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

هدف يتكفل بن�صف رواتب املحا�سبني
جدة  -البالد

الإعالم املتجدد
ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م
� 12صفحة  /رياالن

�أع�ل��ن �صندوق تنمية امل ��وارد الب�شرية (ه��دف)،
عن م�ساهمته يف حتمل تكاليف توظيف وتدريب
ال�ب��اح�ث�ين ع��ن ال�ع�م��ل يف امل �ه��ن املحا�سبية ،وذل��ك
ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة امل� ��وارد الب�شرية والتنمية
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال �� �س �ع��ودي��ة للمحا�سبني
القانونيني� ،ضمن مبادرة دعم التوظيف والتدريب
املتخ�ص�ص يف املهن املحا�سبية ،بهدف زيادة معدالت
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albiladdaily

التوطني وتلبية احتياجات �سوق العمل ،من الكوادر
الوطنية امل�ؤهلة.
واعتمد ال�صندوق ،دع��م تكاليف � 5آالف فر�صة
تدريبية يف عدد من التخ�ص�صات املهنية املحا�سبية،
كما يتحمل ن�سبة من الأج��ر ال�شهري للموظف �أو
املوظفة ت�تراوح بني  % 30و % 50ملدة �سنتني،
وفق �آليات برنامج دعم التوظيف.
وكان وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
albiladdaily

albiladdailynews

املهند�س �أحمد بن �سليمان الراجحي قد �أ�صدر قرا ًرا
وزار ًي��ا يق�ضي بتوطني املهن املحا�سبية يف القطاع
اخلا�ص التي يعمل بها  5عاملني ف�أكرث من ذوي املهن
املحا�سبية بن�سبة  .% 30وي�ستهدف قرار توطني
امل�ه��ن املحا�سبية ت��وف�ير �أك�ث�ر م��ن  9800فر�صة
وظيفية كما ي�شرتط الحت�ساب املحا�سب ال�سعودي
�أال يقل �أجره عن � 6آالف ريال حلملة البكالوريو�س
و 4500ريال حلملة الدبلوم.
التفا�صيل �ص6

albiladdaily

ولي العهد كاشفا باألرقام المخرجات والتوقعات وحجم المنجزات

حمليات

�صندوق اال�ستثمارات حمرك رئي�سي
لتنويع االقت�صاد وتوفري الوظائف

تفعيل

4

املواعيد املرئية
ب�أمانة جدة

الريا�ض -وا�س

حمليات

وافق جمل�س �إدارة �صندوق اال�ستثمارات العامة برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل
العهد ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية -حفظه الله  ،-على اعتماد ا�سرتاتيجية
�صندوق اال�ستثمارات العامة للأعوام اخلم�سة القادمة.
وقال �سمو ويل العهد ":ت�أتي اال�سرتاتيجية اجلديدة لتمثل مرتكز ًا رئي�سي ًا يف حتقيق طموحات وطننا الغايل
نحو النمو االقت�صادي ،ورفع جودة احلياة ،وحتقيق مفهوم التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف خمتلف القطاعات
التقليدية واحلديثة ،حيث �سيعمل ال�صندوق خالل ال�سنوات القادمة على م�ستهدفات عديدة من �أهمها؛ �ضخ
 150مليار ريال �سنوي ًا على الأقل يف االقت�صاد املحلي على نحو متزايد حتى عام  ،2025وامل�ساهمة
من خالل �شركاته التابعة له يف الناتـج املحلي الإجمايل غري النفطي بقيمة  1.2تريليون ريال
�سعودي ب�شكل تراكمي .كما وي�ستهدف ال�صندوق بنهاية  2025ب�أن يتجاوز حجـم الأ�صول 4
تريليونات ريال ،وا�ستحداث  1.8مليون وظيفة ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر.
التفا�صيل �ص3
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المدرع مؤكدا لـ

م�شاركة املر�أة
يف �سوق العمل

 :تأجيل األولى لحين وصول اإلمداد أو اعتماد لقاح جديد

البالد  -مها العواودة

�أك����د امل��دي��ر ال��ط��ب��ي ل�برن��ام��ج ال��ل��ق��اح��ات ب�����وزارة ال�صحة
ال�سعودية �سامي املدرع �أن وزارة ال�صحة تتبع كافة الإجراءات
امل�صرح بها من قبل منظمة ال�صحة العاملية التي ت�ضمن حت�صني
املطعمني باجلرعة الأوىل ،م�شري ًا �إىل �أن �إعادة جدولة التطعيم
تعود �إىل نق�ص الإمداد املفاجئ من �شركة فايزر ،حيث مت ت�أخري

كل امل�سجلني لأخذ اجلرعة الأوىل �إىل حني و�صول الإمداد �أو
اعتماد لقاح جديد من قبل هيئة الغذاء والدواء ال�سعودية التي
هي يف ط��ور درا���س��ة عر�ض �شركتني دوليتني بالإ�ضافة �إىل
لقاح فايزر املعتمد من �أجل ا�ستكمال التطعيمات واجلرعات
الأوىل ملن مل ي�أخذ التطعيم .الفت ًا �إىل �أن جدولة التطعيم هي
تعديل يف وقت �أخذ اللقاح للم�سجلني من قبل وزارة ال�صحة

المملكة تتجه للتعامالت الـذكية
وصوال لحكومة رقميـة
الريا�ض -البالد
�أكد الرئي�س التنفيذي لربنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية
"ي�سر" املهند�س علي بن نا�صر الع�سريي � ،أن احلكومة الرقمية
ّ
يف طريقها �إىل احلكومة الذكية التي تعتمد على البيانات والذكاء
اال�صطناعي بالإ�ضافة اىل التقنيات النا�شئة .مفيد ًا �أن �إ�سرتاتيجية
احلكومة الرقمية تدعم اخلطط الوطنية الرئي�سية كما تدعم �أكرث من
ع�شرة �أه��داف من امل�ستوى الثالث لر�ؤية اململكة  2030و 170
مبادرة لربامج حتقيق الر�ؤية .
و�أ�شار خالل ندوة ّ
نظمها املر�صد الوطني للعمل التابع ل�صندوق
تنمية امل��وارد الب�شرية (ه��دف) بالتعاون مع برنامج التعامالت

(ي�سر) �إىل �أن �إ�سرتاتيجية احلكومة الرقمية ت�سعى
الإلكرتونية ّ
�إىل رفع ترتيب اململكة العربية ال�سعودية يف م�ؤ�شر تقييم الأمم
املتحدة للحكومة الإلكرتونية للدخول �ضمن قائمة �أف�ضل  10دول
يف العامل م�ؤكدا �أن ر�ؤي��ة احلكومة الرقمية تركز على متحور كل
اجلهود احلكومية ب�شكل مركزي حول "احتياجات املواطن �أو ًال"،
كما ت�شمل كل من ي�ستفيدون من خدمات م�شابهة خلدمات املواطنني
من املقيمني والزوار وال�شركات والهيئات احلكومية على حد �سواء.
وخل�ص �إىل �أن الإ�سرتاتيجية ت�سعى للو�صول اىل حكومة رقمية
رائدة ومتطورة عرب جمموعة من املبادرات الهادفة وتقدمي خدمات
حكومية مبتكرة بالإ�ضافة اىل تعظيم العائد من الإنفاق.
التفا�صيل �ص2
�ص

ال�سعودية ،يف حني �أن اجلرعة الثانية متوفرة ملن �أخذ اجلرعة
الأوىل وال داعي للقلق و�ستتم يف وقتها املحدد .وعن املراكز
الطبية املخطط الفتتاحها يف مناطق خمتلفة داخل اململكة ،قال
املدرع  ":ما زال جتهيزها قائما وفتح �أبوابها مرهون بتح�سن
الإمداد يف التطعيم� ،أو اعتماد لقاح جديد من قبل هيئة الغذاء
والدواء ال�سعودية".
التفا�صيل �ص4
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الأهلي

ي�صعق االتفاق..
وتعادل الن�صر واالحتاد

شركات تتقدم لتملك
«رأس الخير»

الريا�ض  -البالد

دعت امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة ،عدد (� )7شركات
وحت��ال�ف��ات ا�سرتاتيجية ُم�سبقة الت�أهيل لتقدمي عرو�ضها
للم�شاركة يف �أع�م��ال تنفيذ تخ�صي�ص منظومة �إن�ت��اج ر�أ���س
اخلري ،حيث يتوىل التحالف الفائز متلك ن�سبة ( )% 60من
�شركة امل�شروع كما يتوىل �أعمال الإدارة والت�شغيل وال�صيانة.
و ُيعد هذا امل�شروع �أوىل جمموعات �إنتاج امل�ؤ�س�سة التي
�سيتم تخ�صي�صها ب�إ�شراف من اللجنة املعنية بالتخ�صي�ص
يف قطاع البيئة واملياه والزراعة ومب�شاركة فاعلة من وزارة
البيئة واملياه والزراعة واملركز الوطني للتخ�صي�ص وال�شركة
ال�سعودية ل�شراكات املياه.
ويف ��س�ي��اق مت�صل ،ب� ��د�أت "التحلية" التح�ضري لطرح

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

ريا�ضة

اجلرعة الثانية متوفرة

7

ارتفاع

وجهت �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن ،انتقادات �شديدة اللهجة حلكومة الرئي�س
الرتكي رجب �أردوغان ،لعدم احرتامها قرارات املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان وعدم
الإفراج عن �سجينني بارزين.وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية� ،إن الواليات املتحدة
تتابع ق�ضية ال�سيا�سي الكردي ال�سجني والزعيم ال�سابق حلزب ال�شعوب الدميقراطي
(� )HDPصالح الدين دمريتا�ش ،وق�ضية ال�سجني عثمان كافاال الذي مت �إلغاء حكم
براءته هذا الأ�سبوع .و�أ�ضافت "ال نزال ن�شعر بقلق بالغ �إزاء الت�صرف الرتكي،
وع��دد من لوائح االتهام الأخ��رى �ضد املجتمع امل��دين والإعالميني وال�سيا�سيني
ورجال الأعمال يف تركيا ،واحتجازهم املطول قبل املحاكمة .نوا�صل حث تركيا
على احرتام هذه احلريات الأ�سا�سية وتقدمي حل �سريع وعادل لهذه الق�ضايا".
و�أك��دت اخلارجية الأمريكية �أن احلق يف حرية التعبري والتجمع ال�سلمي
وتكوين اجلمعيات هو �أم��ر �أ�سا�سي لأي��ة دميقراطية ،و�أن تقوي�ض قدرة
الأحزاب ال�سيا�سية املعار�ضة على امل�شاركة الكاملة يف العمليات الدميقراطية
يقو�ض �صحة �أي دميقراطية .وتابعت " :نحث تركيا على االمتثال اللتزاماتها
الدولية ودعم احلريات الأ�سا�سية التي يكفلها د�ستورها".

باقي جمموعات الإنتاج التي تت�ضمن منظومتي �إنتاج ينبع
وال�شعيبة ومنظومات الإن�ت��اج التي يجري �إن�شا�ؤها حالي ًا
مل�شاركة القطاع اخلا�ص ،وذلك حتقيق ًا مل�ستهدفات ر�ؤية اململكة
 ،2030ومتا�شي ًا مع تطلعات الدولة لتحفيز اال�ستثمار �أمام
�شركات القطاع اخلا�ص املحلية والأجنبية.
وتعمل حمطة ر�أ�س اخلري وفق �أحدث التقنيات  ،وهي من
الأ�صول الواعدة اجلاذبة لال�ستثمار ،والتي وافقت اللجنة
م��ؤخ��را على �أن تكون �أول الأ� �ص��ول الإنتاجية التي جتري
م�شاركتها مع القطاع اخلا�ص  ،و�ستنتج  1.025مليار مرت
مكعب من املياه املحالة يوميا عند العمل بكامل طاقتها لإمداد
الريا�ض ومناطق �أخ��رى� ،إ�ضافة �إىل توليد طاقة كهربائية
بقدرة  2650ميغاوات.
التفا�صيل �ص6

الحوثيون

يعر�ضون العامل للخطر
ُ ّ

محليات
2
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المبارك محافظا للبنك المركزي ..وترقية مدير عام الجوازات إلى فريق

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

�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه
الله � -أم�����س (الأح����د)� 6 ،أوام���ر ملكية ،ق�ضى الأول ب�ضم وزارة
"الإ�سكان" �إىل وزارة "ال�ش�ؤون البلدية والقروية" ،وتعديل
ا�سمها ل��ي��ك��ون "وزارة ال�����ش���ؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��روي��ة
والإ�سكان" ،كما تقوم هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء
 بالتن�سيق مع من تراه من اجلهات ذوات العالقة -وخالل مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخه

با�ستكمال الإجراءات النظامية الالزمة لإنفاذ مقت�ضى الأمر امللكي ،مبا
يف ذلك نقل وحتديد االخت�صا�صات والأجهزة واملوظفني والوظائف
وامل��م��ت��ل��ك��ات وال��ب��ن��ود واالع���ت���م���ادات وغ�يره��ا ،وم��راج��ع��ة الأن��ظ��م��ة
والتنظيمات والأوام���ر واملرا�سيم امللكية وال��ق��رارات وغريها ،التي
ت�أثرت مبا ورد يف الأمر امللكي ،واق�تراح ما يلزم ب�ش�أنها ،ال�ستكمال
الإجراءات النظامية الالزمة.
وق�ضى الأمر امللكي الثاين ،بتعيني ماجد بن عبدالله بن حمد احلقيل
وزير ًا لل�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان ،بينما ت�ضمن الأمر امللكي

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

كلمة

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

رؤية الحكومة الرقمية
التحول إلى الحكومة
الذكية

1

احتياجات
المواطن أو ًال

2
3
4
5
علي الع�سريي

رفع ترتيب
المملكة دوليا
تطوير المهارات
الرقمية
تعظيم عائد
البيئة الرقمية

�أكد الرئي�س التنفيذي لربنامج التعامالت الإلكرتونية
"ي�سر" املهند�س علي بن نا�صر الع�سريي �أن
احلكومية ّ
ر�ؤية احلكومة الرقمية تركز على متحور كل اجلهود
احلكومية ب�شكل مركزي حول "احتياجات املواطن
�أو ًال" ،ك��م��ا ت�شمل ك��ل م��ن ي�ستفيدون م��ن خ��دم��ات
م�شابهة خل��دم��ات امل��واط��ن�ين م��ن املقيمني وال���زوار
وال�شركات والهيئات احلكومية على حد �سواء.
و�أ�شار يف ندوة ّ
نظمها املر�صد الوطني للعمل التابع
ل�صندوق تنمية امل���وارد الب�شرية (ه��دف) بالتعاون
(ي�سر) �إىل �أن
م��ع برنامج التعامالت الإل��ك�ترون��ي��ة ّ
�إ�سرتاتيجية احلكومة الرقمية ت�سعى �إىل رفع ترتيب
اململكة العربية ال�سعودية يف م�ؤ�شر تقييم الأمم
املتحدة للحكومة الإلكرتونية  EGDIللدخول �ضمن
قائمة �أف�ضل  10دول يف العامل.
و�سلط ال�ضوء خالل الندوة التي �أدارها رئي�س جلنة
تقنية املعلومات واالت�صاالت غرفة الريا�ض املهند�س
من�صور العبيد  ،على ال���دور ال��ذي يبذله الربنامج
ملعاجلة ال�صعوبات والتحديات التي تت�ضمن �صعوبة
الت�أقلم مع املتغريات و�ضعف ثقافة م�شاركة اخلدمات
ومناذج التحول الرقمي وقلة �أمتتة العمليات والتكامل
الآيل بني الأنظمة املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل �ضعف تبني

الثالث �إعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف املبارك وزير
الدولة وع�ضو جمل�س الوزراء من من�صبه.
و�شملت الأوام��ر امللكية �إعفاء الدكتور �أحمد بن عبدالكرمي اخلليفي
حمافظ البنك امل��رك��زي ال�سعودي م��ن من�صبه ،وتعيينه م�ست�شار ًا
بالديوان امللكي مبرتبة وزي��ر ،وتعيني الدكتور فهد بن عبدالله بن
عبداللطيف املبارك حمافظ ًا للبنك املركزي ال�سعودي مبرتبة وزير،
وترقية اللواء �سليمان بن عبدالعزيز بن �إبراهيم اليحيى (مدير عام
اجلوازات) �إىل رتبة فريق.

التقنيات النا�شئة مع قلة الكوادر التقنية يف القطاع
احلكومي وغريها من التحديات.
وعرج الع�سريي على دور االكادمييات الرقمية يف �سد
الفجوة الرقمية بني العر�ض والطلب املهاري يف �سوق
العمل من خالل رفع م�ستوى املهارات الرقمية ،م�شري ًا
�إىل �أن �أكادميية احلكومة الرقمية تركز على املوظف
احلكومي وتنمية مهاراته الرقمية لتمكنه من القيام
بدوره نحو مبادرات التحول الرقمي.
و�أك������د ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�ب�رن���ام���ج ال��ت��ع��ام�لات
"ي�سر" �أن احلكومة الرقمية يف
الإلكرتونية احلكومية ّ
طريقها �إىل احلكومة الذكية التي تعتمد على البيانات
والذكاء اال�صطناعي بالإ�ضافة اىل التقنيات النا�شئة.
مفيد ًا �أن �إ�سرتاتيجية احلكومة الرقمية تدعم اخلطط
الوطنية الرئي�سية كما تدعم �أكرث من ع�شر �أهداف من
امل�ستوى الثالث لر�ؤية اململكة  2030و  170مبادرة
لربامج حتقيق الر�ؤية .
وخل�ص �إىل �أن �إ�سرتاتيجية احلكومة الرقمية ت�سعى
للو�صول اىل حكومة رقمية رائدة ومتطورة حمورها
املواطن عرب جمموعة من املبادرات الهادفة اىل حكومة
ت��رك��ز على امل�ستفيدين وخ��دم��ات حكومية مبتكرة
بالإ�ضافة اىل تعظيم العائد من االنفاق وتطوير بيئة
رقمية فعالة.

االستثمار في المستقبل
ت���ؤك��د اململكة بقيادتها الر�شيدة عمق ر�ؤيتها التنموية
التي تعك�س طموحا غري ع��ادي مل�ستقبل التنمية ومكانة
الوطن ودوره امل�ؤثر ،واقت�صاده الذي ي�ست�شرف تطلعات
الغد القريب والبعيد ،عرب �أمن��وذج رائ��د للتنمية ،قاطرته
الأ�سا�سية �صندوق اال�ستثمارات العامة  ،وت�أتي موافقة
جمل�س �إدارة ال�صندوق برئا�سة �سمو الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان ب��ن عبدالعزيز ،ويل العهد ،نائب رئي�س جمل�س
ال����وزراء ،رئي�س جمل�س ال�����ش���ؤون االقت�صادية والتنمية
حفظه الله  ،-على اعتماد ا�سرتاتيجية الأع��وام اخلم�سةالقادمة  ،ترجمة عملية بالأرقام وحقائق الإجن��از لطموح
الوطن وقفزاته يف كافة امل��ج��االت  ،حيث �أك��د �سموه �أن
اال�سرتاتيجية تعد مرتكز ًا رئي�سي ًا يف حتقيق طموحات
وطننا الغايل نحو النمو االقت�صادي ،ورفع جودة احلياة،
وحتقيق مفهوم التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف خمتلف
القطاعات التقليدية واحلديثة.
ف��الأرق��ام تتحدث ع��ن حجم الطموح والثمار لل�صندوق
وم�ستهدفات عديدة من �أهمها؛ �ضخ  150مليار ريال �سنوي ًا
على الأقل يف االقت�صاد املحلي على نحو متزايد حتى عام
 ،2025وامل�ساهمة من خالل �شركاته التابعة له يف الناتـج
املحلي الإج��م��ايل غ�ير النفطي بقيمة  1.2تريليون ري��ال
�سعودي ب�شكل تراكمي .كما وي�ستهدف ال�صندوق بنهاية
 2025ب���أن يتجاوز حجـم الأ���ص��ول  4تريليونات ري��ال،
وا�ستحداث  1.8مليون وظيفة ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر،
وجميعها وتفا�صيلها عناوين م�ضيئة مل�سرية الوطن.

لجنة الشورى تناقش تقرير الموارد البشرية

ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل

الريا�ض  -البالد

ناق�شت جلنة الإدارة وامل��وارد الب�شرية –�إحدى جلان جمل�س
ال�����ش��ورى املتخ�ص�صة اجتماعً ا ع�بر االت�����ص��ال امل��رئ��ي ،فحوى
التقرير ال�سنوي ل��وزارة امل��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
حول �أداء ال���وزارة� .شارك يف الإجتماع ع�ضو املجل�س رئي�س
اللجنة عطا بن حمود ال�سبيتي ،ونائب وزي��ر امل��وارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن نا�صر
�أبوثنني ،ونائب ال��وزي��ر لقطاع التنمية االجتماعية ماجد بن

عبد الرحيم الغامني وعدد من من�سوبي ال��وزارة ,وا�ستعر�ضوا
واقع التوطني �إجما ًال وتوطني املهن حتديدًا والوظائف العالية
الأهمية يف القطاع اخلا�ص.وك�شف م�س�ؤولو الوزارة يف ردهم
على �أ�سئلة وا�ستف�سارات اللجنة عن تد�شني و�إط�لاق "برنامج
توطني" ال��ذي ي�ستهدف توظيف (� )115أل��ف مواطن ومواطنة
يف القطاع اخلا�ص من خالل اتفاقيات يتم توقيعها مع ال�شركات
الكربى للتوظيف يف مهن ووظ��ائ��ف حم��ددة ،م�شريين �إىل �أن
اال�سرتاتيجية اخلا�صة ب�سوق العمل قد خ�ص�صت حمور كامل

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

يتعلق باملهارات والقيم يف �سوق العمل ويحتوي يف م�ضامينه
عدة مبادرات حمورية .و�أكد م�س�ؤولو ال��وزارة �أن التوطني يف
املناطق يخ�ضع لعاملني �أ�سا�سيني هما حالة الطلب املوجود يف
املنطقة اجلغرافية امل�ستهدف توطينها (حجم وطبيعة املن�ش�آت
العاملة يف املنطقة) ،وحالة العر�ض (م�ؤهالت الباحثني عن عمل
يف املنطقة امل�ستهدفة) ،مو�ضحني �أن �سبب التفاوت يف ن�سب
التوطني مرتبط بح�سب اختالف هذين العاملني بني املناطق.
كما ناق�ش املجتمعون معدل م�شاركة امل���ر�أة االقت�صادية حيث
�أو�ضح امل�س�ؤولون �أن املعدل م�ستمر بالتزايد منذ عام 2018م �إىل
الربع الثاين من عام  2020م وهو ما يدل على ارتفاع يف ن�سبة
دخ��ول امل��ر�أةِ �إىل �سوق العمل وامل�ساهمة من خالله اقت�صاديًا.
كما تطرق املجتمعون للمبادرات التي تهدف �إىل رف��ع ترتيب
اململكة على ال�صعيد ال��دويل ،وقد �أج��اب م�س�ؤولو ال��وزارة يف
االجتماع على الأ�سئلة واال�ستف�سارات التي وردت من �أع�ضاء
املجل�س مت��ه��ي��دًا لإع����داد تقريرها ورف��ع��ه للمجل�س يف الفرتة
املقبلة .و�أظهرت نتائج حديثة لن�شرة �سوق العمل للربع الثالث،
�أن معدل امل�شاركة يف القوى العاملة لل�سعوديني بلغ  %49,0يف
هذا الربع مقارن ًة بالربع ال�سابق ،وبلغ معدل امل�شاركة يف القوى
العاملة لل�سعوديني الذكور ( ،)%66.0حمق ًقا بذلك ارتفاعً ا قدره
 0.4نقطة مئوية مقارن ًة بالربع ال�سابق ،وبلغ معدل امل�شاركة يف
القوى العاملة لل�سعوديات ( )%31.2بانخفا�ض ق��دره ()0.1-
نقطة مئوية.

إعالنات محاكم التنفيذ

استعراض أعمال مركز أبحاث زمزم

جدة -يا�سر بن يو�سف

عقدت هيئة امل�ساحة اجليولوجية ور�شة عمل تعريفية
ب���أع��م��ال ودور م��رك��ز درا����س���ات و�أب���ح���اث زم���زم يف
املحافظة على مياه زم��زم من حيث النوعية والكمية
 ،وت���أت��ي ه��ذه ال��ور���ش��ة �ضمن االجتماعات ال��دوري��ة
للجنة امل�شكلة من ع��دة جهات ب���أوام��ر �سامية كرمية
ملتابعة التو�صيات املتعلقة باملحافظة على مياه زمزم
املباركة .وتناولت الور�شة اب��راز دور املركز حيال
حتقيق ا�ستدامة م�صادر املياه املغذية للبئر املباركة

م��ن خ�لال حم���اور ع��دة ت��رك��زت ح��ول دور امل��رك��ز يف
متابعة امل�شاريع التطويرية ل�ضمان توافقها مع النظام
الهيدروجيولوجي حلو�ض وادي ابراهيم و� ً
أي�ضا عدم
ت�أثريها على م�سارات مياه زمزم  ،كما مت ا�ستعرا�ض
االمكانيات املتوفرة لدى املركز من حمطات مناخية
و�شبكات مراقبة للمياه اجلوفية وكذلك تو�ضيح �أهم
خمرجات نظام الإدارة البيئية حلو�ض وادي �إبراهيم
�إ�ضافة �إىل نتائج عد ٍد من الدرا�سات وامل�شاريع التي
عمل عليها املركز م�ؤخ ًرا.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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أقر استراتيجية صندوق االستثمارات لخمس سنوات ..ولي العهد:

نستثمر في مستقبل المملكة والعالم

 150مليار ريال سنوي ًا تضخ في االقتصاد المحلي  1.2ترليون ريال مساهمة في الناتج غير النفطي
الريا�ض -وا�س
للو�صول �إىل م�ستهدفات ا�سرتاتيجية
مهمة ،وو�ضعه يف مكانة ب��ارزة
واف� ��ق جم�ل����س �إدارة ��ص�ن��دوق
على خ��ارط��ة ال�ع��امل بو�صفه
اال�ستثمارات العامة برئا�سة
��ص�ن��دوق� ًا ��س�ي��ادي� ًا رائ ��د ًا
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و امل�ل�ك��ي
وق � ��ادر ًا ع�ل��ى ا�ستثمار
الأم�ير حممد بن �سلمان
و�إدارة ر�ؤو� ��س �أم��وال
ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ،ويل
ك � �ب �ي�رة يف �أ�� � �س � ��واق
ال��ع��ه��د ،ن ��ائ ��ب رئ�ي����س
متعددة .
جم� �ل� �� ��س ال � � � � � ��وزراء،
و�أ� � �ض� ��اف � �س �م��وه :يف
رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون
� �ص �ن��دوق اال��س�ت�ث�م��ارات
االق �ت �� �ص��ادي��ة وال�ت�ن�م�ي��ة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ال ن �� �س �ت �ث �م��ر
ح� �ف� �ظ���ه ال�� �ل� ��ه  ،-ع �ل��ىيف الأع� � �م � ��ال وال� �ق� �ط ��اع ��ات
اعتماد ا�سرتاتيجية �صندوق
وح�سب ،ب��ل ن�ستثمر يف م�ستقبل
اال�ستثمارات العامة للأعوام اخلم�سة
امل�م�ل�ك��ة وال� �ع ��امل ،وغ��اي�ت�ن��ا �أن ي �ك��ون وطننا
القادمة.
وق��ال �سمو ويل العهد" :ت�أتي اال�سرتاتيجية الرائد للح�ضارة الإن�سانية اجل��دي��دة ،وتهدف
ا�سرتاتيجية ال�صندوق �إىل حتقيق م�ستهدفات
اجل��دي��دة لتمثل مرتكز ًا رئي�سي ًا يف حتقيق
ال�� ��ر�ؤي�� ��ة ع �ب�ر ت �ع �ظ �ي��م �أ�� �ص���ول
ط��م��وح��ات وط �ن �ن��ا ال� �غ ��ايل نحو
ال�صندوق ،و�إط�ل�اق قطاعات
ال �ن �م��و االق� �ت� ��� �ص ��ادي ،ورف ��ع
ج ��دي ��دة ،وب �ن��اء � �ش��راك��ات
ج� ��ودة احل� �ي ��اة ،وحتقيق
اقت�صادية ا�سرتاتيجية،
مفهوم التنمية ال�شاملة
وت� ��وط�ي��ن ال �ت �ق �ن �ي��ات
وامل�ستدامة يف خمتلف
وامل��ع��رف��ة ،مم��ا ي�سهم
ال �ق �ط��اع��ات ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة
يف دع��م جهود التنمية
واحل� � ��دي�� � �ث� � ��ة ،ح �ي��ث
وال�ت�ن��وي��ع االقت�صادي
� �س �ي �ع �م��ل ال� ��� �ص� �ن ��دوق
ب��امل �م �ل �ك��ة و�أن ُي��ر� �س��خ
خ�لال ال�سنوات القادمة
م�ك��ان�ت��ه ل �ي �ك��ون ال���ش��ري��ك
على م�ستهدفات عديدة من
اال�ستثماري املف�ضل عاملي ًا.
�أهمها؛ �ضخ  150مليار ريال
م��ن جهته ��ص��رح م�ع��ايل حمافظ
�سنوي ًا على الأق ��ل يف االقت�صاد
��ص�ن��دوق اال��س�ت�ث�م��ارات ال�ع��ام��ة الأ��س�ت��اذ
املحلي على نحو متزايد حتى عام ،2025
وامل�ساهمة م��ن خ�لال �شركاته التابعة ل��ه يف يا�سر ب��ن عثمان ال��رم�ي��ان ب��ال�ق��ول  ":لقد كان
الناتـج املحلي الإجمايل غري النفطي بقيمة  1.2ل��ر�ؤي��ة  2030الطموحة بالغ الأث��ر يف تعزيز
دور � �ص �ن��دوق اال� �س �ت �ث �م��ارات ال �ع��ام��ة مع
تريليون ري��ال �سعودي ب�شكل تراكمي.
�إع � � ��ادة ت���ش�ك�ي��ل جم �ل ����س �إدارة
كما وي�ستهدف ال�صندوق بنهاية
ال�صندوق برئا�سة �سمو ويل
 2025ب � ��أن ي �ت �ج��اوز حجـم
ال �ع �ه��د ،و�إع� � ��ادة �صياغة
الأ� � �ص� ��ول  4ت��ري �ل �ي��ون��ات
ا�سرتاتيجيته بالكامل،
ري ��ال ،وا��س�ت�ح��داث 1.8
الأم� ��ر ال ��ذي مكننا من
م �ل �ي��ون وظ �ي �ف��ة ب�شكل
حت �ق �ي��ق م �� �س �ت �ه��دف��ات
مبا�شر وغري مبا�شر.
ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ع �ل��ى
ولقد ا�ستطاع �صندوق
م��دى ال�سنوات الأرب��ع
اال� �س �ت �ث �م��ارات ال�ع��ام��ة
امل��ا��ض�ي��ة ب�ك�ف��اءة عالية،
حت � �ق � �ي� ��ق �إجن� � � � � � ��ازات
وحتقيق �أث��ر �إيجابي على
ا��س�ت�ث�م��اري��ة واق�ت���ص��ادي��ة
االق �ت �� �ص��اد امل �ح �ل��ي وتعظيم
� �ض �خ �م��ة ،مت �ك��ن م ��ن خ�لال �ه��ا

 4تريليونات ريال
حجم أصول الصندوق
بنهاية 2025

استحداث 1.8
مليون وظيفة مباشرة
وغير مباشرة

الصندوق حقق
إنجازات استثمارية
واقتصادية ضخمة

غايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة اإلنسانية الجديدة
استراتيجية الصندوق تهدف إلى تحقيق مستهدفات الرؤية
ال�ع��ائ��دات امل�ستدامة .فقد �ضاعف ال�صندوق
حجم �أ�صوله �إىل نحو  1.5تريليون ريال بنهاية
 ،2020و�ساهم يف تفعيل  10قطاعات جديدة،
و�ساهمت يف ا�ستحداث � 331ألف وظيفة مبا�شرة
وغري مبا�شرة حتى نهاية الربع الثالث
لعام ".2020
و�أ� �ض��اف معاليه "�ستمكننا
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال���ص�ن��دوق
 2025-2021من موا�صلة
حت �ف �ي��ز من ��و االق �ت �� �ص��اد
ال���س�ع��ودي وتنويعه من
خالل عدد من امل�ستهدفات،
ومن �ضمنها متكني القطاع
اخل��ا���ص يف امل�م�ل�ك��ة ودع��م
م �� �س�يرة ال �ت �ن �م �ي��ة ،مب ��ا ي �ع��زز

االقت�صاد ال�سعودي وي�ضمن م�ستقب ًال مزدهر ًا
لوطننا الغايل".
ووف��ق برنامج �صندوق اال�ستثمارات العامة
� ،2025-2021سيعمل ال���ص�ن��دوق على
� �ض��خ ا� �س �ت �ث �م��ارات حم �ل �ي��ة يف
م���ش��اري��ع ج��دي��دة م��ن خ�لال
ال�ترك�ي��ز ع �ل��ى 13قطاع ًا
حيوي ًا وا�سرتاتيجي ًا،
مم ��ا ي �� �س �ه��م يف رف��ع
م �� �س �ت��وى امل �ح �ت��وى
املحلي �إىل  %60يف
ال�صندوق وال�شركات
ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل� ��ه وي� �ع ��زز
ج �ه��ود ت �ن��وي��ع م���ص��ادر
الإي��رادات ،واال�ستفادة من

قطاعات جديدة
وتوطين التقنيات يسهم في
التنويع االقتصادي

�إمكانات امل��وارد ،وحت�سني جودة احلياة ف� ً
ضال
عن متكني القطاع اخلا�ص املحلي ،وا�ستحداث
الوظائف.
وكمحرك �أ�سا�سي يف تعزيز من��و االقت�صاد
ال���س�ع��ودي وت�ن��وي��ع م���ص��ادر ال��دخ��ل ،ت�ستمر
جهود ال�صندوق يف �إط�لاق قطاعات جديدة،
وتوطني التقنيات وامل�ع��ارف املتقدمة ،وبناء
ال�شراكات االقت�صادية اال�سرتاتيجية ،وذلك
�سعي ًا لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة 2030
لتنويع اقت�صاد اململكة وتعميق �أث��ر ودور
اململكة يف امل�شهد الإقليمي والعاملي .وبخطى
ث��اب �ت��ة ي�ع�م��ل ال �� �ص �ن��دوق ل �ي �ك��ون �أح� ��د �أك�ب�ر
ال�صناديق ال�سيادية يف العامل ،حيث ي�ستهدف
�أن تتجاوز �أ�صوله  7.5تريليون ريال �سعودي
يف عام .2030
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آفاق

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

د .عبد اهلل بن �سعد الأحمري

لقاح "كوفيد "19 -السعودي

�سعدت ج��د ًا مع كل من ف��رح بخرب جن��اح الفريق العلمي
والبحثي من معهد الأبحاث واال�ست�شارات الطبية بجامعة
الإمام عبدالرحمن بن في�صل بالدمام بقيادة الدكتورة �إميان
املن�صور يف التو�صل �إىل لقاح �سعودي م�ضاد لفريو�س
كورونا  ،19-COVIDوالذي ّ
مت االنتهاء من الدرا�سات
قبل ال�سريرية ون�شر البحث ،فيما �أو�ضحت اجلامعة ب�أن
التجارب ال�سريرية �ستتم بعد �أخذ املوافقات الالزمة".
ال�شك �أن ما حتقق يعد �إجنا ًزا عامليًا وكبري ًا �إذ �إن االنتهاء
من الدرا�سات قبل ال�سريرية ون�شر البحث يف حد ذاته
��ص��و���ص��ا مل��واج��ه��ة
ي��ع��دان خ��ط��وة رائ����دة وك��ب�يرة  ،وخ��� ً
وحما�صرة وتطويق مر�ض اقرتب من حاجز الـ  ١٠٠مليون
�إ�صابة  ،و�أودى بحياة مليوين فرد يف كل �أنحاء العامل يف
كارثة وبائية مل ت�شهدها الب�شرية يف التاريخ  ،وبذلك ف�إن
التو�صل �إىل لقاح �سعودي يعزز وي�ؤكد املكانة البحثية
والعلمية للمملكة  ،فالتقدير مو�صول جلهود الفريق البحثي
يف اجناز مراحل البحث ون�شره  ،و�سط الدعوات ب�أن تنجز
املراحل الالحقة يف �أ�سرع وقت  ،وتدخل ال�سعودية �ضمن
الدول الرائدة يف �صناعة لقاح كورونا ومكافحة املر�ض.
بالت�أكيد ه��ذا الإجن���از ي�ضاف ملنظومة الإجن����ازات التي
حققتها بالدنا  -بف�ضل الله -وتوفيقه يف جمال الأبحاث
الطبية  ،وي�ؤكد متانة وقوة و�أهمية دعم الأبحاث الطبية
مبختلف جماالتها وتخ�ص�صاتها حتى ت�صبح منجزات
�سعودية عاملية وال تقت�صر على دوره���ا الأك��ادمي��ي يف
اجلامعات �أو مراكز الأبحاث فقط � ،إذ �إن جميع االمكانيات
الب�شرية والتقنية متوفرة لدينا  ،وكل مانحتاجه فقط هو
كيان �سعودي يتوىل م�س�ؤولية الإ���ش��راف على الأبحاث
الطبية وو���ض��ع �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ات��ه��ا وخططها و�أنظمتها
وميزانياتها مبا يحقق الأهداف املرجوة لها  ،فاال�ستثمار
يف ه��ذا امل��ج��ال يعد م��ن �أه���م ال�����ض��رورات الوطنية التي
وخ�صو�صا بعد ا�ست�شراء فريو�س
يفر�ضها الواقع اجلديد
ً
كورونا وحتوّر �سالالته.
وخالل انت�شار جائحة كورونا مل�سنا جميعًا كيف ت�سابقت
الدول العاملية يف جمال الأبحاث يف مواجهة ال�ضيف الثقيل
"الفريو�س املزعج" فبعد �سل�سلة من الأبحاث والدرا�سات
والتجارب ال�سريرية �أعلنت معظم الدول عن التو�صل �إىل
لقاح كوفيد ، ١٩-كما ك�شفت النقاب عرب ع��دة درا�سات
و�أب��ح��اث علمية عن �أ���س��رار وغمو�ض �سالالت الفريو�س
ال�شر�س ،وك��ل ذل��ك حتقق بالبحث العلمي وتخ�صي�ص
ميزانيات �ضخمة وك��ب�يرة ،مم��ا يج�سد �أن الأ���س��ا���س هو
وجود بنية حتتية قوية وميزانية منفردة لتحقيق �أهداف
الأمن ال�صحي.
فهذه �أمنية م��رج��وة ب���أن يكون لدينا كيان وطني عاملي
للأبحاث الطبية ال يقت�صر دوره على الأب��ح��اث فقط بل
يتعداه يف �إن��ت��اج اللقاحات والأدوي����ة وخ��دم��ة الر�سالة
الإن�سانية.
والله من وراء الق�صد  ،و�سالمة �صحتكم.

:

تأجيل مواعيد الجرعة األولى
لحين وصول التطعيم الجديد
الجرعة الثانية متوفرة لمن أخذ األولى  ..وال داعي للقلق
البالد – مها العواودة

�أكد املدير الطبي لربنامج اللقاحات بوزارة ال�صحة ال�سعودية
�سامي املدرع �أن وزارة ال�صحة تتبع كافة الإجراءات امل�صرح
بها م��ن قبل منظمة ال�صحة العاملية التي ت�ضمن حت�صني
املطعمني باجلرعة الأوىل ،م�شري ًا �إىل �أن �إع���ادة جدولة
التطعيم تعود �إىل نق�ص الإم��داد املفاجئ من �شركة فايزر،

حيث مت ت�أخري كل امل�سجلني لأخذ اجلرعة الأوىل �إىل حني
و�صول الإم��داد �أو اعتماد لقاح جديد من قبل هيئة الغذاء
والدواء ال�سعودية التي هي يف طور درا�سة عر�ض �شركتني
دوليتني بالإ�ضافة �إىل لقاح فايزر املعتمد من �أجل ا�ستكمال
التطعيمات واجلرعات الأوىل ملن مل ي�أخذ التطعيم .الفت ًا �إىل
�أن جدولة التطعيم هي تعديل يف وقت �أخذ اللقاح للم�سجلني

من قبل وزارة ال�صحة ال�سعودية ،يف حني �أن اجلرعة الثانية
متوفرة ملن �أخذ اجلرعة الأوىل وال داعي للقلق و�ستتم يف
وقتها امل��ح��دد .وع��ن امل��راك��ز الطبية املخطط الفتتاحها يف
مناطق خمتلفة داخل اململكة ،قال املدرع  ":مازال جتهيزها
قائما وفتح �أبوابها مرهون بتح�سن الإمداد يف التطعيم� ،أو
اعتماد لقاح جديد من قبل هيئة الغذاء والدواء ال�سعودية".

"البيئة" تستعيد 200
ألف متر ²من التعديات

الريا�ض ـ البالد

متحدث الصحة :تزايد حاالت كورونا وندعو للتقيد باإلجراءات
الريا�ض ـ البالد

 ق��ال املتحدث الر�سمي ل��ل��وزارة الدكتور حممد
العبدالعايل ب�أننا نالحظ ونر�صد يف اململكة خالل
الأ�سبوعني املا�ضيني تزايدًا يف ت�سجيل احلاالت
وال تزال يف حدود ال�سيطرة والتحكم بـحمدالله،
ولكن هذا الأم��ر يدعونا �إىل رفع اليقظة واحلذر
ب��ال��ت��زام��ن��ا وت��ق��ي��دن��ا ب����الإج����راءات االح�ت�رازي���ة.
و�أ�ضاف ب���أن منحنى الإ�صابات امل���ؤك��دة ال يزال
يف م�ستويات متدنية ولكن نر�صد ارتفاعً ا يف �آخر
�أ�سبوع بلغ  ٪ 29عن الأ�سبوع الذي قبله ،وال نريد
لهذا املنحنى �أن ي�ستمر بالت�صاعد وذلك بتقيدنا
باالحرتازات .و�أ�شار �إىل �أن الإ�صابة بـفريو�س
كورونا بعد اللقاح واردة ،وال�سبب لأن ح�صول

shahm303@hotmail.com

املناعة ال ي�أتي مبا�شرة بعد �أخذ اجلرعة .و�أو�ضح
ال��دك��ت��ور حممد ال��ع��ب��دال��ع��ايل ب���أن��ه بعد اجلرعة
الأوىل يحتاج اجل�سم من �أ�سبوع �إىل �أ�سبوعني
حتى ي�صل �إىل بداية بناء املناعة داخل اجل�سم،
كذلك بعد اجلرعة الثانية �سيحتاج من �أ�سبوع �إىل
�أ�سبوعني للو�صول للمناعة العالية التي جتعله يف
م�ستوى مقاوم �ضد هذا الفريو�س.
وذكر ب�أن الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19
بلغ ع��دده��م حتى الآن  391643جرعة معطاة،
واليزال �إعطاء اللقاح م�ستمرا حتى الآن ،م�ضيفا
ب����أن ال��ل��ق��اح ه��و امل��ف��ت��اح وال�����س�لاح ال��ق��وي ال��ذي
�سيجعلنا يف �أم��ن �صحي� .إىل ذلك �أك��د املتحدث
الأم��ن��ي ل���وزارة الداخلية املقدم ط�لال ال�شلهوب

�أن التجمعات املخالفة كانت ال�سبب يف زي��ادة
احلاالت امل�سجلة حديث ًا .من ناحية �آخرى� ،أعلنت
وزارة ال�صحة ،ام�س ت�سجيل  186حالة �إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا اجلديد لي�صبح الإجمايل
 366371حالة.
تعاف
وقالت ال��وزارة �إن��ه مت ت�سجيل  211حالة ٍ
ج��دي��دة ،لي�صبح الإج��م��ايل  357939حالة ولله
احلمد .و�أك��دت "ال�صحة" ت�سجيل  2حالة وفاة
جديدة ،لريتفع الإجمايل �إىل  6352حالة وفاة.
وك�شفت ال���وزارة �أن ع��دد احل���االت الن�شطة بلغ
 2080واحلاالت احلرجة  331حالة.
كما �أو�ضحت الوزارة �أنه مت تفعيل خدمة العيادات
عن بعد والتي تربط املري�ض بالطبيب.

ا�ستعادت وزارة البيئة واملياه والزراعة بالتعاون مع اجلهات
احلكومية� ،أكرث من � 200ألف مرت مربع من �أرا�ضي املراعي
والغابات التي مت االعتداء عليها يف منطقة ع�سري ،ومت ا�ستالم
املواقع وج��اري تطبيق الأنظمة بحق املخالفني .و�أو�ضحت
الوزارة� ،أن الأرا�ضي امل�سرتدة �شملت � 100ألف مرت مربع من
�أرا�ضي املراعي والغابات مت االعتداء عليها يف مركز �شعف
بلقرن ،و� 50ألف مرت مربع يف مركز امل�ضة ،بالإ�ضافة �إىل 50
�ألف مرت مربع يف حمافظة تثليث .و�أكدت الوزارة� ،أن الأنظمة
والت�شريعات تهدف �إىل تعزيز حماية الأرا�ضي احلكومية مبا
فيها املراعي والغابات ومراقبتها وحمايتها ،و�إع��ادة ت�أهيل
الغطاء النباتيً ،
داعية �إىل احلفاظ على الغطاء النباتي ،وعدم
االعتداء على �أرا�ضي املراعي والغابات.

تعقيم  1945موقعا ومنشأة
تجارية بمنطقة عسير

�أبها  -مرعي ع�سريي

توا�صل �أم��ان��ة منطقة ع�سري ه��ذه االي���ام تعقيم ع��دد من
امل��واق��ع واالح��ي��اء ال�سكنية وامل��راف��ق واملن�ش�آت عرب فرق
خم�ص�صة لال�صحاح البيئي ،وذل���ك �ضمن الإج����راءات
االحرتازية للوقاية من فريو�س كورونا
وقال �أمني منطقة ع�سري الدكتور وليد احلميدي �إن الأمانة
ً
ممثلة بالفرق املخت�صة ب�أعمال الإ�صحاح البيئي والتعقيم
قامت خالل الفرتة املا�ضية ،بتعقيم  ١٩٤٥موقعًا متنو ًعا
ً
حاوية ب�إ�شراف وتنفيذ  ٢٨٥٢من القوى
وتطهري ١٥٨٨٥
والكوادر الب�شرية اخلا�صة بهذه الأعمال االحرتازية.

تفعيل المواعيد المرئية بـ  6إدارات بأمانة جدة

جدة -يا�سر بن يو�سف

فعلت �أمانة حمافظة جدة خدمة املواعيد املرئية للم�ستفيدين
يف � 6إدارات جديدة �ضمن املرحلة الثانية لت�شمل الإدارة
العامة لل�ش�ؤون القانونية ،ال�ش�ؤون الإداري��ة واملالية �إدارة
رخ�ص البناء وامل�شاريع الريادية ،الكروكيات التنظيمية ،نزع
امللكيات والدرا�سات العمرانية ،وي�أتي ذلك يف خطوة جديدة
تهدف �إىل الإرتقاء بخدمة العمالء وتفعيل قنوات التوا�صل
املختلفة وت�سهيل الو�صول �إىل م�س�ؤويل الأمانة واحل�صول

على اخلدمات البلدية دون احلاجة ملراجعة الأمانة.
و�أو���ض��ح��ت مدير ع��ام خدمة العمالء ب��الأم��ان��ة ر�شا عبدالله
باهيثم �أن خا�صية املواعيد املرئية تغطي حاليا � 8إدارات
ويجري تنفيذها تدريجيا لت�شمل جميع الإدارات التي ت�ستقبل
العمالء ح�ضوريا ،الفتة �إىل �أن اخلدمة اجلديدة تتيح للعميل
االت�صال امل��رئ��ي مب�س�ؤويل الأم��ان��ة دون احل��اج��ة للح�ضور
ال�شخ�صي وذلك عرب خا�صية النفاذ الوطني والتي من خاللها
�سيتمكن امل�ستفيد من الدخول �إىل املواعيد واختيار اخلدمة

املطلوبة وحتديد خيار االت�صال املرئي يف حال تفعيله لدى
الإدارة املعنية ثم اختيار املوعد املتاح .و�أ�شارت باهيثم �إىل
�أن امل�ستفيد �سيتلقى ر�سالة ن�صية تت�ضمن معلومات املوعد
ورابط وكود الدخول �إىل خدمة االت�صال املرئي عرب برنامج
( ،)cisco webex meetingsالف��ت��ة �إىل �أن ج��ودة
اخلدمة تتطلب دخول العميل يف ال�ساعة املحددة مع �ضرورة
البقاء يف و�ضع االنتظار وع��دم مغادرة املوعد االفرتا�ضي
حلني الربط مع امل�س�ؤول واحل�صول على اخلدمة.

االعالنات الفردية
املدينة املنورة

• تقدم اىل �إدارة االح���وال املدنية يف املدينة
املنورة املواطنة  /هيله ماطر معراج احمد مفيدا
ان دف�ت�ر حفيظة نفو�سه رق���م  68733ال��ت��اري��خ
1398/2/21ه�����ـ �سجل املدينة امل��ن��ورة ق��د فقدت
منها رقم ال�سجل امل��دين 1039160682 :يرجى
ممن يعرث عليها �أن ي�سلمها لإدارة االحوال املدنية
يف املدينة املنورة او اق��رب ادارة اح��وال مدنية
له .لأن حيازة هذه احلفيظة او اخفائها �أو العبث
مبدوناتها او ا�ستعمالها من قبل غري �صاحبها يعد
خمالفة يعاقب عليها النظام.

جدة

• تعلن  SRI ULPAHاندوني�سية اجلن�سية
ع��ن ف��ق��دان ج���واز �سفرها رق���م AU019968
�صادر من اندوني�سيا بتاريخ 2022/9/4م فعلى
من يجده ي�سلمه للقن�صلية االندوني�سية بجدة او
االت�صال على رقم  920003023وله ال�شكر.
• يعلن ال�سيد /فهد حكمي �أحمد حكمي عن فقدان
جواز �سفرابنه � /أن�س فهد حكمي ميني اجلن�سية
 رق��م اجل���واز ( )10213043ت��اري��خ اال���ص��دار -2021/1/3تاريخ االنتهاء 2027/1/3م �صادر
م��ن ج��دة وعلى م��ن يجده ب�سلمه �إىل القن�صلية
اليمنية ب��ج��دة �أو االت�����ص��ال ع��ل��ى ج���وال رق���م :
0509296457

جازان

• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه
تقدم �إليها املواطن /عمر حم�سن حمد �أل م�ساوى
عريبي �سعودي بالهوية رق��م1052566997 /
بطلب وثيقة متلك م�ؤقتة على �أر���ض��ه الزراعية
الواقعة لقرية املو�سم وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :حم�سن حمد عريبي وطول ال�ضلع/
67,3م.
اجلنوب يحده :الفا�صل بني العربة وبني الزيلع

وطول ال�ضلع94 /م.
ال�شرق يحده :ح�سن علي �أبوطالب عريبي وطول
ال�ضلع268,2 /م.
ال��غ��رب ي��ح��ده :ط�لال حممد حمد عريبي وط��ول
ال�ضلع315,6 /م.
وامل�ساحة الإجمالية16479 :م.2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه
تقدم �إليها امل��واط��ن /حممد عبدالله علي منقار
قي�سي �سعودي بالهوية رق���م1020185300 /
بطلب وثيقة متلك م�ؤقتة على �أر���ض��ه الزراعية
الواقعة لقرية الطوال وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :بني عرار عبدالله حممد احمد عرار
قي�سي وطول ال�ضلع30,3 /م.
اجل��ن��وب ي��ح��ده :ب��ن��ي غ����زاوي �أح��م��د �أب��وط��ال��ب
عبدالله قي�سي وطول ال�ضلع32,6 /م.
ال�شرق يحده :حممد عبدالله جربان منقري قي�سي
وطول ال�ضلع137,8 /م.
ال��غ��رب ي��ح��ده :ورث���ة عبدالله علي منقار قي�سي
وحممد عبدالله علي منقار قي�سي وطول ال�ضلع/
139,8م.
وامل�ساحة الإجمالية4353 :م.2
فمن له معار�ضه يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه
تقدم �إليها املواطنة /زه��راء ج�سا�س علي زيلع
�سعودية بالهوية رق���م 1017745645 /بطلب
وثيقة متلك م�ؤقتة على �أر�ضها الزراعية الواقعة
لقرية املو�سم وحدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :عبده علي ا�سماعيل عريبي وطول
ال�ضلع58,8 /م.
اجلنوب يحده :عبده علي زيلع وط��ول ال�ضلع/

69,1م.
ال�شرق يحده :عبدالباري زيلع وط��ول ال�ضلع/
230,9م.
ال��غ��رب ي��ح��ده� :أح��م��د علي زيلع وط��ول ال�ضلع/
239,9م.
وامل�ساحة الإجمالية15107 :م.2
فمن له معار�ضة يف ذلك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل
هذه املحكمة لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من
تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة العار�ضة وبنا ًء
على املعاملة ال����واردة �إل��ي��ن��ا م��ن رئي�س اللجنة
امل��ي��دان��ي��ة حل��رم احل���دود مبنطقة ج���ازان بالرقم
( )298754وت���اري���خ 1441/5/21ه��������ـ وال��ت��ي
تق�ضي �إثبات متلك املواطن� /سليمان جابر علي
حم��م��دي �سجل م��دين رق��م  1085426706نوع
العقار (�سكني) املوقع املطاريق ال�شمالية وحدوده
و�أط���وال���ه ح�سب ال��رف��ع امل�����س��اح��ي مل�����ش��روع ن��زع
الأمالك برقم( )228كما يلي:
�شما ًال يجده :جابر علي فار�س حممدي
بطول11,7 :م.
جنوب ًا يحده� :سلمان جابر علي حممدي
بطول5,4 :م.
�شرق ًا يحده :جابر علي حممدي
بطول4,7 :م4 +م.
غرب ًا يحده :جابر علي حممدي
بطول3,9 :م4,5 +م.
امل�ساحة الإجمالية54 :م.2
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 برقم ()315699
وتاريخ 1441/6/1ه��ـ والتي تق�ضي �إثبات متلك
املواطنة� /أ�سماء جابر علي حممدي �سجل مدين
رقم 1085426714 /نوع العقار (�سكني) املوقع

املطاريق ال�شمالية وحدوده و�أطواله ح�سب الرفع
امل�ساحي مل�شروع نزع الأمالك برقم( )230كما يلي:
�شما ًال يجده :جابر علي فار�س حممدي
بطول1,6 :م5,7 +م10,2 +م1,7 +م3 +م.
جنوب ًا يحده� :شارع
بطول5,6 :م7,7 +م.
�شرق ًا يحده� :سلمان جابر علي حممدي
بطول4,9 :م4,6 +م6,2 +م2,7 +م13 +م.
غرب ًا يحده :ح�سن جابر علي حممدي
بطول12,4 :م9,5 +م.
امل�ساحة الإجمالية327 :م.2
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 برقم ()298746
وت��اري��خ 1441/5/21ه������ـ وال��ت��ي تق�ضي �إث��ب��ات
متلك املواطن� /سلمان جابر علي حممدي ال�سجل
املدين رقم 1088921828 /نوع العقار (�سكني)
املوقع املطاريق ال�شمالية وحدوده و�أطواله ح�سب
الرفع امل�ساحي مل�شروع نزع الأم�لاك برقم()226
كما يلي:
�شما ًال يجده� :سليمان جابر علي حممدي
بطول6,6 :م8,6 +م.
جنوب ًا يحده� :شارع
بطول9,1 :م3,9 +م2,6 +م1,6 +م.
�شرق ًا يحده :حممد جابر علي حممدي
ب��ط��ول6,7 :م2,5 +م4,7 +م1,5 +م3,8 +م+
4,7م3,5 +م4,3 +م4,6 +م.
غرب ًا يحده� :أ�سماء جابر علي حممدي
بطول1,7 :م2,1 +م5 +م2,6 +م8,5 +م.
امل�ساحة الإجمالية325 :م.2
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 برقم ()298739
وتاريخ 1441/5/21هـ والتي تق�ضي �إثبات متلك
املواطن /حممد جابر علي حممدي ال�سجل املدين
رقم 1088486830 /نوع العقار (�سكني) املوقع
املطاريق ال�شمالية وحدوده و�أطواله ح�سب الرفع
امل�ساحي مل�شروع نزع الأمالك برقم( )229كما يلي:
�شما ًال يجده :جابر علي فار�س حممدي
بطول1,7 +8,4 :م.
جنوب ًا يحده� :شارع
بطول12,1 :م6,2 +م.
�شرق ًا يحده :مفرح جابر علي حممدي
بطول20,6 :م.
غرب ًا يحده� :سلمان جابر علي حممدي
بطول2,8 :م7 +م2,6 +م5,7 +م2,3 +م3+م.
امل�ساحة الإجمالية242 :م2.
فمن له معار�ضة التقدم للمحكمة العامة مبحافظة
العار�ضة يف مدة �أق�صاها �شهر من تاريخ الإعالن.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه تقدم
�إليها ورث��ة /عبدالله احمد عبده حمدي �سعودي
بالهوية رقم 1046538227 /بطلب وثيقة متلك
م�ؤقتة على �أر�ضه الزراعية الواقعة لقرية املحرقة
ال�سفلى والتي حدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال يحده :حممد علي نا�شب وط��ول ال�ضلع
109,3م.
اجلنوب يحده :ورثة علي عبدالله نا�شب وطول
ال�ضلع 122,5م.
ال�شرق يحده :يحيى حممد ظافري وطول ال�ضلع
143,1م.
ال���غ���رب ي���ح���ده���� :ش���ارع �أ���س��ف��ل��ت وط����ول ال�ضلع
146,7م.
وامل�ساحة الإجمالية16730 :م 2فمن لديه معار�ضه
يف ذل��ك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل ه��ذه املحكمة
لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من تاريخه.
• تعلن املحكمة العامة مبحافظة الطوال ب�أنه

تقدم �إليها ورثة /علي �إبراهيم بن يحيى م�شهور
���س��ع��ودي بالهوية رق���م 1037863451 /بطلب
وثيقة متلك م�ؤقتة على �أر�ضه ال�سكنية الواقعة
لقرية الطوال والتي حدودها و�أطوالها كالتايل:
ال�شمال ي��ح��ده :ح�سن حم�سن احل��ازم��ي  +املالك
وطول ال�ضلع 85,4م.
اجلنوب يحده� :شارع م�سفلت  9مرت وطول ال�ضلع
76,4م.
ال�شرق يحده :حممد مهدي �إبراهيم �أقع�ش وطول
ال�ضلع 56,4م.
ال��غ��رب ي��ح��ده :حمطة حم��روق��ات وط���ول ال�ضلع
16,1م.
وامل�ساحة الإجمالية2758 :م 2فمن لديه معار�ضه
يف ذل��ك فعليه تقدمي اعرتا�ضه �إىل ه��ذه املحكمة
لدى الدائرة الق�ضائية خالل �شهر من تاريخه.

ابها

• يعلن /زاي���د على �أح��م��د الع�سريي �سعودي
اجلن�سية عن فقدان بطاقة العمل برقم – 10343
�صادرة من وزارة الدفاع فعلى من يجدها ي�سلمها
مل�صدرها وله ال�شكر.
الطائف
• يعلن ف��اروق احمد عطا الرحمن بنجالدي�ش
اجل���ن�������س���ي���ة ع�����ن ف�����ق�����دان ه����وي����ة م���ق���ي���م رق����م
� 2233792437صادرة من اخلدمات االلكرتونية
فعلى من يجدها ي�سلمها مل�صدرها او اقرب �إدارة
جوازات وله ال�شكر.

املج

• يعلن ARSHAD MUHAMMAD
MUHAMMAD
ASGHAR
باك�ستاين اجلن�سية ع��ن ف��ق��دان ج��واز �سفر رقم
��� AV0164651ص��ادر م��ن باك�ستان بتاريخ
2015/9/7م فعلى من يجده ي�سلمه مل�صدره او
اقرب �إدارة جوازات وله ال�شكر.

الرأي
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تخصصات لخدمة مشاريع الرؤية

م�شوار
ت�شكل ر�ؤية � 2030أهم امل�شاريع التي �أطلقتها
اململكة ،وه��ي تنطوي على فكرة العمل اليوم
م��ن �أج ��ل ال �غ��د وف ��ق �إط� ��ار ع�م��ل ا��س�ترات�ي�ج��ي
ُي�ع�ن��ى بتقليل االع �ت �م��اد ع�ل��ى ال�ن�ف��ط م��ن خ�لال
تنويع م�صادر االقت�صاد يف خمتلف القطاعات
الأخ� ��رى ،وذل��ك بغر�ض �إح ��داث نقلة ونه�ضة
�شاملة غري م�سبوقة يف تاريخ اململكة وال�شرق
الأو�سط قاطبة.
ووف �ق � ًا ل��ر�ؤي��ة  2030ف�ستكون هنالك وظائف
�شتى ووف��رة يف فر�ص العمل تنتجها م�شاريع
ال� ��ر�ؤي� ��ة ،الأم� � ��ر ال � ��ذي ي �ت �ط �ل��ب ال �ت��وج��ه نحو
تخ�ص�صات معينة تكون من�سجمة مع جماالت
تلك امل�شاريع وتقلل ن�سب البطالة يف �صفوف
�شريحة ال�شباب ،فالتعليم اجلامعي وخمرجاته

�أ�صبح يف الوقت الراهن وثيق ال�صلة بق�ضايا
التنمية واح�ت�ي��اج��ات ��س��وق ال�ع�م��ل ،كما باتت
احتياجات وتوجهات التنمية املعا�صرة تنظر �إىل
التعليم اجلامعي من زاوية انفتاحه على ق�ضايا
املجتمع وتلبية اه�ت�م��ام��ات��ه وت���ض��ع خمرجاته
ومدى تلبيتها لعنا�صر اجلودة واملواءمة كمعيار
�أ�سا�سي لنجاح �أية م�ؤ�س�سة جامعية.
وو�صو ًال �إىل تنفيذ ر�ؤي��ة  2030الطموحة على
�أر�� ��ض ال��واق��ع وك �م��ا ي���ش�ير خ�ب�راء التوظيف
واال�ست�شارات املالية ف ��إن هنالك تخ�ص�صات
مطلوبة ب�ق��وة يف ��س��وق العمل ال���س�ع��ودي يف
�ضوء ر�ؤية  2030يف عدة قطاعات �أهمها قطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات وذلك لو�ضع بنية
حتتية رقمية �سليمة تخدم الأن�شطة ال�صناعية

كافة وتكون عن�صر ًا جاذب ًا للم�ستثمرين ،و�أهم
امل �ج��االت يف ه��ذا ال�ق�ط��اع ه��ي ع �ل��وم وب��رجم��ة
احلا�سوب وهند�سة الربجميات وتقنية ونظم
املعلومات والهند�سة امليكانيكية والإلكرتونية،
كما �أن هنالك التخ�ص�صات املرتبطة بقطاع
التجزئة وامل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية من �إدارة
�أعمال واملجاالت املالية واالقت�صادية وال�شريعة
والقانون والت�سويق ونظم املعلومات الإدارية.
وه �ن��ال��ك ق �ط��اع ال �ن �ق��ل وامل ��وا�� �ص�ل�ات ال�سيما
الهند�سة ال�صناعية و�إدارة �سال�سل الإم��داد
وال� �ت� �م ��وي ��ن ،وت �خ �� �ص �� �ص��ات ال� �ق� �ط ��اع امل���ايل
واالقت�صادي وتلك ذات ال�صلة بالقطاع التعليمي
ضال عن قطاع الطاقة النظيفة واملتجددة وقطاع
ف� ً
التعدين كاجليولوجيا وهند�سة البرتول وغريها

وجم��االت قطاع ال�سياحة والريا�ضة والرتفيه
وتخ�ص�صات القطاع الطبي وال�صحي ك��إدارة
الرعاية ال�صحية والتمري�ض والطب الب�شري
مبختلف جماالته وال�صيدلة وغريها ،جنب ًا �إىل
جنب مع االحتياج املطلوب للقطاع الع�سكري
م �ث��ل ه�ن��د��س��ة ال� �ط�ي�ران وال �ف �� �ض��اء وال�ه�ن��د��س��ة
الكيميائية و�إلكرتونيات وميكانيكا الطريان،
كما �أن هنالك جم��االت مهمة يف قطاع التنمية
االجتماعية وال�ع�م��ل التطوعي وق �ط��اع تطوير
املحميات الربية واحلياة الفطرية خا�صة جماالت
ال�ع�ل��وم البيئية واجل�ي��ول��وج�ي��ة وغ�يره��ا بجانب
جماالت قطاع الثقافة والفن والرتاث.
و�أخ� �ل� �� ��ص �إىل �أن ال� �ت� �غ�ي�رات االق �ت �� �ص��ادي��ة
والتقنية التي ي�شهدها ع��امل اليوم حتتاج �إىل

د.جواهر بنت عبد العزيز النهاري

التخ�ص�صات التقنية وال�برجم��ة وك��ذا العلوم
التطبيقية الأخ��رى التي تخدم م�شاريع الر�ؤية
بعيد ًا ع��ن تلك امل�ج��االت الأك��ادمي�ي��ة التقليدية،
الأم��ر الذي يدفع �إىل �إع��ادة النظر يف اجلدوى
الفعلية ملخرجات اجلامعات وجودتها و�إحكام
التن�سيق بني املنتج اجلامعي واحتياجات �سوق
العمل بل التنمية برمتها.

باحثة وكاتبة �سعودية
@J_alnahari

كلنا فخر

يف ظالل القانون

نجود عبد اهلل قاسم

أزمة كورونا والرجوع
إلى الذات

اطلعنا وا�ستمعنا �إىل الأخبار عن فريو�س كورونا يف �أول يوم
بكل ا�ستهتار ملجرد الف�ضف�ضة مع الآخرين ونقل اخلرب ك�أي
خرب عادي ال يخ�صنا! ومل نكن نعلم �آنذاك ب�أن م�صري العامل
مرتبط بهذا الفريو�س اخلفي بقدرة الله �سبحانه وتعاىل و�أنه
�سيغري من اخلارطة الب�شرية ويبدل حال العامل !
انت�شر الفريو�س وت�سارعت اخلطى ملكافحته واحليلولة دون
انت�شاره ظنا من اجلميع ب�أنه �سيزول ب�سرعة كما ظهر ب�سرعة،
ولكن هيهات هيهات ف�أعداد املر�ضى يف ازدياد و�شبح املوت
يخيم ويهدد اجلميع مما ا�ضطرنا حلجز �أنف�سنا طاعة لأمر
اجلهات املخت�صة ،وخوفا على �أنف�سنا و�أهالينا من اال�صابة
باملر�ض �أو نقله للأحباب ومن يعزون على قلوبنا.
ويف غمرة ه��ذا الهروب واخل��وف وجدنا القناعة  .وتفتحت
�أذهاننا على النعم التي �أنعم الله بها علينا ومن �أهمها نعمة
الأم ��ن والأم� ��ان ال�سيا�سي وال���ص�ح��ي واالج�ت�م��اع��ي ونعمة
االنتماء �إىل دولتنا احلبيبة.
تنبهنا ورتبنا �أولوياتنا الأهم ثم املهم وتيقنا من �أهمية الأهل
والعائلة يف حياتنا ،وقربهم وتعلق قلوبنا بهم و�أن احلياة
بجميع ملذاتها ال ت�ساوي فقد حبيب  ..تركنا الت�صنع وحب
الرفاهية و�صغائر الأم��ور وتوافه امل�شاكل ،واحت��دت قلوبنا
ملحاولة النجاة من هذه اجلائحة وهذا الفريو�س.
مل نعد نفكر اىل �أية وجهة يجب �أن ن�سافر؟ �أو ما هو املطعم
�أو الكافية الأح��دث؟ و�أهملنا متابعة �أح��دث خطوط املو�ضة!
وتركنا ك�ثرة الطلبات والتعجيزات التي كانت ال�سبب يف
تفريق العوائل ،ون�شوء امل�شاكل بني الزوجني ومع الأبناء ..
تركنا متابعة ال�سناب �شات واالن�ستقرام و�أخ�ب��ار امل�شاهري
وتوافه الأمور التي كانت �سبب ًا النت�شار حاالت الطالق!
احتد العامل على قلب واح��د ،يت�أمل ملا مير به طفل �أو فرد �أو
عائلة يف �أق�صى بقاع العامل! �أ�صبحنا فعال مهتمني بغرينا
ونبكي على فقيد ال نعلم جن�سيته �أو حتى لغته وك�أنه فرد منا
!!و�أ�صبحنا ن�سعى حلماية جمتمعنا وحماية عوائلنا مع علمنا
الأكيد بقيمة كل فرد منا!
ويخطر �أم��ام�ن��ا � �س ��ؤال مهم ج��دا :ه��ل كنا نحتاج ف�ع�ل ًا �إىل
فريو�س كورونا لي�صفعنا وينبهنا �إىل جميع النعم التي �أغدق
الله �سبحانه وتعاىل بها علينا ؟ وهل �سنعود لنف�س الأنانية
املفرطة وحب الذات واملظاهر والبعد عن الأحباب؟ ام �سنتحد
ونهتم باجلميع لأننا وح��دة �صغرية وما ي�صيبهم �سي�صيبنا
بالت�أكيد ؟ هل �سنهتم بتوطيد العالقات والبعد عن ال�شكليات
واالهتمام بالأهم ثم املهم ونرتفع عن توافه الأمور؟ نرجو ذلك.
@NUJOODQASSIM

م � ��دى ع� �ق ��ود ل�ي���س�ت�م��ر
كلنا فخر مبا ن�شاهد من
ل� �ع� �ق ��ود ط ��وي� �ل ��ة ل��ذل��ك
اجن��ازات بوطننا الغايل
ا�� �ص� �ب ��ح امل � ��واط � ��ن ه��و
ع �ل��ى ك��اف��ة اال���ص��ع��دة،
امل� � � ��ؤمت � � ��ن ع � �ل� ��ى ه� ��ذه
ت �ق��دم ��س�ي��ا��س��ي وت �ق��دم
ال�ث�رواث وك�أنها االرث
ع� � ��� � �س� � �ك � ��ري وت� � �ق�� ��دم
ال��ذي ت�ت��وارث��ه الأج�ي��ال
اق�� �ت�� ���� �ص� ��ادي وت � �ق� ��دم
ال بعد جيل.
ثقايف ،كل هذا ي�شاهده
جي ً
ابراهيم بن ناصر المجحدي
ف��امل�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى البيئة
ال � �ع� ��امل ق� �ب ��ل امل���واط���ن
وامل�ح��اف�ظ��ة على الطرق
ال�سعودي واملقيم على
واملحافظة على املن�ش�آت
ار� � � ��ض ال� ��وط� ��ن ال� ��ذي
ي�ست�شعره حيث مل يعد هناك قرى داخل اململكة العربية واملحافظة على االمن واملحافظة على املوارد وامل�صادر
ال�سعودية بل ا�صبحت هناك مدن م�صغرة ت�شتمل على ك��ل ه��ذا م��ن امل��واط �ن��ة احل �ق��ة وي�ع�ت�بر اق��ل م��ا يقدمه
كافة اخلدمات التعليمية وال�صحية واخلدمية وباف�ضل املواطن ال�صالح لوطنه.
لذلك يجب علينا ان نفخر مبنجزاتنا وان نفخر ب�أبنائنا
املعايري واملوا�صفات واملقايي�س الدولية.
كل هذه اجلهود التي تبذلها قيادتنا الر�شيدة الهدف وجناحاتهم ونفخر مبا و�صلنا اليه وان نحافظ على
منها ان يحظى املواطن ال�سعودي بحياة هانئة وكما ت�ل��ك امل��ق��درات وامل�ك�ت���س�ب��ات ون���زرع ذل��ك ب��االج�ي��ال
يعلم املتابع ال�سرتاجيات الدولة يف التطوير العمراين ونفعل الدور االجتماعي الذي يطور من البناء والتقدم
واخلدمي والبنية التحتية ان كل هذا ي�ؤ�س�س له على لننه�ض بهذا البلد املعطاء لكل تقدم وجناح.

فكر وقلم

أنت
المُعلم
صالحة الشيخي

يحلمون ب ��أن يكون لهم �ش�أن
كثري ُه��م من
ُ
عظيم يف �أحد جماالت احلياة التي ُيحبونها منذ
احللم �إىل
�أن كانوا �صغار ًا ،وا�ستمر معهم ذلك ُ
�أن و�صلوا ملرحلة م��ا ،ثم وج��دوا �أنف�سهم غري
قادرين على حتقيقه ،بل �أن ذلك الأم��ر هو من
املُ�ستحيل بعينه.
وعند �س�ؤالهم عن ال�سبب وراء ا�ستحالة ذلك
الأم� ��ر ،جت��ده��م غ��ال�ب� ًا م��ا ُي��رج�ع��ون��ه �إىل ف��وات
الأوان؛ �إم��ا ب�سبب �أعمارهم� ،أو ع��دم �إمكانية
احل�صول على قبول من اجلهات التعليمية التي
ومتنحهم
ت�ؤهلهم لأن يكون لديهم املعرفة الكافية
ُ
الفر�صة لتطوير قدراتهم وتوجيههم حتى ي�صلوا
�إىل �أهدافهم التي يطمحون الو�صول �إليها.
العمر باعتبار �أنه لي�س
و�إذا ما جتاوزنا عامل ُ
عقبة حقيقية يف غالب الأح�ي��ان عند �أ�صحاب
ال �ط �م��وح��ات اجل � ��ادة ،ي�ت�ب�ق��ى ل��دي �ن��ا �إ��ش�ك��ال�ي��ة
اكت�ساب املعرفة والتعلم ،تلك الإ�شكالية التي
ك��ان��ت وم��ا زال ��ت ال���س�ب��ب يف حتطيم الكثري،
ومنعهم من التقدم خطوة للأمام !
نعم؛ ال ن�ستطيع �أن ننكر – ب�أية – ح��ال من
الأح��وال �أن تلك العقبة قد تكون موجودة لدى

البع�ض ممن لي�س لديهم القدرة على االلتحاق
باجلهات التي تقدم التعليم ب�صورته املنهجية
املنظمة ب�سبب ظ��روف�ه��م امل��ادي��ة �أو حتى عدم
توفر الوقت الكايف لديهم ليلتحقوا بها ،علم ًا
ب ��أن لديهم الرغبة يف التعلم وتطوير ذواتهم
باملجاالت التي يحبونها.
وه��ذه الإ�شكالية من املُمكن �أن تحُ ل يف احلني
الذي ُندرك فيه مفهوم ‹‹التعلم الذاتي›› ،والذي
يكون فيه �صاحب الطموح هو املُعلم الأول لذاته
من خالل البحث اجلاد ب�شتى الو�سائل عن كل
�صغرية وكبرية تخ�ص ما ُيريد تعلمه ،ولعل هذا
الأمر لي�س بالع�سري يف ظل ما يتوفر لدينا من
�أدوات كثرية على ر�أ�سها �شبكة الإنرتنت املليئة
باملعلومات.
العربة احلقيقية دائم ًا هي بالقيمة التي نكت�سبها
من املعرفة وتظهر على �سلوكنا ،بل وقد تتيح
لنا من الفر�ص ما يو�صلنا �إىل طموحاتنا ب�شكل
�أ��س��رع و�أج ��در مم��ن �سبقونا ،الأه��م دائ�م� ًا �أال
ت�ستهن ب��ذات��ك وتعلم معنى وكيفية ‹‹التعلم
الذاتي››.
szs.ksa73@gmail.com

إدارة الضغط النفسي
بال�شك نعلم جميع ًا �أن ال�ضغط ه��و ال�ق��وة ال��واق�ع��ة على وح��دة
امل�ساحات يف االجتاه العمودي ُمبا�شرة وهذا ال�ضغط ي�ستخدم
فيما له ،ولكن م��اذا لو اننا وقعت علينا هذه القوة ال�صادمة يف
جميع م�ساحاتنا كلها وملأتها وت�سببت لنا ب�ضغط نف�سي حاد؟!
�إن املرونة التي ت�ؤهلنا للتعامل مع جميع مطالب حياتنا مهمة جد ًا
وقد جند اننا يف مرحلة ما نقف على املحك ام��ام مطالب احلياة
ونفقد �سيطرتنا على ادارتها بل ا�صبحت املطالب خارج �إرادتنا
ونظن ان ال�سيطرة قد �أ�صبحت �شبه م�ستحيلة ولكن لو ت�ساءلنا
مع انف�سنا �:أل�سنا مرنني يف التعامل ما الذي يحدث لنا؟!
جميعنا منر بهذه الرتاكمات التي ك��ان علينا ان نتخل�ص منها
ولكننا جتاهلناها والتجاهل يحد من دور مرونتنا وذل��ك لي�س
تق�صري ًا يف حقنا ال��ذات��ي ولكننا ك��ان علينا مواكبة االح��داث
املتغرية ال�سريعة مما ادى اىل ال�شعور بال�ضغط احلاد علينا وقد

نو�ضع يف مواقف ب�سيطة وتكون ردة الفعل مبالغة فيها وهذا
ب�سبب تراكم ال�ضغوط علينا.
ي�ؤثر ال�ضغط النف�سي علينا �سلب ًا ب�شكل جامح وعلى دافعيتنا
و يكبح جماح حب احلياة و جمالها عنا و قد يجعلنا نن�سحب
وننعزل عن املجتمع ب�سبب �سوء االحوال املزاجية و عدم القدرة
على االن�سجام و قد ي�سبب ال�ضغط النف�سي اعرا�ض ًا �صحية لأن
اجل�سم يتحدث عندما تكون احلالة النف�سية لي�ست على ما يرام.
اننا نعي�ش يف بيئات متغرية و اذا كانت ا�ستجابتنا للمتغريات
غري موزونة ف�إننا �سن�صاب بال�ضغط النف�سي والذي ي�سبب �سوء
املزاج النف�سي والتوتر والقلق وعدم القدرة على مواجهة املواقف
و �سرعة اال�ستثارة و الغ�ضب الالمربر يف بع�ض االحيان و هذا
قد يحد من قدراتنا.
اننا منتلك القدرة العالية على التكيف و حتقيق املوازنة النف�سية

فاطمة نهار يوسف

الذاتية لأننا نتمتع باملرونة الذكية والتي يت�سنى لنا من خاللها
التخل�ص من ال�ضغوط النف�سية وعلينا ان نتفاعل ب�شكل ايجابي مع
امل�شاكل وامل�صاعب وان نبتعد عن م�صادر ال�ضغط وتخ�صي�ص
وقت لذواتنا نكافئ به انف�سنا لتح�سني �صحتنا النف�سية و�سرعة
اال�ستجابة للمتغريات واالنتقال بكل �سهولة اىل املراحل االخرى.
التخل�ص من ال�ضغوط مطلب لأننا مهمون لأنف�سنا ومل��ن حولنا
وملجتمعنا.

إبراهــيم العُقــيلي

استغاثة في مقبرة
�أكتب اليوم عن معاناة �أجزم �أن معظمكم
ومير بها كلما قرر �أن يذهب لإحدى
مر
ُ
ّ
م�ق��اب��ر م��دي�ن��ة ال��ري��ا���ض وامل� ��دن ال�ك�برى
يف امل�م�ل�ك��ة ..امل�ع��ان��اة ه��ي �أن م��ن يذهب
للمقربة للم�شاركة يف ت�شييع وم��واراة
املتوفى يجد نف�سه يف حرية كبرية ،ويف
حركة دائبة بني القبور يبحث عن قرب من
ذه��ب لت�شييعه ..ول�ك��ي ال ي�ق��ال �إن هذا
ب�سبب كــورونـا ،ف��إن��ه ك��ان ه��ذا يحدث
قبل جائحة كــورونـا ومازال �إىل اليوم..
يظل ال��واح��د منا ي��دور بني القبور ينظر
يف الوجوه لعله يجد وجه ًا يعرفه ليهتدي
لقرب م��ن ذه��ب لت�شييعه ..وي�ظ��ل يتنقل
بني القبور ..بخا�صة �إن كانت اجلثامني
ك�ث�يرة ،وهنا تكون املهمة معقدة ،فبني
حرج �س�ؤال النا�س :هل هذا قرب فالن �أو
فالنة ،وي�ستمر يف ال�س�ؤال �إىل �أن تنتهي
مهمة امل��واراة والدفن ،وقد يغادر النا�س
املقربة وهو مل يهتد ل�ضالته� ،أو قد يت�سلل
امللل واحل��رج �إىل داخله فيغادر املقربة
دون �أن ي�ؤدي واجب الت�شييع والعزاء..
وزادت ه� ��ذه الإ���ش��ك��ال��ي��ة م ��ع ج��ائ�ح��ة
كــورونـا وارت��داء النا�س ِكمامات غطت
وجوههم ،ف�صار من �شبه امل�ستحيل �أن
تعرف حتى �أخاك �أو ابن عمك ..ما يحدث
يف املقابر �إرب ��اك وارت �ب��اك ال ح��دود له،
وحرج و�إحراج ال نظري له ..وظل �سنوات
و� �س �ن��وات دون �أن ي �ج��د م��ن يت�صدى
لتنظيمه ،مع �أن التنظيم �سهل للغاية وال
يكلف �شيئ ًا ..جمرد لوحات خ�شبية تعد
�أول م��رة ويل�صق عليها ا� �س��م املتوفى
وتو�ضع واقفة ب�شكل وا�ضح بجانب كل
قرب ي�ستدل بها من يتجمعون يف املقربة
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ت�شييع م��وت��اه��م ..فهل
ه��ذه مهمة معقدة؟ �أم م�ستحيلة التنفيذ
ل��و �أ�ضيفت للعقد املُ�ب�رم م��ع ال�شركات
املتعهدة بت�شغيل املقابر؟.
واالرت� �ب ��اك ن�ف���س��ه ي �ن �ت��اب ال �� �ص�لاة على
اجلنائز بعدما �صارت ت ��ؤدى يف املقابر
�إث ��ر اجل��ائ�ح��ة ،ف�ترى �صفوف ًا ال ترتيب
فيها وال تنظيم وال تباعد وال اح�ترازات
مما تق�ضي به الأنظمة وم��ا يطبق خارج
املقربة..
ث��م يلي دف��ن اجل �ن��ازة ارت �ب��اك �آخ��ر عند
ت��زاح��م ال �ن��ا���س ل �ت �ق��دمي واج� ��ب ال��ع��زاء،
و�إ�صرار البع�ض على العناق واالحت�ضان..
وال�س�ؤال الذي يرمي نف�سه بقوة� :أال ميكن
تنظيم كل ذلك؟ ملاذا تركت الأم��ور لعمالة
حظها من التعليم �شبه منعدم؟ �أين م�شرفو
ومراقبو ال�شركات امل�شغلة للمقابر عن مثل
ه��ذا االرت�ب��اك والتزاحم ال��ذي يحدث يف
املقابر؟ مع العلم �أن هذا هو حال املقابر يف
املدن الكربى املزدحمة بال�سكان ،لي�س من
اليوم بل منذ �سنوات طويلة ،دون �أن تكون
ه�ن��اك م �ب��ادرة ت��زي��ح ه��ذا االرت �ب��اك وه��ذه
الفو�ضى ،وتعطي �صورة طيبة لعمليات
ت�شييع ومواراة املوتى يف مقابرنا ،املرجو
�أن جتد هذه الكلمات �صدى لدى اجلهات
املعنية فرتفع معاناة النا�س ..وال تكون كما
يقول املثل ال�شعبي�" :صيحات ا�ستغاثة
يف مقربة".
والله املوفق.
@ogaily_wass
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فجر الصحافة السعودية

شركات تتقدم لتم ُلك «رأس الخير»
الريا�ض  -البالد

دعت امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة ،عدد (� )7شركات وحتالفات
ا�سرتاتيجية مُ�سبقة الت�أهيل لتقدمي عرو�ضها للم�شاركة يف �أعمال
تنفيذ تخ�صي�ص منظومة �إنتاج ر�أ�س اخلري ،حيث يتوىل التحالف
الفائز متلك ن�سبة ( )% 60من �شركة امل�شروع كما يتوىل �أعمال
الإدارة والت�شغيل وال�صيانة.
ويُعد هذا امل�شروع �أوىل جمموعات �إنتاج امل�ؤ�س�سة التي �سيتم
تخ�صي�صها ب�إ�شراف من اللجنة املعنية بالتخ�صي�ص يف قطاع

اجلاذبة لال�ستثمار ،والتي وافقت اللجنة م�ؤخرا على �أن تكون �أول الأ�صول
الإنتاجية التي جتري م�شاركتها مع القطاع اخلا�ص.
وتعد حمطة حتلية املياه و�إنتاج الكهرباء من بني عدد من الأ�صول احلكومية
التي تبيعها يف �إط��ار م�سعاها للخ�صخ�صة بهدف تنويع �إي��رادات احلكومة
وتقلي�ص االعتماد على النفط.
وتعمل املحطة منذ عام  ،2014و�ستنتج  1.025مليار مرت مكعب من املياه
املحالة يوميا عند العمل بكامل طاقتها لإمداد الريا�ض ومناطق �أخرى� ،إ�ضافة
�إىل توليد طاقة كهربائية بقدرة  2650ميغاوات.

البيئة واملياه والزراعة ومب�شاركة فاعلة من وزارة البيئة واملياه والزراعة
واملركز الوطني للتخ�صي�ص وال�شركة ال�سعودية ل�شراكات املياه.
ويف �سياق مت�صل ،بد�أت "التحلية" التح�ضري لطرح باقي جمموعات الإنتاج
التي تت�ضمن منظومتي �إنتاج ينبع وال�شعيبة ومنظومات الإنتاج التي يجري
�إن�شا�ؤها حالي ًا مل�شاركة القطاع اخلا�ص ،وذلك حتقيق ًا مل�ستهدفات ر�ؤية اململكة
 ،2030ومتا�شي ًا مع تطلعات الدولة لتحفيز اال�ستثمار �أمام �شركات القطاع
اخلا�ص املحلية والأجنبية.
وتعمل حمطة ر�أ�س اخلري وفق �أحدث التقنيات  ،وهي من الأ�صول الواعدة

 10.3مليار ريال فائض تجاري للمملكة
جدة  -البالد

�سجلت اململكة فائ�ض ًا بامليزان التجاري نحو  10.35مليار
ري��ال ( 2.76مليار دوالر) يف �شهر نوفمرب  ، 2020وذلك
بح�سب بيانات الهيئة العامة للإح�صاء.
وقالت الهيئة �إن قيمة ال�صادرات ال�سلعية ارتفعت بنحو

 354مليون ري��ال بن�سبة  %0.6يف نوفمرب  ،2020مقارنة ب�شهر
�أكتوبر البالغة فيه نحو  57.8مليار ريال.
وارتفعت ال�صادرات غري البرتولية بن�سبة � ،%12إىل  20.58مليار
ريال ،مقابل  18.37مليار ريال.
وكانت �أهم ال�سلع املرتفعة اللدائن واملطاط وم�صنوعاتهما ،ومتثل

ن�سبة  %28.9من �إجمايل ال�صادرات غري البرتولية ،وارتفعت بن�سبة
 %11.6بنحو  616مليون ريال ،على �أ�سا�س �سنوي.
وبالن�سبة للواردت �أ�شارت الهيئة �إىل ارتفاعها بن�سبة  %8.4يف
نوفمرباملا�ضي لت�صل �إىل  47.8مليار ري��ال ،مقابل  44.08مليار
ريال لنف�س الفرتة من عام .2019

 % 50من األجر لمدة سنتين

دعم تدريب وتوظيف خريجي وخريجات المحاسبة
جدة  -البالد

�أعلن �صندوق تنمية املوارد الب�شرية (هدف)،
ع��ن م�ساهمته يف حتمل تكاليف توظيف
وت��دري��ب ال��ب��اح��ث�ين ع��ن ال��ع��م��ل يف املهن
املحا�سبية ،وذل��ك بالتعاون م��ع وزارة
امل��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
وال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ع��ودي��ة للمحا�سبني
ال��ق��ان��ون��ي�ين��� ،ض��م��ن م���ب���ادرة دع��م
التوظيف والتدريب املتخ�ص�ص
يف امل���ه���ن امل��ح��ا���س��ب��ي��ة ،ب��ه��دف
زيادة معدالت التوطني وتلبية
احتياجات �سوق العمل ،من
الكوادر الوطنية امل�ؤهلة.

واع��ت��م��د ال�����ص��ن��دوق ،دع��م تكاليف � 5آالف فر�صة
تدريبية يف عدد من التخ�ص�صات املهنية املحا�سبية،
كما يتحمل ن�سبة من الأج��ر ال�شهري للموظف �أو
املوظفة ت�تراوح بني  %30و %50ملدة �سنتني ،وفق
�آليات برنامج دعم التوظيف.
وك��ان وزي��ر امل��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
املهند�س �أحمد بن �سليمان الراجحي قد �أ�صدر قرارًا
وزار ًي��ا يق�ضي بتوطني املهن املحا�سبية يف القطاع
اخلا�ص التي يعمل بها  5عاملني ف�أكرث من ذوي املهن
املحا�سبية بن�سبة .%30
وي�ستهدف ق��رار توطني املهن املحا�سبية توفري
�أك��ث�ر م��ن  9800ف��ر���ص��ة وظ��ي��ف��ي��ة �أب���رزه���ا ،مدير
ح�سابات ،مدير �إدارة الزكاة وال�ضرائب ،مدير �إدارة

التقارير املالية ،مدير الإدارة العامة للمراجعة،
مراجع داخلي ،حما�سب تكاليف وغريها .وا�شرتط
القرار ،ح�صول املحا�سبني ال�سعوديني على االعتماد
املهني من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني .كما ي�شرتط
الحت�ساب املحا�سب ال�سعودي �أال يقل �أج���ره عن
� 6آالف ري��ال ( 1600دوالر) حلملة البكالوريو�س
و 4500ريال ( 1200دوالر) حلملة الدبلوم.
وت���ق���دم م��ن��ظ��وم��ة امل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة وال��ت��ن��م��ي��ة
االجتماعية ح��زم ً��ا م��ن املحفزات مل�ساندة من�ش�آت
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف ت��وظ��ي��ف وت���دري���ب وت���أه��ي��ل
ومتكني املحا�سبني ال�سعوديني يف �سوق العمل ،
توفري فر�ص عمل الئقة للكوادر الوطنية امل�ؤهلة يف
�سوق العمل ،وتعزيز التوطني املنتج وامل�ستدام.

تدشين مسرعة األعمال "سراج"
الريا�ض -البالد

د����ش���ن ن���ائ���ب وزي�����ر امل�����وارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية
للتنمية االجتماعية ماجد بن
ع��ب��دال��رح��ي��م ال��غ��امن��ي �أم�����س
مُ�����س�� ّرع��ة الأع���م���ال للمنظمات
غري الربحية "�سراج" التابعة
للجمعية الأهلية لتطوير العمل
التنموي يف اململكة "تنامي"،
التي ا�ستطاعت بدورها متكني
وت�أهيل وتطوير �أكرث من 40
جمعية �أهلية نا�شئة حتى الآن،
بح�ضور وكيل الوزارة لتنمية
املجتمع �أح��م��د ب��ن �صالح بن
ماجد.
وا����س���ت���ق���ب���ل ال����غ����امن����ي يف
مكتبه �أع�����ض��اء وف��د اجلمعية
امل��ك��ون م��ن ال��دك��ت��ور رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية ف���ؤاد

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

ال��ع��ب��دال��ك��رمي ،والأم��ي�ن العام
خ��ال��د ال���ع���واد ،وم��دي��ر مكتب
�إدارة امل�شاريع عمر احلماد،
ح���ي���ث اط����ل����ع م���ع���ال���ي���ه ع��ل��ى
الربامج واملبادرات التي تعمل

إعالنات محاكم التنفيذ

عليها جمعية "تنامي" الهادفة
�إىل ت��ط��وي��ر ومت��ك�ين القطاع
غري الربحي وت�سريع وترية
�أعماله وت�أهيل قياداته ،و�سط
ب��ي��ئ��ات مهنية وم��ن��ت��ج��ة� ،إىل

ج��ان��ب ا�ستعرا�ض اخل��دم��ات
التي تقدمها اجلمعية خلدمة
القطاع غري الربحي ،وتوفري
كل ما ي�سهم يف تطوير م�سرية
قطاع التنمية االجتماعية.

تعاون بين البريد
والطيران المدني

الريا�ض  -البالد

وق����ع����ت م����ؤ����س�������س���ة ال��ب�ري����د
ال�����س��ع��ودي وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
للطريان املدين اتفاقية �شراكة
تن�ص ع��ل��ى ق��ي��ام ال�بري��د بنقل
وتوزيع ال�شحنات الربيدية من
م��ق��رات الهيئة �إىل جميع مدن
وق���رى اململكة املغطاة بخدمة
ال��ب�ري����د وامل�������ش���م���ول���ة ب��خ��دم��ة
ال��ع��ن��وان ال��وط��ن��ي ،كما �شملت
االتفاقية خدمة الربيد الدويل.
ووق��ع االتفاقية من جانب الربيد
نائب الرئي�س للمبيعات احلكومية
والتجارية املهند�س ريان ال�شريف،
ف��ي��م��ا وق��ع��ه��ا م���ن ج���ان���ب ال��ه��ي��ئ��ة
م�ساعد الرئي�س للخدمات امل�ساندة
جمال بن عبد الله الفوير�س.
وت�أتي االتفاقية �ضمن �سل�سلة من
االتفاقيات النوعية يف �إطار خدمة
"امليل الأخري" التي يقدمها الربيد
ال�����س��ع��ودي ل��ل��ج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة
وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ع�بر �أ���س��ط��ول
���ض��خ��م م���ن امل��رك��ب��ات ت��ع��م��ل على
�شبكة م��ن خ��ط��وط ال��ن��ق��ل وامل��ي��ل
الأخري يف جميع مدن وحمافظات
اململكة.
وتعمل االت��ف��اق��ي��ة امل��وق��ع��ة بني
الطرفني على ت�سهيل الإج���راءات
وتي�سري خدمات قطاع الأعمال ،كما
ت�أتي تعزيزا ال�سرتاتيجية التحول
يف ال�بري��د ال�����س��ع��ودي وخططها
يف التو�سع والتحول يف االعمال
ليكون ال�بري��د ال�سعودي اخليار
اللوج�ستي الأول جلميع القطاعات
كم�شغل وطني ميتاز بالإمكانيات
ال�ضخمة التي جعلته م�ؤخرا الأهم
يف ���س��وق ال�شحن على م�ستوى
�إقليم ال�شرق الأو�سط.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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ad@albiladdaily.com
fardia@albiladdaily.com
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حملة إلكترونية للتعريف بجرائم الميليشيا اإلرهابية ..واألرياني:

الحوثيون يعرضون المنطقة والعالم للخطر بنقض اتفاق "صافر"

القاهرة – حممد عمر

قطعت احلكومة اليمنية ،ب�أن ملي�شيا احلوثي الإرهابية توا�صل مراوغتها
يف ملف خزان ناقلة "�صافر" الذي يهدد بكارثة بيئية واقت�صادية و�إن�سانية،
مطالبة املجتمع ال��دويل بال�ضغط على امللي�شيا لو�ضع حد لتالعبها بامللف،
لأجل �إيقاف الكارثة و�شيكة الوقوع ،ما يهدد اليمن واملنطقة والعامل .وقال
وزي��ر الإع�لام اليمني معمر الأري���اين� ،إن نق�ض ملي�شيا احلوثي الإرهابية
املدعومة من �إي��ران التفاق �أعلنته الأمم املتحدة بخ�صو�ص تقييم و�صيانة
ناقلة �صافر ،ي�ؤكد عدم اكرتاثها بوقوع الكارثة ،م�ؤكدا تراجعها عن التزاماتها
املعلنة باملوافقة على ال�سماح لفريق اخلرباء التابعني للأمم املتحدة ب�إجراء
عملية الفح�ص الفني وتقييم �أ�ضرار اخلزان العائم ،الفتا �إىل �أنها لي�ست املرة
الأوىل التي ترتاجع فيها امللي�شيا احلوثية عن التزاماتها بخ�صو�ص �صافر،
فقد �سبق و�أعلنت املوافقة على ال�سماح للفريق بال�صعود للناقلة يف يونيو
 2020قبل �أن ترتاجع.
وطالب الأري��اين ،الأمم املتحدة واملبعوث الأمم��ي ب�إي�ضاح احلقائق وك�شف
تفا�صيل تن�صل ملي�شيا احلوثي الإرهابية عن االتفاق ،وح�شد الدعم الدويل
لل�ضغط على امللي�شيا للوفاء بالتزاماتها وو�ضع حد للكارثة الو�شيكة التي تهدد
اليمن والعامل ،فيما �أعلن مكتب املبعوث الأممي �إىل اليمن ،مارتن غريفث�،أم�س،
انطالق االجتماع اخلام�س للجنة الإ�شرافية املعنية مبتابعة تنفيذ اتفاق تبادل
الأ�سرى واملحتجزين يف العا�صمة الأردنية ع َمّان .وبح�سب بيان �صادر عن
مكتب املبعوث الأمم��ي ،ف�إن اللجنة ت�ست�أنف مناق�شاتها بني طريف ال ِ ّنزاع يف
اليمن للنظر يف �إطالق �سراح �أعداد �إ�ضافية من الأ�سرى واملحتجزين بعد �إطالق
�سراح � 1065أ�سريا وحمتجزا يف �شهر �أكتوبر املا�ضي.
من جهتهم �أطلق نا�شطون و�سيا�سيون ومواطنون مينيون ،حملة وا�سعة

على مواقع التوا�صل االجتماعي ،لتعريف العامل بجرائم امليلي�شيا احلوثية
الإرهابية منذ انقالبها على ال�شرعية� ،إذ ت�ستمر احلملة حتى اليوم االثنني،
على كافة مواقع التوا�صل االجتماعي حتت ه�شتاغ "احلوثي جماعة �إرهابية".
و�أك��د النا�شطون على �أهمية التفاعل مع هذه احلملة التي تهدف �إىل تعريف

العامل ب�إرهاب امليلي�شيا احلوثية ،وبجرائم اجلماعة �ضد املدنيني والن�ساء
والأطفال وت�صفية املعار�ضني ،وتعذيب املختطفني ،وتدمري املنازل ،و�سرقة
امل�ساعدات الإن�سانية ،وزرع الألغام.
�إىل ذلك ،ر�صد تقرير ملنظمة �سام للحقوق واحلريات تفخيخ امليلي�شيا االنقالبية

أثينا تلوح بالمحكمة الدولية لحسم النزاع مع أنقرة

واشنطن تنتقد أوضاع حقوق اإلنسان بتركيا
البالد – عمر ر�أفت

انتقدت �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن ب�شدة ،حكومة
الرئي�س الرتكي رج��ب �أردوغ���ان ،لعدم احرتامها ق��رارات
املحكمة الأوروب��ي��ة حلقوق الإن�����س��ان وع��دم الإف����راج عن
�سجينني بارزين� ،إذ قالت وزارة اخلارجية الأمريكية� ،إن
الواليات املتحدة تتابع ق�ضية ال�سيا�سي الكردي ال�سجني
والزعيم ال�سابق حلزب ال�شعوب الدميقراطي ()HDP
�صالح الدين دمريتا�ش ،وق�ضية ال�سجني عثمان كافاال الذي
مت �إلغاء حكم براءته هذا الأ�سبوع.
و�أ�ضافت اخلارجية الأمريكية" :ال نزال ن�شعر بقلق بالغ
�إزاء الت�صرف ال�ترك��ي ،وع��دد من لوائح االت��ه��ام الأخ��رى
�ضد املجتمع امل���دين والإع�لام��ي�ين وال�سيا�سيني ورج��ال
الأع��م��ال يف تركيا ،واح��ت��ج��ازه��م امل��ط��ول قبل املحاكمة.
نوا�صل حث تركيا على اح�ترام هذه احلريات الأ�سا�سية
وتقدمي حل �سريع وعادل لهذه الق�ضايا" ،م�ؤكدة �أن احلق
يف حرية التعبري والتجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات هو
�أمر �أ�سا�سي لأية دميقراطية ،و�أن تقوي�ض قدرة الأحزاب
ال�سيا�سية املعار�ضة على امل�شاركة الكاملة يف العمليات
الدميقراطية يقو�ض �صحة �أي دميقراطية .وتابعت " :نحث
تركيا على االمتثال اللتزاماتها الدولية ودع��م احلريات
الأ�سا�سية التي يكفلها د�ستورها".
و�أقر الربملان الرتكي يف دي�سمرب املا�ضي ،قانون ًا ي�شدد من
رقابة احلكومة على منظمات املجتمع املدين واجلمعيات
الأهلية واخلريية ،يف وقت رف�ضت حمكمة يف �أنقرة قرارًا
ملحكمة حقوق الإن�����س��ان الأوروب��ي��ة يق�ضي ب��الإف��راج عن
دمريطا�ش ،املحبو�س احتياطيًا منذ �أكرث من � 4سنوات على
ذمة ق�ضايا تتعلق بدعم الإرهاب ،وهي تهمه دائما يوجهها
�أردوغان ملعار�ضيه دون �أدلة.
و�شنت ال�سلطات الرتكية �أم�س ،حملة قمع جديدة ب�إ�صدار
ق����رارات اع��ت��ق��ال بحق  44قا�ضيا وم��دع�� ًي��ا ع��امً��ا ،بتهمة
ا�ستخدام تطبيق "باليلوك" للرتا�سل الفوري ،كدليل على

مل�ستقبل اليمنيني ،كا�ش ًفا عن �أكرث من  950انتهاكا طال العملية التعليمية خالل
�سنوات احلرب التي ا�شعلتها امليلي�شيا.
ولفت التقرير �إىل �أن تلك االنتهاكات كان لها ت�أثري كبري يف تردي جودة التعليم،
خا�صة املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة ميلي�شيا احلوثي� ،إذ �شملت تغيري املناهج
الدرا�سية ،وجتنيد الطالب ،ووقف رواتب املعلمني ،وفر�ض جبايات مالية على
الطالب ،ومداهمة واقتحام املدار�س ،وحتويلها �إىل ثكنات ع�سكرية و�سجون،
�إ�ضافة لنهب املدرا�س و�إغالقها وتغيري �أ�سمائها ب�أ�سماء رموز للميلي�شيا.
وق��ال التقرير� ،إن جماعة احل��وث��ي االنقالبية عمدت �إىل ت�سيي�س التعليم
و�صبغ املناهج والربامج التعليمية ب�صبغه طائفية� ،شكلت تهديدًا على براءة
الطفولة ،كما مثلت خطورة كبرية على التقارب االجتماعي يف اليمن ،ب�سبب
الأفكار املن�شورة يف مناهج تلك اجلماعة ,والتي ت�سعى �إىل ن�شر ثقافة العنف
والكراهية والتعبئة للقتال و�إلغاء الآخر ،كما ر�صد التقرير تعميم ال�شعارات
ال�سيا�سية جلماعة احل��وث��ي على امل��دار���س ،وتلقني ال��ط�لاب �أنا�شيد خا�صة
باجلماعة� ،إ�ضافة لإقامة ن�شاطات ومنا�سبات ذات توجهات طائفية وحتري�ضية
ت�ساهم يف الت�أثري على الطالب وجذبهم �إىل �ساحات القتال .و�أ�ضاف �أن انت�شار
التجنيد بني الطالب دفع الكثري من الآباء؛ �إما �إىل منع �أبنائهم من الذهاب �إىل
املدار�س �أو نقلهم �إىل مناطق �أكرث �أما ًنا كالقرى �أو املدن التي ال تخ�ضع ل�سيطرة
جماعة احلوثي ،الأمر الذي �أثر عليهم نف�سيًا ،ودفعهم �إىل االنخراط يف �سوق
عمل غري �آمن لتوفري احتياجاتهم املالية �أو لإعانة �أ�سرهم النازحة.
و�أ�شارت التقرير� ،إىل �أن توقف رواتب الآالف من املعلمني �ساهم يف تدهور
التعليم ب�صورة كبرية ،م�ؤكدا �أن �أكرث من  % 60من الكادر التعليمي �أ�صبحوا
بال رواتب ،و�أكرث من  %70من املدرا�س مهددة بالتوقف خا�صة يف املناطق ذات
الكثافة ال�سكانية كتعز و�إب واحلديدة وحجة و�صنعاء وذمار ورمية وعمران.

صباح الخالد رئيس ًا
لمجلس الوزراء الكويتي
الكويت  -وا�س

�أ�صدر �أمري دولة الكويت نواف الأحمد اجلابر ال�صباحً � ،
أمرا
ً
رئي�سا ملجل�س
بتعيني ال�شيخ �صباح اخل��ال��د احلمد ال�صباح
الوزراء الكويتي .وقالت وكالة الأنباء الكويتية� :إن �أمري دولة
الكويت وبعد امل�شاورات التقليدية �أم��ر بتعيني �سمو ال�شيخ
�صباح خالد احلمد ال�صباح ً
رئي�سا ملجل�س الوزراء الكويتي.
وكان �أمري الكويت �أ�صدر � ً
أمرا � ً
أمرييا ،االثنني املا�ضي ،بقبول
ا�ستقالة احلكومة برئا�سة ،ال�شيخ �صباح اخل��ال��د ،وتكليفها
بت�صريف الأعمال العاجلة حتى موعد ت�شكيل احلكومة اجلديدة.

السودان يتمسك بحل
إفريقي ألزمة سد النهضة
اخلرطوم  -البالد

االنتماء �إىل حركة اخلدمة ،التي تتهمها بالوقوف وراء
االنقالب املزعوم منت�صف عام .2016
من جهة ثانية ،قال وزير خارجية اليونان نيكو�س دنديا�س،
�إنه يتمنى �أن تتحلى تركيا بنهج �إيجابي� ،إزاء اجتماع يُعقد
الأ�سبوع املقبل بهدف �إحياء اجلهود لبدء مفاو�ضات ب�ش�أن
مناطق متنازع عليها بني البلدين ،م�شريا �إىل �أنه يف حال
مل تبد�أ املفاو�ضات بعد املحادثات التمهيدية ،يجب �إحالة

يستخدم "الجائحة" للقضاء على سكان اإلقليم ..معارضة لـ

الق�ضية �إىل املحكمة الدولية يف الهاي .و�شدد دنديا�س على
�أن الأمر الوحيد امل�ؤكد هو نهج �أثينا الإيجابي ،معربا عن
�أمله يف �أن يح�ضر اجلانب الرتكي �إىل هذه املحادثات
بالروح نف�سهاً ،
منوها �إىل �أن املحادثات التمهيدية ،التي
توقفت يف �شهر مار�س ع��ام  ،2016مل تكن مفاو�ضات
كاف من التقارب
لكنها �سعت ملعرفة ما �إذا كان هناك قدر ٍ
لإطالق مفاو�ضات ب�ش�أن ق�ضية واحدة حمددة .و�أ�ضاف:

"�أريد �أن �أكون وا�ضحً ا فتلك الق�ضية تتمثل يف �إعادة
تر�سيم املنطقة االقت�صادية اخلال�صة واجلرف القاري يف
بحر �إيجه و�شرق البحر املتو�سط ا�ستنادًا �إىل القانون
الدويل" ،م���ؤك��دا �أن��ه يف ح��ال مل ت��ب��د�أ املفاو�ضات بعد
املحادثات التمهيدية يف ظل عجز الطرفني عن التو�صل
�إىل اتفاق ،ف�إن عليهما �أن يوافقا بن�ص مكتوب على �إحالة
الق�ضية �إىل املحكمة الدولية يف الهاي.

:

نظام الماللي يعتقل األطباء للتخلص من األحواز
البالد  -ها�شم �آل ها�شم

يعي�ش �سكان �إقليم الأح����واز ب�ين مطرقة النظام
الإي���راين ،و�سندان تف�شى وب��اء فريو�س كورونا
امل�ستجد ،خا�صة م��ع انت�شار �ساللة ج��دي��دة من
ال��ف�يرو���س ،وب��ط�����ش احل��ر���س ال���ث���وري الإي����راين
بالأطباء لأجل منعهم من ممار�سة عملهم يف عالج
املر�ضى.
و�أك��دت املعار�ضة الأحوازية ُزهرة وجدان نعمتي
لـ"البالد"� ،أن النظام الإيراين �شن حملة اعتقاالت
وا�سعة يف �صفوف الأط��ب��اء يف وق��ت يتف�شى فيه
وباء كورونا يف الإقليم ،مو�ضحة �أن النظام يتعمد
ع��دم دف��ع ال��روات��ب املت�أخرة للكوادر الطبية ومن
يعرت�ض على ذلك ف�إن م�صريه ال�سجن واالعتقال،
م�����ش�يرة �إىل �أن ال���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة مل
حت�صل على رواتبها منذ �شهر �سبتمرب املا�ضي،
رغ��م املجهود الكبري ال���ذي ت��ق��وم ب��ه تلك ال��ك��وادر
ملواجهة تف�شي الفريو�س يف الإقليم ،الفتة �إىل �أنه
يف الفرتة من منت�صف نوفمرب وحتى بداية يناير
مت اعتقال  60طبيبًا يف املنطقة طالبوا مب�ستحقاتهم
ورواتبهم املت�أخرة.
ولفتت نعمتي �إىل �أن النظام الإي��راين ال يقدم �أي

اهتمام �أو رع��اي��ة طبية تذكر ل�ل�أح��وازي�ين بهدف
التخل�ص منهم بزعم انت�شار الفريو�س بينهم ،مبينة
�أن نظام املاليل يغ�ض الطرف عن اجلهود الدولية
املبذولة ملنع تفادي انت�شار الفريو�س بني املواطنني،
م�شددة على �أن النظام لن يقوم بحمالت من �أجل
تطعيم املواطنني الأحوازيني �ضد الفريو�س.
وح���ول �أو���ض��اع امل��ر���ض��ى امل�صابني ب��ك��ورون��ا يف
الإقليم ،قالت نعمتي �إن النظام الإي��راين ميار�س
نو ًعا من التجارة مبر�ض الأح��وازي�ين ،فمن يريد
ال��رع��اي��ة الطبية يف امل�ست�شفيات عليه �أن يدفع
�أم����واال طائلة ق��د ت�صل �إىل � 100أل���ف دوالر �إذا
كانت احلالة حرجة وحتتاج لو�ضعها حتت �أجهزة
التنف�س اال�صطناعي ،عالوة على الت�أخر يف �صرف
الأدوية للمر�ضى امل�صابني حال و�ضعهم رهن العزل
ال�صحي.
و�سجلت �إي��ران قرابة  1.380مليون حالة �إ�صابة
ب��امل��ر���ض و�أك�ث�ر م��ن � 57أل���ف وف���اة طبقا لبيانات
حكومية ،غري �أن �إي��ران تتعمد التالعب يف �أع��داد
الإ����ص���اب���ات وال���وف���ي���ات ،وت�����ش�ير ت��ق��اري��ر حملية
ودولية موثوقة �إىل �أن �أعداد الوفيات والإ�صابات
بالفريو�س �أ�ضعاف ما تعلنه ال�سلطات.

ج��دد ال�سودان مت�سكه مب�شاركة خ�براء االحت��اد الإفريقي يف
مفاو�ضات حل �أزم��ة �سد النه�ضة مع م�صر و�إثيوبيا .وقالت
وزارة ال��ري وامل���وارد املائية ال�سودانية� ،أم�س (الأح���د)� ،إن
اخلرطوم بد�أت منذ وقت مبكر حتركا دبلوما�سيا لو�ضع املجتمع
الدويل �أمام م�س�ؤولياته من الوعيد الإثيوبي وتهديده حلياة
ن�صف �سكان ال�سودان على النيل الأزرقً ،
مبينة �أن ذلك ي�أتي مع
تبقي �أقل من �ستة �أ�شهر قبل �أن تبد�أ �إثيوبيا يف تنفيذ خطتها
بالبدء يف امل��لء الثاين ل�سد النه�ضة يف يوليو املقبل .وبينت
ال��وزارة �أنها قامت ،بالتن�سيق مع وزارة اخلارجية ،الأ�سبوع
املا�ضي بـ"حملة تنوير وا�سعة ملوقف ال�سودان جتاه ال�سد"،
�شملت معظم �سفراء ال��دول دائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن
الدويل (الواليات املتحدة ،رو�سيا ،فرن�سا ،وبريطانيا) بالإ�ضافة
�إىل �إيطاليا وهولندا والكونغو الدميقراطية ،باعتبارها الرئي�س
القادم لالحتاد الإفريقي ،م�شرية �إىل �أن ال�سودان "ق�صد �إر�سال
ر�سائل وا�ضحة من حتركاته الأخرية لالحتاد الإفريقي ،للت�أكيد
على �أنه ال يزال مع حل الق�ضايا الإفريقية داخل البيت الإفريقي،
بالإ�ضافة �إىل الت�شديد على ال��دور الكبري للمجتمع ال��دويل يف
�إقناع �أدي�س �أبابا بالرتاجع عن موقفها".

لبنان ..تعنت السلطة يطيح
بمبادرة الراعي

البالد – ر�ضا �سالمة

تتجه مبادرة البطريرك ب�شارة الراعي ب�ش�أن تقريب وجهات
النظر ب�ين الرئي�س اللبناين مي�شال ع��ون ورئي�س احلكومة
املكلف �سعد احلريري ،مل�صري �سابقتها الفرن�سية ،ما يدنو البالد
نحو ال�سيناريوهات الأ�سو�أ� ،سيا�سيًا واقت�صاديًا واجتماعيًا،
خا�صة مع خماطر التف�شي ال�سريع لإ�صابات كورونا.
وبعد �أكرث من �شه ٍر على � ِآخر لقاء بني عون واحلريري خلُ�ص �إىل
تثبيت ال�لاءات املتبادلة حيال الت�شكيلة احلكومية ومعايريها
وتوزيع احلقائب فيها ،انتقل اخلالف امل�ستحكم بني الطرفني
�إىل مرحل ٍة �أ�شد احتدامًا يف ال�ساعات املا�ضية ،فكل منها يرف�ض
الآخر وال يقبل مبقرتحاته يف �سجال �أ�شبه مبعركة "ك�سر عظم"
بني الفريقني .ومل تنجح مبادرة الراعي يف ك�سر االنتظار الثقيل
الذي كان �سائدا ملَن يبادر بني عون واحلريري لالت�صال بالآخر
لطلب لقا ٍء ،ومل يتجاوب عون الحلاح البطريرك ب�أن ي�أخذ رئي�س
اجلمهورية املبادرة لعقد االجتماع ،بل باغت الرئي�س اللبناين
اجلميع ببيان ت�صعيدي حمل ر�سائل عدة� ،أولها :رد الت�شكيلة
التي �سبق �أن اقرتحها رئي�س احلكومة املكلف ،مع �ضرورة
التقدم مب�سودة ثانية وف��ق �شروط فريق رئي�س اجلمهورية
مع احتفاظه بت�سمية وزراء الدفاع والداخلية والعدل� ،إ�ضافة
ل��وزراء مكونه ،مما مينحه الثلث املعطل ،وثانيها :دفاع عون
عن جربان با�سيل عرب تربئته من االتهامات ب�أن يكون يعرقل
ت�شكيل احلكومة ،وثالثها :نفي عون �أن حزب الله ي�ضغط عليه
يف ت�شكيل احلكومة ،الأم��ر ال��ذي ي�شري التفاق الطرفني على
ت�أجيل الت�أليف انتظارًا للتطورات الداخلية واخلارجية.
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 1386-10-22- 2427هـ

 1380-6-17 -561هـ

 1386-10-22- 2427هـ

 1386-10-13- 2419هـ

 1386-10-25 -2429هـ

 1386-10-14 -2420هـ

 1386-10-16 -2422هـ

 1380-6-17 - 561هـ

 1386-10-8 -2415هـ

 1386-10-25 - 2429هـ

 1380-6-6 - 553هـ
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ﻧﺤــﺎور أﺻﺤــﺎب اﻟﺸــﺄن واﻟــﺮأي ﻟﻨﻀﻌﻜــﻢ ﻓــﻲ اﻟﺼﻮرة

#أﺳﺮار_اﻟﻘﻬﻮة_ﻓﻲ_اﻟﺼﻮرة

ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺎﻣﺮ ﺿﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة
ّ
ﻣﻊ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺪﻳﻔﺮ

ا ﻟﻠﻴﻠﺔ

9:30

ﹰ
ﻣﺴﺎء
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الرائد يكسب الفتح وتعادل أبها والقادسية

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

عاطف الأحمدي

ألجل الوحدة " ادعموهم "

جدة -هالل �سلمان ت�صوير� -سلطان من�صور -عبدالعزيز �شراحيلي
حقق الأهلي فو ًزا �صعبًا على م�ضيفه
االت��ف��اق (� )1-2أم�����س يف اجل��ول��ة الـ
 15من دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن
�سلمان للمحرتفني.
تقدم الأهلي بهدف مدافعه حممد �آل
فتيل يف الدقيقة  ،58و�شهدت الدقائق
الأخ�ي�رة �إث���ارة كبرية حيث احت�سب
احل��ك��م �سلطان احل��رب��ي رك��ل��ة ج��زاء
لالتفاق يف الوقت بدل ال�ضائع� ،سجل
منها نعيم ال�سليتي هدف التعادل ،لكن
الأه��ل��ي خطف النقاط ال��ث�لاث بعدها
بدقيقتني بهدف �سلطان مند�ش القاتل
الذي رفع ر�صيد الأهلي �إىل  29نقطة،
وجمد ر�صيد االتفاق عند .21

وانتهت مباراة الكال�سيكو بني االحتاد
والن�صر بالتعادل ( )1-1حيث تبادل
الفريقان الهجمات يف ال�شوط الأول،
ويف ال�شوط الثاين ،جنح الن�صر يف
افتتاح الت�سجيل عرب خالد الغنام يف
الدقيقة  ،63ومت��ك��ن روم��اري��ن��ي��و (د
 )3+90م��ن م��ع��ادل��ة النتيجة؛ لريفع
ر�صيد فريقه �إىل  25نقطة فيما بات
لدى الن�صر .21
وع���اد ال��رائ��د ب��ف��وز ث��م�ين م��ن م��ي��دان
م�ضيفه الفتح بعد تغلبه .2/0
�سجل ال��ك��ام�يروين �أرن���و ج��وم هدف
ال��رائ��د الأول م��ن جزائية( د .)22ثم
�أ ّم���ن حممد ال�سهلي النتيجة لفريقه
بهدف من كرة مرتدة (د  )6+90لريفع
ال��رائ��د ر�صيده �إىل  16نقطة ارتقى
بها للمركز الـ  ،12فيما بقي الفتح يف
املركز الـ  11بنقاطه الـ .18
وت��ع��ادل ال��ق��اد���س��ي��ة م��ع م�ضيفه �أب��ه��ا
( )2-2يف لقاء مثري ،حيث �سجل �أبها

هدف التقدم عرب �صالح العمري (د )20
ال��ذي ع��اد و�صنع ك��رة ال��ه��دف الثاين
لزميله التون�سي �سعد بقري (د ،)42
ويف ال�شوط الثاين عاد القاد�سية بقوة
حيث �سجل املتخ�ص�ص ح�سن العمري
ه��دف تقلي�ص الفارقمن ج��زائ��ي��ة (د
 ،)50ثم �أح��رز امللغا�شي �أندريا هدف
ال��ت��ع��ادل (د  ،)59ث��م احت�سبت ركلة
ج��زاء لأب��ه��ا �أه��دره��ا �سرتاندبريغ (د
 ،)89ليظفر ك��ل ف��ري��ق بنقطة ،فبات
ر�صيد �أبها  ،21والقاد�سية .20

 4لقاءات اليوم

وت�ستكمل اليوم مباريات اجلولة الـ
 15بـ  4مواجهات ،حيث ي�ست�ضيف
ال��ب��اط��ن ن��ظ�يره ال��ع�ين يف ال���ـ 3:30
ع�صرا ،والتعاون مناف�سه �ضمك يف
الـ  3:40ع�صرا ،ثم يحل الهالل �ضيفا
ع��ل��ى الفي�صلي يف ال���ـ  6:15م�ساء،
وي�ستقبل الوحدة ال�شباب يف الـ 6:45
م�ساء.

الحزم يتعثر أمام هجر ..وجدة يتخطى العدالة
حائل -خالد احلامد

تعرث فريق احلزم �أمام �ضيفه هجر 1/0ليتلقى اخل�سارة الثانية هذا
املو�سم ،يف افتتاح اجلولة  17من دوري الأم�ير حممد بن �سلمان
لأندية الدرجة الأوىل ،وبهذه النتيجة ي�صل هجر للنقطة  ،30فيما
توقف احلزم عند النقطة  43يف ال�صدارة.
وحقق ال�شعلة فوز ًا ثمين ًا على �ضيفه البكريية بهدف نظيف رفع به
ر�صيده �إىل  18نقطة ،تارك ًا البكريية على ر�صيده ال�سابق  10نقاط .
وحقق جدة انت�صارا مهما بعد �أن جتاوز العدالة2/1؛ لي�صبح ر�صيد
ج��دة  18نقطة  ،فيما بقي العدالة عند  27نقطة .وفر�ض الكوكب
التعادل  2-2على م�ضيفه الدرعية ،لي�صبح ر�صيد الدرعية  27نقطة،
والكوكب  21نقطة ،.وت�ستكمل اليوم مواجهات اجلولة ب�إقامة 5
مباريات ،حيث يلتقي عرعر مع اجلبلني ،والطائي والفيحاء ،و�أحد
والنجوم ،والنه�ضة و الثقبة ،واجليل وال�ساحل.

حكام السوبر يصلون الرياض

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

و�صل �إىل ال��ري��ا���ض فجر �أم�����س الأح��د،
املهاجم املغربي عبد الرزاق حمدالله هداف
الن�صر ،قادما من بالده بعد �أن ق�ضى 10
�أيام خ�ضع خاللها لربنامج عالجي مكثف
مع طبيبه اخلا�ص ،بالإ�ضافة حلمية غذائية
ومتارين خا�صة لإنقا�ص الوزن.
وي�سعى الن�صر لتجهيز هدافه للديربي
امل��رت��ق��ب �أم����ام ال��ه�لال يف نهائي" ك���أ���س
بريين" لل�سوبر ال�سعودي ي��وم ال�سبت
املقبل املوافق  30يناير اجلاري.
ومل ي�سجل حمدالله ه��داف ال��دوري يف
املو�سمني املا�ضيني��� ،س��وى ه��دف وحيد
هذا املو�سم ،جاء من ركلة جزاء يف مرمى
االتفاق يف اجلولة ال�سابعة يوم  7دي�سمرب
املا�ضي.
من جهة �أخرى ،و�صل �إىل الريا�ض �أي�ضا
�أم�س طاقم حتكيم نهائي ال�سوبر ،الذي
ي��ق��وده احلكم ال���دويل الإي��ط��ايل دانييلي
�أور�ساتو حكم نهائي دوري �أبطال �أوروبا املباريات التي �أدارها هذا املو�سم مواجهتا
الأخري الذي جمع بايرن ميونيخ وباري�س مان�ش�سرت يونايتد وباري�س �سان جرمان،
و�أوملبياكو�س ومر�سيليا يف دوري �أبطال
�سان جرمان.
ويبلغ �أور�ساتو من العمر  45عاما ونال �أوروب��ا ،وقمة �أملانيا و�إ�سبانيا يف دوري
ال�����ش��ارة ال��دول��ي��ة ع��ام  ،2010وم��ن �أب��رز الأمم الأوروبية.

الأو���ض��اع تغريت ،وم��ا ك��ان متاحا �سابقا� ،أ�صبح
م�ستحيال حاليا ..ال تعديالت وال تغيريات �شتوية،
فالكفاءة املالية وقفت �سدا منيعا �أمام كل الرغبات
والطلبات للتعديل ،و�إن ك��ان قبلها قلة امل���وارد
املالية .هنا انتهى حوار املطالبات ،فاجلميع البد �أن
يتعاي�ش مع الو�ضع اجلديد ،وي�صحو للواقع بعيدا
عن الأح�لام ،ون�ضع العتاب جانبا ،ونرتك عبارة
"ياريت �إىل جرى ماكان " .فهذا الفريق الذي
�سنكمل به املو�سم ،وهذه عنا�صره ،وهذا مدربه،
ولكن  ..بعيدا عن النظرة الت�شا�ؤمية والتقليل من
القدرات وبع�ض النتائج " املرة " �أرى من وجهة
نظري �أن فريق الوحدة هذا املو�سم حتديدا وبعيدا
عن بع�ض ،وهنا �أك��رر بع�ض العنا�صر الأجنبية
" املتعبة نف�سيا " �أنه ميلك عنا�صر حملية مميزة
وب�صبغة " م�����ش��روع جن��م " و�أن �إدارة ال��ن��ادي
جنحت يف ه��ذه اال�ستقطابات املفيدة م�ستقبليا،
و�أ���ص��ب��ح ل���دى ال��ف��ري��ق ع��م��ود ف��ق��ري حم��ل��ى ق��ادر
ع��ل��ى ق��ي��ادة ال��ف��ري��ق ل�����س��ن��وات ط��وي��ل��ة للمناف�سة
وا�ستمراريتها� ،إذا ما دعم بعنا�صر �أجنبية بقيمة
الربازيلي " �أن�سيلمو " �أو الأ�سباين " بوتيا "
�أو ما �شابههما يف امل�ستوى واحل�ضور الفني ،
وه��ذا ما يجعل الكثري من اجلماهري الوحداوية
يف حالة اطمئنان ن�سبي؛ حتى لو �ساءت بع�ض
النتائج يف املجمل ،ولكن الإرث التاريخي الذي
قدمه ال�لاع��ب املحلى يف م�سرية ال��ن��ادي على مر
الأزمان يجعلنا هنا ن�ؤكد �أن فريق الوحدة وخالل
الفرتات ال�سابقة التي تواجد فيها كمناف�س كان
يعتمد يف املقام الأول على جنومية الالعب املحلى،
وال ننكر دور بع�ض الالعبني الأجانب ،ولكن كان
الدور الأكرب يقع على عاتق العبينا املحليني ،ولنا
يف مو�سم  2007الدليل الوا�ضح ،وه��ذا ال يعنى
ب�أي حال من الأحوال �إهمال دور الالعب الأجنبي
ذي اجلودة العالية ال�سيما �أن النظام ي�سمح بذلك.
وهنا يجدر بنا ال��ق��ول� ،إن يف ح��ال تغري النظام
ومت تقلي�ص ع��دد الالعبني الأج��ان��ب يف دورينا،
ف��ف��ري��ق ال��وح��دة ل��ن ي��ت���أث��ر ك��ث�ير ًا ل��وج��ود ه����ؤالء
الالعبني املحليني بني �صفوفه ،وخ�صو�صا �أنهم
الع��ب��ون " �صغار " يف ال�سن ،و�أم��ام��ه��م م�ستقبل
زاه���ر ،وق���ادرون م��ن خالله على تطوير �أنف�سهم
فنيا ،وحتويل �صبغتهم من " م�شروع جنم " �إىل
جنومية مكتملة الأرك��ان .كل ما يحتاجه الفريق
حاليا هو الدعم ،وال غريه ،وال�صرب عليهم وعدم
ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى ���ص��ن��اع ال���ق���رار ح��ي��ال��ه��م ،وحت��م��ل
تعرثاتهم ،وخ�صو�صا �أنهم من �سيحمل الفريق
يف ظل توا�ضع م�ستوى بع�ض �أجانبه الذين ميثل
وجودهم مثل عدمه ،وال ميكن تغيريهم على الأقل
يف مو�سمنا احل���ايل ،وه��ذه حقيقة يجب تفهمها
حتى نتعاي�ش مع واقعنا ،وال نقع يف املحظور.
بقعة ضوء
للوحداويني م�ستقبل ..فريقكم "مميز " فادعموه.

"االنضباط" تغرم وتوقف مسؤوال بالهالل  4مباريات

الريا�ض -البالد

�أ���ص��درت جلنة االن�ضباط ب��االحت��اد ال�سعودي
لكرة القدم �أم�س الأحد قرا ًرا ب�إيقاف م�س�ؤول نادي
الهالل جورجيو�س ت�سوناكا�س ملدة  4مباريات يف
جميع املباريات الر�سمية التي يحق له امل�شاركة

فيها؛ ب�سبب "ا�ستخدام �ألفاظ بذيئة جتاه م�س�ؤول
املباراة" التي جمعت الهالل والأهلي يوم  15يناير
. 2021
كما فر�ضت جلنة االن�ضباط على جورجيو�س
غ��رام��ة مالية ق��دره��ا � 40أل��ف ري���ال .و�أك���دت جلنة

االن�ضباط �أن القرار جاء "وفقا لإفادة جلنة احلكام
املت�ضمنة الفيديو وال�صور من الناقل الر�سمي ,حيث
ر�أت اللجنة ت�شديد العقوبة وفقا للمادة  39-2من
الالئحة" .و�أو�ضحت اللجنة �أن قرارها "غري قابل
لال�ستئناف؛ وفقا للمادة  139من الالئحة".

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

جدة -البالد

حققت العبة االحتاد ال�سعودي لريا�ضات
املغامرة ،البطلة" دنيا عمر احلجيالن" (٩
�سنوات) امليدالية الذهبية يف م�سابقة دبي
انفاليت (�ساند �ستورم) ملحرتيف الويند

جميع الفئات العمرية ،وت��ف��وق بطلتنا
تانل ،التي بد�أت مناف�ساتها يف دبي ابتداء  -ت�شكيل جمموعات طريان" حر"
ال�سعودية وتتويجها بامليدالية الذهبية،
من  ٢٢يناير  ٢٠٢١اجلاري؛ حيث �ضمت  -الطريان الديناميكي" حر"
ح��ي��ث ����ش���ارك���ت دن���ي���ا احل���ج���ي�ل�ان يف ج��اء بعد ح�صدها لنقاط الثالث جوالت
البطولة  4ت�صنيفات هي:
م�����س��اب��ق��ة ال���ط�ي�ران ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي احل���ر ،التي ح�سمت امليدالية الذهبية ل�صاحلها
 الطريان احلر "فردي"اجل��دي��ر بالذكر �أن ه��ذه البطولة �شملت بجدارة.
 -الت�شكيل "جمموعات"

أخيرة
12

االثنني  12جمادى الآخرة 1442هـ املوافق  25يناير 2021م ال�سنة  90العدد 23245

الوسط الثقافي واإلعالمي
يشيع الدكتور مناع
جدة  -خالد بن مر�ضاح
�شيع الو�سط الثقايف والإعالمي يوم �أم�س الأديب وال�صحفي الدكتور
عبد الله بن �سليمان م ّناع  -رحمه الله – بعد حياة حافلة بالعطاء يف
جماالت الأدب وال�صحافة .ومتت ال�صالة على الفقيد ومواراته يف مقربة
�أمنا ح��واء فجر �أم�س الأح��د  ،ونظر ًا لظروف اجلائحة ي�ستقبل �أبناء
الفقيد التعازي عرب (الوات�س اب) على
جوال رقم .0555599920
"البالد" ال��ت��ي �آمل��ه��ا ال��ن��ب���أ
تتقدم بخال�ص العزاء و�صادق
امل��وا���س��اة �إىل �آل امل��ن��اع و�آل
�أب������وزن������ادة ،و�أخ����ي����ه الأك��ب�ر
حممد مناع و�أخته حليمة مناع
وزوجته هدى �أبو زنادة ،وابنائه
�����س����ج����ى ،ع����م����رو،
������س�����ن�����د������س،
وه�شام.

منح «الباراسيتامول» مع أدوية أخرى يسمم األطفال
الريا�ض  -البالد
ن�صحت الهيئة العامة للغذاء وال��دواء ،بعدم تقدمي جرعات
"البارا�سيتامول" اخلاف�ضة للحرارة للأطفال م��ع �أدوي��ة
�أخ��رى حتتوي على بارا�سيتامول مثل �أدوي��ة الزكام والربد،
وم�ضادات احل�سا�سية ،وال�سعال ،وذلك لتفادي حاالت الت�سمم
الناجتة عن احل�ساب غري الدقيق للجرعات ،وميكن الت�أكد من
وجود البارا�سيتامول يف تلك الأدوية من خالل قراءة جدول

مكونات الدواء� ،أو �س�ؤال الطبيب �أو ال�صيديل.
وقالت الهيئة �إن جرعات دواء البارا�سيتامول تختلف من
طفل لآخر ،وذلك بنا ًء على عمر ووزن الطفل وتركيز الدواء يف
�شكله النهائي على العبوة ،ولت�سهيل حتديد اجلرعة املنا�سبة
ميكن ا�ستخدام "حا�سبة جرعة الربا�سيتامول" يف املوقع
الإلكرتوين للهيئة �أو من خالل تطبيق "طمني".
و�شدّدت على �أهمية جتنب تقريب كمية اجلرعة �إىل جرعة

�أكرث من املحددة� ،أي �إنه يف حال �أن اجلرعة املحددة للطفل
 2.5مل واملقيا�س املرفق مع ال��دواء حمدد على � 2أو  ،3ففي
هذه احلالة ّ
يف�ضل �أخذ  2مل ،منوهة لأهمية مراجعة الطبيب
قبل ا�ستخدام بارا�سيتامول يف ح��ال ك��ان الطفل يعاين من
�أمرا�ض يف الكبد� ،أو كان عمره �أقل من �شهرين� ،أو ا�ستمر الأمل
�أو احل��رارة �أكرث من ثالثة �أي��ام �أو ظهرت �أعرا�ض ح�سا�سية
كاحمرار اجللد �أو ح�صول طفح جلدي.

معرض «شباب جسفت»
يدعم الموهوبين
الريا�ض  -البالد
تنظم اجلمعية ال�سعودية للفنون الت�شكيلية اليوم (االثنني) مبقرها
يف الريا�ض ،املعر�ض الت�شكيلي "�شباب ج�سفت" الثالث وعلى مدار
ثالثة �أيام� ،ضمن مبادرات اجلمعية لدعم املوهوبني.
وبينت رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية الدكتورة منال الروي�شد� ،أن
اجلمعية حتر�ص على دعم املواهب ال�شابة و�صقل مواهبهم ودعم
�أعمالهم عرب بوابة "ج�سفت" التي ترعى املواهب الفنية من ال�شباب
ال�سعودي .ولفتت �إىل �أن املعر�ض الفني هو الثالث �ضمن �سل�سلة
معار�ض تقيمها اجلمعية ملواكبة احلركة الفنية الت�شكيلية ال�سعودية
احلالية ،مبينة �أنها �ست�سهم يف التعريف ب�أعمال الفنانني وتقدميها
ملتذوقي الفن الت�شكيلي ،عرب بوابة فنية متخ�ص�صة ،اً
ف�ضل عن
العناية بفر�صهم اال�ستثمارية.

القمر يتعامد على
الكعبة ..الخميس
جدة  -يا�سر بن يو�سف
ت�شهد �سماء مكة املكرمة اخلمي�س املقبل ،تعامد القمر على الكعبة
امل�شرفة بالتزامن مع وقوعه يف طور البدر وهو التعامد الأول هذا
العام  .2021وقال رئي�س اجلمعية الفلكية مبحافظة جدة املهند�س
ماجد �أبو زهرة� ،إن القمر �سي�صل �إىل حلظة البدر املكتمل بزاوية
 180درجة من ال�شم�س عند ال�ساعة  10:16م�سا ًء بتوقيت اململكة،
ويكون بذلك �أكمل ن�صف مداره حول الأر�ض خالل هذا ال�شهر ،يتبع
ذلك و�صول القمر حلظة التعامد عند ال�ساعة  12:43:34بعد منت�صف
الليل بتوقيت ال�سعودية ،وبعد التعامد �سيظل القمر م�شاهدا يف
ال�سماء لبقية الليل �إىل �أن يغرب مع �شروق �شم�س اجلمعة.

إزالة أسوار عشوائية في «أم حبلين»
جدة -يا�سر بن يو�سف
�أزالت �أمانة حمافظة جدة ممثلة يف بلدية برميان الفرعية عدد ًا من
الأ�سوار بحي "�أم حبلني" والتي �أقيمت ب�شكل خمالف على م�ساحة
ق��درت بـ  ٢٤,١١٦م�ترا مربعا وذل��ك �ضمن جهود الأم��ان��ة امل�ستمرة
لالرتقاء باخلدمات البلدية ومنع املخالفات .و�أو�ضح رئي�س بلدية
برميان الفرعية تركي ال��ذروي �أن �أعمال الإزال��ة �شملت �أ�سوار من
"البلك" مب�ساحة 11998م ٢وخمالفات قدرت م�ساحتها بـ ١٢,١١٨م٢
احتوت غرف ًا �أقيمت بطرق خمالفة .ت�أتي هذه اجلهود يف �إطار حت�سني
اخلدمات املقدمة لل�سكان ومنع املخالفات البلدية و�إزالتها بكل �أ�شكالها
عرب جوالت م�ستمرة داخل الأحياء ويف املناطق الطرفية.

سياحة الزهور

تنوعت الفعاليات ال�سياحية يف خمتلف مناطق املمكلة �ضمن "�شتاء ال�سعودية" ،الفتة �أنظار الزوار ،من بينها جتربة "�سياحة الزهور
واحلدائق" يف ينبع� ،إذ تبدو حديقة الفريوز يف �أبهى حلة بزهورها املتنوعة ،ما جعلها مبعثا للراحة ،وفر�صة لق�ضاء حلظات من ال�سعادة مع
الأحبة و�أفراد العائلة و�أطفالهم  ،وفر�صة لتتعلم الأ�سرة ت�صميم وتن�سيق احلدائق املنزلية.

جزيرة النورس تجذب عشاق «الصيد»

جدة  -يا�سر بن يو�سف
تتميز اململكة ب�شواطئها ال�����س��اح��رة ،وج��زره��ا
اخلالبة املمتدة على �ساحل البحر الأحمر ،من بينها
جزيرة النور�س يف حمافظة ينبع ،التي تعترب �ضمن
الوجهات ال�سياحية ملو�سم "�شتاء ال�سعودية" حتت
�شعار "ال�شتاء حولك" ،وال��ذي ي�ستمر حتى نهاية
مار�س املقبل .وت�ستقطب جزيرة النور�س الواقعة
مبنطقة الواجهة البحرية لينبع� ،آالف ال��زوار على
مدار العام؛ نظر ًا �إىل ما حتتويه من جتارب �سياحية
عديدة وف��ري��دة من نوعها ومنا�سبة لكافة الفئات
العمرية ،كما تعد وجهة الباحثني عن اال�ستجمام

يف ل����ؤل����ؤة ال��ب��ح��ر الأح���م���ر� ،إذ ي�ستطيع ال��زائ��ر
ممار�سة الكثري من الأن�شطة مثل اال�ستمتاع بتجربة
�صيد الأ���س��م��اك ،والتخييم حت��ت �أ���ض��واء النجوم
واال�ستمتاع بالهواء النقي.
ويعترب زوار اجلزيرة �أن جتربة التنزه
برفقة العائلة بني امل�سطحات اخل�ضراء
�أو حول النوافري �إحدى �أمتع التجارب
ال�سياحية يف ينبع ،م�ؤكدين �أنها تعد
م��ك��ان��ا م��ن��ا���س��ب��ا مل��م��ار���س��ة امل�����ش��ي يف
امل�����س��ارات املخ�ص�صة� ،إ���ض��اف��ة �إىل
وجود �ألعاب الأطفال.

الجسمي يشدو بـ«حي هالصوت»
جدة  -خالد بن مر�ضاح
�أط��ل��ق ال��ف��ن��ان ح�سني اجل�����س��م��ي� ،أغ��ن��ي��ة ج��دي��دة
م�����ص��وّ رة م��ن �أحل��ان��ه ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��ف��ي��دي��و كليب
بعنوان "حي هال�صوت" ،من �أ�شعار �سمو الأمري
ب��در بن عبد املح�سن .و�أك��د اجل�سمي عن �سعادته
بهذا العمل الغنائي ،منوها �إىل �أن��ه يحمل روح
ال�سعودية ومناطقها وثقافتها وعراقتها و�شعبها،
ق��ائ ً
�لا" :ت�شرفت بوجود �سمو الأم�ير ب��در بن عبد
املح�سن الذي جمعتني به تعاونات �سابقة وناجحة
ومتميزة كان لها الأثر الطيب لدى اجلمهور
يف ال�����س��ع��ودي��ة وال���وط���ن
العربي".
وي���ق���ول م��ط��ل��ع الأغ��ن��ي��ة
ط���رف���ك ال��ن��اع�����س �أط َ
�����راف
املِدى
يع�شق ال��ك��ون �سحره
ِ
ِوالذبول
ويف غ��رام��ك
نرثنا حروفِنا
نهر و وَرد يف
ٍ
ّ
كف معَمول

«هدد» يراقب أعشاش الصقور لحماية «النادرة»
الريا�ض  -البالد
ي��وا���ص��ل ن���ادي ال�صقور ال�����س��ع��ودي م��ن خالل
ب��رن��ام��ج "هدد" لإع����ادة ال�����ص��ق��ور �إىل مواطنها
الطبيعية ،متابعة عمليات �إط�ل�اق ال�صقور يف
مواكرها (�أع�شا�شها) داخ��ل اململكة ،تزامنا مع
ا�ستعداده للإطالق اخلارجي ال��ذي �سيعلن عنه
خ�لال امل��دة املقبلة .ويهدف الربنامج ،من خالل
م�شاركة ال�صقارين املتعاونني� ،إىل احلفاظ على
�سالالت ال�صقور النادرة من االنقرا�ض ،وهو ما
يُ�سهم يف عدم اندثار هواية ال�صقارة التي يعود
تاريخها يف اململكة �إىل
ت�سعة �آالف عام تقريبًا،
ح��ي��ث ك��ان��ت وم���ازال���ت
ه���ذه ال��ه��واي��ة ج����زءًا ال
ي��ت��ج��ز�أ م���ن ت��اري��خ��ه��ا،
خا�صة �أنها تع ّد موطنا
لأن���������واع خم��ت��ل��ف��ة م��ن
ال�صقور ومم��ر ًا لأخرى
مهاجرة ،وهو ما جعلها
حم��ط �أن��ظ��ار الكثريين
م������ن ������ص�����ق�����اري دول
ال���ع���امل .وق���ال ال�صقار

عبد الهادي بن ع��واد اجلهني ،املراقب بال�ساحل
الغربي� ،إن املواكر تعمل ح�سب اخلطة املقررة منذ
�إط�لاق الربنامج ،مبينا �أن نتيجة امل�سح البيئي
للمواكر كانت مطمئنة بنجاح عملية الإط�ل�اق،
وب��ع��د م���رور �شهر م��ن �إط�ل�اق ال�برن��ام��ج جت��اوز
معظم امل��راق��ب�ين م��رح��ل��ة ال��ت���أه��ي��ل ق��ب��ل الإط�ل�اق
والت�أكد من جاهزية ال�شبط والقرنا�سة من �أجل
عملية التزاوج ،و�أو�ضح �أنه مل يواجه املراقبني،
حتى هذه املرحلة� ،أيُّ م�شاكل ميكن �أن ت�ؤثر على
عمليات الإطالق.

