�سباب يطول �شرحها وهناك من خرباء
االجتماع وتخطيط املدن ،من هُ م �أقدر على تناول
وحتليل تلك الق�ضايا التي تعترب �أكرث �إحلاحا من
غريها ،وحتقق بيئة �أك�ثر نقاء بعيدة عن التلوث
البيئي ،با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية واحل��دائ��ق
العامة و�أماكن الرتفيه املالئمة.
لكنني اليوم �أكرث تفا�ؤال بر�ؤية ويل العهد �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز،
رجل املرحلة بال منازع وال ري��اء ،وبفكر وحما�س
وبعد نظر وواق��ع ين�شده ممن مل�س فيهم من فريق
عمله وحت��ت �إدارت��ه و�إ�شرافه املبا�شر ،فامل�شروع
احل���ض��اري ال��ذي �أط�ل�ق��ه �سموه ال�ك��رمي الأ��س�ب��وع
املا�ضي ،كرئي�س ملجل�س �إدارة �شركة نيوم ،م�شروع
مدينة (ذا الين)� ،شمال غربي اململكة ،يعد منوذج ًا ملا
ميكن �أن تكون عليه املجتمعات احل�ضرية م�ستقب ًال،
وخمطط ًا يكفل �إيجاد التوازن للتعاي�ش مع الطبيعة،
ويقيم معها عالقة �أبدية متبادلة ،حتقق العديد من
طموحات الطاقة ال�شابة احل��امل��ة مب�ستقبل �أك�ثر
حيوية ،وي�شكل منوذجا لعدد من امل��دن احلديثة
ال�سعودية مبعايري عاملية ،وليدة احلا�ضر بب�صمة
الأمري ال�شاب حممد بن �سلمان ،تتنا�سب مع تطلعات
و�آفاق �أجيال احلا�ضر وامل�ستقبل.

اقتصاد
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المملكة تؤكد استراتيجيتها ودعمها لتعافي القطاع عالميا:

رفع اإليرادات السياحية ومليون فرصة عمل عام 2030
جدة  -البالد

متثل ال�سياحة يف اململكة ركيز ًة �أ�سا�سية
�ضمن �أهداف ر�ؤية اململكة  ،2030وتهدف
�إ�سرتاتيجية تنمية ال�سياحة املحلية �إىل
رف��ع �إ�سهام القطاع ال�سياحي يف الناجت
املحلي � ،إ��ض��اف� ًة �إىل خلق مليون فر�صة
ع �م��ل ج��دي��دة ب �ح �ل��ول ع ��ام  ،2030كما
ت�سعى اململكة �إىل �أن تكون وجه ًة �سياحية
عاملية رائدة ت�ست�ضيف  100مليون زيارة
�سنويًا بحلول عام 2030؛ وهذا �سيتحقق
بال�شراكة م��ع املجتمع ال� ��دول ،م��ن �أج��ل
�صناعة �سياحةٍ عاملية م��زده��رة ،وتطوير
وجهات �سياحية م�ستدامة .وباعتبارها
وجهة �سياحية حديثة ،ر َّك��زت اململكة يف
ا�سرتاتيجيتها ال�سياحية على اال�ستدامة
ك��رك�ي��زة للنمو ال�شامل للقطاع وتعظيم
ال�ق�ي�م��ة امل���ض��اف��ة م��ن خ�ل�ال ا��س�ت�م��راري��ة
احل ��رك ��ة ال �� �س �ي��اح �ي��ة يف ك ��ل امل��وا� �س��م
والف�صول وا�ستقطاب ال�سيّاح من خمتلف
�أرجاء العامل.
يف ه��ذا الإط� ��ار وب��ال �ت��وازي م��ع ت�سارع
التعايف االقت�صادي مبختلف القطاعات
يف اململكة من تداعيات جائحة كورونا،
تكثف وزارة ال�سياحة مبختلف �أجهزتها
خططها لعودة الأن�شطة ال�سياحية وفق
ال�ضوابط الوقائية  ،م�ستهدفة انطالقة
�إيجابية جديدة للقطاع خالل العام اجلاري
 ، 2021لتن�شيط ال�سياحة املحلية من خالل
الهيئة ال�سعودية لل�سياحة ال�ت��ي قدَّمت
مو�سمًا ناجحً ا خ�لال ال�صيف (تن ّف�س)،
و�إطالقها م�ؤخ ًرا مو�سم ال�شتاء (حولك)،

مستقبل
السياحة
السعودية

 220مليار
الوصول ضمن
الصدارة العالمية استثمارات حتى 2023

 100مليون
زائر سنوياً

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

استثمارات طموحة

يف ال��وق��ت ال���ذي حت��ر���ص ف�ي��ه ال� ��وزارة
على مواكبة العودة التدريجية لل�سياحة
العاملية ودعم م�ساعي �إعادة افتتاح ال�سفر
الدويل .وترجمة لذلك �أكدت اململكة �أهمية
موا�صلة اجلهود التي قادتها خالل رئا�ستها
ملجموعة الع�شرين ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،من
خالل �سل�سلة اجتماعات وزراء ال�سياحة،
وعرب جمموعة من اللجان ،حلماية �صحة

إقفال طرح يناير
من الصكوك المحلية

ال�سيّاح ،التي �أقرت �سل�سلة من املبادرات
التي تتعلق بتعايف قطاع ال�سياحة .جاء
ذلك خالل م�شاركتها يف اجتماع املجل�س
التنفيذي ملنظمة ال�سياحة العاملية التابعة
ل�ل�أمم املتحدة يف دورت��ه الـ  ،113والذي
ا�ستعر�ض ج�ه��ود املنظمة بالتعاون مع
الدول الأع�ضاء خلدمة قطاع ال�سياحة يف
ال �ع��امل ،ومنها الت�سريع بتعايف القطاع

الريا�ض  -البالد

�أعلن املركز الوطني لإدارة الدين االنتهاء من ا�ستقبال
طلبات امل�ستثمرين على �إ��ص��داره املحلي ل�شهر يناير
2021م حتت برنامج �صكوك حكومة اململكة العربية
ال�سعودية بالريال ال�سعودي ،حيث مت حتديد حجم
الإ���ص��دار مببلغ �إج �م��ايل ق ��دره  2.955م�ل�ي��ار ري��ال
�سعودي (مليارين وت�سعمائة وخم�سة وخم�سون مليون
ريال �سعودي).
وق��د ق�سمت الإ� �ص��دارات �إىل �شريحتني ،الأوىل تبلغ
 2.075م �ل �ي��ار ري� ��ال � �س �ع��ودي (م �ل �ي��اري��ن وخم�سة
و�سبعون مليون ريال �سعودي) لي�صبح احلجم النهائي
لل�شريحة  2.075مليار ريال �سعودي (مليارين وخم�سة
و�سبعون مليون ريال �سعودي) ل�صكوك ُت�ستحق يف
العام  2028ميالدي ،فيما بلغت ال�شريحة الثانية880 ،
مليون ريال �سعودي (ثمامنائة وثمانون مليون ريال
�سعودي) لي�صبح احلجم النهائي لل�شريحة  880مليون
ريال �سعودي (ثمامنائة وثمانون مليون ريال �سعودي)
ل�صكوك ُت�ستحق يف العام  2033ميالدي.

إطالق خط شحن
جديد لميناء جدة
�أطلقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" �أم�س �أول خط
�شحن مالحي جديد مليناء جدة الإ�سالمي خالل عام .2021
ويربط خط ال�شحن املالحي اجلديد �شما ًال من �أوروب��ا
والبحر املتو�سط و�إىل ال�شرق الأو� �س��ط و�شبه القارة
الهندية مرور ًا ب�شمال �أفريقيا ،ويغطي موانئ مهمة منها
ميناء طنجة يف املغرب وميناء اجلزيرة يف �أ�سبانيا.
ويعد ا�ستكمالاً لل�شراكات الإ�سرتاتيجية مع اخلطوط
املالحية ممثلة ب�شركة "هاباغ لويد" و�شركة "�سي ام
ايه �سي جي ام" و�شركة "كو�سكو" و�شركة "ون" كربى
�شركات ال�شحن البحري الرائدة يف العامل.
و�سيوفر اخلط اجلديد "  " IO3خدمة ربط ميناء جدة
الإ�سالمي مبوانئ املحيط الهندي وموانئ �شمال �أوروبا،
وتتكون اخل��دم��ة م��ن � 7سفن ،بطاقة ا�ستيعابية تعادل
 8500حاوية قيا�سية لكل �سفينة ما يقارب � 48سفينة
�سنوي ًا ،وذلك لزيادة �سعة ال�شحن عن �سابقها.

ال�سياحي عرب توحيد الربوتوكوالت التي
ت�ساعد على رف��ع القيود املفرو�ضة على
تن ّقل امل�سافرين ،والتن�سيق امل�ستمر من
�أج��ل دع��م املن�ش�آت ال�سياحية يف القطاع
اخلا�ص.
و�أو� �ض �ح��ت امل���ش��رف ال �ع��ام على الإدارة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة يف وزارة
ال�سياحة هيفاء اجلديع� ،أن اململكة تويل

�أه �م �ي��ة ك�ب�رى ل�ل�ت�ع��اون وال�ت�ن���س�ي��ق مع
منظمة ال�سياحة العاملية ،م�شري ًة �إىل �أن
املنظمة قررت افتتاح �أول مكتب �إقليمي لها
على م�ستوى العامل يف العا�صمة الريا�ض،
مبين ًة �أن��ه �سيبا�شر �أع�م��ال��ه ه��ذا ال�ع��ام،
و�سيكون عاملاً م�ساعدًا لي�س لدول املنطقة
فح�سب� ،إمنا للمناطق املحيطة يف �أفريقيا
و�آ�سيا ،م�ؤكد ًة التزام اململكة بالتعاون مع

وك��ان وزي��ر ال�سياحة �أح�م��د اخلطيب ،قد
ك�شف خ�ل�ال جل�سة يف ملتقى امل�ي��زان�ي��ة
ب�ش�أن قطاعات امل�ستقبل ،ع��ن ا�ستهداف
جذب ا�ستثمارات جديدة بنحو  220مليار
ري��ال حتى  ،2023و�أك�ث�ر م��ن  500مليار
ري��ال حتى  ،2030الفتا �إىل �أن اململكة قد
فتحت �أبوابها لل�سياح وفق ا�سرتاتيجيتها
لل�سياحة التي �أطلقت العام قبل املا�ضي،
وا�ستقبلت �أك�ث�ر م��ن � 500أل��ف زائ��ر قبل
جائحة كورونا من �أكرث من  25دولة ،حيث
ي�شكل القطاع ال�سياحي يف اململكة %3.5من
�إجمايل الناجت املحلي الإجمايل ،وي�ستهدف
رفع هذه الن�سبة �إىل .%10
�أما خارطة اال�ستثمارات الكربى  ،فبح�سب
ال��وزي��ر ،مت �ضخ ا�ستثمارات �ضخمة يف
امل�شاريع ال�سياحية ،مثل م�شروع نيوم
والقدية وم�شروع البحر الأحمر والدرعية،
والتن�سيق مع البنوك و�صندوق التنمية
ال�سياحي لتمويل جزء من هذه امل�شاريع
م��ن خ�لال ا��س�ت�ث�م��ارات ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص،
لتعزيز موقع اململكة �ضمن �صدارة خارطة
ال�سياحة العاملية.

 100ألف وحدة بجمعيات ُ اّ
"ملك"

ربط منصات الوساطة لتحسين الخدمات العقارية

الريا�ض -البالد

جدة -يا�سر بن يو�سف

 500مليار
ريال حتى 2030

رفع إسهام
السياحة إلى % 10

و ّق��ع �صندوق التنمية العقارية ،اتفاقية تعاون
لربط خدمة امل�ست�شار العقاري مع من�صة "عقارز"
�أح ��د ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال �ع �ق��اري��ة يف ال �� �س��وق املحلي
بح�ضور امل�شرف العام على ال�صندوق من�صور بن
ما�ضي.
وتعد االتفاقية التي وقعها عن ال�صندوق مدير عام
احللول التمويلية وليد النزهان ،وع��ن التطبيق
�أحمد بن �صالح الذويخ  ،الأوىل من نوعها بهدف
تفعيل م�شروع نظام الو�ساطة العقارية لتح�سني
جتربة الأ��س��ر ال�سعودية للح�صول على امل�سكن
املنا�سب.
و�أو�� �ض ��ح امل �ت �ح��دث ال��ر��س�م��ي ل�ل���ص�ن��دوق حمود
الع�صيمي �أن االتفاقية ت��أت��ي يف �إط��ار ال�شراكة
اال�سرتاتيجية مع القطاع اخلا�ص ،وتعد اللبنة
املن�صات التي ُتقدم خدمات الو�ساطة
الأوىل لربط ّ
العقارية بخدمات ال�صندوق بهدف ت�سهيل بحث

ع�ق��اري��ة �ضمن �أك�ث�ر م��ن � 10آالف جمعية مُ�لاك
مُ�سجّ لة لدى الربنامج ،الفت ًا �إىل ت ّفعيل �أك�ثر من
 2300جمعية خالل العام املا�ضي .2020
و�أو��ض��ح الربنامج �أن العام املا�ضي � 2020شهد
اعتماد املرحلة الأوىل لل�سند التنفيذي للقرارات
ال�صادرة من مدير العقار واملُتعلقة با�شرتاكات
املُ�ّل�اّ ك واملُعتمدة من الهيئة العامة للعقار ،وذلك
ا�ستناد ًا على امل��ادة  21من نظام ملكية الوحدات
العقارية و َفرزها و�إدارتها� ،إذ تعد القرارات وعقود
التعامالت التي يربمها املدير بعد اعتمادها من
الهيئة؛ �سند ًا تنفيذي ًا يف مواجهة امل�ل�اك ،وفق ًا
لأحكام نظام التنفيذ وال�صالحيات املخولة.
يُذكر � ّأن وزارة الإ�سكان �أطلقت برنامج "مالك"
م�ن�ت���ص��ف ع ��ام  2016ب �ه��دف خ �ل��ق ب�ي�ئ��ة �آم �ن��ة
وم�ستدامة ت�سهم يف حفظ حقوق املواطنني �ضمن
الأ��س��ر ال�سعودية ع��ن امل�سكن امل�لائ��م يف مناطق ولت�سريع ح�صولهم على ال�سكن املالئم.
اململكة ،مو�ضح ًا �أن هناك اتفاقيات �أخ��رى �سيتم من جهة ثانية �أعلن برنامج " ُم ّالك" التابع لوزارة امل�ساحات امل�شرتكة ،ول�ضمان ح�سن االنتفاع من
توقيعها لزيادة اخليارات ال�سكنية �أمام امل�ستفيدين الإ�سكان عن ت�سجيله ما يتجاوز � 100ألف وحدة العقار ،وتعزيز ثقافة التعاي�ش امل�شرتك.

أشادوا بتجاوز تداعيات الجائحة ..خبراء:

المملكة تتصدر جاذبية االستثمار بفرص واعدة
البالد -ها�شم �آل الها�شم

�أك��د خ�براء اقت�صاد على ت�صدر اململكة قائمة ال��دول
اجل��اذب��ة لال�ستثمارات الأج�ن�ب�ي��ة رغ��م ح��ال��ة ال��رك��ود
االقت�صادي التي عانى منها العامل جراء جائحة فريو�س
ك��ورون��ا ،م�شريين �إىل ت�ن��وع ع��وام��ل ق��وة االقت�صاد
ال�سعودي يف مقدمتها متتعه باحتياطيات قوية وبيئة
ت�شريعية وتنفيذية حمفزة لال�ستثمار  ،وامل��رون��ة يف
م��واج�ه��ة ال���ص��دم��ات االق�ت���ص��ادي��ة العاملية مم��ا ميكنه
م��ن امت�صا�ص �أي��ة �أزم� ��ات .وح��ول ذل��ك ق��ال اخلبري
االقت�صادي اللبناين �أني�س �أبو ذياب �أ�ستاذ االقت�صاد يف
اجلامعة اللبنانية ع�ضو هيئة مكتب املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي� ،إنه من البديهي �أن تت�صدر اململكة قائمة
ال��دول اجل��اذب��ة لال�ستثمارات الأجنبية ،لعدة �أ�سباب
�أولها جناحاتها يف التعاطي مع التداعيات االقت�صادية
جلائحة كورونا ،من منطلق اال�ستقرار ال�صحي الذي
�سي�ؤدي بطبيعة احلال جلذب اال�ستثمارات .و�أو�ضح �أن
االقت�صاد ال�سعودي �أظهر مدى مرونته خالل اجلائحة،
فعلى �سبيل املثال خالل الن�صف الأول من عام ،2020
�أ�صدرت اململكة  506رخ�ص ا�ستثمار �أجنبي متنوعة

�أنى مارثون
فاطمة بيه
�أني�س �أبو ذياب
وممنوحة ل�شركات تنتمي ل��دول ك�برى يف مقدمتها  2030متكنت ال�تروي��ج لها ا�ستثماري ًا واقت�صادي ًا،
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية وبريطانيا ،ع�لاوة على وتلفت �أن�ظ��ار دول العامل لال�ستثمار بها يف جماالت
منح رخ�ص لدول نا�شئة ا�ستثماري ًا مثل الهند احلا�صلة جديدة مثل القطاع التكنولوجي واالبتكارات  ،م�شرية
على قرابة  50رخ�صة ا�ستثمارية ،وهو ما ي�ؤكد على �إىل �أنه منذ عام  ، 2016و�ضعت اململكة و�ضعت ن�صب
متانة البيئة اال�ستثمارية يف اململكة ،و�شعور امل�ستثمر عينيها كيفية ط��رح �سبل ج��دي��دة ج��اذب��ة لال�ستثمار
الأج �ن �ب��ي ،م��ن هنا �أن �� �ش ��أت مدينة" نيوم" العاملية،
بالأمان واال�ستقرار باململكة.
ل�ط��رح ف��ر���ص ج��دي��دة لال�ستثمار يف جم��ال التجارة
واالبتكارات التكنولوجية .و�أو�ضحت �أن �إطالق ويل
بيئة استثمارية ابتكارية
وقالت فاطمة بيه الإفريقي �أ�ستاذة االقت�صاد بجامعة العهد الأمري حممد بن �سلمان م�شروع "ذا الين" خللق
احل�سن �آل الثاين املغربية �إن اململكة من خالل ر�ؤيتها بيئة ا�ستثمارية �آمنة �صحي ًا ،وه��و الأول من نوعه

�سيدفع العديد من دول العامل �إىل زي��ادة ا�ستثماراتها
يف ه��ذه املنطقة ال �ت��ي رمب��ا �ستفوق  3تريليونات
دوالر �أمريكي .من جانبها� ،أكدت �أنى مارثون خبرية
االقت�صاد ب�شركة “جلوبك�س تريد” اال�سرتالية �أن
هناك العديد من العوامل التي جعلت اململكة تت�صدر
قائمة ال��دول اجل��اذب��ة لال�ستثمار  ،وف��ى مقدمة هذه
العوامل تراجع معدالت اجلرمية يف ال�سعودية  ،حيث
�أن اململكة تت�صدر �أي�ضا قائمة الدول الآمنة ا�ستثماري ًا
بح�سب العديد من امل�ؤ�شرات الدولية لقيا�س العالقة بني
اال�ستقرار الأمني واال�ستثمار اخلارجي .و�أو�ضحت �أن
من بني هذه العوامل �أي�ضا مدى البيئة ال�صحية القابلة
لال�ستثمار ،وهو ما يتوفر يف اململكة فبح�سب تقرير
جملة" فورب�س" املن�شور يف �شهر يونيو املا�ضي ف�إن
اململكة حتتل املرتبة الأوىل بني دول ال�شرق الأو�سط
يف اال�ستثمارت الآمنة  ،بف�ضل جهودها يف هذا ال�صدد
 ،م�شرية �إىل �أنه على الرغم من جائحة كورونا �إىل �أن
اال�ستثمارات اال�سرتالية تتنامى يف اململكة خالل العام
املا�ضي ،وخا�صة يف ع��دة جم��االت هي التكنولوجية
والطبية وال�سلع واملنتجات التجارية.
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كاماال تتعهد بكتابة «فصل تاريخي» ..وبايدن:

عهد جديد في أمريكا

وا�شنطن  -البالد

دخلت الواليات املتحدة الأمريكية حقبة جديدة
بنهاية الوالية الرئا�سية لدونالد ترمب ،وتن�صيب
الرئي�س جو بايدن ،ونائبته هاري�س كاماال ر�سميا
�أم ����س (الأرب� �ع ��اء) ،م��ن مقر ال�ك��ون�غ��ر���س ،و�سط
�إجراءات �أمنية م�شددة.
و�أدى بايدن وهاري�س اليمني الد�ستورية �أم��ام
رئ�ي����س املحكمة العليا ج��ون روب��رت ����س ،وق��ال
الرئي�س الـ 46للواليات املتحدة ،يف تغريدة قبيل
تن�صيبه�" :إنه عهد جديد يف �أمريكا" .و�أ�ضاف
خ�لال كلمة �أل�ق��اه��ا عقب تن�صيبه" :بايدن :هذا

هو يوم �أمريكا والدميقراطية� .أمريكا اختربت
م ��رارا وانت�صرت على ك��ل ال�ت�ح��دي��ات ،وتعلمنا
�أن الدميقراطية ثمينة وه��ي ال�ي��وم انت�صرت،
ل��ذل��ك نحتفل ب��االن�ت�ق��ال ال�سلمي لل�سلطة بعيدا
عن االنق�سام ،فالق�صة الأمريكية ال تعتمد على
�شخ�ص حم��دد ،والي��زال �أمامنا الكثري من العمل
ال��ذي �سنقوم ب��ه ،فجائحة كورونا كلفت �أمريكا
�آالف الأرواح ،و�سنعمل على توحيد �أمتنا و�شعبنا
ملواجهة التحديات ،و�أج �ي��ال امل�ستقبل �ستحكم
علينا".
وا��س�ت�ط��رد ب��اي��دن ق��ائ�لا�" :سنت�صدى للغ�ضب

والتطرف والإرهاب بالوحدة ،التي ميكننا عربها
�أن ن�صحح الأخ �ط��اء .علينا حماربة الفكر الذي
ي�ؤمن بتفوق العرق الأبي�ض والإره��اب الداخلي،
وميكننا �أن نوحد �أمريكا وجنعلها قوية جمددا،
واخلالفات يجب �أن ال تقود �إىل حرب �شاملة .علينا
�أن نرف�ض ثقافة التالعب والت�ضليل ،فهناك ع�صابة
حاولت �إ�سكات اجلميع وت�شويه الدميقراطية،
والواليات املتحدة يجب �أن تكون �أف�ضل من ذلك
بكثري .و��س��أك��ون رئي�سا لكل الأم��ري�ك�ي�ين� ،أفهم
�أن العديد من الأمريكيني ينظرون �إىل امل�ستقبل
بقلق ،ويجب �إنهاء هذه احل��رب غري الأهلية بني

احلزبني .العامل يراقب ال��والي��ات املتحدة اليوم
و�سن�صلح حتالفاتنا ملواجهة حتديات امل�ستقبل
وا�ستعادة دور �أمريكا يف العامل" .وتابع " خ�سرنا
� 400ألف �أمريكي ب�سبب جائحة كورونا ،لذلك البد
من الق�ضاء عليها".
ونقلت و�سائل الإعالم الأمريكية ،عن م�ست�شاري
بايدن قولهم�" :إنه جهز � 17أمرًا رئا�سيًا للرتاجع
عن تدابري اتخذها الرئي�س دونالد ترمب" ،مبينة
�أنه �سيلغي ان�سحاب الواليات املتحدة من منظمة
ال�صحة العاملية و�سيتعهد بعودتها �إىل اتفاق
باري�س ح��ول املناخ ،كما �سيلغي مر�سوم ترمب

حول حظر �سفر مواطني دول م�سلمة �إىل الواليات
املتحدة ،و�سيعلق �أع�م��ال بناء ج��دار على حدود
املك�سيك ومتويله مبوازنة من البنتاغون ،وهي
م�س�ألة �أثارت يف ال�سنوات الأربع املا�ضية معارك
�سيا�سية وق�ضائية حادة.
من جهتها ،احتفت كاماال هاري�س ،نائبة الرئي�س
الأمريكي املنتخبة ،بيوم تن�صيبها رفقة الرئي�س
املنتخب ،متعهدة ب�أنها وب��اي��دن �سيعمالن على
و��ض��ع الأم ��ة الأم��ري�ك�ي��ة على ط��ري��ق ج��دي��د نحو
الأمام .وقالت هاري�س" :اليوم نكتب ف�صال جديدا
من التاريخ الأمريكي".
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نائبا جمهوريا
يتطلعون للعمل
مع الرئيس
وا�شنطن  -وكاالت

ترك رسالة سرية للرئيس بايدن ..ترمب:

نجحنا في الوقوف بوجه إرهاب إيران

�أك��د الرئي�س الأمريكي املنتهية واليته دونالد ترمب،
�أنه ق�ضى �أربع �سنوات رائعة جدا يف البيت الأبي�ض
وح �ق��ق ال �ك �ث�ير م��ن الإجن � � ��ازات .وق���ال ت��رم��ب قبيل
مغادرته البيت الأبي�ض للمرة الأخ�يرة �أم�س دون �أن
يح�ضر تن�صيب الرئي�س املنتخب جوبايدن�" :أمتنى
�أال يكون وداع البيت الأبي�ض لفرتة طويلة" .و�أ�ضاف
"جميع الأمريكيني �شعروا بالرعب جراء االعتداء على

الكابيتول ،و�أنه ال ميكن الت�سامح مع هذا الفعل �أبدا".
وداف ��ع ترمب ع��ن �إجن��ازات��ه يف وج��ه �إي���ران ،م�شري ًا
�إىل �أن عهده حمل الكثري من الإجن��ازات ،منها الق�ضاء
على خالفة داع�ش والوقوف يف وجه النظام الإيراين
وقتل قائد فيلق القد�س ،قا�سم �سليماين ،م�شيدا مبا
و�صفه باالتفاقيات التاريخية التي متت يف ال�شرق
الأو� �س��ط حت��ت رعايته ،وا�صف ًا �إي��اه��ا ببداية ل�شرق
�أو�سط جديد .وقال �إن �إدارته جنحت يف بناء قوة
�أمريكا داخلي ًا وريادتها القيادية يف اخلارج .وتابع
"مت �إ�صالح االتفاقيات التجارية الفا�شلة ،ومت بناء
�أعظم اقت�صاد يف التاريخ" ،م�شريا �إىل �أن فريو�س
كورونا �ضرب العامل �أجمع وتبدلت معه العالقات
التجارية ب�سرعة .وغادر ترمب البيت الأبي�ض من
احلديقة اجلنوبية للمرة الأخرية بطائرة مروحية
لقاعدة �أندروز ومن ثم �إىل فلوريدا.
وع�ل��ى خ�لاف ك��ل ال�ت��وق�ع��ات ،ت��رك ت��رم��ب ،ر�سالة
�سرية �إىل خلفه ،جو بايدن ،وفقا ل�شبكة "�سي �أن
�أن" ،مبينة �أن حمتوى الر�سالة مل يت�ضح بعد،
فيما قال نائب ال�سكرتري ال�صحفي ال�سابق للبيت
الأبي�ض ج��ود دي��ري �إن "ما كتبه الرئي�س ترمب
�سيبقى �سريا بينه وبينه الرئي�س القادم".

فريق بايدن يتسلم الحقيبة النووية
ت�سلم فريق الرئي�س الأمريكي جو بايدن� ،أم�س ،احلقيبة
النووية البالغة الأهمية ،من فريق الرئي�س املنتهية واليته،
دونالد ترمب.
و�أظهرت لقطات م�صورة جرى تداولها على مواقع التوا�صل
حل�ظ��ة ا��س�ت�لام احلقيبة ال�ن��ووي��ة يف م�ق��ر ال�برمل��ان قبيل
تن�صيب بايدن .وحتتوي احلقيبة على معدات وم�ستندات
ي�ستخدمها الر�ؤ�ساء الأمريكيون لتوثيق �أوام��ره��م و�شن
�ضربة نووية .ويحمل دائما م�ساعد ع�سكري يرافق الرئي�س
�أينما ذهب .ويف يوم التن�صيب ،يتم ت�سليم احلقيبة عادة
�إىل م�ساعد ع�سكري �آخر يقف على املن�صة �أو بالقرب منها
�أثناء ت�أدية الرئي�س املنتخب اليمني الد�ستورية.
ومب��وج��ب الد�ستور الأم��ري �ك��ي ،يحتفظ الرئي�س بكامل

زعيم المليشيا يعترف بتفشي الفساد والنهب

الحوثيون يجوعون الشعب اليمني برفع أسعار السلع
عدن  -البالد

ردت ميلي�شيا احلوثي االنقالبية ،ذراع �إي��ران يف اليمن ،على
القرار الأمريكي بت�صنيفها منظمة �إرهابية ،مبزيد من جتويع
ال�شعب اليمني عرب زيادة معاناته برفع �أ�سعار ال�سلع واملنتجات
الأ�سا�سية ،لتحقيق مكا�سب يف ال�سوق ال�سوداء ال��ذي تديره
امللي�شيا ،والت�ضليل ب�إدعاء �أن ارتفاع الأ�سعار ناجم عن ت�صنيف
احلوثيني كمنظمة �إرهابية.
ورفعت امللي�شيا احلوثية الإرهابية �أ�سعار امل�شتقات النفطية
يف ال�سوق ال�سوداء ب�صنعاء واملحافظات املُحتلة� ،إىل� 15ألف
ري��ال ل�صفيحة البنزين �سعة  20ل� ً
ترا ،يف تكرار لأزم��ة خانقة
يف امل�شتقات النفطية تتواىل من حني لآخر منذ انقالب ملي�شيا
احلوثي الإرهابية يف �سبتمرب  ،2014بينما ارتفع �سعر جوال
دقيق القمح  50كيلوجرامًا �إىل � 13أل��ف ري��ال بزيادة �أك�ثر من
�ألف ريال عن ال�سعر ال�سابق ،يف حني و�صل كي�س الأرز �إىل �أكرث
من � 18ألف ريال ،كما ارتفع �سعر طبق البي�ض من  1700ريال
�إىل  2100ريال ،فيما ارتفعت باملقابل �أ�سعار الزبادي والألبان
بن�سب متفاوتة.

وت�أتي هذه اجلرعات ال�سعرية يف ظل ا�ستمرار نهب ميلي�شيا
احلوثي االنقالبية ملرتبات موظفي ال��دول��ة والقطاعني العام
واملختلط منذ �سبتمرب  ،2016بينما يعتقد نا�شطون على
�شبكات التوا�صل االجتماعي �أن ميلي�شيا احلوثي ت�سعى ملعاقبة
املواطنني يف مناطق �سيطرتها جماعيًا ،حم��اول��ة ال��رب��ط بني
الت�صنيف كمنظمة �إرهابية و�سوء الو�ضع ،وهو ما فنده �إعفاء
الواليات املتحدة جلماعات الإغاثة والأمم املتحدة وال�صليب
الأحمر و�صادرات ال�سلع الزراعية والأدوي��ة والأجهزة الطبية
من العقوبات املتعلقة بت�صنيف جماعة احلوثي منظمة �إرهابية
�أجنبية.
وقالت وزارة اخلزانة الأمريكية� ،إن الأن�شطة الر�سمية للأمم
املتحدة ووكالتيها ،اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر واالحت��اد
الدويل جلمعيتي ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر� ،س ُتعفى من
العقوبات املرتبطة بالت�صنيف ،كما وافقت على عمل جماعات
الإغاثة لدعم امل�شاريع الإن�سانية وبناء الدميقراطية والتعليم
وحماية البيئة و�صادرات ال�سلع الزراعية وال��دواء والأجهزة
الطبية.

ويف �سياق ت�أكيد ف�ساد امليلي�شيا احلوثية الإره��اب�ي��ة ونهبها
م ��وارد اليمنيني ال�شحيحة� ،أق��ر زع�ي��م امليلي�شيا ،عبد امللك
احلوثي ،بانت�شار الف�ساد داخل قيادات ميلي�شياته ،الف ًتا �إىل �أنهم
يهتمون بت�أمني احتياجاتهم وكماليات الكماليات ،دون النظر �إىل
حاجات العنا�صر على اجلبهات.
واع�ترف احلوثي ب ��أن الف�ساد ب��ات منت�شرًا بني القيادات
امليلي�شيوية ،لدرجة �أن عدد ًا كبريًا من عنا�صر امليلي�شيات
قتلوا ب��ردًا ب�سبب �سوء املالب�س امل��وزع��ة لهم وع��دم توفر
م�ستلزمات التدفية ،م�شريًا �إىل �أن امليلي�شيات تعاين من
ممار�سات متييزية بني العنا�صر والقادة على �أ�سا�س االنتماء
العائلي والقبلي ،معرتفا �أي�ضا بقيام م�شرفني وم�س�ؤولني
يف جماعته ببيع تربعات مواطنني للمجهود احلربي بينها
"كبا�ش" يف الأ�سواق.
وهذه هي املرة الأوىل التي يتحدث فيها زعيم احلوثيني علنا عن
ف�ساد امل�شرفني يف جماعته ،يف حني كانت تقارير حقوقية �أكدت
مرارًا ا�ستغالل اجلماعة وم�شرفيها للمجهود احلربي يف الرثاء
غري امل�شروع ،ما ي�ؤكد اخلالفات بني الأجنحة احلوثية.

�سلطاته حتى حلظة ت�سلم الرئي�س اجلديد من�صبه و�أدائه
الق�سم عند ظهرية يوم التن�صيب ،لذلك يتم ت�سليم احلقيبة
هناك ،لكن هذه الأم��ور كانت معقدة بع�ض ال�شيء ،بعدما
رف�ض ترمب ح�ضور حفل التن�صيب وغ��ادر وا�شنطن قبل
�ساعات �إىل مقر �إقامته اجلديد يف والية فلوريدا .وقالت
�شبكة "فوك�س نيوز" �إن م�سار ت�سليم احلقيبة النووية
كان طويال ،مبينة �أن احلقيبة هي يف احلقيقة عبارة عن
اثنتني واحدة "غري مفعلة" ظلت يف وا�شنطن وقد ا�ستلمها
فريق بايدن على �أن تفعل عقب التن�صيب ،والأخ��رى ظلت
مع ترمب يف رحلته الأخرية عرب طائرة "�إير فور�س ون"،
على �أن يتم تعطيلها عند وقت الظهرية بالتزامن مع حفل
التن�صيب.

وجه  17نائبا جديدا يف جمل�س النواب
الأمريكي عن احلزب اجلمهوري ،ر�سالة
�إىل الرئي�س ،جو بايدن ،م�ؤكدين �إنهم
يتطلعون �إىل العمل معه بعد تن�صيبه
خلفا للرئي�س اجلمهوري ،دونالد ترمب.
وق��اد امل �ب��ادرة ،النائبة اجلمهورية عن
والي ��ة تك�سا�س ،ب�ي��ث ف��ان دوي ��ن� ،إىل
ج��ان��ب  16ن��ائ �ب��ا م��ن زم�لائ �ه��ا وق �ع��وا
على ر�سالة ،قالوا فيها" :نعتقد اعتقادا
را�سخا �أن ما يوحدنا نحن الأمريكيني
هو �أعظم بكثري من �أي �أمر قد يفرقنا"،
معربني عن �أملهم يف �أن يتمكن حزبهم
واحل� ��زب ال��دمي �ق��راط��ي احل��اك��م ال��ذي
ينتمي �إليه بايدن يف ر�أب ال�صدع يف
البالد ،واملحافظة على مكانها الريادية
يف العامل.
و�أ� � �ض� ��اف� ��وا يف ر� �س��ال �ت �ه��م ل �ب��اي��دن:
"الأمريكيون �سئموا من اجلمود احلزبي
ويريدون �أن يروا قادة من كال اجلانبني
يعملون من �أجل الق�ضايا املهمة للعائالت
والعمال وال�شركات الأمريكية".
وت ��أت��ي ال��ر��س��ال��ة يف �أع �ق��اب ح��ال��ة من
االنق�سام ال�شديد غ�ير امل�سبوق ال��ذي
تعي�شه الواليات املتحدة ،منذ انتخابات
نوفمرب ،بعدما كرر ترامب مزاعم حول
�سرقة االنتخابات ،وه��و الأم��ر ال��ذي مل
يثبت.

تركيا تحت طائلة عقوبات واشنطن
القاهرة – عمر ر�أفت

انقلب �سحر الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغ��ان عليه� ،إذ هدد
م�س�ؤول يف تنظيم "الذئاب الرمادية" ،التابع حل��زب احلركة
القومية احلليف لأردوغ��ان ،ب�إ�سقاط حكم الرئي�س الرتكي ،كما
�سبق �أن �أ�سقطوا ال�سلطان عبد احلميد الثاين ،على الرغم من �أن
التنظيم معروف ب�شعاراته املدافعة عن الدولة العثمانية ،ما اعتربه
مراقبون مفاج�أة غري متوقعة ،ت�ؤكد �أن �أق��رب حلفاء �أردوغ��ان
تخلوا عنه ب�سبب �سيا�ساته العدائية يف املنطقة والداخل.
وزج ��ه عبد ال��رح�م��ن جول�سرين ،ال�ق�ي��ادي يف تنظيم "الذئاب
الرمادية" املحظور يف عديد من الدول الأوروبية ،تهديدًا
م��ن ��ش��أن��ه �أن ي�ث�ير ج � اً
�دل وا� �س � ًع��ا يف ال �ب�لاد ،ق��ائ�ل ًا:
"�أردوغان يعترب اليوم عبد احلميد الثالث ،ونحن
�سن�سقط حكمه كما �سبق �أن �أ�سقطنا حكم ال�سلطان
عبد احلميد الثاين".
ي�أتي ذلك بعد فرتة وجيزة من الت�صريحات التي
�أطلقها زعيم حزب امل�ستقبل �أحمد داود �أوغلو ،قال
فيها تعليقا على اعتداء وقع قبل �أيام على نائبه يف
احلزب �سلجوق �أوزداغ � ،إن �أ�صابع
االت�ه��ام تتجه �إىل احلركة
ال�ق��وم�ي��ة ،م�ضي ًفا �أن

�أردوغان خا�ضع للو�صاية الع�سكرية ،و�إن قادة انقالب  28فرباير
� 1997سيتخل�صون منه قريبًا كما تخل�صوا من رئي�س ال��وزراء
الأ�سبق عدنان مندري�س.
�إىل ذل��ك ،اتهم مر�شح الرئي�س املنتخب جو بايدن ملن�صب وزير
اخل��ارج�ي��ة �أن �ت��وين بلينكن ،تركيا ب��أن�ه��ا ال تت�صرف كحليف،
م�شريا �إىل �إمكانية فر�ض املزيد من العقوبات على �أنقرة ب�سبب
�شرائها منظومة "�إ�س  ."400 -وق��ال بلينكن يف جل�سة للجنة
ال�ش�ؤون اخلارجية مبجل�س ال�شيوخ�" :إن فكرة �أن يكون �شريكنا
اال�سرتاتيجي �أو ما ي�سمى بال�شريك اال�سرتاتيجي ،متوافقا يف
الواقع مع �أحد كبار مناف�سينا اال�سرتاتيجيني رو�سيا ،غري
مقبولة" .وتابع "تركيا ال تت�صرف كما يجب ،وهذا
حتد كبري للغاية بالن�سبة لنا ونحن وا�ضحون
جدا حياله� .أعتقد �أننا بحاجة �إىل �إلقاء نظرة
على ت�أثري العقوبات احلالية ومن ثم حتديد ما
�إذا كان هناك مزيد مما يتعني القيام به".
ي�شار �إىل �أن العقوبات التي فر�ضتها وا�شنطن
ع �ل��ى ت��رك �ي��ا ح� � ��ازت ع �ل��ى دع� ��م احل ��زب�ي�ن يف
ال�ك��وجن��ر���س ،وق��د �أعلنت مب��وج��ب م��ا ي�سمى
قانون مكافحة �أعداء الواليات املتحدة
بوا�سطة العقوبات.
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تستقطب عشاق السياحة الشتوية

قرية رجال ألمع التراثية تحفة بين الجبال

�أبها ـ مرعي ع�سريي

ت�شهد حمافظة رج��ال �أمل��ع ه��ذه الأي���ام كثافة يف اع��داد
الزوار ،ومن املعامل البارزة يف املحافظة قرية رجال �أملع
الرتاثية وهي مبثابة �أعجوبة تاريخية وقد مت ت�سليم
ملفها �إىل مركز الرتاث العاملي يف اليون�سكو  ،وت�ستقطب
القرية الزوار على مدار العام خ�صو�صا ملا تتمتع به من
طراز معماري متفرد.
وقد مت تنفيذ طلبات منظمة اليون�سكو بو�ضع ا�ضافات
تراثية يف جمل�س القرية الذي �شيد م�ؤخر ًا بنف�س طبيعة
القرية واحتوى على تراث "القط" الع�سريي واثاثه.
ت�ضم القرية عدة مباين تتكون من عدة طوابق وبع�ضها
ي�صل �إىل ثمانية طوابق وهي مبنية باحلجارة ولها نوافذ
خ�شبية ملونة .حتتوي املباين بداخلها على نقو�ش تظهر
على اجلدران الداخلية للغرف ويعرف الفن امل�ستخدم يف
تلك النقو�ش مب�سمى "فن ال َقط " حيث يتم فيه و�ضع
�أ�شكال و�ألوان متنا�سقة وعادة ما تقوم به ن�ساء القرية.
يوجد يف ال�ساحات اخلارجية للمنازل بع�ض الكرا�سي
اخل�شبية واملفرو�شة باحل�صري ،ذات القوائم امللونة
بالأخ�ضر والأبي�ض والأ�صفر والأحمر ،كما توجد كذلك
على النوافذ والأبواب اخل�شبية.
وتبعد قرية رج��ال �أمل��ع عن مدينة �أبها بحوايل  52كم
باجتاه الغرب ويعود تاريخ بنائها �إىل نحو  900عام ،
وكانت القرية نقطة مهمة ،تربط بني القادمني من اليمن
وبالد ال�شام مرور ًا مبكة املكرمة واملدينة املنورة ،الأمر
ال��ذي جعلها م��رك��ز ًا جت��اري�� ًا ه��ام�� ًا .وتتكون القرية من
نحو  60مبنى م�شيدا من احلجارة الطبيعية والطني
والأخ�����ش��اب ،وي�ضم امل��وق��ع متحف ًا ق��ام ب�إن�شائه �أه��ايل
القرية .املتحف ي�سمى مبتحف رجال �أملع الرتاثي ومقره

يف ق�صر �آل ع��ل��وان وق��د مت اخ��ت��ي��اره كونه ي�ضم عدة
طوابق كما يرجع تاريخ بنائه �إىل �أكرث من �أربعة قرون،
وقد مر الق�صر ب�أعمال ترميم �شارك فيها �أهايل القرية ،
ويتم يف املعر�ض عر�ض تراث و�آثار ومقتنيات القرية
الفريدة من خمطوطات و�أدوات و�أ�سلحة ،حيث ي�ضم
�أك�ثر من �ألفي قطعة �آثرية وخمطوطة متوزعة على19
ق�سم ًا باملتحف وب��ه قطع ن��ادرة د واملتحف ك��ان النواة
الأوىل للقرية.
ومن عنا�صر اجلذب للقرية �أنها حماطة ببانورما الطبيعة
ال�����س��اح��رة وتت�ضمن م�سرحا مفتوحا لكل الفعاليات
واحلفالت وم�سرح �آخر داخلي للمحا�ضرات.
ي��ذك��ر �أن ال��ق��ري��ة �سبق �أن ا�ست�ضافت م��ه��رج��ان رج��ال
ال��ط��ي��ب �ضمن م��ه��رج��ان ال�����س��وده ال���ذي نظمته وزارة
الثقافه قبل عامني وا�ستمر ملدة �شهر غري �أنه مت ت�أجيله
ب�سبب جائحة كورونا� .شمل املهرجان �أم�سيات �شعرية
وعرو�ض ًا فلكلورية حملية للفنون ال�شعبية يف �أج��واء
مفعمة باحليوية وعبق التاريخ وال�ت�راث� ،إ�ضافة �إىل
ت��ق��دمي ع��رو���ض الإ���س��ق��اط ال�ضوئي املج�سم ال��ت��ي تقام
لأول مرة على مباين قرية رج��ال الرتاثية ،والعرو�ض
احلية اجلنوبية� ،إىل جانب ال�سوق الرتاثي الذي اقيم
فيه فيه عدة ور�ش لإنتاج امل�شغوالت واحلرف اليدوية
مبا�شرة �أمام الزوار بالطريقة الرتاثية القدمية ،و�شملت
احلرف �صناعة ال�سبح ،ور�سم القط الع�سريي ،و�صناعة
اخلناجر ،و�صياغة الف�ضة ،واخلياطة ،ومنتجات ال�سعف
واملن�سوجات �إىل جانب ذلك ،واتاحت الفعاليات الهاىل
قرية رجال عر�ض منتجاتهم املحلية ومنتجاتهم الطبيعية
وحرفهم وق��د �شهد املهرجان اقباال منقطع النظري من
داخل وخارج اململكة.

تهامة الباحة

مالذ الهاربين من برد السراة

عروس الشمال

وجهة سياحية لمحبي
التراث واآلثار

جدة -يا�سر بن يو�سف

الباحة ـ البالد

ُت��ع��د حم��اف��ظ��ات ال��ق��ط��اع التهامي التابعة
ملنطقة الباحة حمط �أنظار ومق�صد �أهايل
�سراة املنطقة وزواره���ا ،ملا تتميز به من
�أج�����واءٍ داف��ئ��ة خ�ل�ال ف�صل ال�����ش��ت��اء� ،إىل
جانب متتعها مبواقع �سياحية ومتنزهات
وح���دائ���ق منا�سبة ل��ق�����ض��اء ي���وم �أو �أك�ثر
بعيد ًا ع��ن ب���رودة الأج���واء التي ت�شهدها
�سراة املنطقة خالل هذه الأي��ام  ،مع تنفيذ
االجراءات االحرتازية.
وق��ام��ت حم��اف��ظ��ات ال��ق��ط��اع ال��ت��ه��ام��ي مثل
املخواة ،وقلوة ،وغامد الزناد ،واحلجرة،
ب��ت��ه��ي��ئ��ة خم��ت��ل��ف امل����واق����ع ال�����س��ي��اح��ي��ة
واملتنزهات التي يق�صدها الزوار ،وجهزتها
بكل ما حتتاجه من اخلدمات التي حتقق
راحة الزوار واملتنزهني.
وللقطاع التهامي مبنطقة ال��ب��اح��ة ميزة
فريدة تكمن يف التنوع املناخي والبيئي
ملحافظاتها الأرب���ع  ,م��ا يجعل منه حمط
�أنظار ال��زوار� ،إذ يجمع موقعه الذي ميتد

ما بني �سواحل البحر الأحمر غرب ًا وحتى
ق��م��م ج��ب��ال ال�����س��روات ���ش��رق�� ًا ال��ع��دي��د من
الأودية اجلارية وال�سهول اخل�ضراء التي
يقف عليها جبل (�شدا) ب�شموخه وروع��ة

املواقع الأثرية مثل (قرية ذي عني الرتاثية)
التي بُنيت على قمة جبل من املرمر الأبي�ض
 ,يحاط به جمموعة من املزارع التي ُت�سقى
من عني القرية العذبة  ,وكذا قريتا اخللف
واخل��ل��ي��ف ال��ل��ت��ان ت��ب��ع��دان ق��راب��ة  5كيلو
مرتات عن �شمال حمافظة قلوة ون ت�ضمان
العديد من النقو�ش الإ�سالمية� ،إىل جانب
احلدائق واملتنزهات التي يق�صدها الزوار
ومنها متنزه ال�شوق وحنف واحلنكة.
وي�شهد �شتاء القطاع التهامي عام ًة ح�ضور
منتجات �أرا�ضيها ال��زراع��ي��ة و�صناعاتها
التقليدية اخلفيفة التي تكتظ بها الأ�سواق
�إىل ج��ان��ب ان��ت�����ش��ار امل���راك���ز وال���وح���دات
ال�سكنية اجلديدة والفنادق واال�سرتاحات
ب�شكل ملحوظ  ,مما يُربز ال�سياحة كرافد
اقت�صادي مهم �إىل جانب متيز قطاع تهامة
مطالته املليئة باملناظر اخلالبة التي ت�أ�سر باملطاعم ال�شعبية املنت�شرة التي ت�شتهر
ب���الأك�ل�ات ال�����ش��ع��ب��ي��ة ك��ال��ع�����ص��ي��دة وامل���رق
النفو�س.
ويحت�ضن ق��ط��اع ت��ه��ام��ة �إرث����� ًا ح�����ض��اري�� ًا واحل��ن��ي��ذ وامل���ن���دي وامل��ظ��ب��ي وال�����ش��واء
وثقافي ًا مهم ًا ،حيث ي�شتمل على العديد من مبختلف �أنواعه.

الوجهات التي
�إذا كنت من الباحثني عن ِ
تتميز بخريطة متنوعة من التجارب
ال�سياحية الطبيعية وال�تراث��ي��ة يف
مو�سم "�شتاء ال�سعودية"؛ فما عليك �إال
�أن ُتي ِّم َم وجهك �صوب عرو�س ال�شمال
"حائل" املعروفة ببيئتها الطبيعية،
وجمال ت�ضاري�سها الأخ���اذة ،وعراقة
ت��اري��خ��ه��ا ال��ع��ت��ي��ق .وتتميز ح��ائ��ل
بامتالكها لأبرز املعامل اجلاذبة لل�سياح
م���ن امل���واط���ن�ي�ن وامل��ق��ي��م�ين .وي�����ش�ير
ف��ار���س ال�����س�لام��ة ال��رئ��ي�����س التنفيذي
لأح���دى ال�شركات ال�سياحية �إىل �أن
�أهم ما يُعزز ال�سياحة يف حائل تنوع
املحتوى ال�سياحي املتمثل يف "الرتاث
االجتماعي" و"الآثار" ،ف�ض ًال عن تنوع
مناخها وت�ضاري�سها الطبيعية .ومن
�أهم املواقع فيها "جبة جبل �أم �سنمان"
ال���ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �أك�ث�ر م��ن خم�سة
�آالف من الر�سوم والنقو�ش ال�صخرية
ال��ت��ي ت��ع��ود ب��الإن�����س��ان ل�ل�أل��ف ال�سابع
ق��ب��ل امل��ي�لاد ،وي��ق��ع ع��ل��ى ُب��ع��د 100ك���م
�شمال غ��رب مدينة حائل ،وه��و وجهة
�سياحية ق��ادرة على ا�ستقطاب �شغف
حم��ب��ي ال��ت�راث وال��ن��ق��و���ش والآث�����ار؛
ك��ون��ه ي�ضم �أق���دم امل��واق��ع الإن�سانية
التي تعود للع�صور احلجرية ،و�أدرج
يف قائمة ال�تراث العاملي ل��دى منظمة
"اليون�سكو" يف عام 2015م.
وي�ستطيع ال�سائح يف ح��ائ��ل القيام

بعدد متنوع من الأن�شطة والتجارب،
كا�ستك�شاف "قلعة عريف" ال�شهرية
ال���ت���ي ت��ط��ل ع��ل��ى امل���دي���ن���ة ب��ط��اب��ع��ه��ا
الرتاثي والتاريخي ،والتي حتاكي يف
طرازها املعماري مثيالتها من املباين
الدفاعية املعروفة يف عمارة املنطقة
الو�سطى باململكة ،وتقع يف �أعلى قمة
ج��ب��ل ي�����ش��رف ع��ل��ى امل��دي��ن��ة م��ن اجلهة
اجلنوبية ،وبُنيت من احلجر والطني
يف عام 1840م .وهناك"ق�صر الق�شلة"
ال�تراث��ي ال���ذي ُي��ع��د �أح���د �أق���دم و�أك�بر
املباين الطينية يف اجلزيرة العربية،
ومن �أهم الأماكن التي تدل على عراقة
الرتاث العمراين ،ومت بنا�ؤه قبل نحو
ثمانية عقود .1941
وعلى املجموعات ال�سياحية �أال تفوِّ ت
زيارة متحف وق�صر ومزرعة العيادة
ال�ت�راث���ي بجبة ح��ائ��ل ،وال����ذي ميتد
عمره لأكرث من  150عام ًا ،ولأهميته
دائ��م�� ًا م��ا ي��ك��ون ع��ل��ى ر�أ�����س ال��ب��اق��ات
امل��ق��دم��ة م��ن امل�شغلني ال�سياحيني.
ويُعد "الهدد" �أو ال�صيد بال�صقور من
�أمتع التجارب ال�سياحية التي ميكنك
ممار�ستها و���س��ط "الرب" والأج����واء
ال�����ش��ت��وي��ة ال���ب���اردة امل��ع��ت��دل��ة ،حتت
�إ���ش��راف م�لاك ال�صقور املتخ�ص�صني
ال��ذي��ن يتمتعون ب��خ�برات م��ت��وارث��ة
ع��ن �آبائهم و�أج���داده���م ،وه��ي فر�صة
للتعرف على �أهم الريا�ضات ال�شعبية
التي متتاز بها اململكة عن قرب.

زمان
9
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1380-6-6 552هـ

العدد  549يف 1380-6-3هـ

1380-6-6 553هـ

العدد  549يف 1380-6-3هـ

العدد  549يف 1380-6-3هـ

1380-6-6 553هـ

العدد  550يف  1380-6-4هـ

 1380-6-6 552هـ

العدد 1380-6-6 553هـ

مساعد كاريلي 7 :فبراير موعد نهائي كأس محمد السادس
جدة -البالد

10

�أكد فاملري كروز م�ساعد مدرب االحت��اد كاريلي ،يف حديثه ملوقع تريا الربازيلي� ،أن
موعد نهائي ك�أ�س حممد ال�ساد�س للأندية الأب�ط��ال ،املقرر �أم��ام الرجاء البي�ضاوي
املغربي �سيجري يف مدينة مراك�ش املغربية يوم ال�سابع من فرباير القادم .وقال فاملري:
�إن االحتاد �سيقاتل من �أجل حجز مقعد بدوري �أبطال �آ�سيا� ،إ�ضافة �إىل الهدف الأقرب
حاليا وهو التتويج بك�أ�س حممد ال�ساد�س .و�أ�شار �إىل �أن وجود  3العبني برازيليني يف
االحتاد� ،ساعد اجلهاز الفني كثريا يف النجاح يف عمله ،واعترب �أن اجلهاز الفني جنح
ب�شكل كبري يف مهمته ،بعد �أن ا�ستطاع الالعبون �أن يفهموا املنهج.
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الغدير اخلالد

في ختام الجولة  14من دوري المحترفين

الهالل بطل الشتاء ..والنصر يقترب وضمك يتخطى الباطن

حامت العطرجي

أكاديمية مهد الرياضية

جدة – هالل �سلمان
ت�صوير -عثمان ال�شمراين

حقق الن�صر ف��وزه الرابع على التوايل بعد تغلبه على
الوحدة (� )1-3أم�س يف ختام اجلولة الـ  14من دوري
ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.
تقدم الوحدة بهدف مبكر �سجله الربازيلي لويز غو�ستافو
يف الدقيقة  ،5لكن الن�صر رد �سريعًا بهدف من ركلة حرة
�سددها بيتي مارتينيز ،وا�صطدمت ببيرتاتو�س ليتغري
اجتاهها وت�سكن �شباك العوي�شري (د  ،)8وا�ضطر مدرب
الن�صر لإخراج مارتينيز ب�سبب الإ�صابة ،و�أ�شرك مكانه
خالد الغنام (د .)26

ويف ال�شوط الثاين� ،سجل بيرتو�س الهدف الثاين (د
 ،)67ث��م احت�سب احل�ك��م جزائية للن�صر بعد مل�سة يد
على هريناين �سجل منها بيرتو�س الهدف الثالث (د )87
لي�ؤمن ف��وز فريقه ال��ذي رف��ع ر�صيده �إىل  20نقطة يف
املركز ال�سابع ،يف حني جتمد ر�صيد الوحدة عند الر�صيد
ذاته وتراجع للثامن.
وعزز الهالل �صدارته بعد �أن رفع ر�صيده �إىل  29نقطة
بفوزه على التعاون ( ،)0-2حيث تقدم بهدف مبكر �سجله
غوميز من ركلة خلفية رائعة يف الدقيقة الثانية ،ويف
ال�شوط الثاين �سجل فييتو �أول �أهدافه مع الهالل من كرة
مق�صية يف الدقيقة  ،50ودف��ع كارتريون بثالثة العبني

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

دفعة واح��دة ،هم" علي النمر و�ساندرو مانويل ومطري
الزهراين"  ،ورد لو�شي�سكو ب�إ�شراك كوييار وباهربي،
ثم ال�شهري وكارييو ،دون �أن تتغري النتيجة ،ليتوقف
ر�صيد التعاون عند  21نقطة ويرتاجع للمركز اخلام�س.
وحقق �ضمك فوزه الثالث هذا املو�سم وجاء على ح�ساب
�ضيفه الباطن  ،2/0حيث نق�صت �صفوف ال�ضيوف مبكرا

إعالنات محاكم التنفيذ

بعد ط��رد ح�سن رغفاوي يف الدقيقة  ،20ليكثف �ضمك
م��ن �ضغطه ويتح�صل على ركلة ج��زاء ،نفذها زياليا،
ويف ال�شوط الثاين �سجل زياليا الهدف الثاين ل�ضمك
من جزائية �أخ��رى (د )68؛ ليودع �ضمك املركز الأخري
وي�صعد للـ  15بر�صيد  12نقطة ،فيما بقي الباطن يف
املركز الـ  13بـ  13نقطة.

• م�شروع وطني مميز
• م�شروع جميل
• م�شروع جبار
• م�شروع هادف
• م�شروع يعود بالنفع على املواهب ال�سعودية
• م�شروع يهتم ،ويكت�شف ،ويطور مواهبنا يف
كافة �أرجاء وطننا الغايل.
• م�شروع يهدف �إىل �صناعة �أجيال من الأبطال
الريا�ضيني حتت �إ��ش��راف خ�برات فنية و�إداري��ة
مميزة.
• م�شروع يطور الأداء الريا�ضي با�ستخدام
مناهج علمية وتقنيات حديثة.
• م�شروع به كفاءات فنية مميزة
• م�شروع لبناء جيل ريا�ضي من ال�صغر
• الريا�ضة حت��ول��ت ل��درا��س��ة وع�ل��م وتطوير،
وقبل ذلك االكت�شاف ،والآن يتم تطبيق ذلك يف
�أكادميية" مهد" الريا�ضية؛ حيث االنطالقة نحو
التميز والتطوير واالهتمام وبناء جيل ريا�ضي
على �أ�س�س علمية ومعرفية �سليمة؛ بهدف حتقيق
�إجنازات �إقليمية وقارية وعاملية �سعودية ،بحول
الله.
• �أكادميية مهد الريا�ضية �ستغري مفهوم الريا�ضة
يف اململكة؛ كما و�صفها رئي�س االحت��اد ال��دويل
لكرة القدم (فيفا) ال�سيد جياين �إنفانتينو �أثناء
زيارته وافتتاحه �أول مالعب الأكادميية اجلديدة
مبدينة الريا�ض.
• �أك��ادمي �ي��ة م �ه��د ال��ري��ا� �ض �ي��ة � �س��وف ت�صبح
راف��دا حقيقيا لإم��داد الأن��دي��ة باملواهب التي مت
�إعدادها جيد ًا ،ومت بنا�ؤها على �أ�س�س �أكادميية
وفنية وريا�ضية ،وبذلك يعود النفع ملنتخباتنا
ال�سعودية يف جميع الفئات والألعاب.
• بحول ال�ل��ه ،ال�ق��ادم �أف�ضل و�أم�ي��ز للمواهب
ال�شابة.
ر�ؤيا:
دام عزك ياوطن.

تويرت@alotorgy :

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com

رياضة
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الزعيم يعزز صفوفه

من�صة الكلمة

بالحمدان وتيكسيرا
جدة – هالل �سلمان
عزز الهالل �صفوفه يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية بالعبني بارزين يف
خطوة من �إدارته؛ لتدارك �أو�ضاع الفريق الذي �أهدر العديد من النقاط
يف اجلوالت الأخرية من دوري املحرتفني.
و�سيعلن الهالل عن �صفقة حملية من العيار الثقيل بتعاقده مع
مهاجم ال�شباب ومنتخبنا ال�سعودي عبدالله احلمدان ،البالغ من العمر
 21عاما ،حيث �أكدت م�صادر عدة �أن �إدارة الزعيم اتفقت مع الالعب
على جميع بنود العقد ،ومل يتبق �سوى الإعالن الر�سمي.
وك��ان احلمدان قد رف�ض عر�ض �إدارة ال�شباب لتجديد عقده مقابل 5
ماليني ريال يف املو�سم ،ودخل الفرتة احلرة التي تتيح له التوقيع مع
�أي ناد ،ليتدخل الهالل ويك�سب �صفقة مميزة.
وي��ع��د احل��م��دان �أف�ضل �صانع �أل��ع��اب يف ال���دوري،
رغم �أنه مهاجم �صريح؛ حيث �صنع � 7أهداف حتى
اجل��ول��ة ال���ـ  ،14متفوقا ع��ل��ى امل��غ��رب��ي يو�سف
اجلبلي جنم الباطن.
م��ن جهة �أخ����رى ،اق�ت�رب ال��ه�لال م��ن �إع�لان
�صفقة �أج��ن��ب��ي��ة ب��ع��د تو�صله �إىل ات��ف��اق مع
ال�ب�رازي���ل���ي �أل��ي��ك�����س ت��ي��ك�����س�يرا الع���ب ف��ري��ق
جيانغ�سو �سونينغ ال�صيني.
وي��ب��ل��غ ت��ي��ك�����س�يرا م���ن ال��ع��م��ر  31ع��ام��ا،
وتناف�س على �ضمه ال��ه�لال والن�صر لكن
الأخ�ير ان�سحب من ال�صفقة لعدم ح�صوله
على �شهادة الكفاءة املالية ،وبعد مفاو�ضات
�شاقة جنح الهالل يف التو�صل �إىل اتفاق
مع الالعب ،و�سيعلن قريبا عن التعاقد معه
ب�شكل ر�سمي.

هدف" مارتينز" مرشح بقوة لجائزة بوشكاش
جدة  -البالد
تناقلت مواقع وح�سابات عاملية ب�إعجاب
ك��ب�ير ،ال��ه��دف ال��رائ��ع ال���ذي �سجله جنم
ال�شباب فابيو مارتينز يف مرمى الفي�صلي
�ضمن اجلولة الـ  14من دوري ك�أ�س الأمري
حممد بن �سلمان للمحرتفني.
وق����د ���س��ج��ل م��ارت��ي��ن��ز ه��دف��ه بطريقة
ا�ستعرا�ضية جميلة بالكعب بعد �أن تلقى

متريرة زميله احل��م��دان ،وانت�شر فيديو
ال���ه���دف ع��ل��ى ن���ط���اق وا����س���ع يف م��واق��ع
التوا�صل االجتماعي.
ور�شح الكثري من املواقع واحل�سابات
هدف النجم الربتغايل ليكون �ضمن قائمة
�أج��م��ل الأه����داف يف ال��ع��امل ال��ت��ي يحظى
�أ�صحابها بفر�صة الفوز بجائزة بو�شكا�ش
التي يقدمها االحت��اد ال��دويل لكرة القدم

(فيفا) يف كل عام.
وتعاقد ال�شباب مع مارتينز البالغ
م���ن ال��ع��م��ر  27ع��ام��ا ع��ل��ى �سبيل
الإعارة من فريق �سبورتينغ براغا
الربتغايل يف �سبتمرب من العام
املا�ضي ،ليقدم م�ستويات رائعة
جعلته حمط �أنظار اجلميع.

بعد سحب قرعة مونديال األندية

األهلي المصري يصطدم
بالدحيل القطري
جدة – هالل �سلمان
�أ���س��ف��رت قرعة ك���أ���س ال��ع��امل ل�ل�أن��دي��ة ،التي �سحبت
�أول �أم�س مبقر االحت��اد ال��دويل لكرة القدم (فيفا) يف
زيوريخ عن مواجهة عربية خال�صة بني الأهلي امل�صري
بطل �أفريقيا ،والدحيل القطري امل�ست�ضيف يف الدور
ربع النهائي.
وتقام ك�أ�س العامل للأندية يف الدوحة من � 4إىل 11
فرباير املقبل ،مب�شاركة �أندية الدحيل القطري والأهلي
امل�صري وبايرن ميونيخ الأمل��اين و�أول�سان هيونداي
الكوري اجلنوبي وتيغري�س �أونال املك�سيكي والفائز
من �سانتو�س وباملريا�س الربازيليني يف نهائي كوبا
ليربتادوري�س ،الذي يقام يف  30يناير اجلاري.
و�ألغيت املباراة الأوىل بني �أوكالند �سيتي ،والدحيل
بعد ان�سحاب الفريق النيوزيلندي بطل �أوقيانو�سيا من
البطولة ،ليبد�أ الدحيل م�شواره من ربع النهائي.

حممد اجلليحي
االستثمار في الهالل
كرة القدم؛ فوز وخ�سارة وامل�ستويات الفنية غالب ًا غري م�ستقرة يف
كل فرق العامل ،و�أعتى منتخبات العامل يح�صل بها انخفا�ض وعدم
الدميومة الفنية العالية.
وم��ا يح�صل للفريق ال��ه�لايل م��ن انخفا�ض يف م�ستواه الفني
منطقي ،ويعترب طبيعيا ،حاله ح��ال بقية املتناف�سني ،لكن غري
الطبيعي ا�ستمرار نزيف النقاط يف م�سابقة الدوري وخروجه من
ك�أ�س امللك وا�ستخدام لغة م�ستغربة من �إدارة الهالل �ضد قرارات
احلكام؛ حتى لو كانت فع ًال هناك �أخطاء يف تقديرات احلكام يف
املباريات �إال �أن الفريق مير مب�شاكل فنية مل جتد لها الإدارة حال
حتى الآن!
وال �أعلم ،هل مت مناق�شة امل��درب رزاف��ان يف �إيجاد حلول عاجلة
لإيقاف النزيف النقطي؟ وهل هناك حما�سبة فنية لعمل املدرب؛ لأن
املتابع يجد �أن الأخطاء الفنية الزالت م�ستمرة والبدايات اخلاطئة
بالت�شكيلة م�ستمرة.
الإدارة الآن على املحك يف �إيجاد خمرج وحل لهذه الأزمة ب�شكل
�سريع وقبل ا�ستفحال وت�شرب النزيف النقطي وك�أنه �أمر طبيعي
لفريق بحجم الهالل.
هناك ملفات يجب �أن جتتازها �إدارة الهالل ب��دءا من امل�ستوى
الفني والتعاقدات ال�شتوية وتدعيم �صفوف الفريق وبث احليوية
واحلما�س والتناف�س بني الالعبني حلجز اخلانة وعدم االعتماد
على نف�س الت�شكيلة املتكررة لنف�س الأ�سماء ،و�ضمان كل العب
ملركزه دون وجود املناف�س له.
�أي�ض ًا يجب تفعيل �إدارة اال�ستثمار يف الهالل ،وماذا عملت حتى
الآن ،وهل هناك عقود رعاية ودخول �شركاء جدد و�إيجاد ب�صمة
لهم بعيد ًا عما مت �إجنازه من �إدارات �سابقة.
ا�سم الهالل ماركة كبرية يف �سوق امل��ال ،وع��دم تفعيلها ب�شكل
�صحيح واال�ستفادة من اال�سم ي�ضر بالنادي ويجعل املناف�سني
ي�أكلون من كعكة الرعاة لأنديتهم وهذا النجاح لن يح�صل بدون
متابعة من الإدارة.
من فرتة لي�ست بالق�صرية مل ن�سمع عن دخول رعاة جدد للنادي
وميثل ت��واج��ده��م ثقال يف دع��م ال��ن��ادي ،ولهم ا�سم م��ع��روف يف
ال�سوق والنجاح اال�ستثماري يحتاج لب�صمة الإدارة احلالية
لعمل نقلة نوعية وفعلية يف اال�ستثمار الريا�ضي يف الفريق
وكتميز مايل للهالل املختلف كلي ًا عن الأندية الأخرى بالبطوالت
والإجنازات والريادة الريا�ضية على م�ستوى القارة الآ�سيوية.
جماهري الهالل تعترب الرقم ال�صعب والأكيد لنجاح النادي وزيادة
مداخيله املالية من خالل �إيجاد �أفكار جديدة� ،أو على الأقل �إعادة
الأفكار ال�سابقة ،التي كانت ناجحة يف وقتها.
ً
خا�صة بعد الإجراءات
الزالت الأندية ب�شكل عام تتعلم من ال�سابق
ال�صارمة يف احلوكمة الريا�ضية ووج��ود �شهادة الكفاءة املالية
كلها �أدت اىل تقنني امل�صاريف وزي��ادة املداخيل واال�ستفادة من
موجودات وجماهريية هذه الأندية.
الإدارة الريا�ضية �أ�صبحت علما قائما ب��ذات��ه ،و�إدارة الأن��دي��ة
الكبرية يحتاج لفريق عمل متكامل وكل فريق يكمل البناء حتى
الو�صول ملخرجات تر�ضي الطموح وتزيد الإنتاجية.

�إ�ضاءات

 جتديد عقد الالعبني �سلمان الفرج ويا�سر ال�شهراين خطوةجيدة ل�ل�إدارة ،ولكن ر�ؤيتي اخلا�صة �أن �أي العب يتجاوز عمره
�سن الثالثني� ،أرى عدم التعاقد �أو التجديد معه �أكرث من �سنتني
فقط ولنا جتارب �سابقة يف ذلك؛ حيث �إن الالعب بعد توقيع العقد
ينخف�ض م�ستواه وي�صبح لي�س لديه الطموح والرغبة للتطوير.
 الدوري �أ�صبح �أ�صعب على الهالل بعد تعرثاته ودخول ال�شبابوالأهلي على خط املناف�سة ،و�أ�صبحت رغبتهما كبرية بعد جتدد
�آم��ال��ه��م ،ول��ن��ا يف ق���ادم اجل���والت م��ف��اج���أة ك��ب�يرة غ�ير متوقعة،
و�سيكون للأندية يف �آخر الرتتيب دور يف توجيه دفة ال�صدارة
والبطولة.
@mohammed158888

وينطلق مونديال الأندية مبواجهة تيغري�س
املك�سيكي ،و�أول�سان الكوري يوم  4فرباير ،ثم
يتواجه الأهلي والدحيل.
وي��ق��ام ال���دور ن�صف النهائي ي��وم  7فرباير؛
حيث يلعب بطل �أمريكا اجلنوبية مع الفائز من
لقاء تيغري�س و�أول�سان ،ويف اليوم التايل يلعب
الفائز من الأهلي والدحيل مع بايرن ميونيخ (8
فرباير).
وتختتم البطولة ي��وم  11فرباير
مبواجهة جتمع الفريقني الفائزين
يف الدور ن�صف النهائي.

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

حائل  -خالد احلامد
�أحلق فريق النه�ضة اخل�سارة الثانية مب�ضيفه الفيحاء
� 2/1أم�س ،يف ختام اجلولة الـ  16من دوري الأمري حممد
بن �سلمان لأندية الدرجة الأوىل لكرة القدم؛ بهذه النتيجة
رفع النه�ضة ر�صيده �إىل  16نقطة ،وتوقف ر�صيد الفيحاء
على  34نقطة .ويف حائل� ،أوقف اجلبلني �سل�سلة التفريط
بالنقاط بعد تغلبه على �أحد  ،2/1رافعا ر�صيده �إىل 31
نقطة ،وبقي �أح��د على ر�صيده  20نقطة .وقلب اخلليج
ت�أخره بهدفني �إىل تعادل مع اجليل  2/2لريتفع ر�صيد
اخلليج �إىل  25نقطة ،واجليل  15نقطة.
وت��غ��ل��ب الثقبة ع��ل��ى م�ضيفه ال��ن��ج��وم  ،3/1لريتفع
ر�صيده �إىل  22نقطة ،وبقي النجوم عند  9نقاط .
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نسبة تصحيح مخالفات
منتجات "حساسية القمح"

الريا�ض  -البالد
ك�شفت الهيئة العامة للغذاء وال���دواء� ،أن ج��والت و�إج��راءات
متابعة ت�صحيح املخالفات املتعلقة ب�سالمة املنتجات اخلا�ضعة
لإ���ش��راف��ه��ا ،ر���ص��دت ارت��ف��اعً ��ا يف االل��ت��زام بت�صحيح املنتجات
املخالفة املر�صودة خالل حملة الرقابة التي نفذتها على منتجات
مر�ضى ح�سا�سية القمح.
و�أو�ضحت الهيئة �أن ن�سبة االلتزام يف ت�صحيح و�ضع املنتجات
الغذائية اخلا�صة ملر�ضى ح�سا�سية القمح بلغت � ،%76إذ جرى
ت�صحيح جميع املخالفات املر�صودة على املنتجات املحلية ،و18
خمالفة على املنتجات امل�ستوردة من �أ�صل  ،24فيما تبقى 6
خمالفات حتت �إجراءات الت�صحيح ،كما نفذ مفت�شو الهيئة حملة
للرقابة على منتجات مر�ضى ح�سا�سية القمح وبيانات البطاقة
الغذائية املتعلقة بذلك ،وزاروا خاللها  116من�ش�أة ،و�ضبطوا
 2850كغم من املنتجات املخالفة.
و ُتلزم "الغذاء والدواء" املن�ش�آت الغذائية التي تقدم الأطعمة
للم�ستهلك خ��ارج املنزل بالإف�صاح عن م�سببات احل�سا�سية يف
قائمة وجبات الطعام ،وت�شرتط الالئحة عر�ض البيانات اخلا�صة
باملكونات امل�سببة للح�سا�سية يف قوائم الطعام ب�شكل دائم ويف
مكان وا�ضح ومقروء و�سهل الفهم ،و�أن تكون باللغة العربية مع
�إمكانية ترجمتها لأية لغة �أخرى.

"حقوق اإلنسان" تم ّكن سيدة مجهولة من الحصول على هوية
جدة  -البالد
مت ّكنت هيئة حقوق الإن�سان من م�ساعدة �سيدة يف احل�صول على
هوية وطنية بعد �أكرث من  30عامًا.
وقالت الهيئة �إن �شكوى و�صلتها من ال�سيدة تفيد ب�أنها ال متلك ما
يثبت هويتها ،مما حرمها من التمتع ببع�ض حقوقها ،وباملتابعة مع
اجلهات ذات العالقة ملعرفة تفا�صيل احلالة ،تبني �أن ال�سيدة �سبق �أن
عا�شت حتت رعاية �إحدى الأ�سر منذ والدتها دون ا�ستخراج �أي �إثبات
لها� ،أو �إبالغ اجلهات املخت�صة بذلك ،مع �إيهامها ب�أنها ابنتهم وعدم
�إخبارها بحقيقة و�ضعها ،يف خمالفة ج�سيمة للأنظمة والقوانني.

و�أ���ض��اف��ت "بعد ب��ل��وغ ال�سيدة  24ع��ام�� ًا وا���س��ت��م��رار مطالباتها
باحل�صول على الهوية ،اعرتفت لها ربة الأ�سرة بحقيقة و�ضعها و�أنها
لي�ست ابنة لها ،فما كان منها �إال االنتقال للإقامة ب�أحد دور الإيواء،
والبدء يف ا�ستكمال �إج��راءات معاملتها اخلا�صة بالهوية ،ولكنها
مل ت�ستطع متابعتها و�إنهاءها منذ خم�س �سنوات ،ما دف��ع الهيئة
للتوا�صل مع اجلهات املخت�صة ،للت�أكد من حالة املعاملة و�أ�سباب
الت�أخر يف معاجلتها ،وطالبتها ب�سرعة اتخاذ الإج��راءات النظامية
الالزمة ملعاجلة و�ضع ال�شاكية ،وتابعت معها حتى مت �إ�صدار هوية
وطنية لها".

اكتشاف عالج جيني يبطل
تأثيرات الشيخوخة
بكني  -وكاالت
تو�صل علماء �صينيون� ،إىل عالج جيني جديد ،ميكنه �إبطال
بع�ض ت�أثريات ال�شيخوخة.
وتعتمد طريقة العالج وف ًقا للعلماء ،على تعطيل جني ي�سمى
"كات ،"7الذي اكت�شف العلماء �أنه م�ساهم رئي�سي يف �شيخوخة
اخلاليا ،فيما قالت امل�شرفة على امل�شروع ،الربوفي�سور ت�شو
جينغ� ،إن العالجاملحدد الذي ا�ستخدموه والنتائج كانت الأوىل
من نوعها على م�ستوى العامل� ،إذ �أظهرت حت�سنا عامًا يف حالة
الفئران بعد 8�أ�شهر من العالج.
وبينت �أنهم حددوا  100جني من بني حوايل � 10آالف ،وكان
"كات "7هو الأكرث فعالية يف امل�ساهمة ب�شيخوخة اخلالي ا،.
م�شرية �إىل �أن هذا اجلني هو واحد من  10الآالف من اجلينات
املوجودة يف خاليا الثدييات ،ومتكن الباحثون من تثبيطه يف
كبد الفئران با�ستخدام طريقة ت�سمى الناقل الفريو�سي البطيء.

ذروة انخفاص درجات
الحرارة اليوم
جدة  -البالد
توقع املركز الوطني للأر�صاد� ،أن تكون ذروة االنخفا�ض يف
درجات احلرارة فجر اليوم (اخلمي�س) وغدا ،خا�صة على مناطق
�شمال وو�سط اململكة.
ونبه املركز يف تغريدة له على "تويرت"� ،إىل �أن ن�شاط الرياح
�سي�شتد ما قد ت�ؤدي �إىل عوا�صف ترابية على �شمال وو�سط اململكة
ومن ثم متتد �إىل مناطق جنوب وغرب اململكة اليوم وغدا ،مطلقا
"حر�صا
تنبيها متقدما ملدن وحمافظات املنطقة ال�شرقية .وقال:
ً
على �سالمتكم ندعو اجلميع �إىل �أخذ احليطة واحلذر وااللتزام
بن�صائح وتعليمات اجلهات املخت�صة".

اهتم خميم "�إثراء ال�شتوي" الذي نظمه مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي "�إثراء" ،بالأطفال
منظما فعاليات لتهيئة جيل من املفكّرين واملبدعني يف اململكة وتنمية قدراتهم الذهنية منذ
ابتداء من عمر � 4إىل � 15سنة ،ورفع الوعي لديهم نحو قيمة املعلومات
الطفولة من بنني وبنات
ً
قدم متحف الطفل مبركز (�إثراء) برامج معرفية
التاريخية وكيفية املحافظة عليها ،حيث ُي ّ
و�إبداعية خا�صة لل�صغار ،عرب خميم �أقيم حتت عنوان "رحلة عرب الزمن".

ينبع  -البالد
حتظى ال��ت��ج��ارب ال�سياحية يف ينبع ،ب�إقبال
كبري من ال�سياح املواطنني واملقيمني خالل مو�سم
"�شتاء ال�سعودية" الذي �أطلقته الهيئة ال�سعودية
لل�سياحة.
وميكن للمتخ�ص�صني �أو ملَ��ن ال ميلكون مهارة
الغو�ص نهائي ًا ،ا�ستثمار مو�سم ال�شتاء لتحقيق
ه��ذا ال�شغف يف �أعماق �شواطئ ينبع ال�ساحرة،
ب��اال���ش�تراك يف �أح��د ب��رام��ج "اكت�شاف الغو�ص"
ب�صحبة م��درب��ي غ��و���ص حا�صلني على �شهادات
ع��امل��ي��ة م��ع��ت��م��دة ،وي��ت��م��ت��ع��ون ب��خ�برات ط��وي��ل��ة؛
مل�ساعدة ال�سياح الراغبني يف خو�ض هذه املغامرة
البحرية وم�شاهدة الأ�سماك وال�شعاب املرجانية،

وت�شمل الباقة كل ما تقدمه الرحلة البحرية من
ال�ضيافة ،وم��ع��دات الغو�ص الكاملة ،وممار�سة
الأن�شطة املختلفة من الألعاب املائية.
وم���ن ال�ب�رام���ج ال��ت��ي ل��ق��ي��ت رواج����� ًا ك��ب�ير ًا بني
جمموعات الأ�صدقاء ،والعوائل بالدرجة الأوىل،
ما ُيعرف بـ"مالديف ينبع" ،وهو عبارة عن رحلة
بحرية متكاملة ت�ستمر ن�صف يوم تقريب ًا يف �أحد
املواقع ال�شاطئية اخلالبة التي يف�ضلها ال�سياح
من ال�سكان املحليني �أو القادمني �إليها من مناطق
اململكة املختلفة ،ويلج�أون �إليها لغر�ض ال�سباحة
يف املناطق املائية النقية التي ي�صل عمقها �إىل
����70س���م ،وه���و م���ا مي��ن��ح��ه��م �أج�����واء م���ن ال��راح��ة
واال�ستجمام بعيد ًا عن �صخب احلياة.

اقتراح لصناديق االقتراحات
ت�����ش��ت��ك��ي ����ص���ن���ادي���ق االق��ت�راح����ات
مب���واق���ع ال��ع��م��ل ال���ع���ام واخل���ا����ص
م��ن جت��اه��ل� ،إال م��ا ن���در ،ت�صل يف
بع�ضها اىل مرحلة الغبار مبظهرها
وم�ساحة ما بداخلها لعلها تتمنى من
يعطف عليها ويحميها على الأقل من
" ال�صد�أ " � ..صحيح انها تفتقد اىل
ورقة وقلم واال كيف ميكن من يريد
ك��ت��اب��ة اق��ت�راح او م�لاح��ظ��ة ع��اب��رة
فعل ذلك مثل العناية �أكرث بدورات
امل��ي��اه اخلارجية  ،لي�س �صعبا ان
يتواجد �شخ�ص ملتابعتها وتنظيفها
كلما تطلب الأمر ال ان ترتك ب�صورة
مزعجة وروائح كريهة مثل حمطات
بنزين على الطرق ال�سريعة ..الب��د
من اال���ش��ارة اىل ان حمطات �أخ��رى
ب���د�أت حملة نظافة �شاملة انعك�س
ه��ذا على مرافقها املختلفة بانتظار
الباقي منها ع�سى ان تتحرك بعمل
ملمو�س  ،لأنه ي�ؤدي اىل ك�سب املزيد
من الزبائن اما اذا بقيت على حالها
ف��اخل��ي��ارات م��ف��ت��وح��ة  ..امل��ح��ط��ات
النظيفة قريبة و�ضعها يف اولويات
ال�سفر حتى لو ك��ان ق�صريا  .يبدو
�أن ازمتها تطول مع من ال يهتم بها
وال يوفر لها متطلباتها الأ�سا�سية
املعروفة �سابقا وحا�ضرا.
اق��ت��راح ل�����ص��ن��ادي��ق االق��ت�راح����ات ،
يتمثل ب�أنه اذا كان بقا�ؤها بال فائدة
وت�سبب ت�شويها ب�صريا ال�سيما
اذا كانت يف الواجهة م��ن االف�ضل
�إزالتها وعدم عودتها اال بعد حتولها
اىل �صناديق تخرج بنتائج �إيجابية،
او اال�ستغناء عنها نهائيا واالكتفاء
ب��و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل احل��دي��ث��ة مثل
" الإمي���ي���ل وال���وات�������س وح��دي��ث��ا
�سيغنال و�إذا ل��زم الأم���ر الإن�ترن��ت
والفي�سبوك".

يقظة:

جيل مبدع

الشعاب المرجانية تجذب السياح
لـ"مالديف ينبع"

فالح ال�صغري

وج���ود �صناديق ل�لاق�تراح��ات من
�أجل تقدمي �شكاوى دون الإعالن عن
�شخ�صية مقدمها مفيد ،ويجب �أن
يكون كل موظف قادرا على تو�صيل
احتياجاته ب��و���ض��وح �إىل زم�لائ��ه،
وق��ب��ول وج��ه��ات ن��ظ��ره��م .وي����ؤدي
املدراء دورا فاعال ويجب وفق ر�أيي
�أال ي��ت��م اخ��ت��ي��اره��م مل��ج��رد خربتهم
املهنية.
تويرت falehalsoghair
hewar2010@gmail.com

اإلطاحة بقاتل شقيق عرض فيلم "حد الطار" في
زوجته ورجلي أمن
صاالت السينما
الريا�ض  -البالد
�أطاحت الأج��ه��زة الأمنية يف الريا�ض
ب�شخ�ص قتل �شقيق زوجته ورجلي �أمن
بطلقات نارية .وق��ال املتحدث الإعالمي
ل�شرطة منطقة ال��ري��ا���ض ال��رائ��د خالد
ال��ك��ري��دي�����س� ،إن �إح����دى ال��ف��رق الأم��ن��ي��ة
ب�شرطة املنطقة �أث��ن��اء مبا�شرتها بالغ ًا
عن قيام مواطن بالعقد الرابع من العمر
ب��اح��ت��ج��از �شقيق زوج��ت��ه حت��ت تهديد
ال�����س�لاح ،داخ����ل وح�����دةٍ ���س��ك��ن��ي��ةٍ بحي
خلالفات
املعيزيلة �شرق مدينة الريا�ض
ٍ
عائلية بينهما ،تعر�ضوا لطلقات نارية
�إثر مبادرة اجلاين ب�إطالق النار بكثافة
وع�شوائية م��ن �سالح ر�شا�ش مم��ا نتج
عنه مقتل املواطن املُ ْحتَج ْز وا�ست�شهاد
اث��ن�ين م��ن رج���ال الأم����ن ،و�إ���ص��اب��ة رجل
بعيار ن��اري يف الفخذ وه��و بحالة
�أم��ن
ٍ
���ص��ح��ي��ة م�����س��ت��ق��رة .ومب��ت��اب��ع��ة اجل���اين
مت ر���ص��د وج���وده داخ���ل م��زرع��ة بهجرة
الرفيعة ( 300كم) �شمال �شرق الريا�ض،
حيث متت حما�صرته والقب�ض عليه بعد
حماولته مقاومة رج��ال الأم��ن و�إ�صابته
��اري بقدمه ،و�ضبطت كمية من
ٍ
بعيار ن ٍ
م���ادة احل�شي�ش امل��خ��در ب��ح��وزت��ه .وقد
ج���رى �إي��ق��اف��ه وا���س��ت��ك��م��ال الإج������راءات
الأول���ي���ة ال��ن��ظ��ام��ي��ة بحقه لإح��ال��ت��ه �إىل
النيابة العامة.

جدة  -خالد بن مر�ضاح
�أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون ،عر�ض الفيلم
ال�سعودي "حد الطار" قريبا يف �صاالت ال�سينما
باململكة.
وقالت يف تغريدة لها على "تويرت"" :فيلم حد
الطار الذي ح�صد م�ؤخ ًرا جائزتني يف مهرجان
ال��ق��اه��رة ال�سينمائي ال����دويل ب��دورت��ه ال���ـ،42
�سيعر�ض ابتدا ًء من  28يناير اجلاري يف دور
عر�ض ال�سينما بال�سعودية".
وح��ق��ق ال��ف��ي��ل��م ،ال����ذي �أخ���رج���ه ع��ب��د ال��ع��زي��ز

ال�����ش�لاح��ي ،وم��ث��ل ب��ط��ول��ت��ه ف��ي�����ص��ل ال��دوخ��ي
و�أ�ضوى فهد ،ردود �أفعال وا�سعة و�إيجابية على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،كما ح�صد املمثل
ال�سعودي في�صل الدوخي جائزة �أف�ضل ممثل
عن الفيلم نف�سه يف مهرجان القاهرة ال�سينمائي.
وا�ستطاع "حد الطار" �أن يخطو خطوة نحو
امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة ،وذل���ك م��ن خ�لال عر�ضه يف
الثالث من دي�سمرب املا�ضي يف افتتاحية عرو�ض
م�سابقة �آف���اق ال�سينما العربية يف مهرجان
القاهرة ال�سنيمائي.

