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�جلرعة �لثانية متوفرة

شركات تتقدم لتملك 
»رأس الخير«

�لريا�ض - �لبالد
دعت امل�ؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه املاحلة، عدد )7( �شركات 
عرو�شها  لتقدمي  التاأهيل  ُم�شبقة  ا�شرتاتيجية  وحت��ال��ف��ات 
راأ���س  اإن��ت��اج  منظ�مة  تخ�شي�س  تنفيذ  اأع��م��ال  يف  للم�شاركة 
%( من   60( ن�شبة  الفائز متلك  التحالف  اخلري، حيث يت�ىل 
�شركة امل�شروع كما يت�ىل اأعمال الإدارة والت�شغيل وال�شيانة.

التي  امل�ؤ�ش�شة  اإنتاج  جمم�عات  اأوىل  امل�شروع  هذا  وُيعد 
بالتخ�شي�س  املعنية  اللجنة  من  باإ�شراف  تخ�شي�شها  �شيتم 
فاعلة من وزارة  البيئة واملياه والزراعة ومب�شاركة  يف قطاع 
البيئة واملياه والزراعة واملركز ال�طني للتخ�شي�س وال�شركة 

ال�شع�دية ل�شراكات املياه.
لطرح  التح�شري  "التحلية"  ب����داأت  مت�شل،  ���ش��ي��اق  ويف 

ينبع  اإنتاج  منظ�متي  تت�شمن  التي  الإنتاج  جمم�عات  باقي 
حاليًا  اإن�شاوؤها  يجري  التي  الإن��ت��اج  ومنظ�مات  وال�شعيبة 
مل�شاركة القطاع اخلا�س، وذلك حتقيقًا مل�شتهدفات روؤية اململكة 
اأمام  ال�شتثمار  لتحفيز  الدولة  تطلعات  مع  ومتا�شيًا   ،2030

�شركات القطاع اخلا�س املحلية والأجنبية.
، وهي من  التقنيات  اأحدث  راأ�س اخلري وفق  وتعمل حمطة 
اللجنة  وافقت  والتي  لال�شتثمار،  اجلاذبة  ال�اعدة  الأ�ش�ل 
جتري  التي  الإنتاجية  الأ���ش���ل  اأول  تك�ن  اأن  على  م���ؤخ��را 
مرت  مليار   1.025 و�شتنتج   ، اخلا�س  القطاع  مع  م�شاركتها 
مكعب من املياه املحالة ي�ميا عند العمل بكامل طاقتها لإمداد 
كهربائية  طاقة  ت�ليد  اإىل  اإ�شافة  اأخ���رى،  ومناطق  الريا�س 

بقدرة 2650 ميغاوات.

المدرع مؤكدا لـ          :  تأجيل األولى لحين وصول اإلمداد أو اعتماد لقاح جديد

�لبالد - مها �لعو�ودة 
اأك����د امل��دي��ر ال��ط��ب��ي ل��رن��ام��ج ال��ل��ق��اح��ات ب������زارة ال�شحة 
ال�شع�دية �شامي املدرع اأن وزارة ال�شحة تتبع كافة الإجراءات 
امل�شرح بها من قبل منظمة ال�شحة العاملية التي ت�شمن حت�شني 
املطعمني باجلرعة الأوىل، م�شريًا اإىل اأن اإعادة جدولة التطعيم 
تع�د اإىل نق�س الإمداد املفاجئ من �شركة فايزر، حيث مت تاأخري 

كل امل�شجلني لأخذ اجلرعة الأوىل اإىل حني و�ش�ل الإمداد اأو 
اعتماد لقاح جديد من قبل هيئة الغذاء والدواء ال�شع�دية التي 
اإىل  بالإ�شافة  دوليتني  �شركتني  عر�س  درا���ش��ة  ط���ر  يف  هي 
واجلرعات  التطعيمات  ا�شتكمال  اأجل  من  املعتمد  فايزر  لقاح 
الأوىل ملن مل ياأخذ التطعيم.  لفتًا اإىل اأن جدولة التطعيم هي 
ال�شحة  قبل وزارة  للم�شجلني من  اللقاح  اأخذ  تعديل يف وقت 

ال�شع�دية، يف حني اأن اجلرعة الثانية مت�فرة ملن اأخذ اجلرعة 
الأوىل ول داعي للقلق و�شتتم يف وقتها املحدد.  وعن املراكز 
الطبية املخطط لفتتاحها يف مناطق خمتلفة داخل اململكة، قال 
املدرع :" ما زال جتهيزها قائما وفتح اأب�ابها مره�ن بتح�شن 
الإمداد يف التطعيم، اأو اعتماد لقاح جديد من قبل هيئة الغذاء 

والدواء ال�شع�دية". 

يعر�صون �لعامل للخطر
الحوثيون

هدف يتكفل بن�صف رو�تب �ملحا�صبني
 جدة - �لبالد

)ه��دف(،  الب�شرية  امل����ارد  تنمية  �شندوق  اأع��ل��ن 
وتدريب  ت�ظيف  تكاليف  حتمل  يف  م�شاهمته  عن 
وذل��ك  املحا�شبية،  امل��ه��ن  يف  ال��ع��م��ل  ع��ن  ال��ب��اح��ث��ني 
والتنمية  الب�شرية  امل�����ارد  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
للمحا�شبني  ال�����ش��ع���دي��ة  وال��ه��ي��ئ��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
والتدريب  الت�ظيف  دعم  مبادرة  �شمن  القان�نيني، 
املتخ�ش�س يف املهن املحا�شبية، بهدف زيادة معدلت 

الت�طني وتلبية احتياجات �ش�ق العمل، من الك�ادر 
ال�طنية امل�ؤهلة.

فر�شة  اآلف   5 تكاليف  دع��م  ال�شندوق،  واعتمد 
تدريبية يف عدد من التخ�ش�شات املهنية املحا�شبية، 
اأو  للم�ظف  ال�شهري  الأج��ر  من  ن�شبة  يتحمل  كما 
�شنتني،  ملدة   % % و50   30 ت��رتاوح بني  امل�ظفة 

وفق اآليات برنامج دعم الت�ظيف.
الب�شرية والتنمية الجتماعية  امل�ارد  وكان وزير 

املهند�س اأحمد بن �شليمان الراجحي قد اأ�شدر قراًرا 
القطاع  يف  املحا�شبية  املهن  بت�طني  يق�شي  وزارًي��ا 
اخلا�س التي يعمل بها 5 عاملني فاأكرث من ذوي املهن 
ت�طني  قرار  وي�شتهدف   .%  30 بن�شبة  املحا�شبية 
فر�شة   9800 م��ن  اأك���رث  ت���ف��ري  املحا�شبية  امل��ه��ن 
ال�شع�دي  وظيفية  كما ي�شرتط لحت�شاب املحا�شب 
األ يقل اأجره عن 6 اآلف ريال  حلملة البكال�ري��س 

�لتفا�صيل �ض6و4500 ريال  حلملة الدبل�م.

�لتفا�صيل �ض3

�لتفا�صيل �ض4

�لتفا�صيل �ض6
�لتفا�صيل �ض2

واشنطن تنتقد أوضاع حقوق اإلنسان بتركيا
�لبالد - عمر ر�أفت

الرئي�س  حلك�مة  اللهجة  �شديدة  انتقادات  بايدن،  ج�  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  وجهت 
الرتكي رجب اأردوغان، لعدم احرتامها قرارات املحكمة الأوروبية حلق�ق الإن�شان وعدم 
املتحدة  ال�ليات  اإن  الأمريكية،  بارزين.وقالت وزارة اخلارجية  �شجينني  الإفراج عن 
تتابع ق�شية ال�شيا�شي الكردي ال�شجني والزعيم ال�شابق حلزب ال�شع�ب الدميقراطي 
)HDP( �شالح الدين دمريتا�س، وق�شية ال�شجني عثمان كافال الذي مت اإلغاء حكم 
الرتكي،  الت�شرف  اإزاء  بالغ  بقلق  ن�شعر  نزال  "ل  واأ�شافت  الأ�شب�ع.  هذا  براءته 
وال�شيا�شيني  والإعالميني  امل��دين  املجتمع  �شد  الأخ��رى  التهام  ل�ائح  من  وع��دد 
ورجال الأعمال يف تركيا، واحتجازهم املط�ل قبل املحاكمة. ن�ا�شل حث تركيا 

على احرتام هذه احلريات الأ�شا�شية وتقدمي حل �شريع وعادل لهذه الق�شايا".
ال�شلمي  والتجمع  التعبري  حرية  يف  احلق  اأن  الأمريكية  اخلارجية  واأك��دت 
قدرة  تق�ي�س  واأن  دميقراطية،  لأي��ة  اأ�شا�شي  اأم��ر  ه�  اجلمعيات  وتك�ين 
الأحزاب ال�شيا�شية املعار�شة على امل�شاركة الكاملة يف العمليات الدميقراطية 
يق��س �شحة اأي دميقراطية. وتابعت : "نحث تركيا على المتثال للتزاماتها 

الدولية ودعم احلريات الأ�شا�شية التي يكفلها د�شت�رها". 7
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المملكة تتجه للتعامالت الـذكية
 وصوال لحكومة رقميـة

الريا�س- البالد
الإلكرتونية احلك�مية  التعامالت  التنفيذي لرنامج  الرئي�س  اأكد 
الرقمية  احلك�مة  اأن   ، الع�شريي  نا�شر  بن  علي  املهند�س  "ي�ّشر" 
والذكاء  البيانات  على  تعتمد  التي  الذكية  اإىل احلك�مة  يف طريقها 
ال�شطناعي بالإ�شافة اىل التقنيات النا�شئة. مفيدًا اأن اإ�شرتاتيجية 
احلك�مة الرقمية تدعم اخلطط ال�طنية الرئي�شية كما تدعم اأكرث من 
 170 و   2030 اململكة  لروؤية  الثالث  امل�شت�ى  من  اأه��داف  ع�شرة 

مبادرة لرامج حتقيق الروؤية .
 واأ�شار خالل ندوة نّظمها املر�شد ال�طني للعمل التابع ل�شندوق 
التعامالت  برنامج  مع  بالتعاون  )ه��دف(  الب�شرية  امل����ارد  تنمية 

ت�شعى  الرقمية  احلك�مة  اإ�شرتاتيجية  اأن  اإىل  )ي�ّشر(  الإلكرتونية 
الأمم  تقييم  م�ؤ�شر  يف  ال�شع�دية  العربية  اململكة  ترتيب  رفع  اإىل 
املتحدة للحك�مة الإلكرتونية  للدخ�ل �شمن قائمة اأف�شل 10 دول 
كل  متح�ر  على  تركز  الرقمية  احلك�مة  روؤي��ة  اأن  م�ؤكدا  العامل  يف 
اأوًل"،  امل�اطن  "احتياجات  ب�شكل مركزي ح�ل  اجله�د احلك�مية 
كما ت�شمل كل من ي�شتفيدون من خدمات م�شابهة خلدمات امل�اطنني 
من املقيمني والزوار وال�شركات والهيئات احلك�مية على حد �ش�اء.
وخل�س اإىل اأن الإ�شرتاتيجية ت�شعى لل��ش�ل اىل حك�مة رقمية 
رائدة ومتط�رة عر جمم�عة من املبادرات الهادفة وتقدمي خدمات 

حك�مية مبتكرة بالإ�شافة اىل تعظيم العائد من الإنفاق.
�س
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ولي العهد كاشفا باألرقام المخرجات والتوقعات وحجم المنجزات

أوامر ملكية بضم اإلسكان لوزارة البلديات والمبارك محافظا للمركزي والخليفي مستشارا بالديوان الملكي

�صندوق �ل�صتثمار�ت حمرك رئي�صي 
لتنويع �لقت�صاد وتوفري �لوظائف

�لريا�ض- و��ض
وافق جمل�س اإدارة �شندوق ال�شتثمارات العامة برئا�شة �شاحب ال�شم� امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز، ويل 
العهد، نائب رئي�س جمل�س ال�زراء، رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون القت�شادية والتنمية -حفظه الله -، على اعتماد ا�شرتاتيجية 

�شندوق ال�شتثمارات العامة لالأع�ام اخلم�شة القادمة.
وقال �شم� ويل العهد:" تاأتي ال�شرتاتيجية اجلديدة لتمثل مرتكزًا رئي�شيًا يف حتقيق طم�حات وطننا الغايل 
نح� النم� القت�شادي، ورفع ج�دة احلياة، وحتقيق مفه�م التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة يف خمتلف القطاعات 
التقليدية واحلديثة، حيث �شيعمل ال�شندوق خالل ال�شن�ات القادمة على م�شتهدفات عديدة من اأهمها؛ �شخ 
150 مليار ريال �شن�يًا على الأقل يف القت�شاد املحلي على نح� متزايد حتى عام 2025، وامل�شاهمة 
ريال  تريلي�ن   1.2 بقيمة  النفطي  غري  الإجمايل  املحلي  النات�ج  يف  له  التابعة  �شركاته  خالل  من 
�شع�دي ب�شكل تراكمي. كما وي�شتهدف ال�شندوق بنهاية 2025 باأن يتجاوز حج�م الأ�ش�ل 4 

تريلي�نات ريال، وا�شتحداث 1.8 ملي�ن وظيفة ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر.

م�صاركة �ملر�أة 
يف �صوق �لعمل

�ملو�عيد �ملرئية 
باأمانة جدة

�رتفاع

�لأهلي

تفعيل

ي�صعق �لتفاق.. 
وتعادل �لن�صر و�لحتاد
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لجنة الشورى تناقش تقرير الموارد البشرية

استعراض أعمال مركز أبحاث زمزم
جدة- يا�سر بن يو�سف

عقدت هيئة امل�ساحة اجليولوجية ور�سة عمل تعريفية 
بــاأعــمــال ودور مــركــز درا�ـــســـات واأبـــحـــاث زمـــزم يف 
والكمية  النوعية  حيث  من  زمــزم  مياه  على  املحافظة 
الــدوريــة  الجتماعات  �سمن  الــور�ــســة  هــذه  وتــاأتــي   ،
كرمية  �سامية  بــاأوامــر  جهات  عــدة  من  امل�سكلة  للجنة 
زمزم  مياه  على  باملحافظة  املتعلقة  التو�سيات  ملتابعة 
حيال  املركز  دور  ابــراز  الور�سة  وتناولت  املباركة.  
املباركة  للبئر  املغذية  املياه  م�سادر  ا�ستدامة  حتقيق 

مــن خــال حمـــاور عــدة تــركــزت حــول دور املــركــز يف 
متابعة امل�ساريع التطويرية ل�سمان توافقها مع النظام 
ا عدم  الهيدروجيولوجي حلو�ض وادي ابراهيم واأي�سً
تاأثريها على م�سارات مياه زمزم ، كما مت ا�ستعرا�ض 
مناخية  حمطات  من  املركز  لدى  املتوفرة  المكانيات 
اأهم  تو�سيح  وكذلك  اجلوفية  للمياه  مراقبة  و�سبكات 
خمرجات نظام الإدارة البيئية حلو�ض وادي اإبراهيم 
التي  وامل�ساريع  الدرا�سات  من  عدٍد  نتائج  اإىل  اإ�سافة 

عمل عليها املركز موؤخًرا.

الريا�ض - البالد
جمل�ض  جلان  –اإحدى  الب�سرية  واملــوارد  الإدارة  جلنة  ناق�ست   
فحوى  املــرئــي،  التــ�ــســال  عــر  اجتماًعا  املتخ�س�سة  الــ�ــســورى 
الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املــوارد  لــوزارة  ال�سنوي  التقرير 
رئي�ض  املجل�ض  ع�سو  الإجتماع  يف  �سارك  الـــوزارة.  اأداء  حول 
الب�سرية  املــوارد  وزيــر  ونائب  ال�سبيتي،  حمود  بن  عطا  اللجنة 
نا�سر  بن  عبدالله  الدكتور  العمل  لقطاع  الجتماعية  والتنمية 
بن  ماجد  الجتماعية  التنمية  لقطاع  الــوزيــر  ونائب  اأبوثنني، 

الــوزارة، وا�ستعر�سوا  الغامني وعدد من من�سوبي  الرحيم  عبد 
العالية  والوظائف  حتديًدا  املهن  وتوطني  اإجماًل  التوطني  واقع 
الوزارة يف ردهم  القطاع اخلا�ض.وك�سف م�سوؤولو  الأهمية يف 
"برنامج  واإطــاق  تد�سني  عن  اللجنة  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  على 
ومواطنة  مواطن  األــف   )115( توظيف  ي�ستهدف  توطني" الــذي 
يف القطاع اخلا�ض من خال اتفاقيات يتم توقيعها مع ال�سركات 
اأن  اإىل  م�سريين  حمــددة،  ووظــائــف  مهن  يف  للتوظيف  الكرى 
كامل  حمور  خ�س�ست  قد  العمل  ب�سوق  اخلا�سة  ال�سرتاتيجية 

العمل ويحتوي يف م�سامينه  �سوق  والقيم يف  باملهارات  يتعلق 
التوطني يف  اأن  الــوزارة  م�سوؤولو  واأكد  مبادرات حمورية.  عدة 
يف  املوجود  الطلب  حالة  هما  اأ�سا�سيني  لعاملني  يخ�سع  املناطق 
املن�ساآت  وطبيعة  )حجم  توطينها  امل�ستهدف  اجلغرافية  املنطقة 
العاملة يف املنطقة(، وحالة العر�ض )موؤهات الباحثني عن عمل 
ن�سب  يف  التفاوت  �سبب  اأن  مو�سحني  امل�ستهدفة(،  املنطقة  يف 
املناطق.  بني  العاملني  هذين  اختاف  بح�سب  مرتبط  التوطني 
حيث  القت�سادية  املـــراأة  م�ساركة  معدل  املجتمعون  ناق�ض  كما 
اأو�سح امل�سوؤولون اأن املعدل م�ستمر بالتزايد منذ عام 2018م اإىل 
الربع الثاين من عام 2020 م وهو ما يدل على ارتفاع يف ن�سبة 
اقت�سادًيا.  خاله  من  وامل�ساهمة  العمل  �سوق  اإىل  املــراأِة  دخــول 
ترتيب  رفــع  اإىل  تهدف  التي  للمبادرات  املجتمعون  تطرق  كما 
يف  الــوزارة  م�سوؤولو  اأجــاب  وقد  الــدويل،  ال�سعيد  على  اململكة 
اأع�ساء  من  وردت  التي  وال�ستف�سارات  الأ�سئلة  على  الجتماع 
الفرتة  يف  للمجل�ض  ورفــعــه  تقريرها  لإعــــداد  متــهــيــًدا  املجل�ض 
املقبلة. واأظهرت نتائج حديثة لن�سرة �سوق العمل للربع الثالث، 
اأن معدل امل�ساركة يف القوى العاملة لل�سعوديني بلغ 49،0% يف 
هذا الربع مقارنًة بالربع ال�سابق، وبلغ معدل امل�ساركة يف القوى 
قدره  ارتفاًعا  بذلك  الذكور )66.0%(، حمقًقا  لل�سعوديني  العاملة 
0.4 نقطة مئوية مقارنًة بالربع ال�سابق، وبلغ معدل امل�ساركة يف 
 )0.1-( قــدره  بانخفا�ض   )%31.2( لل�سعوديات  العاملة  القوى 

نقطة مئوية.
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رؤية الحكومة الرقمية

 170 مبادرة لبرامج تحقيق الرؤية.. رئيس "يسر":

المملكة تتحول من الرقمية إلى الحكومة الذكية
الريا�ض- البالد

اأكد الرئي�ض التنفيذي لرنامج التعامات الإلكرتونية 
احلكومية "ي�ّسر" املهند�ض علي بن نا�سر الع�سريي اأن 
روؤية احلكومة الرقمية تركز على متحور كل اجلهود 
املواطن  "احتياجات  حول  مركزي  ب�سكل  احلكومية 
خــدمــات  مــن  ي�ستفيدون  مــن  كــل  ت�سمل  كــمــا  اأوًل"، 
ـــزوار  وال املقيمني  مــن  املــواطــنــني  خلــدمــات  م�سابهة 

وال�سركات والهيئات احلكومية على حد �سواء.
التابع  للعمل  الوطني  املر�سد  نّظمها  ندوة  واأ�سار يف 
بالتعاون  )هــدف(  الب�سرية  املـــوارد  تنمية  ل�سندوق 
اأن  اإىل  )ي�ّسر(  الإلــكــرتونــيــة  التعامات  برنامج  مــع 
اإ�سرتاتيجية احلكومة الرقمية ت�سعى اإىل رفع ترتيب 
الأمم  تقييم  موؤ�سر  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة 
املتحدة للحكومة الإلكرتونية EGDI للدخول �سمن 

قائمة اأف�سل 10 دول يف العامل.
اأدارها رئي�ض جلنة  و�سلط ال�سوء خال الندوة التي 
املهند�ض  الريا�ض  املعلومات والت�سالت غرفة  تقنية 
الرنامج  يبذله  الــذي  الـــدور  على   ، العبيد  من�سور 
ملعاجلة ال�سعوبات والتحديات التي تت�سمن �سعوبة 
التاأقلم مع املتغريات و�سعف ثقافة م�ساركة اخلدمات 
ومناذج التحول الرقمي وقلة اأمتتة العمليات والتكامل 
الآيل بني الأنظمة املختلفة، بالإ�سافة اإىل �سعف تبني 

القطاع  يف  التقنية  الكوادر  قلة  مع  النا�سئة  التقنيات 
احلكومي وغريها من التحديات.

وعرج الع�سريي على دور الكادمييات الرقمية يف �سد 
الفجوة الرقمية بني العر�ض والطلب املهاري يف �سوق 
العمل من خال رفع م�ستوى املهارات الرقمية، م�سريًا 
الرقمية تركز على املوظف  اأكادميية احلكومة  اأن  اإىل 
القيام  من  لتمكنه  الرقمية  مهاراته  وتنمية  احلكومي 

بدوره نحو مبادرات التحول الرقمي.
ــتــنــفــيــذي لـــرنـــامـــج الــتــعــامــات  ــ�ــض ال ــي ــرئ واأكــــــد ال
الإلكرتونية احلكومية "ي�ّسر" اأن احلكومة الرقمية يف 
طريقها اإىل احلكومة الذكية التي تعتمد على البيانات 
والذكاء ال�سطناعي بالإ�سافة اىل التقنيات النا�سئة. 
مفيدًا اأن اإ�سرتاتيجية احلكومة الرقمية تدعم اخلطط 
الوطنية الرئي�سية كما تدعم اأكرث من ع�سر اأهداف من 
مبادرة   170 و   2030 اململكة  لروؤية  الثالث  امل�ستوى 

لرامج حتقيق الروؤية .
وخل�ض اإىل اأن اإ�سرتاتيجية احلكومة الرقمية ت�سعى 
للو�سول اىل حكومة رقمية رائدة ومتطورة حمورها 
املواطن عر جمموعة من املبادرات الهادفة اىل حكومة 
مبتكرة  حكومية  وخــدمــات  امل�ستفيدين  على  تــركــز 
بالإ�سافة اىل تعظيم العائد من النفاق وتطوير بيئة 

رقمية فعالة.

التحول إلى الحكومة 
الذكية 

احتياجات 
المواطن أواًل

رفع ترتيب 
المملكة دوليا
تطوير المهارات 

الرقمية
تعظيم عائد 

البيئة الرقمية 
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2

3

4
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ّ

علي الع�سريي

التنموية  روؤيتها  عمق  الر�سيدة  بقيادتها  اململكة  تــوؤكــد    
ومكانة  التنمية  مل�ستقبل  عــادي  غري  طموحا  تعك�ض  التي 
تطلعات  ي�ست�سرف  الذي  واقت�ساده  املوؤثر،  ودوره  الوطن 
قاطرته  للتنمية،  رائــد  اأمنــوذج  عر  والبعيد،  القريب  الغد 
موافقة  وتاأتي   ، العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  الأ�سا�سية 
بن  حممد  الأمـــري  �سمو   برئا�سة  ال�سندوق  اإدارة  جمل�ض 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  العهد،  ويل  عبدالعزيز،  بــن  �سلمان 
والتنمية  القت�سادية  الــ�ــســوؤون  جمل�ض  رئي�ض  الــــوزراء، 
اخلم�سة  الأعــوام  ا�سرتاتيجية  اعتماد  على   ،- الله  -حفظه 
لطموح  الإجنــاز  وحقائق  بالأرقام  عملية   ترجمة   ، القادمة 
اأن  �سموه  اأكــد  حيث   ، املــجــالت  كافة  يف  وقفزاته   الوطن 
طموحات  حتقيق  يف  رئي�سيًا  مرتكزًا  تعد  ال�سرتاتيجية 
النمو القت�سادي، ورفع جودة احلياة،  الغايل نحو  وطننا 
خمتلف  يف  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  مفهوم  وحتقيق 

القطاعات التقليدية واحلديثة. 
لل�سندوق   والثمار  الطموح  حجم  عــن  تتحدث  فــالأرقــام    
وم�ستهدفات عديدة من اأهمها؛ �سخ 150 مليار ريال �سنويًا 
عام  متزايد حتى  املحلي على نحو  القت�ساد  الأقل يف  على 
الناتـج  يف  له  التابعة  �سركاته  خال  من  وامل�ساهمة   ،2025
ريــال  تريليون   1.2 بقيمة  النفطي  غــري  الإجــمــايل  املحلي 
بنهاية  ال�سندوق  وي�ستهدف  كما  تراكمي.  ب�سكل  �سعودي 
ريــال،  تريليونات   4 الأ�ــســول  حجـم  يتجاوز  بــاأن   2025
وا�ستحداث 1.8 مليون وظيفة ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر، 

وجميعها وتفا�سيلها عناوين م�سيئة مل�سرية الوطن.

االستثمار في المستقبل 
كلمة

المبارك محافظا للبنك المركزي.. وترقية مدير عام الجوازات إلى فريق

 بأمر الملك: ضم وزارة اإلسكان لـ"الشؤون البلدية".. والحقيل وزيرا لها
الريا�ض - وا�ض 

حفظه   - عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأ�سدر 
وزارة  ب�سم  الأول  ق�سى  ملكية،  اأوامـــر   6 )الأحــــد(،  اأمــ�ــض   - الله 
"الإ�سكان" اإىل وزارة "ال�سوؤون البلدية والقروية"، وتعديل 
والــقــرويــة  الــبــلــديــة  ــ�ــســوؤون  ال "وزارة  لــيــكــون  ا�سمها 
والإ�سكان"، كما تقوم هيئة اخلراء مبجل�ض الوزراء 
- بالتن�سيق مع من تراه من اجلهات ذوات العاقة 
- وخال مدة ل تتجاوز ثاثة اأ�سهر من تاريخه 

با�ستكمال الإجراءات النظامية الازمة لإنفاذ مقت�سى الأمر امللكي، مبا 
والوظائف  واملوظفني  والأجهزة  الخت�سا�سات  وحتديد  نقل  ذلك  يف 
واملــمــتــلــكــات والــبــنــود والعـــتـــمـــادات وغــريهــا، ومــراجــعــة الأنــظــمــة 
التي  وغريها،  والــقــرارات  امللكية  واملرا�سيم  والأوامـــر  والتنظيمات 
ب�ساأنها، ل�ستكمال  يلزم  ما  واقــرتاح  امللكي،  الأمر  تاأثرت مبا ورد يف 

الإجراءات النظامية الازمة.
وق�سى الأمر امللكي الثاين، بتعيني ماجد بن عبدالله بن حمد احلقيل 
وزيرًا لل�سوؤون البلدية والقروية والإ�سكان، بينما ت�سمن الأمر امللكي 

وزير  املبارك  عبداللطيف  بن  عبدالله  بن  فهد  الدكتور  اإعفاء  الثالث 
الدولة وع�سو جمل�ض الوزراء من من�سبه.

اخلليفي  عبدالكرمي  بن  اأحمد  الدكتور  اإعفاء  امللكية  الأوامــر  و�سملت 
م�ست�سارًا  وتعيينه  من�سبه،  مــن  ال�سعودي  املــركــزي  البنك  حمافظ 
بن  عبدالله  بن  فهد  الدكتور  وتعيني  وزيــر،  مبرتبة  امللكي  بالديوان 
وزير،  مبرتبة  ال�سعودي  املركزي  للبنك  حمافظًا  املبارك  عبداللطيف 
عام  )مدير  اليحيى  اإبراهيم  بن  عبدالعزيز  بن  �سليمان  اللواء  وترقية 

اجلوازات( اإىل رتبة فريق.



الريا�س- وا�س
���ص��ن��دوق  اإدارة  جم��ل�����س  واف����ق 

برئا�صة  العامة  اال�صتثمارات 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي 

�صلمان  بن  حممد  االأم��ر 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ويل 
ال���ع���ه���د، ن���ائ���ب رئ��ي�����س 
جم����ل���������س ال��������������وزراء، 

ال�صوؤون  جمل�س  رئي�س 
االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 

ع��ل��ى   ،- ال�����ل�����ه  -ح����ف����ظ����ه 
�صندوق  ا�صرتاتيجية  اعتماد 

اال�صتثمارات العامة للأعوام اخلم�صة 
القادمة.

اال�صرتاتيجية  "تاأتي  العهد:  ويل  �صمو  وق��ال 
حتقيق  يف  رئي�صيًا  مرتكزًا  لتمثل  اجل��دي��دة 

ال���غ���ايل نحو  ط���م���وح���ات وط��ن��ن��ا 
ال��ن��م��و االق���ت�������ص���ادي، ورف���ع 

وحتقيق  احل���ي���اة،  ج����ودة 
ال�صاملة  التنمية  مفهوم 

خمتلف  يف  وامل�صتدامة 
ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
واحل�������دي�������ث�������ة، ح���ي���ث 
���ص��ي��ع��م��ل ال�������ص���ن���دوق 

القادمة  ال�صنوات  خ��لل 
من  عديدة  م�صتهدفات  على 

ريال  مليار   150 �صخ  اأهمها؛ 
االقت�صاد  يف  االأق���ل  على  �صنويًا 

 ،2025 عام  حتى  متزايد  نحو  على  املحلي 
يف  ل��ه  التابعة  �صركاته  خ��لل  م��ن  وامل�صاهمة 
النات�ج املحلي االإجمايل غر النفطي بقيمة 1.2 

تراكمي.  ب�صكل  �صعودي  ري��ال  تريليون 
بنهاية  ال�صندوق  وي�صتهدف  كما 

حج�م  ي��ت��ج��اوز  ب����اأن   2025
ت��ري��ل��ي��ون��ات   4 االأ�����ص����ول 

ري���ال، وا���ص��ت��ح��داث 1.8 
ب�صكل  وظ��ي��ف��ة  م��ل��ي��ون 

مبا�صر وغر مبا�صر.
�صندوق  ا�صتطاع  ولقد 
اال���ص��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة 

حت����ق����ي����ق اإجن���������������ازات 
ا���ص��ت��ث��م��اري��ة واق��ت�����ص��ادي��ة 

���ص��خ��م��ة، مت���ك���ن م����ن خ��لل��ه��ا 

ا�صرتاتيجية  م�صتهدفات  اإىل  للو�صول 
ب��ارزة  مكانة  يف  وو�صعه  مهمة، 
بو�صفه  ال��ع��امل  خ��ارط��ة  على 
���ص��ن��دوق��ًا ���ص��ي��ادي��ًا رائ���دًا 
ا�صتثمار  ع��ل��ى  وق������ادرًا 
اأم��وال  روؤو����س  واإدارة 
اأ������ص�����واق  يف  ك����ب����رة 

متعددة .
واأ�����ص����اف ����ص���م���وه: يف 
���ص��ن��دوق اال���ص��ت��ث��م��ارات 
ن�������ص���ت���ث���م���ر  ال  ال�����ع�����ام�����ة 
وال���ق���ط���اع���ات  االأع������م������ال  يف 
م�صتقبل  يف  ن�صتثمر  ب��ل  وح�صب، 
وطننا  ي��ك��ون  اأن  وغ��اي��ت��ن��ا  وال���ع���امل،  امل��م��ل��ك��ة 
وتهدف  اجل��دي��دة،  االإن�صانية  للح�صارة  الرائد 
م�صتهدفات  حتقيق  اإىل  ال�صندوق  ا�صرتاتيجية 
ال������روؤي������ة ع����ر ت��ع��ظ��ي��م اأ�����ص����ول 
قطاعات  واإط���لق  ال�صندوق، 
ج���دي���دة، وب���ن���اء ���ص��راك��ات 
ا�صرتاتيجية،  اقت�صادية 
وت�����وط�����ن ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ي�صهم  مم���ا  وامل���ع���رف���ة، 
التنمية  جهود  دع��م  يف 
االقت�صادي  وال��ت��ن��وي��ع 
ُي��ر���ص��خ  واأن  ب��امل��م��ل��ك��ة 
م��ك��ان��ت��ه ل��ي��ك��ون ال�����ص��ري��ك 

اال�صتثماري املف�صل عامليًا.
حمافظ  م��ع��ايل  ���ص��رح  جهته  م��ن 
���ص��ن��دوق اال���ص��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة االأ���ص��ت��اذ 
كان  لقد   ": ب��ال��ق��ول  ال��رم��ي��ان  عثمان  ب��ن  يا�صر 
تعزيز  يف  االأث���ر  بالغ  الطموحة   2030 ل��روؤي��ة 
ال��ع��ام��ة مع  اال���ص��ت��ث��م��ارات  ���ص��ن��دوق  دور 
اإدارة  جم��ل�����س  ت�����ص��ك��ي��ل  اإع�������ادة 
ويل  �صمو  برئا�صة  ال�صندوق 
�صياغة  واإع������ادة  ال��ع��ه��د، 
بالكامل،  ا�صرتاتيجيته 
من  مكننا  ال����ذي  االأم����ر 
حت��ق��ي��ق م�����ص��ت��ه��دف��ات 
ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة ع��ل��ى 
االأرب���ع  ال�صنوات  م��دى 
عالية،  ب��ك��ف��اءة  امل��ا���ص��ي��ة 
على  اإيجابي  اأث��ر  وحتقيق 
وتعظيم  امل��ح��ل��ي  االق��ت�����ص��اد 

ال�صندوق  �صاعف  فقد  امل�صتدامة.  ال��ع��ائ��دات 
حجم اأ�صوله اإىل نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 
جديدة،  قطاعات   10 تفعيل  يف  و�صاهم   ،2020
و�صاهمت يف ا�صتحداث 331 األف وظيفة مبا�صرة 

وغر مبا�صرة حتى نهاية الربع الثالث 
لعام 2020."

"�صتمكننا  معاليه  واأ���ص��اف 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����ص��ن��دوق 

2021-2025 من موا�صلة 
حت��ف��ي��ز من���و االق��ت�����ص��اد 
من  وتنويعه  ال�����ص��ع��ودي 
خلل عدد من امل�صتهدفات، 

القطاع  متكن  �صمنها  ومن 
اخل���ا����س يف امل��م��ل��ك��ة ودع���م 

م�����ص��رة ال��ت��ن��م��ي��ة، مب���ا ي��ع��زز 

مزدهرًا  م�صتقبًل  وي�صمن  ال�صعودي  االقت�صاد 
لوطننا الغايل".

العامة  اال�صتثمارات  �صندوق  برنامج  ووف��ق 
على  ال�����ص��ن��دوق  �صيعمل   ،2025-2021
���ص��خ ا���ص��ت��ث��م��ارات حم��ل��ي��ة يف 
م�����ص��اري��ع ج��دي��دة م��ن خ��لل 
قطاعًا  ع��ل��ى13  ال��رتك��ي��ز 
وا�صرتاتيجيًا،  حيويًا 
ي�����ص��ه��م يف رف��ع  مم���ا 
م�����ص��ت��وى امل��ح��ت��وى 
يف   %60 اإىل  املحلي 
وال�صركات  ال�صندوق 
ال���ت���اب���ع���ة ل����ه وي���ع���زز 
ج��ه��ود ت��ن��وي��ع م�����ص��ادر 
من  واال�صتفادة  االإي��رادات، 

ف�صًل  احلياة  جودة  وحت�صن  امل��وارد،  اإمكانات 
وا�صتحداث  املحلي،  اخلا�س  القطاع  متكن  عن 

الوظائف.
االقت�صاد  من��و  تعزيز  يف  اأ�صا�صي  وكمحرك 
ال�����ص��ع��ودي وت��ن��وي��ع م�����ص��ادر ال��دخ��ل، ت�صتمر 
جديدة،  قطاعات  اإط��لق  يف  ال�صندوق  جهود 
وبناء  املتقدمة،  وامل��ع��ارف  التقنيات  وتوطن 
وذلك  اال�صرتاتيجية،  االقت�صادية  ال�صراكات 
 2030 اململكة  روؤية  م�صتهدفات  لتحقيق  �صعيًا 
ودور  اأث���ر  وتعميق  اململكة  اقت�صاد  لتنويع 
وبخطى  والعاملي.  االإقليمي  امل�صهد  يف  اململكة 
ث��اب��ت��ة ي��ع��م��ل ال�����ص��ن��دوق ل��ي��ك��ون اأح����د اأك���ر 
ال�صناديق ال�صيادية يف العامل، حيث ي�صتهدف 
اأن تتجاوز اأ�صوله 7.5 تريليون ريال �صعودي 

يف عام 2030.

محليات
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أقر استراتيجية صندوق االستثمارات لخمس سنوات.. ولي العهد:

نستثمر في مستقبل المملكة والعالم

150 مليار ريال سنويًا تضخ في االقتصاد المحلي 

غايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة اإلنسانية الجديدة
استراتيجية الصندوق تهدف إلى تحقيق مستهدفات الرؤية 

1.2 ترليون ريال مساهمة في الناتج غير النفطي

4 تريليونات ريال 
حجم أصول الصندوق 

بنهاية 2025

استحداث 1.8 
مليون وظيفة مباشرة 

وغير مباشرة

الصندوق حقق 
إنجازات استثمارية 
واقتصادية ضخمة

قطاعات جديدة 
وتوطين التقنيات يسهم في 

التنويع االقتصادي
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لقاح "كوفيد- 19" السعودي
د. عبد اهلل بن �سعد الأحمري 

العلمي  الفريق  جنــاح  بخرب  فــرح  من  كل  مع  جــدًا  �سعدت 
والبحثي من معهد الأبحاث وال�ست�سارات الطبية بجامعة 
الإمام عبدالرحمن بن في�سل بالدمام بقيادة الدكتورة اإميان 
لفريو�س  م�ساد  �سعودي  لقاح  اإىل  التو�سل  يف  املن�سور 
كورونا COVID-19، والذي مّت النتهاء من الدرا�سات 
باأن  اأو�سحت اجلامعة  فيما  البحث،  ال�سريرية ون�سر  قبل 

التجارب ال�سريرية �ستتم بعد اأخذ املوافقات الالزمة".
ل�سك اأن ما حتقق يعد اإجناًزا عاملًيا وكبريًا اإذ اإن النتهاء 
ذاته  حد  يف  البحث  ون�سر  ال�سريرية  قبل  الدرا�سات  من 
ــا ملــواجــهــة  يــعــدان خــطــوة رائــــدة وكــبــرية ، وخــ�ــســو�ــسً
وحما�سرة وتطويق مر�س اقرتب من حاجز الـ 100 مليون 
اإ�سابة ، واأودى بحياة مليوين فرد يف كل اأنحاء العامل يف 
كارثة وبائية مل ت�سهدها الب�سرية يف التاريخ ، وبذلك فاإن 
البحثية  املكانة  ويوؤكد  يعزز  �سعودي  لقاح  اإىل  التو�سل 
والعلمية للمملكة ، فالتقدير مو�سول جلهود الفريق البحثي 
يف اجناز مراحل البحث ون�سره ، و�سط الدعوات باأن تنجز 
املراحل الالحقة يف اأ�سرع وقت ، وتدخل ال�سعودية �سمن 

الدول الرائدة يف �سناعة لقاح كورونا ومكافحة املر�س.
التي  الإجنــــازات  ملنظومة  ي�ساف  الإجنـــاز  هــذا  بالتاأكيد 
الأبحاث  الله- وتوفيقه يف جمال  بف�سل   - بالدنا  حققتها 
، ويوؤكد متانة وقوة واأهمية دعم الأبحاث الطبية  الطبية 
منجزات  ت�سبح  حتى  وتخ�س�ساتها  جمالتها  مبختلف 
يف  الأكــادميــي  دورهـــا  على  تقت�سر  ول  عاملية  �سعودية 
اجلامعات اأو مراكز الأبحاث فقط ، اإذ اإن جميع المكانيات 
الب�سرية والتقنية متوفرة لدينا ، وكل مانحتاجه فقط هو 
الأبحاث  على  الإ�ــســراف  م�سوؤولية  يتوىل  �سعودي  كيان 
واأنظمتها  وخططها  اإ�ــســرتاتــيــجــيــاتــهــا  ــع  وو�ــس الطبية 
، فال�ستثمار  لها  وميزانياتها مبا يحقق الأهداف املرجوة 
التي  الوطنية  الــ�ــســرورات  اأهـــم  مــن  يعد  املــجــال  هــذا  يف 
ا بعد ا�ست�سراء فريو�س  يفر�سها الواقع اجلديد وخ�سو�سً

كورونا وحتّور �ساللته.
وخالل انت�سار جائحة كورونا مل�سنا جميًعا كيف ت�سابقت 
الدول العاملية يف جمال الأبحاث يف مواجهة ال�سيف الثقيل 
الأبحاث والدرا�سات  "الفريو�س املزعج" فبعد �سل�سلة من 
والتجارب ال�سريرية اأعلنت معظم الدول عن التو�سل اإىل 
درا�سات  عــدة  عرب  النقاب  ك�سفت  كما   ، كوفيد-19  لقاح 
الفريو�س  �ساللت  وغمو�س  اأ�ــســرار  عن  علمية  واأبــحــاث 
وتخ�سي�س  العلمي  بالبحث  حتقق  ذلــك  وكــل  ال�سر�س، 
هو  الأ�ــســا�ــس  اأن  يج�سد  ممــا  وكــبــرية،  �سخمة  ميزانيات 
وجود بنية حتتية قوية وميزانية منفردة لتحقيق اأهداف 

الأمن ال�سحي.
عاملي  وطني  كيان  لدينا  يكون  ــاأن  ب مــرجــوة  اأمنية  فهذه 
بل  فقط  الأبــحــاث  على  دوره  يقت�سر  ل  الطبية  لالأبحاث 
الر�سالة  وخــدمــة  والأدويــــة  اللقاحات  اإنــتــاج  يف  يتعداه 

الإن�سانية.
والله من وراء الق�سد ، و�سالمة �سحتكم.

shahm303@hotmail.com

آفاق

الريا�ض ـ البالد  
ا�ستعادت وزارة البيئة واملياه والزراعة بالتعاون مع اجلهات 
املراعي  اأرا�سي  من  مربع  مرت  األف   200 من  اأكرث  احلكومية، 
والغابات التي مت العتداء عليها يف منطقة ع�سري، ومت ا�ستالم 
واأو�سحت  املخالفني.  بحق  الأنظمة  تطبيق  وجــاري  املواقع 
الوزارة، اأن الأرا�سي امل�سرتدة �سملت 100 األف مرت مربع من 
�سعف  مركز  يف  عليها  العتداء  مت  والغابات  املراعي  اأرا�سي 
بلقرن، و50 األف مرت مربع يف مركز امل�سة، بالإ�سافة اإىل 50 
األف مرت مربع يف حمافظة تثليث. واأكدت الوزارة، اأن الأنظمة 
والت�سريعات تهدف اإىل تعزيز حماية الأرا�سي احلكومية مبا 
تاأهيل  واإعــادة  وحمايتها،  ومراقبتها  والغابات  املراعي  فيها 
الغطاء النباتي، داعيًة اإىل احلفاظ على الغطاء النباتي، وعدم 

العتداء على اأرا�سي املراعي والغابات.

اأبها - مرعي ع�سريي   
من  عــدد  تعقيم  اليـــام  هــذه  ع�سري  منطقة  اأمــانــة  توا�سل   
فرق  عرب  واملن�ساآت   واملــرافــق  ال�سكنية  والحــيــاء  املــواقــع 
الإجــــراءات  �سمن  وذلـــك   البيئي،  لال�سحاح  خم�س�سة  

الحرتازية للوقاية من فريو�س كورونا   
 وقال اأمني منطقة ع�سري الدكتور وليد احلميدي اإن الأمانة 
والتعقيم  البيئي  الإ�سحاح  باأعمال  املخت�سة  بالفرق  ممثلًة 
متنوًعا  موقًعا   1945 بتعقيم  املا�سية،  الفرتة  خالل  قامت 
وتطهري 15٨٨5 حاويًة باإ�سراف وتنفيذ  2٨52 من القوى 

والكوادر الب�سرية اخلا�سة بهذه الأعمال الحرتازية.

"البيئة" تستعيد 200 
ألف متر² من التعديات 

تعقيم  1945  موقعا ومنشأة  
تجارية بمنطقة عسير 

البالد – مها العواودة  
اأكد املدير الطبي لربنامج اللقاحات بوزارة ال�سحة ال�سعودية 
�سامي املدرع اأن وزارة ال�سحة تتبع كافة الإجراءات امل�سرح 
حت�سني  ت�سمن  التي  العاملية  ال�سحة  منظمة  قبل  مــن  بها 
جدولة  اإعـــادة  اأن  اإىل  م�سريًا  الأوىل،  باجلرعة  املطعمني 
فايزر،  �سركة  من  املفاجئ  الإمــداد  نق�س  اإىل  تعود  التطعيم 

حني  اإىل  الأوىل  اجلرعة  لأخذ  امل�سجلني  كل  تاأخري  مت  حيث 
الغذاء  هيئة  قبل  من  جديد  لقاح  اعتماد  اأو  الإمــداد  و�سول 
والدواء ال�سعودية التي هي يف طور درا�سة عر�س �سركتني 
ا�ستكمال  اأجل  من  املعتمد  فايزر  لقاح  اإىل  بالإ�سافة  دوليتني 
التطعيمات واجلرعات الأوىل ملن مل ياأخذ التطعيم. لفتًا اإىل 
اأن جدولة التطعيم هي تعديل يف وقت اأخذ اللقاح للم�سجلني 

من قبل وزارة ال�سحة ال�سعودية، يف حني اأن اجلرعة الثانية 
يف  و�ستتم  للقلق  داعي  ول  الأوىل  اجلرعة  اأخذ  ملن  متوفرة 
يف  لفتتاحها  املخطط  الطبية  املــراكــز  وعــن  املــحــدد.   وقتها 
:" مازال جتهيزها  املدرع  قال  اململكة،  داخل  خمتلفة  مناطق 
اأبوابها مرهون بتح�سن الإمداد يف التطعيم، اأو  قائما وفتح 

اعتماد لقاح جديد من قبل هيئة الغذاء والدواء ال�سعودية". 

تأجيل مواعيد الجرعة األولى 
لحين وصول التطعيم الجديد 

افتتاح المراكز مرهون بتحسن اإلمداد .. مدير برنامج اللقاحات بالصحة لـ            :  

الجرعة الثانية متوفرة لمن أخذ األولى .. وال داعي للقلق

الريا�ض ـ البالد     
حممد  الدكتور  ــلــوزارة   ل الر�سمي  املتحدث  قــال   
العبدالعايل باأننا نالحظ ونر�سد يف اململكة خالل 
احلالت  ت�سجيل  يف  تزايًدا  املا�سيني  الأ�سبوعني 
ال�سيطرة والتحكم بـحمدالله،  ول تزال يف حدود 
واحلذر  اليقظة  رفع  اإىل  يدعونا  الأمــر  هذا  ولكن 
بــالــتــزامــنــا وتــقــيــدنــا بــــالإجــــراءات الحـــرتازيـــة.   
يزال  ل  املــوؤكــدة  الإ�سابات  منحنى  بــاأن   واأ�ساف 
يف م�ستويات متدنية ولكن نر�سد ارتفاًعا يف اآخر 
اأ�سبوع بلغ 29 ٪ عن الأ�سبوع الذي قبله، ول نريد 
بتقيدنا  وذلك  بالت�ساعد  ي�ستمر  اأن  املنحنى  لهذا 
بـفريو�س  الإ�سابة  اأن  اإىل  واأ�سار  بالحرتازات.  
ح�سول  لأن  وال�سبب  واردة،  اللقاح  بعد  كورونا  

املناعة ل ياأتي مبا�سرة بعد اأخذ اجلرعة.   واأو�سح 
اجلرعة  بعد  بــاأنــه  الــعــبــدالــعــايل  حممد  الــدكــتــور 
اأ�سبوعني  اإىل  اأ�سبوع  من  اجل�سم  يحتاج  الأوىل 
اجل�سم،  داخل  املناعة  بناء  بداية  اإىل  ي�سل  حتى 
كذلك بعد اجلرعة الثانية �سيحتاج من اأ�سبوع اإىل 
اأ�سبوعني للو�سول للمناعة العالية التي جتعله يف 

م�ستوى مقاوم �سد هذا الفريو�س. 
 19 – لقاح كورونا كوفيد  تلقوا  الذين  باأن   وذكر 
معطاة،  جرعة   391643 الآن  حتى  عــددهــم  بلغ 
الآن، م�سيفا  اللقاح م�ستمرا حتى  اإعطاء  وليزال 
بـــاأن الــلــقــاح هــو املــفــتــاح والــ�ــســالح الــقــوي الــذي 
املتحدث  اأكــد  ذلك  اإىل  �سحي.   اأمــن  يف  �سيجعلنا 
ال�سلهوب  طــالل  املقدم  الداخلية  لـــوزارة  الأمــنــي 

زيــادة  يف  ال�سبب  كانت  املخالفة  التجمعات  اأن 
احلالت امل�سجلة حديثًا. من ناحية اآخرى، اأعلنت 
اإ�سابة  وزارة ال�سحة،  ام�س  ت�سجيل 1٨6 حالة 
جديدة بفريو�س كورونا اجلديد  لي�سبح الإجمايل 

366371 حالة.
تعاٍف  حالة   211 ت�سجيل  مت  اإنــه  ــوزارة  ال وقالت 
ولله  حالة   357939 الإجــمــايل  لي�سبح  جــديــدة، 
وفاة  حالة   2 ت�سجيل  "ال�سحة"  واأكــدت  احلمد. 

جديدة، لريتفع الإجمايل اإىل 6352 حالة وفاة.
بلغ  الن�سطة  احلـــالت  عــدد  اأن  الـــوزارة  وك�سفت 

20٨0 واحلالت احلرجة 331 حالة.
كما اأو�سحت الوزارة اأنه مت تفعيل خدمة العيادات 

عن بعد والتي تربط املري�س بالطبيب.

جدة- يا�سر بن يو�سف
للم�ستفيدين  املرئية  املواعيد  اأمانة حمافظة جدة خدمة  فعلت 
الإدارة  لت�سمل  الثانية  املرحلة  �سمن  جديدة  اإدارات   6 يف 
اإدارة  واملالية  ــة  الإداري ال�سوؤون  القانونية،  لل�سوؤون  العامة 
رخ�س البناء وامل�ساريع الريادية، الكروكيات التنظيمية،  نزع 
امللكيات والدرا�سات العمرانية، وياأتي ذلك يف خطوة جديدة 
التوا�سل  قنوات  وتفعيل  العمالء  بخدمة  الإرتقاء  اإىل  تهدف 
واحل�سول  الأمانة  م�سوؤويل  اإىل  الو�سول  وت�سهيل  املختلفة 

على اخلدمات البلدية دون احلاجة ملراجعة الأمانة.
عبدالله  ر�سا  بــالأمــانــة  العمالء  خدمة  عــام  مدير  واأو�ــســحــت 
اإدارات    ٨ حاليا  تغطي  املرئية  املواعيد  خا�سية  اأن  باهيثم 
ويجري تنفيذها تدريجيا لت�سمل جميع الإدارات التي ت�ستقبل 
العمالء ح�سوريا، لفتة اإىل  اأن اخلدمة اجلديدة تتيح للعميل 
للح�سور  احلــاجــة  دون  الأمــانــة  مب�سوؤويل  املــرئــي  الت�سال 
ال�سخ�سي وذلك عرب خا�سية النفاذ الوطني والتي من خاللها 
اخلدمة  واختيار  املواعيد  اإىل  الدخول  من  امل�ستفيد  �سيتمكن 

لدى  تفعيله  حال  يف  املرئي  الت�سال  خيار  وحتديد  املطلوبة 
اإىل  باهيثم  واأ�سارت  املتاح.  املوعد  اختيار  ثم  املعنية  الإدارة 
املوعد  معلومات  تت�سمن  ن�سية  ر�سالة  �سيتلقى  امل�ستفيد  اأن 
ورابط وكود الدخول اإىل خدمة الت�سال املرئي عرب برنامج 
جــودة  اأن  اإىل  لفــتــة   ،)cisco webex meetings(
اخلدمة تتطلب دخول العميل يف ال�ساعة املحددة مع �سرورة 
الفرتا�سي  املوعد  مغادرة  وعــدم  النتظار  و�سع  يف  البقاء 

حلني الربط مع امل�سوؤول واحل�سول على اخلدمة.

متحدث الصحة: تزايد حاالت كورونا وندعو للتقيد باإلجراءات

تفعيل المواعيد المرئية بـ 6 إدارات بأمانة جدة

املدينة املنورة 
املدينة  يف  املدنية  الحـــوال  اإدارة  اىل  تقدم   •
املنورة املواطنة / هيله ماطر معراج احمد  مفيدا 
الــتــاريــخ   6٨733 رقـــم  نفو�سه  حفيظة  دفـــرت  ان 
فقدت  قــد  املــنــورة  املدينة  �سجل  139٨/2/21هــــــ 
يرجى   10391606٨2 املــدين:  ال�سجل  رقم  منها 
ممن يعرث عليها اأن ي�سلمها لإدارة الحوال املدنية 
مدنية  احــوال  ادارة  اقــرب  او  املنورة  املدينة  يف 
اأو العبث  له. لأن حيازة هذه احلفيظة او اخفائها 
مبدوناتها او ا�ستعمالها من قبل غري �ساحبها يعد 

خمالفة يعاقب عليها النظام.

جدة
اجلن�سية  اندوني�سية   SRI ULPAH • تعلن 
 AU01996٨ رقـــم   �سفرها  جـــواز  ــقــدان  ف عــن 
فعلى  2022/9/4م  بتاريخ  اندوني�سيا  من  �سادر 
للقن�سلية الندوني�سية بجدة او  من يجده ي�سلمه 

الت�سال على رقم  920003023 وله ال�سكر. 
• يعلن ال�سيد/ فهد حكمي اأحمد حكمي عن فقدان 
جواز �سفرابنه / اأن�س فهد حكمي ميني اجلن�سية 
ال�ــســدار  تــاريــخ   )10213043( اجلـــواز  ــم  رق  -
2021/1/3- تاريخ النتهاء 2027/1/3م �سادر 
القن�سلية  اإىل  ب�سلمه  يجده  مــن  وعلى  جــدة  مــن 
 : رقـــم  جـــوال  عــلــى  التــ�ــســال  اأو  بــجــدة  اليمنية 

0509296457

جازان
باأنه  الطوال  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
األ م�ساوى  اإليها املواطن/ عمر حم�سن حمد  تقدم 
 1052566997 رقــم/  بالهوية  �سعودي  عريبي 
الزراعية  اأر�ــســه  على  موؤقتة  متلك  وثيقة  بطلب 
الواقعة لقرية املو�سم وحدودها واأطوالها كالتايل:

ال�سمال يحده: حم�سن حمد عريبي وطول ال�سلع/ 
67،3م.

الزيلع  وبني  العربة  بني  الفا�سل  يحده:  اجلنوب 

وطول ال�سلع/ 94م.
ال�سرق يحده: ح�سن علي اأبوطالب عريبي وطول 

ال�سلع/ 26٨،2م.
وطــول  عريبي  حمد  حممد  طــالل  يــحــده:  الــغــرب 

ال�سلع/ 315،6م. 
وامل�ساحة الإجمالية: 16479م2.

فمن له معار�سة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�سه اإىل 
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�سائية خالل �سهر من 

تاريخه. 
باأنه  الطوال  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
منقار  علي  عبدالله  حممد  املــواطــن/  اإليها  تقدم 
 10201٨5300 رقـــم/  بالهوية  �سعودي  قي�سي 
الزراعية  اأر�ــســه  على  موؤقتة  متلك  وثيقة  بطلب 
الواقعة لقرية الطوال وحدودها واأطوالها كالتايل:
ال�سمال يحده: بني عرار عبدالله حممد احمد عرار 

قي�سي وطول ال�سلع/ 30،3م.
اجلــنــوب يــحــده: بــنــي غــــزاوي اأحــمــد اأبــوطــالــب 

عبدالله قي�سي وطول ال�سلع/ 32،6م.
ال�سرق يحده: حممد عبدالله جربان منقري قي�سي 

وطول ال�سلع/ 137،٨م.
قي�سي  منقار  علي  عبدالله  ورثـــة  يــحــده:  الــغــرب 
ال�سلع/  قي�سي وطول  منقار  وحممد عبدالله علي 

139،٨م. 
وامل�ساحة الإجمالية: 4353م2.

فمن له معار�سه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�سه اإىل 
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�سائية خالل �سهر من 

تاريخه.
باأنه  الطوال  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
زيلع  علي  ج�سا�س  زهــراء  املواطنة/  اإليها  تقدم 
بطلب   1017745645 رقـــم/  بالهوية  �سعودية 
الواقعة  الزراعية  اأر�سها  على  موؤقتة  متلك  وثيقة 

لقرية املو�سم وحدودها واأطوالها كالتايل:
ال�سمال يحده: عبده علي ا�سماعيل عريبي وطول 

ال�سلع/ 5٨،٨م.
ال�سلع/  وطــول  زيلع  علي  عبده  يحده:  اجلنوب 

69،1م.
ال�سلع/  وطــول  زيلع  عبدالباري  يحده:  ال�سرق 

230،9م.
ال�سلع/  وطــول  زيلع  علي  اأحــمــد  يــحــده:  الــغــرب 

239،9م. 
وامل�ساحة الإجمالية: 15107م2.

فمن له معار�سة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�سه اإىل 
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�سائية خالل �سهر من 

تاريخه. 
وبناًء  العار�سة  مبحافظة  العامة  املحكمة  • تعلن 
اللجنة  رئي�س  مــن  اإلــيــنــا  الــــواردة  املعاملة  على 
بالرقم  جـــازان  مبنطقة  احلـــدود  حلــرم  املــيــدانــيــة 
والــتــي  1441/5/21هـــــــــ  وتـــاريـــخ   )29٨754(
علي  جابر  �سليمان  املواطن/  متلك  اإثبات  تق�سي 
نوع   10٨5426706 رقــم  مــدين  �سجل  حمــمــدي 
العقار )�سكني( املوقع املطاريق ال�سمالية وحدوده 
واأطـــوالـــه ح�سب الــرفــع املــ�ــســاحــي ملــ�ــســروع نــزع 

الأمالك برقم)22٨( كما يلي:
�سماًل يجده: جابر علي فار�س حممدي

بطول: 11،7م.
جنوبًا يحده: �سلمان جابر علي حممدي 

بطول: 5،4م.
�سرقًا يحده: جابر علي حممدي

بطول: 4،7م+ 4م.
غربًا يحده: جابر علي حممدي

بطول: 3،9م+ 4،5م.
امل�ساحة الإجمالية: 54م2.

العامة مبحافظة  للمحكمة  التقدم  له معار�سة  فمن 
العار�سة يف مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ الإعالن.

بناًء  العار�سة  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
امليدانية  اللجنة  رئي�س  من  الــواردة  املعاملة  على 
 )315699( برقم  جـــازان  مبنطقة  احلـــدود  حلــرم 
اإثبات متلك  وتاريخ 1441/6/1هـــ والتي تق�سي 
مدين  �سجل  حممدي  علي  جابر  اأ�سماء  املواطنة/ 
املوقع  )�سكني(  العقار  نوع  رقم/ 10٨5426714 

املطاريق ال�سمالية وحدوده واأطواله ح�سب الرفع 
امل�ساحي مل�سروع نزع الأمالك برقم)230( كما يلي:

�سماًل يجده: جابر علي فار�س حممدي
بطول: 1،6م+ 5،7م+ 10،2م+ 1،7م+ 3م.

جنوبًا يحده: �سارع 
بطول: 5،6م+ 7،7م.

�سرقًا يحده: �سلمان جابر علي حممدي
بطول: 4،9م+ 4،6م+ 6،2م+ 2،7م+ 13م.

غربًا يحده: ح�سن جابر علي حممدي
بطول: 12،4م+ 9،5م. 

امل�ساحة الإجمالية: 327م2. 
العامة مبحافظة  للمحكمة  التقدم  له معار�سة  فمن 
العار�سة يف مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ الإعالن.  
بناًء  العار�سة  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
امليدانية  اللجنة  رئي�س  من  الــواردة  املعاملة  على 
 )29٨746( برقم  جـــازان  مبنطقة  احلـــدود  حلــرم 
اإثــبــات  وتــاريــخ 1441/5/21هـــــــ والــتــي تق�سي 
متلك املواطن/ �سلمان جابر علي حممدي ال�سجل 
)�سكني(  العقار  نوع  رقم/ 10٨٨921٨2٨  املدين 
املوقع املطاريق ال�سمالية وحدوده واأطواله ح�سب 
برقم)226(  الأمــالك  نزع  مل�سروع  امل�ساحي  الرفع 

كما يلي:
�سماًل يجده: �سليمان جابر علي حممدي

بطول: 6،6م+ ٨،6م.
جنوبًا يحده: �سارع 

بطول: 9،1م+ 3،9م+ 2،6م+ 1،6م.
�سرقًا يحده: حممد جابر علي حممدي

3،٨م+  1،5م+  4،7م+  2،5م+  6،7م+  بــطــول: 
4،7م+ 3،5م+ 4،3م+ 4،6م.

غربًا يحده: اأ�سماء جابر علي حممدي
بطول: 1،7م+ 2،1م+ 5م+ 2،6م+ ٨،5م. 

امل�ساحة الإجمالية: 325م2.
العامة مبحافظة  للمحكمة  التقدم  له معار�سة  فمن 
العار�سة يف مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ الإعالن.  
بناًء  العار�سة  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •

امليدانية  اللجنة  رئي�س  من  الــواردة  املعاملة  على 
 )29٨739( برقم  جـــازان  مبنطقة  احلـــدود  حلــرم 
وتاريخ 1441/5/21هـ والتي تق�سي اإثبات متلك 
املواطن/ حممد جابر علي حممدي ال�سجل املدين 
املوقع  )�سكني(  العقار  نوع  رقم/ 10٨٨4٨6٨30 
املطاريق ال�سمالية وحدوده واأطواله ح�سب الرفع 
امل�ساحي مل�سروع نزع الأمالك برقم)229( كما يلي:

�سماًل يجده: جابر علي فار�س حممدي
بطول: ٨،4+ 1،7م.

جنوبًا يحده: �سارع 
بطول: 12،1م+ 6،2م.

�سرقًا يحده: مفرح جابر علي حممدي
بطول: 20،6م.

غربًا يحده: �سلمان جابر علي حممدي
بطول: 2،٨م+ 7م+ 2،6م+ 5،7م+ 2،3م+3م. 

امل�ساحة الإجمالية: 242م.2 
العامة مبحافظة  للمحكمة  التقدم  له معار�سة  فمن 
العار�سة يف مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ الإعالن.  
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال باأنه تقدم 
�سعودي  حمدي  عبده  احمد  عبدالله  ورثــة/  اإليها 
متلك  وثيقة  بطلب   104653٨227 رقم/  بالهوية 
موؤقتة على اأر�سه الزراعية الواقعة لقرية املحرقة 

ال�سفلى والتي حدودها واأطوالها كالتايل:
ال�سلع  وطــول  نا�سب  علي  حممد  يحده:  ال�سمال 

109،3م.
وطول  نا�سب  عبدالله  علي  ورثة  يحده:  اجلنوب 

ال�سلع 122،5م.
ال�سلع  ال�سرق يحده: يحيى حممد ظافري وطول 

143،1م.
ال�سلع  اأ�ــســفــلــت وطــــول  �ـــســـارع  يـــحـــده:  الـــغـــرب 

146،7م. 
وامل�ساحة الإجمالية: 16730م2 فمن لديه معار�سه 
املحكمة  هــذه  اإىل  اعرتا�سه  تقدمي  فعليه  ذلــك  يف 

لدى الدائرة الق�سائية خالل �سهر من تاريخه.
باأنه  الطوال  مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •

م�سهور  بن يحيى  اإبراهيم  علي  اإليها ورثة/  تقدم 
بطلب   1037٨63451 رقـــم/  بالهوية  �ــســعــودي 
الواقعة  ال�سكنية  اأر�سه  على  موؤقتة  متلك  وثيقة 

لقرية الطوال والتي حدودها واأطوالها كالتايل: 
املالك   + احلــازمــي  حم�سن  ح�سن  يــحــده:  ال�سمال 

وطول ال�سلع ٨5،4م.
اجلنوب يحده: �سارع م�سفلت 9 مرت وطول ال�سلع 

76،4م.
ال�سرق يحده: حممد مهدي اإبراهيم اأقع�س وطول 

ال�سلع 56،4م.
ال�سلع  يــحــده: حمطة حمــروقــات وطـــول  الــغــرب 

16،1م. 
وامل�ساحة الإجمالية: 275٨م2 فمن لديه معار�سه 
املحكمة  هــذه  اإىل  اعرتا�سه  تقدمي  فعليه  ذلــك  يف 

لدى الدائرة الق�سائية خالل �سهر من تاريخه.

ابها
�سعودي  الع�سريي  اأحــمــد  على  زايـــد  يعلن/   •
 10343 – اجلن�سية عن فقدان بطاقة العمل برقم 
�سادرة من وزارة الدفاع فعلى من يجدها ي�سلمها 

مل�سدرها وله ال�سكر.
الطائف

بنجالدي�س  الرحمن  عطا  احمد  فــاروق  يعلن   •
ـــــدان هــــويــــة مـــقـــيـــم رقــــم  ـــــق اجلـــنـــ�ـــســـيـــة عـــــن ف
2233792437 �سادرة من اخلدمات اللكرتونية 
اإدارة  اقرب  او  مل�سدرها  ي�سلمها  يجدها  من  فعلى 

جوازات وله ال�سكر. 

املج
 ARSHAD MUHAMMAD يعلن   •
   MUHAMMAD ASGHAR
رقم  �سفر  جــواز  فــقــدان  عــن  اجلن�سية  باك�ستاين 
بتاريخ  باك�ستان  مــن  �ــســادر   AV0164651
او  مل�سدره  ي�سلمه  يجده  من  فعلى  2015/9/7م 

اقرب اإدارة جوازات وله ال�سكر. 

االعالنات الفردية
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الرأي

تخصصات لخدمة مشاريع الرؤية
�أطلقتها  �لتي  �مل�شاريع  �أهم  ر�ؤية 2030  ت�شكل 
�ليوم  �لعمل  فكرة  على   تنطوي  �ه��ي  �ململكة، 
م��ن �أج����ل �ل��غ��د �ف���ق �إط����ار ع��م��ل ����ش��ر�ت��ي��ج��ي 
ُي��ع��ن��ى بتقليل �الع��ت��م��اد ع��ل��ى �ل��ن��ف��ط م��ن خ��ال 
تنويع م�شادر �القت�شاد يف خمتلف �لقطاعات 
�نه�شة  نقلة  �إح����د�ث  بغر�ض  �ذل���ك  �الأخ����رى، 
��ل�شرق  �ململكة  تاريخ  م�شبوقة يف  �شاملة غري 

�الأ��شط قاطبة.
�ظائف  هنالك  ف�شتكون   2030 ل��ر�ؤي��ة  ��ف��ق��ًا 
م�شاريع  تنتجها  �لعمل  فر�ض  ��ف��رة يف  �شتى 
�ل�����ر�ؤي�����ة، �الأم������ر �ل�����ذي ي��ت��ط��ل��ب �ل���ت���وج���ه نحو 
جماالت  مع  من�شجمة  تكون  معينة  تخ�ش�شات 
�شفوف  يف  �لبطالة  ن�شب  �تقلل  �مل�شاريع  تلك 
�خمرجاته  �جلامعي  فالتعليم  �ل�شباب،  �شريحة 

بق�شايا  �ل�شلة  �ثيق  �لر�هن  �لوقت  يف  �أ�شبح 
باتت  كما  �ل��ع��م��ل،  ���ش��وق  ��ح��ت��ي��اج��ات  �لتنمية 
�حتياجات �توجهات �لتنمية �ملعا�شرة تنظر �إىل 
�نفتاحه على ق�شايا  �لتعليم �جلامعي من ز��ية 
خمرجاته  �ت�����ش��ع  �ه��ت��م��ام��ات��ه  �تلبية  �ملجتمع 
�مدى تلبيتها لعنا�شر �جلودة ��ملو�ءمة كمعيار 

�أ�شا�شي لنجاح �أية موؤ�ش�شة جامعية.
�لطموحة على  تنفيذ ر�ؤي��ة 2030  �إىل  ���شواًل 
ي�����ش��ري خ����ر�ء �لتوظيف  �ل���و�ق���ع �ك��م��ا  �أر�����ض 
تخ�ش�شات  هنالك  ف��اإن  �ملالية  ��ال�شت�شار�ت 
يف  �ل�����ش��ع��ودي  �لعمل  ���ش��وق  يف  ب��ق��وة  مطلوبة 
�شوء ر�ؤية 2030 يف عدة قطاعات �أهمها قطاع 
بنية  لو�شع  �ذلك  �ملعلومات  �تقنية  �الت�شاالت 
�ل�شناعية  �الأن�شطة  تخدم  �شليمة  رقمية  حتتية 

��أهم  للم�شتثمرين،  كافة �تكون عن�شرً� جاذبًا 
�مل���ج���االت يف ه���ذ� �ل��ق��ط��اع ه��ي ع��ل��وم �ب��رجم��ة 
�نظم  �تقنية  �لرجميات  �هند�شة  �حلا�شوب 
��الإلكر�نية،  �مليكانيكية  ��لهند�شة  �ملعلومات 
بقطاع  �ملرتبطة  �لتخ�ش�شات  هنالك  �أن  كما 
�لتجزئة ��مل�شاريع ��ملن�شاآت �ل�شغرية من �إد�رة 
��ل�شريعة  ��القت�شادية  �ملالية  ��ملجاالت  �أعمال 

��لقانون ��لت�شويق �نظم �ملعلومات �الإد�رية.
��مل���و�����ش���ات ال�شيما  �ل��ن��ق��ل  ق��ط��اع  �ه��ن��ال��ك 
�الإم���د�د  �شا�شل  ��إد�رة  �ل�شناعية  �لهند�شة 
��ل���ت���م���وي���ن، �ت��خ�����ش�����ش��ات �ل���ق���ط���اع �مل����ايل 
��القت�شادي �تلك ذ�ت �ل�شلة بالقطاع �لتعليمي 
ف�شًا عن قطاع �لطاقة �لنظيفة ��ملتجددة �قطاع 
�لتعدين كاجليولوجيا �هند�شة �لبر�ل �غريها 

��لرفيه  ��لريا�شة  �ل�شياحة  قطاع  �جم��االت 
ك��اإد�رة  ��ل�شحي  �لطبي  �لقطاع  �تخ�ش�شات 
�لب�شري  ��لطب  ��لتمري�ض  �ل�شحية  �لرعاية 
�إىل  جنبًا  �غريها،  ��ل�شيدلة  مبختلف جماالته 
�لع�شكري  للقطاع  �ملطلوب  �الحتياج  مع  جنب 
م��ث��ل ه��ن��د���ش��ة �ل���ط���ري�ن ��ل��ف�����ش��اء ��ل��ه��ن��د���ش��ة  
�لطري�ن،  �ميكانيكا  ��إلكر�نيات  �لكيميائية 
�لتنمية  قطاع  يف  مهمة  جم��االت  هنالك  �أن  كما 
تطوير  �ق��ط��اع  �لتطوعي  ��ل��ع��م��ل  �الجتماعية 
�ملحميات �لرية ��حلياة �لفطرية خا�شة جماالت 
بجانب  �غ��ريه��ا  ��جل��ي��ول��وج��ي��ة  �لبيئية  �ل��ع��ل��وم 

جماالت قطاع �لثقافة ��لفن ��لر�ث.
�الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل���ت���غ���ري�ت  �أن  �إىل  ��أخ���ل�������ض 
�إىل  حتتاج  �ليوم  ع��امل  ي�شهدها  �لتي  ��لتقنية 

�لعلوم  �ك���ذ�  ��ل��رجم��ة  �لتقنية  �لتخ�ش�شات 
�لر�ؤية  م�شاريع  تخدم  �لتي  �الأخ��رى  �لتطبيقية 
�لتقليدية،  �الأك��ادمي��ي��ة  �مل��ج��االت  تلك  ع��ن  بعيدً� 
�الأم��ر �لذي يدفع �إىل �إع��ادة �لنظر يف �جلد�ى 
��إحكام  �جودتها  �جلامعات  ملخرجات  �لفعلية 
�لتن�شيق بني �ملنتج �جلامعي ��حتياجات �شوق 

�لعمل بل �لتنمية برمتها.
باحثة وكاتبة �سعودية
@J_alnahari

 م�سوار

د.جواهر بنت عبد العزيز النهاري

كلنا فخر
كلنا فخر مبا ن�شاهد من 
�لغايل  �جن��از�ت بوطننا 
ع��ل��ى ك���اف���ة �ال����ش���ع���دة، 
ت��ق��دم ���ش��ي��ا���ش��ي �ت��ق��دم 
ع�����������ش�����ك�����ري �ت������ق������دم 
�ق�����ت�����������ش�����ادي �ت����ق����دم 
ثقايف، كل هذ� ي�شاهده 
�ل����ع����امل ق���ب���ل �مل����و�ط����ن 
على  ��ملقيم  �ل�شعودي 
�ر��������ض �ل�����وط�����ن �ل�����ذي 

ي�شت�شعره حيث مل يعد هناك قرى د�خل �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية بل ��شبحت هناك مدن م�شغرة ت�شتمل على 
كافة �خلدمات �لتعليمية ��ل�شحية ��خلدمية �باف�شل 

�ملعايري ��ملو��شفات ��ملقايي�ض �لد�لية. 
كل هذه �جلهود �لتي تبذلها قيادتنا �لر�شيدة �لهدف 
هانئة �كما  بحياة  �ل�شعودي  �ملو�طن  �ن يحظى  منها 
يعلم �ملتابع ال�شر�جيات �لد�لة يف �لتطوير �لعمر�ين 
��خلدمي ��لبنية �لتحتية �ن كل هذ� يوؤ�ش�ض له على 

م�����دى ع���ق���ود ل��ي�����ش��ت��م��ر 
ل���ع���ق���ود  ط���وي���ل���ة ل��ذل��ك 
�����ش���ب���ح �مل�����و�ط�����ن ه��و 
�مل�������وؤمت�������ن ع����ل����ى ه����ذه 
�الرث  �كاأنها  �ل���ر��ث 
�ل���ذي ت��ت��و�رث��ه �الأج��ي��ال 

جيًا بعد جيل. 
�لبيئة  ع��ل��ى  ف��امل��ح��اف��ظ��ة 
�لطرق  على  ��مل��ح��اف��ظ��ة 
�ملن�شاآت  على  ��ملحافظة 
��ملحافظة على �المن ��ملحافظة على �ملو�رد ��مل�شادر 
ك��ل ه���ذ� م��ن �مل��و�ط��ن��ة �حل��ق��ة �ي��ع��ت��ر �ق���ل م��ا يقدمه 

�ملو�طن �ل�شالح لوطنه. 
لذلك يجب علينا �ن نفخر مبنجز�تنا ��ن نفخر باأبنائنا 
على  نحافظ  ��ن  �ليه  ��شلنا  مبا  �نفخر  �جناحاتهم 
ت��ل��ك �مل���ق���در�ت ��مل��ك��ت�����ش��ب��ات �ن����زرع ذل���ك ب��االج��ي��ال 
�نفعل �لد�ر �الجتماعي �لذي يطور من �لبناء ��لتقدم 

لننه�ض بهذ� �لبلد �ملعطاء لكل تقدم �جناح.

�طلعنا ���شتمعنا �إىل �الأخبار عن فري��ض كور�نا يف �أ�ل يوم 
بكل ��شتهتار ملجرد  �لف�شف�شة مع �الآخرين �نقل �خلر كاأي 
خر عادي ال يخ�شنا! �مل نكن نعلم �آنذ�ك باأن م�شري �لعامل 
مرتبط بهذ� �لفري��ض �خلفي بقدرة �لله �شبحانه �تعاىل  ��أنه 

�شيغري من �خلارطة �لب�شرية �يبدل حال �لعامل !
�لفري��ض �ت�شارعت �خلطى ملكافحته ��حليلولة د�ن  �نت�شر 
�نت�شاره ظنا من �جلميع باأنه �شيز�ل ب�شرعة كما ظهر ب�شرعة، 
�لكن هيهات هيهات فاأعد�د �ملر�شى يف �زدياد ��شبح �ملوت 
الأمر  طاعة  �أنف�شنا  حلجز  ��شطرنا  مما  �جلميع  �يهدد  يخيم 
�ال�شابة  من  ��أهالينا  �أنف�شنا  على  �خوفا  �ملخت�شة،  �جلهات 

باملر�ض �أ� نقله لاأحباب �من يعز�ن على قلوبنا.
�تفتحت   . �لقناعة  �جدنا  ��خل��وف  �لهر�ب  ه��ذ�  غمرة  �يف 
نعمة  �أهمها  علينا  �من  بها  �لله  �أنعم  �لتي  �لنعم  على  �أذهاننا 
�نعمة  ��الج��ت��م��اع��ي  ��ل�����ش��ح��ي  �ل�شيا�شي  ��الأم�����ان  �الأم����ن 

�النتماء �إىل د�لتنا �حلبيبة. 
تنبهنا �رتبنا �أ�لوياتنا �الأهم ثم �ملهم �تيقنا من �أهمية �الأهل 
�حلياة  ��أن  بهم  قلوبنا  �تعلق  �قربهم  حياتنا،  يف  ��لعائلة 
بجميع ملذ�تها ال ت�شا�ي فقد حبيب .. تركنا �لت�شنع �حب 
قلوبنا  ��حت��دت  �مل�شاكل،  �تو�فه  �الأم��ور  ��شغائر  �لرفاهية 

ملحا�لة �لنجاة من هذه �جلائحة �هذ� �لفري��ض.
�أ� ما هو �ملطعم  �أن ن�شافر؟  �أية �جهة يجب  مل نعد نفكر �ىل 
�ملو�شة!  خطوط  �أح��دث  متابعة  ��أهملنا  �الأح��دث؟  �لكافية  �أ� 
يف  �ل�شبب  كانت  �لتي  ��لتعجيز�ت  �لطلبات  ك��رة  �تركنا 
 .. �الأبناء  �لز�جني �مع  �مل�شاكل بني  �لعو�ئل، �ن�شوء  تفريق 
�مل�شاهري  ��أخ��ب��ار  ��الن�شتقر�م  �شات  �ل�شناب  متابعة  تركنا 

�تو�فه �الأمور �لتي كانت �شببًا النت�شار حاالت �لطاق!
�أ�  �أ� فرد  يتاأمل ملا مير به طفل  �لعامل على قلب ��ح��د،  �حتد 
بغرينا  مهتمني  فعا  �أ�شبحنا  �لعامل!  بقاع  �أق�شى  يف  عائلة 
�نبكي على فقيد ال نعلم جن�شيته �أ� حتى لغته �كاأنه فرد منا 
!!��أ�شبحنا ن�شعى حلماية جمتمعنا �حماية عو�ئلنا مع علمنا 

�الأكيد بقيمة كل فرد منا!
�إىل  ف��ع��ًا  نحتاج  كنا  ه��ل  ج���د�:  مهم  ���ش��وؤ�ل  �أم��ام��ن��ا  �يخطر 
فري��ض كور�نا لي�شفعنا �ينبهنا �إىل جميع �لنعم �لتي �أغدق 
�الأنانية  لنف�ض  �شنعود  �هل  ؟  علينا  بها  �تعاىل  �شبحانه  �لله 
�ملفرطة �حب �لذ�ت ��ملظاهر ��لبعد عن �الأحباب؟ �م �شنتحد 
�شي�شيبنا  ي�شيبهم  �ما  �شغرية  �ح��دة  الأننا  باجلميع  �نهتم 
بالتاأكيد ؟ هل �شنهتم بتوطيد �لعاقات ��لبعد عن �ل�شكليات 
��الهتمام باالأهم ثم �ملهم �نرفع عن تو�فه �الأمور؟ نرجو ذلك.
@NUJOODQASSIM

أزمة كورونا والرجوع 
إلى الذات

ابراهيم بن ناصر المجحدي
نجود عبد اهلل قاسم

يف ظالل القانون

أنت 
المُعلم 

�شاأن  لهم  يكون  ب��اأن  يحلُمون  من  ُه��م  كثري 
عظيم يف �أحد جماالت �حلياة �لتي ُيحبونها منذ 
�أن كانو� �شغارً�، ���شتمر معهم ذلك �حُللم �إىل 
�أنف�شهم غري  �ج��د��  ثم  م��ا،  ملرحلة  ��شلو�  �أن 
�الأم��ر هو من  ذلك  �أن  بل  قادرين على حتقيقه، 

�ملُ�شتحيل بعينه.
ذلك  ��شتحالة  �ر�ء  �ل�شبب  عن  �شوؤ�لهم  �عند 
�الأم����ر، جت��ده��م غ��ال��ب��ًا م��ا ُي��رج��ع��ون��ه �إىل ف��و�ت 
�إمكانية  ع��دم  �أ�  �أعمارهم،  ب�شبب  �إم��ا  �الأ��ن؛ 
�حل�شول على قبول من �جلهات �لتعليمية �لتي 
توؤهلهم الأن يكون لديهم �ملعرفة �لكافية �متنُحهم 
�لفر�شة لتطوير قدر�تهم �توجيههم حتى ي�شلو� 

�إىل �أهد�فهم �لتي يطمحون �لو�شول �إليها. 
لي�ض  �أنه  باعتبار  �لُعمر  عامل  جتا�زنا  ما  ��إذ� 
�أ�شحاب  عند  �الأح��ي��ان  غالب  يف  حقيقية  عقبة 
�ل��ط��م��وح��ات �جل�����ادة، ي��ت��ب��ق��ى ل��دي��ن��ا �إ���ش��ك��ال��ي��ة 
�لتي  �الإ�شكالية  تلك  ��لتعلم،  �ملعرفة  �كت�شاب 
�لكثري،  �ل�����ش��ب��ب يف حتطيم  ز�ل���ت  �م���ا  ك��ان��ت 

�منعهم من �لتقدم خطوة لاأمام !
–  ح��ال من  – باأية  ننكر  �أن  ن�شتطيع  نعم؛ ال 
�لعقبة قد تكون موجودة لدى  �أن تلك  �الأح��و�ل 

�اللتحاق  على  �لقدرة  لديهم  لي�ض  ممن  �لبع�ض 
�ملنهجية  ب�شورته  �لتعليم  تقدم  �لتي  باجلهات 
عدم  حتى  �أ�  �مل��ادي��ة  ظ��ر�ف��ه��م  ب�شبب  �ملنظمة 
علمًا  بها،  ليلتحقو�  لديهم  �لكايف  �لوقت  توفر 
ذ��تهم  �تطوير  �لتعلم  يف  �لرغبة  لديهم  ب��اأن 

باملجاالت �لتي يحبونها.
�أن حُتل يف �حلني  �ملُمكن  �الإ�شكالية من  �ه��ذه 
�لذي ُندرك فيه مفهوم ››�لتعلم �لذ�تي‹‹، ��لذي 
يكون فيه �شاحب �لطموح هو �ملُعلم �الأ�ل لذ�ته 
من خال �لبحث �جلاد ب�شتى �لو�شائل عن كل 
�شغرية �كبرية تخ�ض ما ُيريد تعلمه، �لعل هذ� 
�الأمر لي�ض بالع�شري يف ظل ما يتوفر لدينا من 
�أد��ت كثرية على ر�أ�شها �شبكة �الإنرنت �ملليئة 

باملعلومات.
�لعرة �حلقيقية د�ئمًا هي بالقيمة �لتي نكت�شبها 
تتيح  �قد  بل  �شلوكنا،  على  �تظهر  �ملعرفة  من 
لنا من �لفر�ض ما يو�شلنا �إىل طموحاتنا ب�شكل 
�أ���ش��رع ��أج���در مم��ن �شبقونا، �الأه���م د�ئ��م��ًا �أال 
››�لتعلم  �كيفية  معنى  �تعلم  ب��ذ�ت��ك  ت�شتهن 

�لذ�تي‹‹.
szs.ksa73@gmail.com

 صالحة الشيخي

فكر وقلم 

إبراهــيم العُقــيلي

استغاثة في مقبرة
�أكتب �ليوم عن معاناة �أجزم �أن معظمكم 
يذهب الإحدى  �أن  قرر  كلما  بها  مّر �ميُر 
م��ق��اب��ر م��دي��ن��ة �ل��ري��ا���ض ��مل����دن �ل��ك��رى 
يف �مل��م��ل��ك��ة.. �مل��ع��ان��اة ه��ي �أن م��ن يذهب 
�م���و�ر�ة  ت�شييع  يف  للم�شاركة  للمقرة 
�ملتوفى يجد نف�شه يف حرية كبرية، �يف 
حركة د�ئبة بني �لقبور يبحث عن قر من 
هذ�  �إن  ي��ق��ال  ال  �ل��ك��ي  لت�شييعه..  ذه��ب 
يحدث  ه��ذ�  ك��ان  ف��اإن��ه  ك��ور�ن�ا،  ب�شبب 
�إىل �ليوم..  قبل جائحة ك��ور�ن�ا �ماز�ل 
ينظر  �لقبور  بني  ي��د�ر  منا  �ل��و�ح��د  يظل 
يف �لوجوه لعله يجد �جهًا يعرفه ليهتدي 
يتنقل  �ي��ظ��ل  لت�شييعه..  ذه��ب  م��ن  لقر 
�جلثامني  كانت  �إن  بخا�شة  �لقبور..  بني 
فبني  معقدة،  �ملهمة  تكون  �هنا  ك��ث��رية، 
حرج �شوؤ�ل �لنا�ض: هل هذ� قر فان �أ� 
فانة، �ي�شتمر يف �ل�شوؤ�ل �إىل �أن تنتهي 
مهمة �مل��و�ر�ة ��لدفن، �قد يغادر �لنا�ض 
�ملقرة �هو مل يهتد ل�شالته، �أ� قد يت�شلل 
�ملقرة  فيغادر  د�خله  �إىل  ��حل��رج  �مللل 
�أن يوؤدي ��جب �لت�شييع ��لعز�ء..  د�ن 
ج��ائ��ح��ة  م���ع  �الإ����ش���ك���ال���ي���ة  ه����ذه  �ز�دت 
غطت  ِكمامات  �لنا�ض  ��رت���د�ء  ك��ور�ن�ا 
�أن  �مل�شتحيل  �شبه  من  ف�شار  �جوههم، 
تعرف حتى �أخاك �أ� �بن عمك.. ما يحدث 
له،  �إرب���اك ��رت��ب��اك ال ح��د�د  يف �ملقابر 
�حرج ��إحر�ج ال نظري له.. �ظل �شنو�ت 
يت�شدى  م���ن  ي��ج��د  �أن  د�ن  �����ش���ن���و�ت 
للغاية �ال  �شهل  �لتنظيم  �أن  مع  لتنظيمه، 
تعد  لوحات خ�شبية  �شيئًا.. جمرد  يكلف 
�ملتوفى  ����ش��م  عليها  �يل�شق  م���رة  �أ�ل 
�تو�شع ��قفة ب�شكل ���شح بجانب كل 
قر ي�شتدل بها من يتجمعون يف �ملقرة 
فهل  م��وت��اه��م..  ت�شييع  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�لتنفيذ  م�شتحيلة  �أم  معقدة؟  مهمة  ه��ذه 
�ل�شركات  م��ع  �ملُ���رم  للعقد  �أ�شيفت  ل��و 

�ملتعهدة بت�شغيل �ملقابر؟.
��الرت����ب����اك ن��ف�����ش��ه ي��ن��ت��اب �ل�����ش��اة على 
�ملقابر  يف  ت��وؤدى  �شارت  بعدما  �جلنائز 
ترتيب  ال  �شفوفًا  ف��رى  �جل��ائ��ح��ة،  �إث���ر 
�ح��ر�ز�ت  تباعد �ال  تنظيم �ال  فيها �ال 
خارج  يطبق  �م��ا  �الأنظمة  به  تق�شي  مما 

�ملقرة..
  ث��م يلي دف��ن �جل��ن��ازة �رت��ب��اك �آخ���ر عند 
ت���ز�ح���م �ل��ن��ا���ض ل��ت��ق��دمي ��ج����ب �ل���ع���ز�ء، 
��إ�شر�ر �لبع�ض على �لعناق ��الحت�شان.. 
��ل�شوؤ�ل �لذي يرمي نف�شه بقوة: �أال ميكن 
تنظيم كل ذلك؟ ملاذ� تركت �الأم��ور لعمالة 
حظها من �لتعليم �شبه منعدم؟ �أين م�شرفو 
�مر�قبو �ل�شركات �مل�شغلة للمقابر عن مثل 
�ل��ذي يحدث يف  ه��ذ� �الرت��ب��اك ��لتز�حم 
�ملقابر؟ مع �لعلم �أن هذ� هو حال �ملقابر يف 
�ملدن �لكرى �ملزدحمة بال�شكان، لي�ض من 
�ليوم بل منذ �شنو�ت طويلة، د�ن �أن تكون 
ه��ن��اك م��ب��ادرة ت��زي��ح ه��ذ� �الرت��ب��اك �ه��ذه 
لعمليات  طيبة  �شورة  �تعطي  �لفو�شى، 
ت�شييع �مو�ر�ة �ملوتى يف مقابرنا، �ملرجو 
�أن جتد هذه �لكلمات �شدى لدى �جلهات 
�ملعنية فرفع معاناة �لنا�ض.. �ال تكون كما 
��شتغاثة  "�شيحات  �ل�شعبي:  �ملثل  يقول 

يف مقرة".
��لله �ملوفق.

@ogaily_wass 

إدارة الضغط النفسي
�ح��دة  على  �ل��و�ق��ع��ة  �ل��ق��وة  ه��و  �ل�شغط  �أن  جميعًا  نعلم  با�شك   
ي�شتخدم  �ل�شغط  ُمبا�شرة �هذ�  �لعمودي  �مل�شاحات يف �الجتاه 
�ل�شادمة يف  �لقوة  علينا هذه  �ننا �قعت  لو  م��اذ�  �لكن  له،  فيما 

جميع م�شاحاتنا كلها �ماأتها �ت�شببت لنا ب�شغط نف�شي حاد؟! 
�إن �ملر�نة �لتي توؤهلنا للتعامل مع جميع مطالب حياتنا مهمة جدً� 
�م��ام مطالب �حلياة  �ننا يف مرحلة ما نقف على �ملحك  �قد جند 
�إر�دتنا  �نفقد �شيطرتنا على �د�رتها بل ��شبحت �ملطالب خارج 
ت�شاءلنا  لو  �أ�شبحت �شبه م�شتحيلة �لكن  قد  �ل�شيطرة  �ن  �نظن 

مع �نف�شنا :�أل�شنا مرنني يف �لتعامل ما �لذي يحدث لنا؟! 
منها  نتخل�ض  �ن  علينا  ك��ان  �لتي  �لر�كمات  بهذه  منر  جميعنا 
لي�ض  �ذل��ك  مر�نتنا  د�ر   من  يحد  ��لتجاهل  جتاهلناها  �لكننا 
�الح���د�ث  مو�كبة  علينا  ك��ان  �لكننا  �ل��ذ�ت��ي  حقنا  يف  تق�شريً� 
�ملتغرية �ل�شريعة مما �دى �ىل  �ل�شعور بال�شغط �حلاد علينا �قد 

�هذ�  فيها  مبالغة  �لفعل  ردة  �تكون  ب�شيطة  مو�قف  يف  نو�شع 
ب�شبب تر�كم �ل�شغوط علينا. 

د�فعيتنا  �على  جامح  ب�شكل  �شلبًا  علينا  �لنف�شي  �ل�شغط  يوؤثر 
نن�شحب  يجعلنا  قد   � عنا  جمالها   � �حلياة  حب  جماح  يكبح   �
�ننعزل عن �ملجتمع ب�شبب �شوء �الحو�ل �ملز�جية � عدم �لقدرة 
على �الن�شجام � قد ي�شبب �ل�شغط �لنف�شي �عر��شًا �شحية الأن 
�جل�شم يتحدث عندما تكون �حلالة �لنف�شية لي�شت على ما ير�م.  
�ننا نعي�ض يف بيئات متغرية � �ذ� كانت  ��شتجابتنا  للمتغري�ت  
غري موز�نة  فاإننا  �شن�شاب بال�شغط �لنف�شي  ��لذي ي�شبب �شوء  
�ملز�ج �لنف�شي ��لتوتر ��لقلق �عدم �لقدرة على مو�جهة �ملو�قف 
� �شرعة �ال�شتثارة � �لغ�شب �لامرر يف بع�ض �الحيان � هذ� 

قد يحد من قدر�تنا. 
�ننا منتلك  �لقدرة �لعالية على �لتكيف � حتقيق �ملو�زنة �لنف�شية 

�لذ�تية  الأننا  نتمتع باملر�نة �لذكية ��لتي يت�شنى لنا من خالها  
�لتخل�ض من �ل�شغوط �لنف�شية �علينا �ن نتفاعل ب�شكل �يجابي  مع 
�مل�شاكل ��مل�شاعب  ��ن نبتعد عن م�شادر �ل�شغط �تخ�شي�ض 
�لنف�شية ��شرعة  لتح�شني �شحتنا  �نف�شنا  به  لذ��تنا نكافئ  �قت 
�ال�شتجابة للمتغري�ت ��النتقال بكل �شهولة �ىل �ملر�حل �الخرى. 
حولنا  �مل��ن  الأنف�شنا  مهمون  الأننا  مطلب  �ل�شغوط  من  �لتخل�ض 

�ملجتمعنا.

فاطمة نهار يوسف
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50 % من األجر لمدة سنتين

شركات تتقدم لتمُلك »رأس الخير«
الريا�س - البالد

دعت املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة، عدد )7( �سركات وحتالفات 
اأعمال  يف  للم�ساركة  عرو�سها  لتقدمي  التاأهيل  ُم�سبقة  ا�سرتاتيجية 
التحالف  اإنتاج راأ�س اخلري، حيث يتوىل  تنفيذ تخ�سي�س منظومة 
اأعمال  يتوىل  كما  امل�سروع  �سركة  من   )%  60( ن�سبة  متلك  الفائز 

الإدارة والت�سغيل وال�سيانة.
وُيعد هذا امل�سروع اأوىل جمموعات اإنتاج املوؤ�س�سة التي �سيتم 
تخ�سي�سها باإ�سراف من اللجنة املعنية بالتخ�سي�س يف قطاع 

البيئة واملياه والزراعة  فاعلة من وزارة  البيئة واملياه والزراعة ومب�ساركة 
واملركز الوطني للتخ�سي�س وال�سركة ال�سعودية ل�سراكات املياه.

ويف �سياق مت�سل، بداأت "التحلية" التح�سري لطرح باقي جمموعات الإنتاج 
التي تت�سمن منظومتي اإنتاج ينبع وال�سعيبة ومنظومات الإنتاج التي يجري 
اإن�ساوؤها حاليًا مل�ساركة القطاع اخلا�س، وذلك حتقيقًا مل�ستهدفات روؤية اململكة 
القطاع  �سركات  اأمام  ال�ستثمار  لتحفيز  الدولة  تطلعات  مع  2030، ومتا�سيًا 

اخلا�س املحلية والأجنبية.
  وتعمل حمطة راأ�س اخلري وفق اأحدث التقنيات ، وهي من الأ�سول الواعدة 

اجلاذبة لال�ستثمار، والتي وافقت اللجنة موؤخرا على اأن تكون اأول الأ�سول 
الإنتاجية التي جتري م�ساركتها مع القطاع اخلا�س.

 وتعد حمطة حتلية املياه واإنتاج الكهرباء من بني عدد من الأ�سول احلكومية 
احلكومة  اإيــرادات  تنويع  بهدف  للخ�سخ�سة  م�سعاها  اإطــار  يف  تبيعها  التي 

وتقلي�س العتماد على النفط.
املياه  مليار مرت مكعب من  عام 2014، و�ستنتج 1.025  منذ  املحطة  وتعمل 
املحالة يوميا عند العمل بكامل طاقتها لإمداد الريا�س ومناطق اأخرى، اإ�سافة 

اإىل توليد طاقة كهربائية بقدرة 2650 ميغاوات.

7
10.3 مليار ريال فائض تجاري للمملكة 

جدة - البالد
مليار   10.35 نحو  التجاري  بامليزان  فائ�سًا  اململكة  �سجلت   
وذلك   ،  2020 نوفمرب  �سهر  يف  دولر(  مليار   2.76( ريــال 

بح�سب بيانات الهيئة العامة لالإح�ساء.
ارتفعت بنحو  ال�سلعية  ال�سادرات  قيمة  اإن  الهيئة  وقالت 

ب�سهر  مقارنة   ،2020 نوفمرب  يف   %0.6 بن�سبة  ريــال  مليون   354
اأكتوبر البالغة فيه نحو 57.8 مليار ريال.

وارتفعت ال�سادرات غري البرتولية بن�سبة 12%، اإىل 20.58 مليار 
ريال، مقابل 18.37 مليار ريال.

اأهم ال�سلع املرتفعة اللدائن واملطاط وم�سنوعاتهما، ومتثل  وكانت 

ن�سبة 28.9% من اإجمايل ال�سادرات غري البرتولية، وارتفعت بن�سبة 
11.6% بنحو 616 مليون ريال، على اأ�سا�س �سنوي.

يف   %8.4 بن�سبة  ارتفاعها  اإىل  الهيئة  اأ�سارت  للواردت  وبالن�سبة 
مليار   44.08 مقابل  ريــال،  مليار   47.8 اإىل  لت�سل  نوفمرباملا�سي 

ريال لنف�س الفرتة من عام 2019.

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�س : 0126716241     0122750012( ن�صتقبل اعالناتكم على مدار ال�صاعة  
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دعم تدريب وتوظيف خريجي وخريجات المحاسبة
 جدة - البالد

اأعلن �سندوق تنمية املوارد الب�سرية )هدف(، 
توظيف  تكاليف  حتمل  يف  م�ساهمته  عــن 
ــدريــب الــبــاحــثــني عــن الــعــمــل يف املهن  وت
وزارة  مــع  بالتعاون  ــك  وذل املحا�سبية، 
الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املــوارد 
للمحا�سبني  ــ�ــســعــوديــة  ال ــهــيــئــة  وال
الــقــانــونــيــني، �ــســمــن مـــبـــادرة دعــم 
املتخ�س�س  والتدريب  التوظيف 
ــبــيــة، بــهــدف  يف املـــهـــن املــحــا�ــس
وتلبية  التوطني  معدلت  زيادة 
من  العمل،  �سوق  احتياجات 

الكوادر الوطنية املوؤهلة.

فر�سة  اآلف   5 تكاليف  دعــم  الــ�ــســنــدوق،  واعــتــمــد 
تدريبية يف عدد من التخ�س�سات املهنية املحا�سبية، 
اأو  للموظف  ال�سهري  الأجــر  من  ن�سبة  يتحمل  كما 
�سنتني، وفق  ملدة  تــرتاوح بني 30% و%50  املوظفة 

اآليات برنامج دعم التوظيف.
الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املــوارد  وزيــر  وكــان 
املهند�س اأحمد بن �سليمان الراجحي قد اأ�سدر قراًرا 
القطاع  املحا�سبية يف  املهن  بتوطني  يق�سي  وزارًيــا 
اخلا�س التي يعمل بها 5 عاملني فاأكرث من ذوي املهن 

املحا�سبية بن�سبة %30.
توفري  املحا�سبية  املهن  توطني  قــرار  وي�ستهدف     
مدير  ـــرزهـــا،  اأب فــر�ــســة وظــيــفــيــة  مــن 9800  اأكــــرث 
ح�سابات، مدير اإدارة الزكاة وال�سرائب، مدير اإدارة 

للمراجعة،  العامة  الإدارة  مدير  املالية،  التقارير 
مراجع داخلي، حما�سب تكاليف وغريها. وا�سرتط 
القرار، ح�سول املحا�سبني ال�سعوديني على العتماد 
املهني من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني. كما ي�سرتط 
عن  اأجـــره  يقل  األ  ال�سعودي  املحا�سب  لحت�ساب 
البكالوريو�س  حلملة  دولر(   1600( ريــال  اآلف   6

و4500 ريال )1200 دولر( حلملة الدبلوم.
  وتـــقـــدم مــنــظــومــة املــــــوارد الــبــ�ــســريــة والــتــنــمــيــة 
من�ساآت  مل�ساندة  املحفزات  مــن  حــزمــًا  الجتماعية 
الــقــطــاع اخلــا�ــس يف تــوظــيــف وتـــدريـــب وتــاأهــيــل 
 ، العمل  �سوق  يف  ال�سعوديني  املحا�سبني  ومتكني 
توفري فر�س عمل لئقة للكوادر الوطنية املوؤهلة يف 

�سوق العمل، وتعزيز التوطني املنتج وامل�ستدام.

تعاون بين البريد 
والطيران المدني

الريا�س- البالد
ـــــوارد  ـــــر امل د�ـــســـن نـــائـــب وزي
الجتماعية  والتنمية  الب�سرية 
بن  ماجد  الجتماعية  للتنمية 
ــغــامنــي اأمــ�ــس  عــبــدالــرحــيــم ال
للمنظمات  الأعـــمـــال  ُمــ�ــســّرعــة 
"�سراج" التابعة  الربحية  غري 
للجمعية الأهلية لتطوير العمل 
"تنامي"،  اململكة  التنموي يف 
التي ا�ستطاعت بدورها متكني 
 40 من  اأكرث  وتطوير  وتاأهيل 
جمعية اأهلية نا�سئة حتى الآن، 
بح�سور وكيل الوزارة لتنمية 
بن  �سالح  بــن  اأحــمــد  املجتمع 

ماجد.
ــــامنــــي يف  ــــغ وا�ـــســـتـــقـــبـــل ال
اجلمعية  وفــد  اأعــ�ــســاء  مكتبه 
رئي�س  ــتــور  ــدك ال مــن  املــكــون 
فــوؤاد  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 

العام  والأمــــني  الــعــبــدالــكــرمي، 
خــالــد الـــعـــواد، ومــديــر مكتب 
احلماد،  عمر  امل�ساريع  اإدارة 
حـــيـــث اطــــلــــع مـــعـــالـــيـــه عــلــى 
الربامج واملبادرات التي تعمل 

"تنامي" الهادفة  عليها جمعية 
القطاع  ومتــكــني  تــطــويــر  اإىل 
وترية  وت�سريع  الربحي  غري 
قياداته، و�سط  اأعماله وتاأهيل 
اإىل  ومــنــتــجــة،  مهنية  بــيــئــات 

اخلــدمــات  ا�ستعرا�س  جــانــب 
خلدمة  اجلمعية  تقدمها  التي 
وتوفري  الربحي،  غري  القطاع 
كل ما ي�سهم يف تطوير م�سرية 

قطاع التنمية الجتماعية.

الريا�س - البالد
ـــة الــــربيــــد  ـــس ـــ� ـــس ـــوؤ�  وقــــعــــت م
ــة الــعــامــة  ــئ ــي ــه الــ�ــســعــودي وال
�سراكة  اتفاقية  للطريان  املدين 
بنقل  الــربيــد  قــيــام  عــلــى  تن�س 
وتوزيع ال�سحنات الربيدية من 
مدن  جميع  اإىل  الهيئة  مــقــرات 
بخدمة  املغطاة  اململكة  وقـــرى 
الــــربيــــد واملـــ�ـــســـمـــولـــة بــخــدمــة 
�سملت  كما  الــوطــنــي،  الــعــنــوان 

التفاقية خدمة الربيد الدويل.
الربيد   جانب  من  التفاقية  ووقــع 
نائب الرئي�س للمبيعات احلكومية 
والتجارية املهند�س ريان ال�سريف، 
فــيــمــا وقــعــهــا مـــن جـــانـــب الــهــيــئــة 
م�ساعد الرئي�س للخدمات امل�ساندة 

جمال بن عبد الله الفوير�س.
من  �سل�سلة  �سمن  التفاقية   وتاأتي 
التفاقيات النوعية يف اإطار خدمة 
"امليل الأخري" التي يقدمها الربيد 
ــعــودي لــلــجــهــات احلــكــومــيــة  ــ�ــس ال
والــقــطــاع اخلــا�ــس عــرب اأ�ــســطــول 
ــات تــعــمــل على  ــب ــرك �ــســخــم مـــن امل
واملــيــل  الــنــقــل  مــن خــطــوط  �سبكة 
الأخري يف جميع مدن وحمافظات 

اململكة.
بني  املــوقــعــة  ــة  ــي ــاق ــف الت  وتعمل 
الإجـــراءات  ت�سهيل  على  الطرفني 
وتي�سري خدمات قطاع الأعمال، كما 
تاأتي تعزيزا ل�سرتاتيجية التحول 
وخططها  الــ�ــســعــودي  ــد  ــربي ال يف 
العمال  يف  والتحول  التو�سع  يف 
اخليار  ال�سعودي  الــربيــد  ليكون 
اللوج�ستي الأول جلميع القطاعات 
بالإمكانيات  ميتاز  وطني  كم�سغل 
ال�سخمة التي جعلته موؤخرا الأهم 
م�ستوى  على  ال�سحن  �ــســوق  يف 

اإقليم ال�سرق الأو�سط.

 تدشين مسرعة األعمال "سراج"
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يستخدم "الجائحة" للقضاء على سكان اإلقليم.. معارضة لـ           :

حملة إلكترونية للتعريف بجرائم الميليشيا اإلرهابية.. واألرياني:

الحوثيون يعرضون المنطقة والعالم للخطر بنقض اتفاق "صافر"

واشنطن تنتقد أوضاع حقوق اإلنسان بتركيا

نظام الماللي يعتقل األطباء للتخلص من األحواز

أثينا تلوح بالمحكمة الدولية لحسم النزاع مع أنقرة

القاهرة – حممد عمر  
مراوغتها  توا�سل  الإرهابية  احلوثي  ملي�سيا  باأن  اليمنية،  احلكومة  قطعت 
يف ملف خزان ناقلة "�سافر" الذي يهدد بكارثة بيئية واقت�سادية واإن�سانية، 
بامللف،  لتالعبها  حد  لو�سع  امللي�سيا  على  بال�سغط  الــدويل  املجتمع  مطالبة 
والعامل. وقال  اليمن واملنطقة  يهدد  ما  الوقوع،  الكارثة و�سيكة  اإيقاف  لأجل 
الإرهابية  احلوثي  ملي�سيا  نق�ض  اإن  الأريـــاين،  معمر  اليمني  الإعــالم  وزيــر 
و�سيانة  تقييم  بخ�سو�ض  املتحدة  الأمم  اأعلنته  لتفاق  اإيــران  من  املدعومة 
ناقلة �سافر، يوؤكد عدم اكرتاثها بوقوع الكارثة، موؤكدا تراجعها عن التزاماتها 
باإجراء  التابعني لالأمم املتحدة  لفريق اخلرباء  ال�سماح  املعلنة باملوافقة على 
عملية الفح�ض الفني وتقييم اأ�سرار اخلزان العائم، لفتا اإىل اأنها لي�ست املرة 
الأوىل التي ترتاجع فيها امللي�سيا احلوثية عن التزاماتها بخ�سو�ض �سافر، 
يونيو  يف  للناقلة  بال�سعود  للفريق  ال�سماح  على  املوافقة  واأعلنت  �سبق  فقد 

2020 قبل اأن ترتاجع.
وك�سف  احلقائق  باإي�ساح  الأممــي  واملبعوث  املتحدة  الأمم  ــاين،  الأري وطالب 
الدويل  الدعم  وح�سد  التفاق،  عن  الإرهابية  احلوثي  ملي�سيا  تن�سل  تفا�سيل 
لل�سغط على امللي�سيا للوفاء بالتزاماتها وو�سع حد للكارثة الو�سيكة التي تهدد 
اليمن والعامل، فيما اأعلن مكتب املبعوث الأممي اإىل اليمن، مارتن غريفث،اأم�ض، 
انطالق الجتماع اخلام�ض للجنة الإ�سرافية املعنية مبتابعة تنفيذ اتفاق تبادل 
عن  �سادر  بيان  وبح�سب  ان.  عَمّ الأردنية  العا�سمة  يف  واملحتجزين  الأ�سرى 
يف  الِنّزاع  طريف  بني  مناق�ساتها  ت�ستاأنف  اللجنة  فاإن  الأممــي،  املبعوث  مكتب 
اليمن للنظر يف اإطالق �سراح اأعداد اإ�سافية من الأ�سرى واملحتجزين بعد اإطالق 

�سراح 1065 اأ�سريا وحمتجزا يف �سهر اأكتوبر املا�سي.
وا�سعة  حملة  مينيون،  ومواطنون  و�سيا�سيون  نا�سطون  اأطلق  جهتهم  من 

احلوثية  امليلي�سيا  بجرائم  العامل  لتعريف  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
الثنني،  اليوم  حتى  احلملة  ت�ستمر  اإذ  ال�سرعية،  على  انقالبها  منذ  الإرهابية 
على كافة مواقع التوا�سل الجتماعي حتت ه�ستاغ "احلوثي جماعة اإرهابية".
تعريف  اإىل  تهدف  التي  احلملة  هذه  مع  التفاعل  اأهمية  على  النا�سطون  واأكــد 

والن�ساء  املدنيني  �سد  اجلماعة  وبجرائم  احلوثية،  امليلي�سيا  باإرهاب  العامل 
و�سرقة  املنازل،  وتدمري  املختطفني،  وتعذيب  املعار�سني،  وت�سفية  والأطفال 

امل�ساعدات الإن�سانية، وزرع الألغام.
اإىل ذلك، ر�سد تقرير ملنظمة �سام للحقوق واحلريات تفخيخ امليلي�سيا النقالبية 

مل�ستقبل اليمنيني، كا�سًفا عن اأكرث من 950 انتهاكا طال العملية التعليمية خالل 
�سنوات احلرب التي ا�سعلتها امليلي�سيا.

ولفت التقرير اإىل اأن تلك النتهاكات كان لها تاأثري كبري يف تردي جودة التعليم، 
املناهج  تغيري  �سملت  اإذ  احلوثي،  ميلي�سيا  ل�سيطرة  اخلا�سعة  املناطق  خا�سة 
الدرا�سية، وجتنيد الطالب، ووقف رواتب املعلمني، وفر�ض جبايات مالية على 
الطالب، ومداهمة واقتحام املدار�ض، وحتويلها اإىل ثكنات ع�سكرية و�سجون، 

اإ�سافة لنهب املدرا�ض واإغالقها وتغيري اأ�سمائها باأ�سماء رموز للميلي�سيا.
التعليم  ت�سيي�ض  اإىل  عمدت  النقالبية  احلــوثــي  جماعة  اإن  التقرير،  وقــال 
براءة  على  تهديًدا  �سكلت  طائفية،  ب�سبغه  التعليمية  والربامج  املناهج  و�سبغ 
ب�سبب  اليمن،  الجتماعي يف  التقارب  كما مثلت خطورة كبرية على  الطفولة، 
الأفكار املن�سورة يف مناهج تلك اجلماعة، والتي ت�سعى اإىل ن�سر ثقافة العنف 
ال�سعارات  تعميم  التقرير  ر�سد  كما  الآخر،  واإلغاء  للقتال  والتعبئة  والكراهية 
خا�سة  اأنا�سيد  الــطــالب  وتلقني  املــدار�ــض،  على  احلــوثــي  جلماعة  ال�سيا�سية 
باجلماعة، اإ�سافة لإقامة ن�ساطات ومنا�سبات ذات توجهات طائفية وحتري�سية 
ت�ساهم يف التاأثري على الطالب وجذبهم اإىل �ساحات القتال. واأ�ساف اأن انت�سار 
التجنيد بني الطالب دفع الكثري من الآباء؛ اإما اإىل منع اأبنائهم من الذهاب اإىل 
املدار�ض اأو نقلهم اإىل مناطق اأكرث اأماًنا كالقرى اأو املدن  التي ل تخ�سع ل�سيطرة 
جماعة احلوثي، الأمر الذي اأثر عليهم نف�سًيا، ودفعهم اإىل النخراط يف �سوق 

عمل غري اآمن لتوفري احتياجاتهم املالية اأو لإعانة اأ�سرهم النازحة.   
تدهور  يف  �ساهم  املعلمني  من  الآلف  رواتب  توقف  اأن  اإىل  التقرير،  واأ�سارت 
التعليم ب�سورة كبرية، موؤكدا اأن اأكرث من 60 % من الكادر التعليمي اأ�سبحوا 
بال رواتب، واأكرث من 70% من املدرا�ض مهددة بالتوقف خا�سة يف املناطق ذات 
الكثافة ال�سكانية كتعز واإب واحلديدة وحجة و�سنعاء وذمار ورمية وعمران.   

البالد – عمر راأفت
حكومة  ب�سدة،  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�ض  اإدارة  انتقدت 
قــرارات  احرتامها  لعدم  اأردوغـــان،  رجــب  الرتكي  الرئي�ض 
عن  الإفــــراج  وعــدم  الإنــ�ــســان  حلقوق  الأوروبــيــة  املحكمة 
اإن  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  قالت  اإذ  بارزين،  �سجينني 
ال�سجني  الكردي  ال�سيا�سي  ق�سية  تتابع  املتحدة  الوليات 
 )HDP( الدميقراطي  ال�سعوب  حلزب  ال�سابق  والزعيم 
�سالح الدين دمريتا�ض، وق�سية ال�سجني عثمان كافال الذي 

مت اإلغاء حكم براءته هذا الأ�سبوع.
بالغ  بقلق  ن�سعر  نزال  "ل  الأمريكية:  اخلارجية  واأ�سافت 
الأخــرى  التــهــام  لوائح  من  وعــدد  الــرتكــي،  الت�سرف  اإزاء 
ورجــال  وال�سيا�سيني  والإعــالمــيــني  املـــدين  املجتمع  �سد 
املحاكمة.  قبل  املــطــول  واحــتــجــازهــم  تركيا،  يف  الأعــمــال 
الأ�سا�سية  احلريات  هذه  احــرتام  على  تركيا  حث  نوا�سل 
اأن احلق  الق�سايا"، موؤكدة  لهذه  وتقدمي حل �سريع وعادل 
يف حرية التعبري والتجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات هو 
الأحزاب  قدرة  تقوي�ض  واأن  دميقراطية،  لأية  اأ�سا�سي  اأمر 
العمليات  يف  الكاملة  امل�ساركة  على  املعار�سة  ال�سيا�سية 
الدميقراطية يقو�ض �سحة اأي دميقراطية. وتابعت : "نحث 
احلريات  ودعــم  الدولية  للتزاماتها  المتثال  على  تركيا 

الأ�سا�سية التي يكفلها د�ستورها".
واأقر الربملان الرتكي يف دي�سمرب املا�سي، قانونًا ي�سدد من 
واجلمعيات  املدين  املجتمع  منظمات  على  احلكومة  رقابة 
الأهلية واخلريية، يف وقت رف�ست حمكمة يف اأنقرة قراًرا 
عن  بــالإفــراج  يق�سي  ــة  ــي الأوروب الإنــ�ــســان  حقوق  ملحكمة 
دمريطا�ض، املحبو�ض احتياطًيا منذ اأكرث من 4 �سنوات على 
ذمة ق�سايا تتعلق بدعم الإرهاب، وهي تهمه دائما يوجهها 

اأردوغان ملعار�سيه دون اأدلة.
باإ�سدار  اأم�ض، حملة قمع جديدة  الرتكية  ال�سلطات  و�سنت 
بتهمة  ــا،  عــاًم ومــدعــًيــا  قا�سيا   44 بحق  اعــتــقــال  قــــرارات 
على  كدليل  الفوري،  "باليلوك" للرتا�سل  تطبيق  ا�ستخدام 

وراء  بالوقوف  تتهمها  التي  اخلدمة،  حركة  اإىل  النتماء 
النقالب املزعوم منت�سف عام 2016.

من جهة ثانية، قال وزير خارجية اليونان نيكو�ض دنديا�ض، 
اإنه يتمنى اأن تتحلى تركيا بنهج اإيجابي، اإزاء اجتماع ُيعقد 
الأ�سبوع املقبل بهدف اإحياء اجلهود لبدء مفاو�سات ب�ساأن 
اأنه يف حال  اإىل  البلدين، م�سريا  عليها بني  متنازع  مناطق 
اإحالة  يجب  التمهيدية،  املحادثات  بعد  املفاو�سات  تبداأ  مل 

الق�سية اإىل املحكمة الدولية يف لهاي. و�سدد دنديا�ض على 
اأن الأمر الوحيد املوؤكد هو نهج اأثينا الإيجابي، معربا عن 
املحادثات  هذه  اإىل  الرتكي  اجلانب  يح�سر  اأن  يف  اأمله 
التي  التمهيدية،  اأن املحادثات  اإىل  بالروح نف�سها، منوًها 
مفاو�سات  تكن  مل   ،2016 عــام  مار�ض  �سهر  يف  توقفت 
اإذا كان هناك قدر كاٍف من التقارب  لكنها �سعت ملعرفة ما 
لإطالق مفاو�سات ب�ساأن ق�سية واحدة حمددة. واأ�ساف: 

اإعادة  يف  تتمثل  الق�سية  فتلك  وا�سًحا  اأكون  اأن  "اأريد 
تر�سيم املنطقة القت�سادية اخلال�سة واجلرف القاري يف 
القانون  اإىل  ا�ستناًدا  املتو�سط  البحر  و�سرق  اإيجه  بحر 
بعد  املفاو�سات  تــبــداأ  مل  حــال  يف  اأنــه  مــوؤكــدا  الدويل"، 
التو�سل  عن  الطرفني  عجز  ظل  يف  التمهيدية  املحادثات 
اإىل اتفاق، فاإن عليهما اأن يوافقا بن�ض مكتوب على اإحالة 

الق�سية اإىل املحكمة الدولية يف لهاي.

البالد - ها�صم اآل ها�صم 
النظام  مطرقة  بــني  الأحــــواز  اإقليم  �سكان  يعي�ض 
كورونا  فريو�ض  وبــاء  تف�سى  و�سندان  ـــراين،  الإي
من  جــديــدة  �ساللة  انت�سار  مــع  خا�سة  امل�ستجد، 
ــفــريو�ــض، وبــطــ�ــض احلــر�ــض الـــثـــوري الإيــــراين  ال
عالج  يف  عملهم  ممار�سة  من  منعهم  لأجل  بالأطباء 

املر�سى.
نعمتي  وجدان  ُزهرة  الأحوازية  املعار�سة  واأكــدت 
اعتقالت  حملة  �سن  الإيراين  النظام  اأن  لـ"البالد"، 
فيه  يتف�سى  وقــت  يف  الأطــبــاء  �سفوف  يف  وا�سعة 
وباء كورونا يف الإقليم، مو�سحة اأن النظام يتعمد 
ومن  الطبية  للكوادر  املتاأخرة  الــرواتــب  دفــع  عــدم 
والعتقال،  ال�سجن  م�سريه  فاإن  ذلك  على  يعرت�ض 
املــنــطــقــة مل  الــطــبــيــة يف  الـــكـــوادر  اأن  اإىل  مــ�ــســرية 
املا�سي،  �سبتمرب  �سهر  منذ  رواتبها  على  حت�سل 
الــكــوادر  تلك  بــه  تــقــوم  الـــذي  الكبري  املجهود  رغــم 
اأنه  اإىل  الإقليم، لفتة  الفريو�ض يف  ملواجهة تف�سي 
يناير  بداية  الفرتة من منت�سف نوفمرب وحتى  يف 
مت اعتقال 60 طبيًبا يف املنطقة طالبوا مب�ستحقاتهم 

ورواتبهم املتاأخرة. 
اأي  يقدم  ل  الإيــراين  النظام  اأن  اإىل  نعمتي  ولفتت 

بهدف  لــالأحــوازيــني  تذكر  طبية  رعــايــة  اأو  اهتمام 
التخل�ض منهم بزعم انت�سار الفريو�ض بينهم، مبينة 
الدولية  الطرف عن اجلهود  يغ�ض  املاليل  نظام  اأن 
املبذولة ملنع تفادي انت�سار الفريو�ض بني املواطنني، 
اأجل  من  بحمالت  يقوم  لن  النظام  اأن  على  م�سددة 

تطعيم املواطنني الأحوازيني �سد الفريو�ض.
بــكــورونــا يف  امل�سابني  املــر�ــســى  اأو�ــســاع  وحـــول 
ميار�ض  الإيــراين  النظام  اإن  نعمتي  قالت  الإقليم، 
يريد  فمن  الأحــوازيــني،  مبر�ض  التجارة  من  نوًعا 
يدفع  اأن  عليه  امل�ست�سفيات  يف  الطبية  الــرعــايــة 
اإذا  دولر  األـــف   100 اإىل  ت�سل  قــد  طائلة  اأمــــوال 
اأجهزة  كانت احلالة حرجة وحتتاج لو�سعها حتت 
التنف�ض ال�سطناعي، عالوة على التاأخر يف �سرف 
الأدوية للمر�سى امل�سابني حال و�سعهم رهن العزل 

ال�سحي. 
اإ�سابة  حالة  مليون   1.380 قرابة  اإيــران  و�سجلت 
لبيانات  طبقا  وفـــاة  األـــف   57 مــن  واأكـــرث  بــاملــر�ــض 
اأعــداد  يف  التالعب  تتعمد  اإيــران  اأن  غري  حكومية، 
الإ�ـــســـابـــات والـــوفـــيـــات، وتــ�ــســري تــقــاريــر حملية 
الوفيات والإ�سابات  اأعداد  اأن  اإىل  ودولية موثوقة 

بالفريو�ض اأ�سعاف ما تعلنه ال�سلطات.

الكويت - وا�س
اأمرًا  ال�سباح،  اجلابر  الأحمد  نواف  الكويت  دولة  اأمري  اأ�سدر 
ملجل�ض  رئي�سًا  ال�سباح  احلمد  اخلــالــد  �سباح  ال�سيخ  بتعيني 
الوزراء الكويتي. وقالت وكالة الأنباء الكويتية: اإن اأمري دولة 
ال�سيخ  �سمو  بتعيني  اأمــر  التقليدية  امل�ساورات  وبعد  الكويت 

�سباح خالد احلمد ال�سباح رئي�سًا ملجل�ض الوزراء الكويتي.
بقبول  املا�سي،  الثنني  اأمرييًا،  اأمرًا  اأ�سدر  الكويت  اأمري  وكان 
وتكليفها  اخلــالــد،  �سباح  ال�سيخ  برئا�سة،  احلكومة  ا�ستقالة 
بت�سريف الأعمال العاجلة حتى موعد ت�سكيل احلكومة اجلديدة.

اخلرطوم - البالد
يف  الإفريقي  الحتــاد  خــرباء  مب�ساركة  مت�سكه  ال�سودان  جــدد 
وقالت  واإثيوبيا.   م�سر  مع  النه�سة  �سد  اأزمــة  حل  مفاو�سات 
اإن  )الأحـــد(،  اأم�ض  ال�سودانية،  املائية  واملـــوارد  الــري  وزارة 
اخلرطوم بداأت منذ وقت مبكر حتركا دبلوما�سيا لو�سع املجتمع 
حلياة  وتهديده  الإثيوبي  الوعيد  من  م�سوؤولياته  اأمام  الدويل 
ن�سف �سكان ال�سودان على النيل الأزرق، مبينًة اأن ذلك ياأتي مع 
تنفيذ خطتها  اإثيوبيا يف  تبداأ  اأن  قبل  اأ�سهر  �ستة  اأقل من  تبقي 
وبينت  املقبل.  يوليو  يف  النه�سة  ل�سد  الثاين  املــلء  يف  بالبدء 
الأ�سبوع  اخلارجية،  وزارة  مع  بالتن�سيق  قامت،  اأنها  الــوزارة 
ال�سد"،  جتاه  ال�سودان  ملوقف  وا�سعة  تنوير  بـ"حملة  املا�سي 
الأمن  جمل�ض  يف  الع�سوية  دائمة  الــدول  �سفراء  معظم  �سملت 
الدويل )الوليات املتحدة، رو�سيا، فرن�سا، وبريطانيا( بالإ�سافة 
اإىل اإيطاليا وهولندا والكونغو الدميقراطية، باعتبارها الرئي�ض 
القادم لالحتاد الإفريقي، م�سرية اإىل اأن ال�سودان "ق�سد اإر�سال 
ر�سائل وا�سحة من حتركاته الأخرية لالحتاد الإفريقي، للتاأكيد 
على اأنه ل يزال مع حل الق�سايا الإفريقية داخل البيت الإفريقي، 
الــدويل يف  للمجتمع  الكبري  الــدور  على  الت�سديد  اإىل  بالإ�سافة 

اإقناع اأدي�ض اأبابا بالرتاجع عن موقفها".

البالد – ر�صا �صالمة
وجهات  تقريب  ب�ساأن  الراعي  ب�سارة  البطريرك  مبادرة  تتجه 
احلكومة  ورئي�ض  عــون  مي�سال  اللبناين  الرئي�ض  بــني  النظر 
املكلف �سعد احلريري، مل�سري �سابقتها الفرن�سية، ما يدنو البالد 
واجتماعًيا،  واقت�سادًيا  �سيا�سًيا  الأ�سواأ،  ال�سيناريوهات  نحو 

خا�سة مع خماطر التف�سي ال�سريع لإ�سابات كورونا.
وبعد اأكرث من �سهٍر على اآِخر لقاء بني عون واحلريري خلُ�ض اإىل 
ومعايريها  احلكومية  الت�سكيلة  حيال  املتبادلة  الــالءات  تثبيت 
الطرفني  بني  امل�ستحكم  اخلالف  انتقل  فيها،  احلقائب  وتوزيع 
اإىل مرحلٍة اأ�سد احتداًما يف ال�ساعات املا�سية، فكل منها يرف�ض 
الآخر ول يقبل مبقرتحاته يف �سجال اأ�سبه مبعركة "ك�سر عظم" 
بني الفريقني. ومل تنجح مبادرة الراعي يف ك�سر النتظار الثقيل 
الذي كان �سائدا ملَن يبادر بني عون واحلريري لالت�سال بالآخر 
لطلب لقاٍء، ومل يتجاوب عون لحلاح البطريرك باأن ياأخذ رئي�ض 
اللبناين  الرئي�ض  باغت  بل  الجتماع،  لعقد  املبادرة  اجلمهورية 
الت�سكيلة  رد  اأولها:  عدة،  ر�سائل  ت�سعيدي حمل  ببيان  اجلميع 
�سرورة  مع  املكلف،  احلكومة  رئي�ض  اقرتحها  اأن  �سبق  التي 
اجلمهورية  رئي�ض  فريق  �سروط  وفــق  ثانية  مب�سودة  التقدم 
اإ�سافة  والعدل،  والداخلية  الدفاع  وزراء  بت�سمية  احتفاظه  مع 
عون  دفاع  وثانيها:  املعطل،  الثلث  مينحه  مما  مكونه،  لــوزراء 
باأن يكون يعرقل  عن جربان با�سيل عرب تربئته من  التهامات 
ت�سكيل احلكومة، وثالثها: نفي عون اأن حزب الله ي�سغط عليه 
على  الطرفني  لتفاق  ي�سري  الــذي  الأمــر  احلكومة،  ت�سكيل  يف 

تاأجيل التاأليف انتظاًرا للتطورات الداخلية واخلارجية.

صباح الخالد رئيسًا 
لمجلس الوزراء الكويتي

السودان يتمسك بحل 
إفريقي ألزمة سد النهضة

لبنان.. تعنت السلطة يطيح 
بمبادرة الراعي
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ألجل الوحدة " ادعموهم "
عاطف الأحمدي

اأ�سبح  �سابقا،  متاحا  كــان  ومــا  تغريت،  الأو�ــســاع 
م�ستحيال حاليا.. ل تعديالت ول تغيريات �ستوية، 
اأمام كل الرغبات  فالكفاءة املالية وقفت �سدا منيعا 
املـــوارد  قلة  قبلها  كــان  واإن  للتعديل،  والطلبات 
املالية. هنا انتهى حوار املطالبات، فاجلميع لبد اأن 
يتعاي�ش مع الو�سع اجلديد، وي�سحو للواقع بعيدا 
عبارة  ونرتك  جانبا،  العتاب  ون�سع  الأحــالم،  عن 
الذي  الفريق  فهذا    ." ماكان  جرى  اإىل  "ياريت 
مدربه،  وهذا  عنا�سره،  وهذه  املو�سم،  به  �سنكمل 
ولكن .. بعيدا عن النظرة الت�ساوؤمية والتقليل من 
" اأرى  من وجهة  " املرة  القدرات وبع�ش النتائج 
نظري اأن فريق الوحدة هذا املو�سم حتديدا وبعيدا 
الأجنبية  العنا�سر  بع�ش  اأكــرر  وهنا  بع�ش،  عن 
مميزة  حملية  عنا�سر  ميلك  " اأنه  نف�سيا  " املتعبة 
الــنــادي  اإدارة  واأن   " جنــم  مــ�ــســروع   " وب�سبغة  
م�ستقبليا،  املفيدة  ال�ستقطابات  هــذه  يف  جنحت 
واأ�ــســبــح لـــدى الــفــريــق عــمــود فــقــري حمــلــى قــادر 
للمناف�سة  طــويــلــة  لــ�ــســنــوات  الــفــريــق  قــيــادة  عــلــى 
بقيمة  اأجنبية  بعنا�سر  دعم  ما  اإذا  وا�ستمراريتها، 
 " بوتيا   " الأ�سباين  اأو   " اأن�سيلمو   " الربازيلي 
 ، الفني  واحل�سور  امل�ستوى  يف  �سابههما  ما  اأو 
الوحداوية  اجلماهري  من  الكثري  يجعل  ما  وهــذا 
بع�ش  �ساءت  لو  حتى  ن�سبي؛  اطمئنان  حالة  يف 
الذي  التاريخي  الإرث  ولكن  املجمل،  يف  النتائج 
مر  على  الــنــادي  م�سرية  يف  املحلى  الــالعــب  قدمه 
الأزمان يجعلنا هنا نوؤكد اأن فريق الوحدة وخالل 
كان  كمناف�ش  فيها  تواجد  التي  ال�سابقة  الفرتات 
يعتمد يف املقام الأول على جنومية الالعب املحلى، 
كان  ولكن  الأجانب،  الالعبني  بع�ش  دور  ننكر  ول 
الدور الأكرب يقع على عاتق لعبينا املحليني، ولنا 
يعنى  ل  وهــذا  الوا�سح،  الدليل   2007 مو�سم  يف 
باأي حال من الأحوال اإهمال دور الالعب الأجنبي 

ذي اجلودة العالية ل�سيما اأن النظام ي�سمح بذلك.
النظام  تغري  حــال  يف  اإن  الــقــول،  بنا  يجدر  وهنا 
دورينا،  يف  الأجــانــب  الالعبني  عــدد  تقلي�ش  ومت  
ــوحــدة لــن يــتــاأثــر كــثــريًا لــوجــود هـــوؤلء  فــفــريــق ال
اأنهم  وخ�سو�سا  �سفوفه،  بني  املحليني  الالعبني 
م�ستقبل  واأمــامــهــم  ال�سن،  " يف  " �سغار  لعــبــون 
اأنف�سهم  تطوير  على  خالله  مــن  وقـــادرون  زاهـــر، 
" اإىل  " م�سروع جنم  فنيا، وحتويل �سبغتهم من 
الفريق  يحتاجه  ما  كل  الأركــان.  مكتملة  جنومية  
وعدم  عليهم  وال�سرب  غريه،  ول  الدعم،  هو  حاليا 
الــ�ــســغــط عــلــى �ــســنــاع الـــقـــرار حــيــالــهــم، وحتــمــل 
الفريق  �سيحمل  من  اأنهم  وخ�سو�سا  تعرثاتهم، 
يف ظل توا�سع م�ستوى بع�ش اأجانبه الذين ميثل 
وجودهم مثل عدمه، ول ميكن تغيريهم على الأقل 
تفهمها  يجب  حقيقة  وهــذه  احلـــايل،  مو�سمنا  يف 

حتى نتعاي�ش مع واقعنا، ول نقع يف املحظور.

بقعة ضوء
للوحداويني م�ستقبل.. فريقكم "مميز " فادعموه.

الرائد يكسب الفتح وتعادل أبها والقادسية 

األهلي يصعق االتفاق.. و"روما" يرفض خسارة االتحاد

م�سيفه  على  �سعًبا  فوًزا  الأهلي  حقق 
الـ  اجلــولــة  اأمــ�ــش يف   )1-2( التــفــاق 
بن  حممد  الأمــري  كاأ�ش  دوري  من   15

�سلمان للمحرتفني.
اآل  حممد  مدافعه  بهدف  الأهلي  تقدم 
فتيل يف الدقيقة 58، و�سهدت الدقائق 
احت�سب  حيث  كبرية  اإثـــارة  الأخـــرية 
جــزاء  ركــلــة  احلــربــي  �سلطان  احلــكــم 
لالتفاق يف الوقت بدل ال�سائع، �سجل 
منها نعيم ال�سليتي هدف التعادل، لكن 
بعدها  الــثــالث  النقاط  خطف  الأهــلــي 
القاتل  مند�ش  �سلطان  بهدف  بدقيقتني 
الذي رفع ر�سيد الأهلي اإىل 29 نقطة، 

وجمد ر�سيد التفاق عند 21.

وانتهت مباراة الكال�سيكو بني الحتاد 
تبادل  حيث   )1-1( بالتعادل  والن�سر 

الفريقان الهجمات يف ال�سوط الأول،
الن�سر يف  الثاين، جنح  ال�سوط  ويف 
يف  الغنام  خالد  عرب  الت�سجيل  افتتاح 
)د  رومــاريــنــيــو  ومتــكــن   ،63 الدقيقة 
لريفع  النتيجة؛  مــعــادلــة  مــن   )3+90
بات  فيما  نقطة   25 اإىل  فريقه  ر�سيد 

لدى الن�سر 21.
وعـــاد الــرائــد بــفــوز ثــمــني مــن مــيــدان 

م�سيفه الفتح بعد تغلبه 2/0.
اأرنـــو جــوم هدف  الــكــامــريوين  �سجل 
ثم  د22(.  جزائية)  مــن  الأول  الــرائــد 
لفريقه  النتيجة  ال�سهلي  حممد  اأّمـــن 
بهدف من كرة مرتدة )د 90+6( لريفع 
ارتقى  نقطة   16 اإىل  ر�سيده  الــرائــد 
الـ 12، فيما بقي الفتح يف  بها للمركز 

املركز الـ 11 بنقاطه الـ 18.
اأبــهــا  م�سيفه  مــع  الــقــاد�ــســيــة  ــعــادل  وت
)2-2( يف لقاء مثري، حيث �سجل اأبها 

هدف التقدم عرب �سالح العمري )د 20( 
الثاين  الــهــدف  كــرة  عــاد و�سنع  الــذي 
 ،)42 )د  بقري  �سعد  التون�سي  لزميله 
ويف ال�سوط الثاين عاد القاد�سية بقوة 
حيث �سجل املتخ�س�ش ح�سن العمري 
)د  جــزائــيــة   الفارقمن  تقلي�ش  هــدف 
هدف  اأندريا  امللغا�سي  اأحــرز  ثم   ،)50
ركلة  احت�سبت  ثــم   ،)59 )د  الــتــعــادل 
)د  �سرتاندبريغ  اأهــدرهــا  لأبــهــا  جــزاء 
فبات  بنقطة،  فــريــق  كــل  ليظفر   ،)89

ر�سيد اأبها 21، والقاد�سية 20.
4 لقاءات اليوم

الـ  اجلولة  مباريات  اليوم  وت�ستكمل 
ي�ست�سيف  حيث  مواجهات،   4 بـ   15
ــــ 3:30  ال الــعــني يف  الــبــاطــن نــظــريه 
يف  �سمك  مناف�سه  والتعاون  ع�سرا، 
الـ 3:40 ع�سرا، ثم يحل الهالل �سيفا 
م�ساء،   6:15 الــــ  يف  الفي�سلي  عــلــى 
وي�ستقبل الوحدة ال�سباب يف الـ 6:45 

م�ساء.

"االنضباط" تغرم وتوقف مسؤوال بالهالل 4 مباريات
الريا�ض- البالد

ال�سعودي  بــالحتــاد  الن�سباط  جلنة  ــدرت  اأ�ــس  
اأم�ش الأحد قراًرا باإيقاف م�سوؤول نادي  لكرة القدم 
الهالل جورجيو�ش ت�سوناكا�ش ملدة 4 مباريات يف 
امل�ساركة  له  يحق  التي  الر�سمية  املباريات  جميع 

بذيئة جتاه م�سوؤول  األفاظ  "ا�ستخدام  ب�سبب  فيها؛ 
املباراة" التي جمعت الهالل والأهلي يوم 15 يناير 

. 2021
جورجيو�ش  على  الن�سباط  جلنة  فر�ست  كما 
األــف ريـــال. واأكـــدت جلنة  غــرامــة مالية قــدرهــا 40 

"وفقا لإفادة جلنة احلكام  الن�سباط اأن القرار جاء 
املت�سمنة الفيديو وال�سور من الناقل الر�سمي، حيث 
من   39-2 للمادة  وفقا  العقوبة  ت�سديد  اللجنة  راأت 
قابل  "غري  قرارها  اأن  اللجنة  واأو�سحت  الالئحة". 

لال�ستئناف؛ وفقا للمادة 139 من الالئحة".

حكام السوبر يصلون الرياض

حمداهلل... جاهز للهالل
الريا�ض- هاين الب�شر

الأحــد،  اأمــ�ــش  فجر  الــريــا�ــش  اإىل  و�سل 
املهاجم املغربي عبد الرزاق حمدالله هداف 
 10 ق�سى  اأن  بعد  بالده  من  قادما  الن�سر، 
مكثف  عالجي  لربنامج  خاللها  خ�سع  اأيام 
مع طبيبه اخلا�ش، بالإ�سافة حلمية غذائية 

ومتارين خا�سة لإنقا�ش الوزن.
للديربي  هدافه  لتجهيز  الن�سر  وي�سعى 
نهائي" كــاأ�ــش  يف  ــهــالل  ال اأمــــام  املــرتــقــب 
ال�سبت  يــوم  ال�سعودي  لل�سوبر  بريين" 

املقبل املوافق 30 يناير اجلاري.
الــدوري يف  هــداف  ي�سجل حمدالله  ومل 
وحيد  هــدف  �ــســوى  املا�سيني،  املو�سمني 
هذا املو�سم، جاء من ركلة جزاء يف مرمى 
التفاق يف اجلولة ال�سابعة يوم 7 دي�سمرب 

املا�سي.
من جهة اأخرى، و�سل اإىل الريا�ش اأي�سا 
الذي  ال�سوبر،  نهائي  حتكيم  طاقم  اأم�ش 
دانييلي  الإيــطــايل  الـــدويل  احلكم  يــقــوده 
اأور�ساتو حكم نهائي دوري اأبطال اأوروبا 
الأخري الذي جمع بايرن ميونيخ وباري�ش 

�سان جرمان.
ويبلغ اأور�ساتو من العمر 45 عاما ونال 
اأبــرز  الــ�ــســارة الــدولــيــة عــام 2010، ومــن 

املباريات التي اأدارها هذا املو�سم مواجهتا 
جرمان،  �سان  وباري�ش  يونايتد  مان�س�سرت 
اأبطال  دوري  يف  ومر�سيليا  واأوملبياكو�ش 
دوري  يف  واإ�سبانيا  اأملانيا  وقمة  ــا،  اأوروب

الأمم الأوروبية.

جدة- البالد
حققت لعبة الحتاد ال�سعودي لريا�سات 
املغامرة، البطلة" دنيا عمر احلجيالن" )9 
�سنوات( امليدالية الذهبية يف م�سابقة دبي 
الويند  ملحرتيف  �ستورم(  )�ساند  انفاليت 

تانل، التي بداأت مناف�ساتها يف دبي ابتداء 
من 22 يناير 2021 اجلاري؛ حيث �سمت 

البطولة 4 ت�سنيفات هي: 
- الطريان احلر "فردي"
- الت�سكيل "جمموعات" 

- ت�سكيل جمموعات طريان" حر"
- الطريان الديناميكي" حر"

حــيــث �ـــســـاركـــت دنـــيـــا احلـــجـــيـــالن يف 
مــ�ــســابــقــة الـــطـــريان الــديــنــامــيــكــي احلـــر، 
�سملت  البطولة  هــذه  اأن  بالذكر  اجلــديــر 

بطلتنا  وتــفــوق  العمرية،  الفئات  جميع 
الذهبية،  بامليدالية  وتتويجها  ال�سعودية 
جولت  الثالث  لنقاط  ح�سدها  بعد  جــاء 
ل�ساحلها  الذهبية  امليدالية  ح�سمت  التي 

بجدارة.

"دنيا الحجيالن" تتوج بذهبية" ساند ستورم" في دبي

الحزم يتعثر أمام هجر.. وجدة يتخطى العدالة

جدة- هالل �شلمان  ت�شوير- �شلطان من�شور- عبدالعزيز �شراحيلي

حائل- خالد احلامد
اأمام �سيفه هجر1/0 ليتلقى اخل�سارة الثانية هذا  تعرث فريق احلزم 
�سلمان  بن  حممد  الأمــري  دوري  من   17 اجلولة  افتتاح  يف  املو�سم، 
فيما   ،30 للنقطة  هجر  ي�سل  النتيجة  وبهذه  الأوىل،  الدرجة  لأندية 

توقف احلزم عند النقطة 43 يف ال�سدارة.
به  رفع  نظيف  بهدف  البكريية  على �سيفه  ثمينًا  فوزًا  ال�سعلة  وحقق 
ر�سيده اإىل 18 نقطة، تاركًا البكريية على ر�سيده ال�سابق 10 نقاط . 
وحقق جدة انت�سارا مهما بعد اأن جتاوز العدالة2/1؛ لي�سبح ر�سيد 
الكوكب  وفر�ش  نقطة.   27 عند  العدالة  بقي  فيما   ، نقطة   18 جــدة 
التعادل 2-2 على م�سيفه الدرعية، لي�سبح ر�سيد الدرعية 27 نقطة، 
 5 باإقامة  اجلولة  مواجهات  اليوم   وت�ستكمل  نقطة.،   21 والكوكب 
واأحد  والفيحاء،  والطائي  اجلبلني،  مع  عرعر  يلتقي  حيث  مباريات، 

والنجوم، والنه�سة و الثقبة، واجليل وال�ساحل.



أخيرة
الثنني 12 جمادى الآخرة 1442هـ املوافق 25 يناير 2021م ال�سنة 90 العدد 1223245

منح »الباراسيتامول« مع أدوية أخرى يسمم األطفال
الريا�ض - البالد  

تقدمي جرعات  بعدم  والــدواء،  للغذاء  العامة  الهيئة  ن�سحت 
ــة  اأدوي مــع  للأطفال  للحرارة  اخلاف�سة  "البارا�سيتامول" 
والربد،  الزكام  اأدويــة  مثل  بارا�سيتامول  على  حتتوي  اأخــرى 
وم�سادات احل�سا�سية، وال�سعال، وذلك لتفادي حالت الت�سمم 
الناجتة عن احل�ساب غري الدقيق للجرعات، وميكن التاأكد من 
الأدوية من خلل قراءة جدول  تلك  البارا�سيتامول يف  وجود 

مكونات الدواء، اأو �سوؤال الطبيب اأو ال�سيديل.
من  تختلف  البارا�سيتامول  دواء  جرعات  اإن  الهيئة  وقالت 
طفل لآخر، وذلك بناًء على عمر ووزن الطفل وتركيز الدواء يف 
املنا�سبة  العبوة، ولت�سهيل حتديد اجلرعة  النهائي على  �سكله 
املوقع  يف  الربا�سيتامول"  جرعة  "حا�سبة  ا�ستخدام  ميكن 

الإلكرتوين للهيئة اأو من خلل تطبيق "طمني".
جرعة  اإىل  اجلرعة  كمية  تقريب  جتنب  اأهمية  على  و�سّددت 

للطفل  املحددة  اجلرعة  اأن  حال  يف  اإنه  اأي  املحددة،  من  اأكرث 
ففي  اأو 3،   2 الــدواء حمدد على  املرفق مع  2.5 مل واملقيا�س 
ل اأخذ 2 مل، منوهة لأهمية مراجعة الطبيب  هذه احلالة يف�سّ
من  يعاين  الطفل  كــان  حــال  يف  بارا�سيتامول  ا�ستخدام  قبل 
اأمرا�س يف الكبد، اأو كان عمره اأقل من �سهرين، اأو ا�ستمر الأمل 
ح�سا�سية  اأعرا�س  ظهرت  اأو  اأيــام  ثلثة  من  اأكرث  احلــرارة  اأو 

كاحمرار اجللد اأو ح�سول طفح جلدي.

الوسط الثقافي واإلعالمي 
يشيع الدكتور  مناع 

معرض »شباب جسفت« 
يدعم الموهوبين

القمر يتعامد على 
الكعبة.. الخميس

جدة - خالد بن مر�ضاح
�سيع الو�سط الثقايف والإعلمي يوم اأم�س  الأديب وال�سحفي الدكتور 
بالعطاء  يف  – بعد حياة حافلة  الله  مّناع - رحمه  �سليمان  الله بن  عبد 
جمالت الأدب  وال�سحافة. ومتت ال�سلة على الفقيد ومواراته يف مقربة 
اأبناء  ي�ستقبل   اجلائحة  لظروف  ونظرًا   ، الأحــد  اأم�س  فجر  حــواء  اأمنا 
الفقيد التعازي عرب )الوات�س اب( على 

جوال رقم 0555599920.
الــنــبــاأ  اآملــهــا  ــتــي  ال "البلد" 
و�سادق  العزاء  بخال�س  تتقدم 
واآل  املــنــاع  اآل  اإىل  ــاة  املــوا�ــس
اأبــــــوزنــــــادة، واأخــــيــــه الأكــــرب 
مناع  حليمة  واأخته  مناع  حممد 
وزوجته هدى اأبو زنادة، وابنائه 
ــــجــــى، عــــمــــرو،  �ــــس
�ـــــســـــنـــــد�ـــــس، 

وه�سام.

الريا�ض - البالد
تنظم اجلمعية ال�سعودية للفنون الت�سكيلية اليوم )الثنني( مبقرها 
يف الريا�س، املعر�س الت�سكيلي "�سباب ج�سفت" الثالث وعلى مدار 

ثلثة اأيام، �سمن مبادرات اجلمعية لدعم املوهوبني.
وبينت رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية الدكتورة منال الروي�سد، اأن 
ودعم  مواهبهم  و�سقل  ال�سابة  املواهب  دعم  على  حتر�س  اجلمعية 
اأعمالهم عرب بوابة "ج�سفت" التي ترعى املواهب الفنية من ال�سباب 
�سل�سلة  �سمن  الثالث  هو  الفني  املعر�س  اأن  اإىل  ولفتت  ال�سعودي. 
معار�س تقيمها اجلمعية ملواكبة احلركة الفنية الت�سكيلية ال�سعودية 
اأنها �ست�سهم يف التعريف باأعمال الفنانني وتقدميها  احلالية، مبينة 
عن  ف�سًل  متخ�س�سة،  فنية  بوابة  عرب  الت�سكيلي،  الفن  ملتذوقي 

العناية بفر�سهم ال�ستثمارية.

جدة - يا�ضر بن يو�ضف
ت�سهد �سماء مكة املكرمة اخلمي�س املقبل، تعامد القمر على الكعبة 
امل�سرفة بالتزامن مع وقوعه يف طور البدر وهو التعامد الأول هذا 
الفلكية مبحافظة جدة املهند�س  العام 2021. وقال رئي�س اجلمعية 
بزاوية  املكتمل  البدر  حلظة  اإىل  �سي�سل  القمر  اإن  زهرة،  اأبو  ماجد 
180 درجة من ال�سم�س عند ال�ساعة 10:16 م�ساًء بتوقيت اململكة، 
ويكون بذلك اأكمل ن�سف مداره حول الأر�س خلل هذا ال�سهر، يتبع 
ذلك و�سول القمر حلظة التعامد عند ال�ساعة 12:43:34 بعد منت�سف 
يف  م�ساهدا  القمر  �سيظل  التعامد  وبعد  ال�سعودية،  بتوقيت  الليل 

ال�سماء لبقية الليل اإىل اأن يغرب مع �سروق �سم�س اجلمعة.

إزالة أسوار عشوائية في »أم حبلين«
جدة- يا�ضر بن يو�ضف 

اأزالت اأمانة حمافظة جدة ممثلة يف بلدية برميان الفرعية عددًا من 
م�ساحة  على  ب�سكل خمالف  اأقيمت  "اأم حبلني" والتي  الأ�سوار بحي 
امل�ستمرة  الأمــانــة  جهود  �سمن  وذلــك  مربعا  مــرتا   24،116 بـ  قــدرت 
بلدية  رئي�س  واأو�سح  املخالفات.  ومنع  البلدية  باخلدمات  للرتقاء 
من  اأ�سوار  �سملت  الإزالــة  اأعمال  اأن  الــذروي  تركي  الفرعية   برميان 
"البلك" مب�ساحة 11998م2 وخمالفات قدرت م�ساحتها بـ 12،118م2 
احتوت غرفًا اأقيمت بطرق خمالفة. تاأتي هذه اجلهود يف اإطار حت�سني 
اخلدمات املقدمة لل�سكان ومنع املخالفات البلدية واإزالتها بكل اأ�سكالها 

عرب جولت م�ستمرة داخل الأحياء ويف املناطق الطرفية. 

 »هدد« يراقب أعشاش الصقور لحماية »النادرة«
الريا�ض - البالد

خلل  مــن  الــ�ــســعــودي  ال�سقور  نـــادي  يــوا�ــســل 
مواطنها  اإىل  الــ�ــســقــور  لإعــــادة  "هدد"  بــرنــامــج 
يف  ال�سقور  اإطـــلق  عمليات  متابعة  الطبيعية، 
مع  تزامنا  اململكة،  داخــل  )اأع�سا�سها(  مواكرها 
عنه  �سيعلن  الــذي  اخلارجي  للإطلق  ا�ستعداده 
خلل  من  الربنامج،  ويهدف  املقبلة.  املــدة  خــلل 
على  احلفاظ  اإىل  املتعاونني،  ال�سقارين  م�ساركة 
ما  وهو  النقرا�س،  من  النادرة  ال�سقور  �سللت 
يعود  التي  ال�سقارة  هواية  اندثار  عدم  يف  ُي�سهم 

اإىل  اململكة  يف  تاريخها 
اآلف عام تقريًبا،  ت�سعة 
ــت ومـــازالـــت  ــان حــيــث ك
هـــذه الــهــوايــة جــــزًءا ل 
ــجــزاأ مـــن تــاريــخــهــا،  ــت ي
موطنا  تعّد  اأنها  خا�سة 
ــة مــن  ــف ــل لأنـــــــــواع خمــت
لأخرى  وممــرًا  ال�سقور 
مهاجرة، وهو ما جعلها 
الكثريين  اأنــظــار  حمــط 
دول  �ـــــســـــقـــــاري  مــــــن 
ال�سقار  وقـــال  الـــعـــامل. 

بال�ساحل  املراقب  اجلهني،  عــواد  بن  الهادي  عبد 
الغربي، اإن املواكر تعمل ح�سب اخلطة املقررة منذ 
البيئي  امل�سح  نتيجة  اأن  مبينا  الربنامج،  اإطــلق 
الإطـــلق،  عملية  بنجاح  مطمئنة  كانت  للمواكر 
وبــعــد مـــرور �سهر مــن اإطـــلق الــربنــامــج جتــاوز 
معظم املــراقــبــني مــرحــلــة الــتــاأهــيــل قــبــل الإطـــلق 
اأجل  من  والقرنا�سة  ال�سبط  جاهزية  من  والتاأكد 
املراقبني،  اأنه مل يواجه  التزاوج، واأو�سح  عملية 
حتى هذه املرحلة، اأيُّ م�ساكل ميكن اأن توؤثر على 

عمليات الإطلق.

جزيرة النورس تجذب عشاق »الصيد«

جدة - يا�ضر بن يو�ضف
وجــزرهــا  الــ�ــســاحــرة،  ب�سواطئها  اململكة  تتميز 
اخللبة املمتدة على �ساحل البحر الأحمر، من بينها 
جزيرة النور�س يف حمافظة ينبع، التي تعترب �سمن 
الوجهات ال�سياحية ملو�سم "�ستاء ال�سعودية" حتت 
نهاية  حتى  ي�ستمر  والــذي  حولك"،  "ال�ستاء  �سعار 
الواقعة  النور�س  جزيرة  وت�ستقطب  املقبل.  مار�س 
على  الــزوار  اآلف  لينبع،  البحرية  الواجهة  مبنطقة 
مدار العام؛ نظرًا اإىل ما حتتويه من جتارب �سياحية 
الفئات  لكافة  ومنا�سبة  نوعها  من  وفــريــدة  عديدة 
ال�ستجمام  عن  الباحثني  وجهة  تعد  كما  العمرية، 

الــزائــر  ي�ستطيع  اإذ  الأحـــمـــر،  الــبــحــر  لـــوؤلـــوؤة  يف 
ممار�سة الكثري من الأن�سطة مثل ال�ستمتاع بتجربة 
النجوم  اأ�ــســواء  حتــت  والتخييم  الأ�ــســمــاك،  �سيد 

وال�ستمتاع بالهواء النقي.
التنزه  جتربة  اأن  اجلزيرة  زوار  ويعترب 

اخل�سراء  امل�سطحات  بني  العائلة  برفقة 
التجارب  اأمتع  اإحدى  النوافري  حول  اأو 
تعد  اأنها  موؤكدين  ينبع،  يف  ال�سياحية 

مــكــانــا مــنــا�ــســبــا ملــمــار�ــســة املــ�ــســي يف 
اإىل  اإ�ــســافــة  املخ�س�سة،  املــ�ــســارات 

وجود األعاب الأطفال.

الجسمي يشدو بـ»حي هالصوت«
جدة - خالد بن مر�ضاح

اأطــلــق الــفــنــان ح�سني اجلــ�ــســمــي، اأغــنــيــة جــديــدة 
مــ�ــســّورة مــن اأحلــانــه عــلــى طــريــقــة الــفــيــديــو كليب 
الأمري  �سمو  اأ�سعار  من  هال�سوت"،  "حي  بعنوان 
�سعادته  عن  اجل�سمي  واأكــد  املح�سن.   عبد  بن  بــدر 
روح  يحمل  اأنــه  اإىل  منوها  الغنائي،  العمل  بهذا 
و�سعبها،  وعراقتها  وثقافتها  ومناطقها  ال�سعودية 
عبد  بن  بــدر  الأمــري  �سمو  بوجود  "ت�سرفت  قــائــًل: 
املح�سن الذي جمعتني به تعاونات �سابقة وناجحة 
ومتميزة كان لها الأثر الطيب لدى اجلمهور 
والـــوطـــن  ــة  ــعــودي ــ�ــس ال يف 

العربي". 
ويـــقـــول مــطــلــع الأغــنــيــة 
ــنــاعــ�ــس اأطـــــراَف  طـــرفـــك ال

امِلدى
�سحره  الــكــون  ق  يع�سِ

ِوالذبول
غــرامــك  ويف 

نرثنا حروِفنا
َورد يف  نهٍر و 

كّف مَعمول
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