�ضخ دماء جديدة يف مفا�صل احلكومة
الريا�ض -البالد

�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  ،حفظه الله  ،ام�س الأول عدد ًا من الأوامر امللكية ت�ضمنت
تعيني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود م�ست�شار ًا خا�ص ًا خلادم احلرمني ال�شريفني مبرتبة
وزير .كما �أ�صدر امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،حفظه الله� ،أمره الكرمي بتعيني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان
بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود رئي�س ًا ملجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة امللك �سلمان غري الربحية ،وت�أتي هذه امل�ؤ�س�سة
امتدادا لأعمال امللك �سلمان ،حفظه الله ،اخلريية والإن�سانية على مدى ع�شرات ال�سنني جعلها الله يف موازين
ح�سناته و�أثابه املوىل �سبحانه على ذلك �إنه �سميع جميد.
و�صدرت �أوامره الكرمية بتعيني املهند�س عبدالله بن عامر ال�سواحة رئي�س ًا ملجل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية
للف�ضاء ،وتعيني في�صل بن فا�ضل بن حم�سن االبراهيم وزير ًا لالقت�صاد والتخطيط وتعيني الدكتور
التفا�صيل �ص3
خالد بن عبدالله ال�سبتي م�ست�شار ًا بالأمانة العامة ملجل�س الوزراء مبرتبة وزير.

الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

الر�ؤية بوابة االزدهار

فرص استثمارية لرفاهية المواطن وإنعاش الحراك التنموي

 :قرار اململكة ب�إيقاف ا�سترياد الفواكه حق �سيادي

وزير الداخلية اللبناين لـ

متابعات

�أبها ـ مرعي ع�سريي ـ جدة ـ عبد الهادي املالكي

حتل هذه الأيام الذكرى اخلام�سة لإطالق ر�ؤية  ،2030تلك الر�ؤية
التي تتمحور حول ثالثة حماور �أ�سا�سية ،وهي املجتمع احليوي،
واالقت�صاد املزدهر ،والوطن الطموح.
وجنحت ر�ؤي��ة اململكة  2030يف ا�ستحداث قطاعات اقت�صادية
كبرية �ستلقي بظاللها على الناجت املحلي الإج��م��ايل للبالد ،يربز

يف مقدمها التحول �إىل ال�سياحة ،حيث ا�ستكملت املنظومة بتهيئة
الأجهزة احلكومية والتمويلية املتخ�ص�صة لقطاع ال�سياحة ،كما
عملت على تكاملها م��ع م�شاريع ال��ر�ؤي��ة الكربى .وي�برز من �أهم
م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة ،ج��ودة احلياة ورف��ع متلك ال�سعوديني
للم�ساكن� ،إذ تك�شف الإح�صائيات الأخرية ا�ستفادة مئات الآالف من
الأ�سر ال�سعودية من الربامج التمويلية للتملك ال�سكني.

وتوا�صل ال��ر�ؤي��ة يف حتقيق الإجن���ازات اجل��دي��دة كما �ست�شهد
طرح الكثري من القطاعات للخ�صخ�صة من �أجل رفع كفاءة اخلدمة
وتخفيف العبء املايل على الدولة ،وهو الأم��ر الذي يعود باخلري
على املواطن من خالل ت�سريع �إجناز اخلدمات له ،حيث �ستحظى
القطاعات البلدية والتعليمية وال�صحية بالأولوية يف هذا ال�صدد ملا
التفا�صيل �ص5
لها من متا�س وا�ضح مع اهتمامات املواطن اليومية.

و
زارة ال�صحة
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تعزيز ا�سرتاتيجية
الذكاء اال�صطناعي

احلرجة

الريا�ض ـ البالد

الباحة

�أجواء خالبة

وزير الأوقاف اليمني لـ
توقع خ�براء �صندوق النقد ال���دويل من��و �إج��م��ايل الناجت
املحلي احلقيقي للمملكة العربية ال�سعودية  % 2,1خالل
العام اجلاري و % 4,8عام ( 2022مقابل  % -4,1عام
 .)2020وتعايف معدل منو �إجمايل الناجت املحلي غري
النفطي احلقيقي يف الن�صف الثاين من عام  ،2020فيما
ت�شري امل�ؤ�شرات عالية التواتر �إىل ا�ستمرار التعايف عام

«حزب اهلل»
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من�صة جود
م�ساكن للأ�سر
الأ�شد حاجة

الأهلي
يختار رئي�سه
اليوم

 :ملي�شيا احلوثي حتول امل�ساجد لثكنات ع�سكرية

صندوق النقد يرفع تقديرات النمو االقتصادي
جدة -البالد

6

الريا�ضة

ك�شفت وزارة ال�صحة� ،أم�س  ،عن ارتفاع
طفيف يف عدد احلاالت احلرجة بامل�ست�شفيات
ب�سبب ف�يرو���س ك��ورون��ا ،لت�سجل 1359
حالة ،مقارنة مع ي��وم �أم�س الأول الأح��د،
حيث مت ت�سجيل  1351حالة.
وذك� ��رت وزارة ال���ص�ح��ة -ع�بر ت��وي�تر� -أن
عدد احلاالت الن�شطة �شهد تراجعًا؛ حيث مت
ت�سجيل  9607حاالت ،مقارنة مع يوم �أم�س
الأول الأحد ،حيث مت ت�سجيل  9705حاالت
 ،الف�ت��ة يف ال��وق��ت نف�سه �إىل �أه�م�ي��ة التقيد
ب��الإج��راءات االحرتازية والتدابري الوقائية
مثل لب�س الكمامة وع��دم امل�صافحة وتطبيق
التباعد االجتماعي للحد من انت�شار فريو�س
كورونا وحفاظ ًا على �صحة و�سالمة جميع
�أفراد املجتمع.
ك �م��ا �أع �ل �ن��ت ال� � ��وزارة �إح �� �ص��ائ �ي��ة ج��دي��دة
مل�ستجدات كورونا يف اململكة �أم�س ت�ضمنت
ت���س�ج�ي��ل ( )953ح��ال��ة م� ��ؤك ��دة وت �ع��ايف
( )1038حالة ،فيما بلغ عدد احلاالت الن�شطة
( )9607حاالت منها ( )1359حالة حرجة،
فيما بلغ �إجمايل ع��دد الإ�صابات يف اململكة
( )420301حالة  ،وبلغ عدد حاالت التعايف
التفا�صيل �ص4
( )403702حالة .

اقت�صاد

ترتفع واالحرتاز واجب

 .2021ومن املتوقع �أن ي�صل النمو غري النفطي �إىل 3,9
 %عام  2021و % 3,6عام .2022
ويف ظل م�ستويات الإنتاج النفطي املتفق عليه بني جمموعة
بلدان �أوب��كُ ،+يتوقع �أن يبلغ منو �إجمايل الناجت املحلي
النفطي احلقيقي % -0,5ع��ام ( 2021مقابل % -6,7
عام  ،)2020لي�صل �إىل  % 6,8عام  2022حيث ُيفرت�ض
انتهاء �سريان اتفاقية �أوبك +ح�سبما �أُعلن.
التفا�صيل �ص6

مصنع للحافالت صديقة البيئة في نيوم
البالد -ها�شم �آل ها�شم

ك�شف موقع " الكرتيف" الأمريكي املتخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون
االقت�صادية وال�صفقات التجارية �أن م�شروع نيوم على
موعد مع �إجناز عاملي جديد يتمثل يف �إقامة م�صنع ل�شركة
( )Hyzon Motorsلتجميع احلافالت ال�ضخمة التي
تعمل بالطاقة ال�شم�سية والهيدروجني ،والذي يعد الأول
من نوعه على م�ستوى اخلليج وال�شرق الأو���س��ط ،الذي

ي�ستخدم هذا النوع من ال�سيارات ال�صديقة للبيئة.
و�أو�ضح املوقع �أن القدرة الإنتاجية املخطط لها لإنتاج
ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال�����س��ي��ارات ال�ضخمة �سي�صل �إىل 10
�آالف �سيارة جتارية من ط��راز ( )FCيتم جتميعها يف
"نيوم" ،وت�صديرها لدول اخلليج  ،لتكون اململكة هي
الدولة العربية الوحيدة امل�صدرة لهذا النوع من احلافالت
التجارية ال�ضخمة.
التفا�صيل �ص3

العراق ..تأهب أمني لتدمير حواضن اإلرهاب
بغداد  -البالد

متورط في غسل
أموال وفساد

مي�ضي رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي ،يف طريق حماربة الإرهاب وجتفيف منابعه ،بتدمري حوا�ضن
امللي�شيات الإرهابية املدعومة من �إيران وقطع متويلها� ،إذ وجه �أم�س (االثنني) ،القوات الأمنية بتن�شيط اجلهد
اال�ستخباراتي والأمني وتفعيلِ العمليات اال�ستباقية ملواجهة حتركات تنظيم "داع�ش" وجتفيف منابعه وتدمري
اجتماع �ضم قيادات الأجهزة الأمنية االحتادية والبي�شمركة ووزراء الداخلية
حوا�ضنه .وبحث الكاظمي خالل
ٍ
والدفاع واملالية� ،سبل ب�سط الأمن واال�ستقرار يف البالد على �ضوء الأحداث التي �شهدها العراق خالل ال�ساعات
ذات
املا�ضية ،كما ناق�ش �سبل التن�سيق بني خمتلف القوات الأمنية االحتادية والبي�شمركة ،خا�صة يف املناطق ِ
امل�س�ؤولية امل�شرتكة من �أجل و�ضع خطط ملواجهة اخلروقات الأمنية .وجرى خالل االجتماع بحث تطورات
الأحداث الأمنية التي �شهدها العراق خالل ال�ساعات املا�ضية ،ومناق�شة اخلطط الأمنية ملواجهة اخلروقات
الأمنية واحلد منها ،وب�سط الأمن واال�ستقرار يف عموم البالد ،فيما �أ�صدر الكاظمي عدة توجيهات للقوات
الأمنية ،ي�أتي يف مقدمتها تن�شيط اجلهد اال�ستخباري والأمني و�أي�ضا تفعيل العمليات اال�ستباقية ملواجهة
حتركات ع�صابات داع�ش الإرهابية وجتفيف منابعها وتدمري حوا�ضنها ،ما ي�ؤكد عزمه الق�ضاء على
التنظيمات املتطرفة ،خ�صو�صا بعد �إع�لان وزارة الدفاع العراقية العثور على عتاد ع�سكري من بينه
�صواريخ وقاذفات وعبوات نا�سفة حملية ال�صنع ،خالل عملية �أمنية نفذتها قيادة العمليات بالأنبار
واملقر املتقدم للعمليات امل�شرتكة يف كركوك.
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محليات
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وزير الداخلية اللبناني لـ

:

قرار المملكة بمنع استيراد
الفواكه حق سيادي لحماية أمنها
البالد – مها العواودة

�أكد وزير الداخلية يف حكومة ت�صريف الأعمال اللبنانية حممد فهمي
لـ"البالد"� ،أن قرار اململكة مبنع ا�سترياد املنتجات اللبنانية ومنع
مرورها حق �سيادي مقدر لها من �أجل حماية �أمنها و�شعبها.
وقطع فهمي ب���أن �أم��ن املجتمع ال�سعودي م��ن �أم��ن املجتمع
اللبناين ،و�أن النية الطيبة موجودة لإنهاء الأزمة ،خ�صو�صا
�أن اململكة مل تقدم للبنان �إال كل اخلري على ال�صعد كافة� ،سيا�سيا
واقت�صاديا و�أمنيا و�إن�سانيا.
وق���ال فهمي" :احتواء الأزم���ة ال��ت��ي �أعقبت
هذه احلادثة امل�ؤ�سفة �سيكون عرب خطوات
جدية �أمنية �سبق و�أن بد�أتها لبنان ملنع
ا�ستهداف �أمن املجتمع ال�سعودي" ،م�شريا
�إىل �أنهم �سي�شددون الرقابة والإجراءات
ملنع تكرار مثل هذه احلادثة ،وحما�سبة
من يثبت الق�ضاء تورطه يف التهريب.

اتفاقية تعاون بين وزارة الدفاع
وأكاديمية األمير أحمد بن سلمان
الريا�ض -وا�س

و ّقعت وزارة الدفاع مع �أكادميية الأم�ير �أحمد بن �سلمان
للإعالم التطبيقي ،اتفاقية تعاون م�شرتك يف جماالت التدريب
والتطوير والت�أهيل يف جماالت الإعالم التطبيقي ،بح�ضور
م�ساعد وزي��ر الدفاع لل�ش�ؤون التنفيذية الدكتور خالد بن
ح�سني البياري ووكيل وزارة الدفاع لل�ش�ؤون الإ�سرتاتيجية
�أح��م��د ب��ن علي ع�سريي ورئي�س جمل�س �أم��ن��اء الأكادميية
عبدالوهاب بن حممد الفايز .وم ّثل وزارة الدفاع يف توقيع
االت��ف��اق��ي��ة م��دي��ر ع���ام الإدارة ال��ع��ام��ة ل�ل�إع�لام وال��ت��وا���ص��ل
الإ�سرتاتيجي عبدالرحمن ب��ن �سلطان ال�سلطان ,واملدير
العام للأكادميية في�صل بن �صالح الغامدي .و�أك��د الدكتور
البياري �أن وزارة الدفاع و�ضمن برامج تطويرها ت�سعى مع امل�ؤ�س�سات واملراكز الوطنية ال��رائ��دة ,مما ي�ساعد على التعاون يف �إجراء الدرا�سات الإعالمية املتخ�ص�صة و�إقامة
يف �إط��ار توجيهات �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن رفع القدرات واملهارات ,وتبني املبادرات الإعالمية املبتكرة .امل��ن��ت��دي��ات وامللتقيات وامل����ؤمت���رات املتخ�ص�صة ب��الإع�لام
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وت���أت��ي االتفاقية يف �إط���ار خطة ال���وزارة لت�أهيل وتطوير والتوا�صل اال�سرتاتيجي ,وت�صميم برامج وحقائب تدريبية
وزير الدفاع -حفظه الله� -إىل حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية كوادرها يف خمتلف التخ�ص�صات ,ورف��ع ق��درات ومهارات وتعليمية مهنية واحرتافية ,بالإ�ضافة �إىل العمل على تنفيذ
وتطوير الأداء التنظيمي ,عرب بناء �شراكات �إ�سرتاتيجية من�سوبي �إدارات و�أق�سام التوا�صل اال�سرتاتيجي كما تتناول برامج وم�شاريع م�شرتكة.

المحامي العمودي :سنعمل على إزالة
التحديات التي تعطل بعض القضايا مليشيا الحوثي حولت المساجد إلى بؤر عسكرية
وزير األوقاف اليمني لـ

جدة  -يا�سر بن يو�سف

�أكد املحامي وامل�ست�شار القانوين بندر العمودي ،الذي مت اختياره من قبل
وزير العدل ك�أحد الأع�ضاء يف جلنة املحامني مبنطقة مكة املكرمة ب�أنه
�سيعمل م�ساهم ًا مع زمالئه يف جلنة املحامني مبنطقة مكة املكرمة ،على
�إزالة جميع التحديات التي تعطل بع�ض الق�ضايا ،ورفع الثقافة القانونية
لدى املواطن العادي من خالل تنظيم العديد من الفعاليات وور�ش العمل
واللقاءات ،مع تطوير مراكز البحث ال�شرعية والقانونية وتطوير دور
املحامني يف جميع القطاعات وفتح حوارات م�ستمرة وبناءة ت�سهم يف هذا
التطوير لتحقيق العدالة.

تقدمي الأف�ضل خلدمة الوطن

و�أكد �أن العمل اجلماعي من التطور الالفت الذي ت�شهده املنظومة العدلية
يف الوقت الراهن ،بتوجيه من القيادة الر�شيدة� ،سي�ؤدي �إىل طفرة كبرية
تواكب القفزات الكبرية التي ي�شهدها الوطن يف جميع القطاعات ،مع
حتقيق جانب كبري من ر�ؤي��ة اململكة  ،2030معرب ًا عن �شكره
وامتنانه لوزير العدل ،رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية
للمحامني ،الدكتور وليد بن حممد ال�صمعاين على تعيينه
ع�ضوا يف جلنة املحامني يف منطقة مكة املكرمة وعلى
هذه الثقة م�شددا على �أنه �سيعمل على تقدمي اف�ضل ما
لديه خلدمه دينه ووطنه واملواطنني ليكون على قدر
ه��ذه الثقة التي و�ضعها معاليه فيه ويف زمالئه
امل��ح��ام�ين ،م��ع��ت�بر ًا ان�ضمامه �إىل ك��وك��ب��ة من
القانونيني ،عالمة هامة يف م�سريته املهنية،
بعد �سنوات من اجلهد والعطاء �أثمرت
�سمعة طيبة وثقة غالية ،وقال� ":أ�شعر
بفرح و�سعادة بالغة لهذه الثقة التي
�أوالن���ا �أي��اه��ا معاليه وبالن�سبة
يل ���ش��خ�����ص��ي�� ًا  ،ه����ذا يعني
�أن��ن��ي �أ���س�ير على االجت��اه
وال����ط����ري����ق ال�����ص��ح��ي��ح
واخل��ط ال�سليم ،وهي
بندر العمودي
ثقة مل ت�أت من فراغ،

بل من عمل وجهد ل�سنوات لبناء الثقة وجتويد العمل القانوين ،وبناء
ال�سمعة الطيبة التي ُتوجت بثقة غالية من معاليه ،و�س�أ�سعى جاهدا �أن
�أكون عند ح�سن الظن مع زمالئي من املحامني الذين مت اختيارهم".

مرحلة تاريخية كربى

و�أكد �أن طموحاته ال حدود لها ،خ�صو�ص ًا �أن اململكة متر مبرحلة تاريخية
كربى من التطور والتقدُم ونقلة نوعية يف الأجهزة العدلية والأنظمة �شهد
لها العامل ،م�ضيف ًا ":طموحاتي هي على م�ستوى هذه النه�ضة التي فتح
�آفاقها �سيدي �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان ويل العهد،
ومن هذه الأفكار والطموحات تفعيل وتطوير دور املحامني يف جميع
القطاعات يف �إط��ار الأنظمة وفتح ح��وارات م�ستمرة وبناءة مع جميع
اجلهات والقطاعات للت�أكيد على دور ومكانة املحامي يف الإ�سهام يف
حتقيق العدالة يف الق�ضايا اجلنائية واملدنية امام الق�ضاء".

تطوير تطبيق الأنظمة

ولفت �إىل �أنهم �أي�ض ًا �سيعملون على �إعداد وتقدمي الربامج
وور�ش العمل لتطوير اجلوانب العملية يف تطبيق
الأنظمة وامل�ساهمة يف معاجلة معوقاتها ،وتطوير
ون�شر الثقافة القانونية بني املواطنني ،وت�شجيع
وت��ط��وي��ر م���راك���ز ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي��ة ال�����ش��رع��ي��ة
والقانونية ،مع فتح حوار ملناق�شة ال�صعوبات
وامل��ع��وق��ات وامل�����ش��اك��ل ال��ت��ي تعرت�ض العمل
القانوين على جميع امل�ستويات لأجل تطويره
وو���ض��ع م��ع��اجل��ات حقيقية ل��ه ومناق�شة
االق�تراح��ات والأف��ك��ار التي ت�صب يف هذا
الإجت���اه ،ع�لاوة على فتح ح��وار ملناق�شة
وتطوير �أداء الأجهزة العدلية والأحكام
الق�ضائية و�أه��م��ي��ة ت�سبيبها للأحكام
ال��ق�����ض��ائ��ي��ة وال�ت�رك���ي���ز ع��ل��ى جت��وي��د
العمل ال�شرعي والقانوين مبا يليق
بالق�ضاء ال�سعودي ال�شامخ ومبا
يتواءم ويرقى لر�ؤية . 2030

تربويون وأولياء أمور لـ

:

االنقالبيون يستهدفون مخالفي فكرهم الدموي الخبيث

البالد – مها العواودة

امللي�شيات.

�أدان وزي��ر الأوق���اف والإر���ش��اد يف احلكومة اليمنية حممد عي�ضة �شبيبة
ا�ستمرار جرائم ملي�شيا احلوثي االنقالبية التي ترتكب بحق املدنيني ودور
العبادة يف �شهر رم�ضان ،حيث توا�صل الت�ضييق على امل�صلني ومتنعهم من
�أداء �صالة الرتاويح يف امل�ساجد الواقعة يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرتها
بقوة ال�سالح يف جرمية جديدة ت�ضاف �إىل �سل�سلة جرائمهم .وقال �إن من
يعار�ضها �إما �أن تقتله كما فعلت مع �أحد الأئمة يف مديرية عتمة يف ذمار لأنه
مل يلتزم بتعليماتها� ،أو تختطفه وتعذبه ،وذلك ب�سبب �أفكارهم التي تهدم قيم
الت�سامح وال�سالم والتعاي�ش ،وتعمل على تفكيك الن�سيج املجتمعي اليمني
املتما�سك ،وتن�سف مقا�صد العدالة وامل�ساواة واحلرية.

نهج �إجرامي دموي

و�أكد الوزير اليمني يف حديثه لـ "البالد" �أن امللي�شيا احلوثية تاريخي ًا و�إىل
الآن ت�سري بنهج �إجرامي دموي واحد ي�ستهدف كل خمالف لهذا الفكر اخلبيث
املت�شبع بالكراهية والقتل والتدمري ،فتهدم امل�ساجد ودور ال��ق��ر�آن وتقتل
وتختطف وتعذب العلماء والدعاة واخلطباء والأئمة ،وتفر�ض �أئمة وخطباء
يحملون فكرها.

م�ساجد اليمن ب�ؤر ع�سكرية

ولفت �إىل �أن ملي�شيا احل��وث��ي حولت العديد م��ن امل�ساجد
يف اليمن �إىل ب���ؤر ع�سكرية تابعة لها ،ومكان لال�ستقطاب
ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ت��دري��ب ال��ع�����س��ك��ري ،وال��ت��ف��خ��ي��خ ال��ف��ك��ري
العن�صري ،داعي ًا كافة االحت���ادات واجلمعيات العلمائية
والدينية ،وعلى ر�أ�سها الأزه���ر ال�شريف ومنظمة العامل
الإ�سالمي وهيئات كبار العلماء ومنظمات حقوق الإن�سان
وك��ل العلماء وال��دع��اة واحل��ق��وق��ي�ين يف ال��ع��امل الإ���س�لام��ي
والعامل ب�أجمعه �إىل �إدان��ة هذا ال�سلوك غري الإن�ساين وهذه
االعتداءات التي متار�س �ضد اليمنيني و�ضد م�ساجد وبيوت
الله ،والت�صدي لها والت�أكيد على حقهم يف
�إقامة �شعائر الله فيها ،والتحذير من هذه
حممد عي�ضة

دعم اململكة لليمن

وثمن حممد �شبيبة دعم اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة ال�سخي لليمن
على خمتلف الأ�صعدة ،خا�صة و�أن الدولتني تربطهما روابط متينة عزز ذلك
اجلوار والتقارب االجتماعي وامل�صري امل�شرتك والعالقة التاريخية املتجذرة
بني الدولتني ،م�ضيف ًا ":اململكة ب�أيديها البي�ضاء دائمة العطاء لليمنيني ويف
ظل قيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز وويل عهده،
يحفظهما الله ،تقود حتالفا عربيا لدعم ال�شرعية من �أجل حفظ ا�ستقرار و�أمن
اليمن يف ظل احلرب الظاملة التي �شنتها ملي�شيا احلوثي ال�صفوية املدعومة
من �إيران التي انقلبت على الدولة واملجتمع واحتلت م�ؤ�س�ساتها وا�ستولت
على مقدراتها الع�سكرية واملدنية ،وذهبت الحتالل املدن وتدمريها ومار�ست
�أب�شع االنتهاكات".
كما �أ���ش��اد مبواقف ال�سعودية امل�شرفة جت��اه اليمن ،م���ؤك��د ًا �أنها بقيادتها
للتحالف العربي ودعمها لل�شرعية وجي�شها الوطني واملقاومة ال�شعبية حمت
�أغلب مناطق اليمن من ال�سقوط حتت يد امللي�شيات و�أن ب�صماتها حا�ضرة يف
كل اجلوانب ومنها الإن�سانية والإغاثية عرب امل�ساهمة الكبرية يف م�ؤمترات
املانحني التي ت�شرف عليها الأمم املتحدة ،من خالل مركز امللك
�سلمان للإغاثة الذي يقوم بدور �إن�ساين كبري يف اليمن،
ع�لاوة على اجلانب التنموي ال��ذي يقوم به برنامج
�إعادة االعمار يف كل املحافظات املحررة ،ف�ضال عن �أنها
رافد اقت�صادي كبري للداخل اليمني وحت�سني معي�شية
املواطنني.

تعاون مثمر مع اجلهات ال�سعودية

و�أو�ضح �شبيبة �أن وزارة الأوقاف والإر�شاد ت�شهد تعاون ًا
مثمر ًا منقطع النظري مع القطاعات واجلهات ال�سعودية
ذات ال�صلة ب�أعمال الوزارة ،كوزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والدعوة والإر�شاد ،ووزارة احلج والعمرة
خدمة لأبناء ال�شعب اليمني.

:

رؤية المملكة نقلة نوعية ترفل بوشاح التطور المستقبلي
الدمام  -حمود الزهراين

التي ا�سهمت يف حتقيق نتائج ملمو�سة ،على �صعيد منظومة العمل احلكومي
واالقت�صاد واملجتمع ،و�أر�ست �أ�س�س النجاح للم�ستقبل م�شددة على ذلك
بقولها ":لقد واجهنا عدي ًدا من التحديات ،واكت�سبنا عدي ًدا من اخلربات،
التي عززت ثقتنا يف حتقيق �أهدافنا .وعملنا على زي��ادة فعالية احلوكمة
الرقمية وا�ستجابتها ،من خالل اال�ستثمار يف التحول الرقمي احلكومي،
وخلقنا فر�ص ًا للنمو واال�ستثمار ،وا�ستحدثنا عدد ًا من القطاعات االقت�صادية
اجلديدة ،وفتحنا �أبوابنا للعامل ،ورفعنا م�ستوى جودة حياة املواطنني،
ومتت كل تلك الإجنازات ب�أيدي ابناء هذا الوطن العظيم وبناته".

ت�شهد اململكة قفزة ونقلة نوعية ،نتاج وح�صيلة منجزات الأدوار التكاملية
يف ا�ستلهام م�سارات الر�ؤى الوطنية يف ا�ستثمار القوى االقت�صادية خالل
خم�س �سنوات منذ �إط�لاق ر�ؤي��ة  ،2030والتي كانت خري �شاهد وبرهان
على الواقع املعا�صر لنجاح منظومة التحول الوطني ،وحتقيق املنجزات
اال�ستثنائية يف معاجلة التحديات الهيكلية وحتقيق املكت�سبات الوطنية يف
اقتنا�ص فر�ص التح�سني ،وحتقيق جودة احلياة ودفع عجلة التقدم نحو
الرقي والنماء والتطور امل�ستدام.

مظاهر التحول احل�ضاري

ومن هذا املنطلق حتدثت عائ�شة بنت ون�س ح�سن الطويرقي رئي�سة ق�سم
العلوم ال�شرعية بتعليم املنطقة ال�شرقية عن مظاهر التحول احل�ضاري
للمملكة يف ظ��ل ال���ر�ؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة امل��ل��ه��م��ة ،يف ا�ستثمار م��ك��ام��ن ال��ق��وى
اال�ستثمارية خالل اخلم�س ال�سنوات املا�ضية بقولها  ":من جهة املنحى
االقت�صادي واال�ستثماري ،رمب��ا ن�ستطيع تلخي�ص ذل��ك يف نقاط وهي:
االرتفاع املالحظ يف زيادة اال�ستثمار الأجنبي يف اململكة� ،إطالق عدد من
املبادرات االقت�صادية والتنموية واملناخية العاملية ،حتقيق اململكة املرتبة
الأوىل يف �شبكات ربط الطرق بهدف تو�سيع مناذج الربط العاملي ،تنمية
الأ�سطول البحري ليكون �أ�سطولها الأول عربي ًا والـ  20عاملي ًا يف القدرة
اال�ستيعابية ،حت�سني االت�صال الربي عن طريق افتتاح موانئ برية وبحرية.

الفر�ص امل�ستقبلية

وع��ن م�لام��ح وحم��ط��ات ال��ر�ؤي��ة الوطنية يف ت��وف�ير ال��ف��ر���ص امل�ستقبلية
وموا�صلة الركب التكنولوجي قالت ":مت �إن�شاء وح��دة التحول الرقمي
ب�أمر ملكي عام  ،2017بهدف نقل اململكة �إىل رحاب التكنولوجيا ،وبح�سب
الإح�صاءات الأخرية يف اململكة ،فقد قدمت عدد من اجلهات مبادراتها للتحول
الرقمي� ،ضمت املنجزات واملبادرات املتعلقة بامل�شاريع الرقمية التي حققتها.

احلكومة الذكية ولغة الأرقام

كما تناولت مواكبة هذه امل�شاريع خلطة التحول الرقمي� ،إ�ضافة �إىل عر�ض

حممد �صالح

عائ�شة الطريقي

�شامل لأرقام قطاع احلكومة الذكية� ،إذ مت تنفيذ �أكرث من  300مليون عملية
توثيق عرب من�صة النفاذ الوطني املوحد ،بينما و�صل عدد م�ستخدمي تطبيق
توكلنا �إىل �أكرث من  19مليون م�ستفيد ،م�ضيفة� ":أطلقت وزارة االت�صاالت
وتقنية املعلومات ،برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية (ي�سّ ر) ،ليقود
التحول الرقمي للجهات احلكومية يف اململكة  ،ويُح�سّ ن من خدماتها عرب
متكينهم وحتفيزهم لتوفري حلول تقنية تكاملية م�ستدامة وتطوير جودة
وفاعلية اخلدمات الرقمية يف القطاع احلكومي .

التعليم  ..حتول تقني

و�أكدت املعلمة بدور جزاع املطريي �أن التعليم عن بعد �أ�صبح بتقنية عالية
اجل��ودة ،وتنظيم مميز وبوقت حمدد رغم الظروف اال�ستثنائية جلائحة
كورونا حيث مت تخطي العقبات ،وخري �شاهد على روح التحول التقني
حتت مظلة الر�ؤية الوطنية من�صة مدر�ستي �أثبتت جدارتها بكل املقايي�س
و�أ�صبحت جميع املن�صات الوطنية لها دور فعّال يف العملية التعليمية
واالقت�صادية  ،والتحول الرقمي �أح��دث تغريات �سريعة يف بناء النه�ضة
اجلديدة املرتقبة بر�ؤية  ٢٠٣٠و�أ�صبح لكل وزارة من�صة ثابتة بالأنظمة
والقوانني بطريقة �سهلة مي�سرة للمواطنني واملقيمني.
و�أ���ض��اف��ت امل��ط�يري  :لغة االرق���ام ت�شهد على التقدم امللمو�س يف وزارة

خالد الغامدي

عبد اهلل العكا�س

التعليم حيث بلغ عدد الطالب امل�ستفيدين من املن�صة  4,215,027طالب ًا
وطالبة ميثلون  %84من �إجمايل الطالب والطالبات يف املراحل الدرا�سية
الثالث البالغ عددهم ً � ،5.020.088
إ�ضافة �إىل  411,963معلم ًا ومعلمة،
و 20,709من قائدي املدار�س يف خمتلف املناطق واملحافظات ) يف بداية
العام الدرا�سي ١٤٤١هـ.

منظومة خدمات م�ساندة ومتكاملة

من جهتها �أعربت قائدة جممع الأمري حممد بن فهد التعليمي وفاء الر�شود عن
�أهمية التعليم يف حتقيق الر�ؤية الوطنية بقولها " :ت�سعى ر�ؤية � 2030إىل
بناء بيئة مدر�سية حمفزة وجاذبة ومرغبة للتعلم مرتبطة مبنظومة خدمات
م�ساندة ومتكاملة وتعمل ر�ؤية  2030على زيادة العناية بتطوير التعليم
منهج ًا ومعلم ًا وطالب ًا وتدري�س ًا ومدر�سة فهي ت�سعى اىل ان تواكب املناهج
والتطورات العلمية واحل�ضارية كي يكون الطالب على توا�صل دائم مع اي
تطورات علمية ومعرفية واي م�ستجدات تقنية" .

منظومة عمل حكومي واقت�صادي

وعن �أبرز مالمح وحمطات الر�ؤية الوطنية خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية
بينت �أنه مت حتقيق العديد من الإجنازات ،وتبلور عدد من ممّكنات التحول،

االقت�صاد املنتج

كما ا�ستعر�ض عدد من �أولياء �أم��ور طالبات مبجمع الأم�ير حممد بن فهد
التعليمي ما حتقق يف الفرتة املا�ضية حيث ق��ال عبدالله عمر عبدالعزيز
العكا�س� ،إن من اهم نقاط التحول هو االنتقال من االقت�صاد الريعي� ،إىل
االقت�صاد املنتج الذي يكون �أ�سا�سه املواطن فيما �أفاد خالد احمد الغامدي
�أن اخلطة� ،ستفتح افاق ًا اقت�صادية جديدة ،و�ستعمل على زي��ادة الوظائف
واحل��ري��ات .وي��رى ف��وزي ال��ف��رح��ان �أن ال���ر�ؤي���ة 2030يف وزارة التعليم
مواكبة ل�صفحة التطور والنقلة ال�شاملة مل�ستهدفات الر�ؤية التي ترى فيها
اململكة التقدم الكبري للتعليم وا�ستمرارية التعليم الإلكرتوين يف ظل انت�شار
فايرو�س كورونا امل�ستجد يف امل��دار���س والتحول التنموي يف خمرجات
التعليم من االعتماد اال�سا�سي على النفط اىل االعتماد على املوارد احليوية
االخرى وتوطني االيدي العاملة ال�سعودية.
و�أو�ضح نعيم الفرحان ان القيادة احلكيمة يف اململكة على وعي كامل بان
التعليم هو ال�سبيل الأوحد والأهم من اجل التقدم وال�سبق يف كافة املجاالت
داخل الدولة؛ بل ان ر�ؤية  2030ذاتها ال ميكن ان يكون النجاح حليفها اذا
مل تكن مدعومة بالعقول الب�شرية من ذوي الفكر والوعي واملهارة والقدرة
على مواجهة كافة حتديات الع�صر فيما �أكد حممد �صالح البلي�س على احقية
املواطن يف التعليم والق�ضاء على الأمية وتطوير كافة الربامج الدرا�سية
املقدمة اىل الطالب يف التعليم العام.

محليات
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بأوامر ملكية :سلطان بن سلمان مستشاراً خاص ًا لخادم الحرمين
السواحة رئيسا لمجلس إدارة هيئة الفضاء واإلبراهيم وزيراً لالقتصاد والتخطيط
السبتي مستشاراً بمجلس الوزراء ورئيس ًا لمجلس إدارة هيئة التقويم
الصويان محافظ ًا لهيئة الحكومة الرقمية و إيمان المطيري نائب ًا
لوزير التجارة وبن هداب مساعداً للوزير
الريا�ض -البالد
�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود  ،حفظه الله  ،ام�س الأول عدد ًا من الأوامر
امللكية ت�ضمنت تعيني �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود م�ست�شار ًا خا�ص ًا خلادم احلرمني
ال�شريفني مبرتبة وزير.
كما �أ�صدر امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود  -حفظه الله� -أمره الكرمي
بتعيني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري

عبدهللا السواحة

�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود رئي�س ًا ملجل�س �أمناء
م�ؤ�س�سة امللك �سلمان غري الربحية ،وت�أتي هذه امل�ؤ�س�سة امتدادا
لأعمال امللك �سلمان  -حفظه الله -اخلريية والإن�سانية على مدى
ع�شرات ال�سنني جعلها الله يف موازين ح�سناته و�أثابه املوىل
�سبحانه على ذلك �إنه �سميع جميد.
و�صدرت �أوام��ره الكرمية بتعيني املهند�س عبدالله بن
عامر ال�سواحة رئي�س ًا ملجل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية
للف�ضاء ،وتعيني في�صل بن فا�ضل بن حم�سن االبراهيم
وزي��ر ًا لالقت�صاد والتخطيط وتعيني الدكتور خالد بن
عبدالله ال�سبتي م�ست�شار ًا بالأمانة العامة ملجل�س الوزراء

خالد السبتي

بدر بن عبدالمحسن

سلطان بن سلمان

مبرتبة وزير.
وت�ضمنت القرارات امللكية �إعفاء الدكتور �أحمد بن حممد بن
�أحمد العي�سى من رئا�سة جمل�س �إدارة هيئة تقومي التعليم
والتدريب وتعيني الدكتور خالد بن عبدالله ال�سبتي رئي�س ًا
ملجل�س �إدارة هيئة تقومي التعليم والتدريب،وتعيني املهند�س
�أحمد بن حممد بن علي ال�صويان حمافظ ًا لهيئة احلكومة
الرقمية باملرتبة املمتازة ،وتعيني الدكتورة �إميان بنت هبا�س
بن �سلطان املطريي نائب ًا لوزير التجارة باملرتبة املمتازة
وب��در بن عبداملح�سن بن عبدالله بن ه��داب م�ساعد ًا لوزير
التجارة باملرتبة املمتازة.

فيصل بن فاضل

ايمان المطيري

رؤساء لجان برامج تحقيق الرؤية:

كلمة

إنجازات كبيرة في جميع المجاالت خالل خمسة أعوام
الريا�ض  -البالد

عقد ر�ؤ�ساء جلان برامج حتقيق ر�ؤية اململكة  ،2030يف الريا�ض
ً
جل�سة ح��واري� ً�ة ب�ع�ن��وان "ر�ؤية  2030ت�صنع فر�ص
م ��ؤخ��را،
امل�ستقبل" ،ملناق�شة رحلة الر�ؤية خالل اخلم�سة �أعوام املا�ضية وما
هو قادم من �إجنازات وحتديات ومالمح املرحلة القادمة.
و� �ش��ارك يف اجلل�سة احل��واري��ة وزي ��ر ال�صحة رئي�س برنامج
حتول القطاع ال�صحي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ،ووزير
ال�سياحة رئي�س برنامج ج��ودة احلياة �أحمد بن عقيل اخلطيب،
ووزي��ر املالية وزي��ر االقت�صاد والتخطيط املكلف رئي�س برنامج
تطوير القطاع امل��ايل وبرنامج التخ�صي�ص وبرنامج اال�ستدامة
املالية حممد بن عبدالله اجلدعان ،وامل�ست�شار يف الديوان امللكي
رئي�س ب��رن��ام��ج ال�ت�ح��ول ال��وط�ن��ي حممد ب��ن م��زي��د التويجري،
و�أداره� ��ا الكاتب ال�صحفي خ��ال��د ال�سليمان� ،إذ مت ع��ر���ض فيلم
وثائقي ي�ستعر�ض خطط ر�ؤية اململكة 2030م و�أهدافها خالل 5
�أعوام التي ت�ستهدف جميع املجاالت االقت�صادية ،وجودة احلياة،
وتطوير قطاع ال�سياحة ،وغريها.
و�أك��د وزي��ر ال�صحة �أن الإجن ��ازات التي حتققت خ�لال اخلم�سة
�أع ��وام املا�ضية �ضمن ر�ؤي��ة اململكة  ،2030ج��اءت بدعم خ��ادم
احلرمني ال�شريفني ،مبينا �أن ما ح��دث من ت�ط��ورات يف القطاع
ال�صحي �أ�سهم ب�شكل كبري يف التعامل مع جائحة كورونا بفعالية
عالية ومتميزة يف جميع مناحي احلياة ،م�ؤكد ًا �أن التناغم بني
القطاعات احلكومية التي تعمل كمنظومة متكاملة بقيادة �سمو ويل
العهد لتحقيق التكامل والهدف الذي ت�صبو �إليه وهو رفعة اململكة.
وتابع" :النا�س كانت تعاين �سابق ًا يف العام  2015م للح�صول
على موعد� ،أما الآن ف�أي مواطن ميكنه احل�صول على موعد من
خالل تطبيق (موعد) �أو تطبيق (�صحتي) ،والذهاب ملوعده خالل
ثالثة �أو �أربعة �أي��ام ،و�أطلقنا هذه اخلدمة منذ �سنتني ون�صف،
عُمل حتى الآن �أكرث من  76مليون موعد ،وت�صل املواعيد يومي ًا
قرابة � 150ألف موعد ،وكان ه�ؤالء الأ�شخا�ص �سابق ًا �إما يذهبون
�إىل الطوارئ �أو يذهبون لطلب موعد ليح�صلوا عليه يف يوم �آخر.
وهذا كان حتدي ًا هائ ًال".
وفيما يخ�ص اجلائحة ق��ال" :ر�أينا كيف ي��أخ��ذ النا�س مواعيد
الفح�ص �إلكرتونيا عن طريق مراكز الفح�ص و�أن��ت يف �سيارتك،
ويومي ًا نعمل على �أك�ثر من � 30أل��ف موعد عرب تطبيق �صحتي،
و ُتر�سل النتائج �إلكرتونيا لأكرث من � 60ألف نتيجة يومي ًا ُتر�سل
للأ�شخا�ص .ي��وم�ي� ًا ي�سجل خل��دم��ة اللقاحات ق��راب��ة � 200أل��ف
�شخ�ص لأخذ مواعيد وت�سجل مواعيدهم ،ويرون نتائج و�شهادة
التطعيمات عرب تطبيق �صحتي ،كذلك الو�صفات الإلكرتونية التي
�أطلقت قبل �سنتني ون�صف تقريبا (و�صفتي) حتى الآن �أجنز من

خاللها قرابة  12مليون ًا ون�صف و�صفة ،ويوميا ت�صرف حوايل 30
�ألف و�صفة ت�أخذ من ال�صيدليات التجارية امل�شرتكة مع ال�صحة،
مبينا �أن خدمات مراكز القلب و�صلت حتى الآن �إىل  30مركزا
على م�ستوى اململكة بالإ�ضافة �إىل مراكز الق�سطرة القلبية" .و�أفاد
الدكتور الربيعة �أن برنامج حتول القطاع ال�صحي الذي ُاقر يف
نهاية العام 2019م ،ي�سعى لتطوير اخلدمات ال�صحية وحتويل
القطاعات ك�أحد �أعمدة برنامج التحول ال�صحي� ،إىل �أن ا�ستقلت
اخلدمات ال�صحية يف برنامج التحول ال�صحي ،الفتا �إىل �أن كل
مواطن �سيكون مرتبط ًا بتجمع �صحي م�س�ؤول م�س�ؤولية كاملة عن
تنفيذ اخلدمة ال�صحية للمواطن بكل �سهولة ،من خالل االت�صال،
ل�ضمان �إب�ق��اء الإن���س��ان ب�صحة ج�ي��دة ،م�شري ًا �إىل �أن الربنامج
ال�صحي يقدم خدمة �صحية ا�ستباقية لت�شمل جميع املواطنني.
و�أف ��اد معاليه �أن ب��رن��ام��ج ال�ت�ح��ول ال�صحي يعمل على تطوير
اخلدمات ال�صحية للجميع.
بدوره �أكد وزير ال�سياحة رئي�س برنامج جودة احلياة �أحمد بن
عقيل اخلطيب� ،أن �سمو ويل العهد �أ�شار �إىل �أهمية وجود برنامج
يهتم مبدن اململكة لتكون من �أف�ضل املدن للعي�ش يف العامل ،لذلك
جرى درا�سة عدة جوانب تخ�ص االهتمام باحلياة بني املدن العاملية
الأف�ضل يف العي�ش وبني مدن اململكة املختلفة ،كما جرى درا�سة
البنية التحتية لتكون جيدة واخلدمات املختلفة من االت�صاالت
والقطاع ال�صحي والتعليمي ومنط احلياة ,ف�سُ مي الربنامج با�سم
"جودة احلياة".
و�أ�شار �إىل �أن الربنامج يتبع لـ  13جهة حكومية ،وميزانيته �أكرث
من  60مليار ري��ال ،ويحتوي على  130م�شروع ًا يُعمل عليها،
وجرى تنفيذ الكثري منها وبقية الربامج يف طريقها للتنفيذ حتى
انتهاء املرحلة الثانية ،وهي اخلم�س �سنوات القادمة ،مفيدا �أنه
جرى ت�أ�سي�س  11هيئة ثقافية تتبع لوزارة الثقافة ،و�أي�ض ًا �صندوق

تعزيز العالقات االستثمارية
بين المملكة وماليزيا
الريا�ض -البالد
ا�ستعر�ض وزي��ر اال�ستثمار املهند�س خالد بن عبد العزيز الفالح يف
الريا�ض ،مع وزير التجارة الدولية وال�صناعة املاليزي حممد �أزمني
علي ،والوفد املرافق له ،العالقات التجارية واال�ستثمارية بني البلدين،
و�سبل تنميتها وتعزيزها مب��ا يعك�س طموحات القيادتني لتحقيق
االزده ��ار لل�شعبني ال�شقيقني .وق��ال وزي��ر اال�ستثمار املهند�س خالد
الفالح� ":إن هذه املنا�سبة متثل فر�صة لدعوة ال�شركات املاليزية للقدوم
�إىل اململكة واالطالع على الفر�ص اال�ستثمارية والنوعية يف القطاعات
كافة" ,م� ً
ؤكدا حر�ص اململكة على تعزيز التعاون بني البلدين والعمل على
التغلب على التحديات التجارية واال�ستثمارية .و�أ�ضاف ً
نظرا للتقارب
والت�شابه الثقايف بني ال�شعبني ال�شقيقني ،لدينا الكثري من الفر�ص
ً
م�ستعر�ضا
التي ميكن تطويرها واال�ستفادة منها يف قطاعات خمتلفة,
املميزات التي توفرها اململكة للم�ستثمرين بد ًءا مبوقعها الإ�سرتاتيجي
الذي يربط قارتي �أوروبا و�أفريقيا وغرب �آ�سيا وامتالكها �أكرب اقت�صاد
يف املنطقة وع�ضويتها يف جمموعة الع�شرين بالإ�ضافة �إىل متتعها
بنظام مايل وم�صريف قوي وم�ستقر ،م�شريًا �إىل دور وزارة اال�ستثمار
يف خدمة ال�شركات وامل�ستثمرين وت�سهيل �أعمالهم وتلبية احتياجاتهم
والربط مع اجلهات ذات العالقة يف اململكة.

منو للثقافة ،ويف جمال ال�سياحة عملت �أربع جهات وهي وزارة
ال�سياحة ,وهيئة ال�سعودية لل�سياحة �صندوق التنمية ال�سياحي،
وجمل�س التنمية ال�سياحي� ،أما يف الرتفيه جرى تنفيذ �أكرث من 10
�آالف فعالية ت�ضمنت �أكرث من � 100ألف وظيفة ،كما ت�أ�س�ست �أكرث
من � 1000شركة �صغرية ومتو�سطة تعمل بقطاع الرتفيه.
وتطرق �إىل برنامج الت�أ�شرية ال�سياحية التي �أُطلقت قبل اجلائحة،
و�أ�صدرت � 450ألف ت�أ�شرية ،م�شري ًا �إىل �أن ذلك ي�ؤكد على الرغبة
ل��دى اجلميع يف اكت�شاف اململكة يف جميع مناطقها و�أماكنها
ال�سياحية ،والتعرف على ثرواتها ،الفت ًا االنتباه �إىل �أنه خالل 5
�سنوات �سيتم �إدراج �أكرث من � 500ألف غرفة فندقية وعدة م�شاريع
متنوعة لزيادة العر�ض.
من جانبه تطرق وزير املالية وزير االقت�صاد والتخطيط املكلف
رئي�س برنامج تطوير القطاع املايل وبرنامج التخ�صي�ص وبرنامج
اال�ستدامة املالية حممد بن عبدالله اجلدعان� ،إىل �أبرز الإ�صالحات
الهيكلية التي �أحدثتها الر�ؤية يف االقت�صاد منها تطوير القطاع
امل��ايل ال��ذي ي�شمل  3حم��اور �أ�سا�سية ،املحور الأول وهو املالية
العامة ،مت�ضمن ًا امليزانية العامة ،حيث حدث فيها �إع��ادة هيكلة
كبرية ج��د ًا ،م�شري ًا �إىل �أن كفاءة الإنفاق ا�ستطاعت توفري خالل
ال�سنوات الأربع املا�ضية ما يزيد عن  400مليار ريال من الإنفاق
احلكومي الذي كان يهدر على م�شروعات ميكن خف�ض الإنفاق عليها
وزيادة الأثر منها .وفيما يتعلق بالتخ�صي�ص� ،أو�ضح اجلدعان �أنه
جرى مراجعة �آلية التخ�صي�ص املايل جلميع القطاعات املختلفة
وحتقيق الر�ؤية ،ودرا�سة جميع امل�شروعات والإنفاق الت�شغيلي
بعناية �أكرب للحد من ال�صرف غري ال�ضروري.
ويف �سوق املالية ،بني �أن اململكة ان�ضمت �إىل امل�ؤ�شرات الدولية
�سواء � MSEأو الفوت �سي ،حيث نتج عنها دخ��ول  % 400من
امل�ستمرين الإ�ضافيني وامل�ؤ�س�سني الدوليني ،ودخول  150مليار

أحمد الصويان

ري��ال �إ�ضافية لل�سوق ،ودخ��ول م�ستثمرين ق��ادري��ن على درا�سة
الفر�ص اال�ستثمارية وحتقيق ال �ت��وازن يف ال�سوق ،كما جرى
تطوير �سوق الدين خالل الأ�شهر املا�ضية بزيادة التداوالت يف
ال�سوق �إىل �أكرث من � % 600أما يف القطاع امل�صريف كانت هناك
قفزات كبرية جد ًا يف القطاع .و�أك��د اجلدعان �أن ال�ضرائب جزء
�أ�سا�سي يف دول العامل الغري نفطية ،م�شري ًا �إىل �أن الهدف احلكومة
ه��و تو�سيع االقت�صادي لتخفيف ال�ع��بء االقت�صادي ��س��واء يف
الر�سوم �أو ال�ضرائب على املواطن �أو القطاع اخلا�ص ،مبين ًا �أن
تو�سع االقت�صاد يزيد من الإي��رادات ليكون لدى احلكومة القدرة
على تخفي�ض التكاليف على املواطنني والقطاع اخلا�ص.
و�أف ��اد اجل��دع��ان �أن م�ستويات ال��دي��ن ال�ع��ام م��ن ال�ن��اجت املحلي
الإجمايل يف حدود � 30إىل  % 33وهي ن�سبة جد ًا معقولة مقارنة
يف دول الع�شرين وال��دول املماثلة للمملكة ،م�شري ًا �إىل �أن تزايد
ن�سبة ارتفاع الدين ت�شكل هم وجزء من منظومة اتخاذ القرار يف
حتديد �سقوف امليزانية والإي��رادات التي نحتاجها واتخاذ القرار
فيما يتعلق يف التخ�صي�ص والتو�سع فيه لتخفيف العبء على
منظومة املالية العامة .وبني وزي��ر املالية هناك من ال�سيا�سيات
�أه�م�ه��ا تخفي�ض ن�سبة البطالة وزي ��ادة ال �ق��درة ال�شرائية لدى
املواطنني .و�أك��د �أن املحور الأ�سا�سي للر�ؤية اململكة  2030هو
املواطن من خالل توفري مبادرات مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،م�شري ًا
�إىل �أن �سبب �إ�صدار ال�سندات باليورو وعائدها ال�سلبي هي ثقة
امل�ستثمرين.
من جانبه� ،أو�ضح رئي�س جلنة برنامج التحوّل الوطني حممد
التويجري �أن الربنامج من �أق��دم الربامج و�أكربها ولديه ح�صة
كبرية من �أهداف الر�ؤية مبا يعادل تقريب ًا ثلث �أهداف الروية يف
الربامج ،مفيدًا �أن هناك  10وزارات تتناغم يومي ًا يف �أهداف معينة
على ر�أ�سها كفاءة العمل احلكومي خلدمة املواطن ومتكني القطاع
اخلا�ص والبنية التحتية ،كما �أن هناك ت�شريعات و�سيا�سات كثرية
تخرج من الربنامج.
وقال ":اخلم�س �سنوات املا�ضية كانت هناك حتديات كبرية ويف
املقابل كانت هناك �أي�ض ًا جناحات كثرية ،وعلى �سبيل املثال مدة
ت�سهيل ممار�سة الأعمال والبدء يف العمل التجاري� ،إذ كان ي�أخذ
 15ي��و ًم��ا ،والآن�ب��ات �إجن��ازه ال يحتاج �أك�ثر من  30دقيقة ،فيما
يحتاج ال�سجل التجاري لـ  180ثانية لإ�صداره ،الأمر الذي ي�شجع
ذل��ك اال�ستثمار" ،مبينا �أن اخل��دم��ات العدلية تعد م��ن منظومة
التحول الوطني ،وفيما يخ�ص متكني امل��ر�أة ،قال التويجري �إن
وزارة امل��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية عملت على متكينها
والهدف كان �أن الو�صول يف عام � 2020إىل  %27.5من امل�شاركة،
واليوم و�صلنا �إىل .% 33

نجاح اإلصالحات
ت���س�ت�م��ر وت �ي�رة الإ�� �ص�ل�اح ��ات و�إع � ��ادة
الهيكلة والتحديث يف اململكة لت�سريع
الإجن ��ازات واح�ك��ام التن�سيق ب�ين كافة
اجلهات احلكومية للعمل يف تناغم تام
لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية  2030بعد ان
تكللت جهود ال�سنوات اخلم�س الأوىل
ب��ال�ن�ج��اح ب�ع�م��ل م �ق��در لتح�سني ج��ودة
احلياة وموا�صلة النمو.
لقد م�ضت القيادة احلكيمة ،بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
ال�ع��زي��ز و�سمو ويل ع�ه��ده الأم�ي�ن  ،يف
عملية �إعادة الهيكلة احلكومية واختيار
العنا�صر ذات الكفاءة العالية واالهتمام
بالتدريب والت�أهيل ملزيد من التطوير
والتحديث ،باعتبار الإن�سان ثروة البالد
احلقيقية.
لقد �أدرك ��ت ال��ر�ؤي��ة الطموحة خطورة
االع �ت �م��اد ع�ل��ى ال �ن �ف��ط ب�شكل رئي�سي
مع تزايد �أع��داد ال�سكان عام ًا بعد �آخر
�إ�ضافة �إىل املتغريات العاملية وما يخبئه
امل�ستقبل م��ن م �ف��اج ��آت ،ف�ب�رزت بقوة
احلاجة �إىل ا�ستغالل امل��وارد ال�ضخمة
وتنويع م�صادر الدخل وبالتايل حتديث
الأن �ظ �م��ة وال�ت���ش��ري�ع��ات وال �ل��وائ��ح يف
ال��وق��ت ال ��ذي ت�شهد ف�ي��ه اململكة طفرة
ن��وع �ي��ة يف جم� ��االت ع ��دة رغ ��م جائحة
كورونا التي تطبق على العامل ،و�صو ًال
�إىل جم�ت�م��ع ح �ي��وي واق �ت �� �ص��اد م��زده��ر
ووطن طموح.
وتوا�صل اململكة ا�ستكمال الإ�صالحات على
كافة امل�ستويات االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية ،لتحقيق املزيد من الإجنازات
ال �ت��ي وج ��دت الإ�� �ش ��ادة م��ن بعثة خ�براء
�صندوق النقد ال��دويل حيث حققت نتائج
�إي�ج��اب�ي��ة ،وتوقعاتها با�ستمرار تعايف
االقت�صاد وتعزيز منهجية تقدمي الدعم يف
برامج احلماية االجتماعية.

موظفوها يتطوعون لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي

نيوم تشهد إنشاء أول مصنع في المنطقة إلنتاج الحافالت

تبوك� -سعود اجلهني
البالد -ها�شم �آل ها�شم
ك�شف م��وق��ع " الكرتيف" الأم��ري �ك��ي املتخ�ص�ص يف
ال�ش�ؤون االقت�صادية وال�صفقات التجارية عن �أن مدينة
نيوم على موعد مع �إجناز عاملي جديد يتمثل يف �إقامة
م�صنع ل�شركة  Hyzon Motorsح�ي��ث �سيتم
جتميع احلافالت ال�ضخمة التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية
والهيدروجني .و�أو��ض��ح املوقع �أن القدرة الإنتاجية
املخطط لها لإنتاج هذا النوع من ال�سيارات ال�ضخمة
�سي�صل �إىل � 10000سيارة جتارية من طراز  ،FCيتم
جتميعها يف "نيوم" .و�أك��د املوقع �أن هذا امل�صنع هو
الأول من نوعه على م�ستوى اخلليج وال�شرق الأو�سط،
ال ��ذي ي�ستخدم ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال���س�ي��ارات ال�صديقة
للبيئة ،حيث �سيتم جتميع ال�سيارات يف م�صنع "نيوم"
ويتم ت�صديرها يف جميع دول اخلليج  ،لتكون اململكة
هي الدولة العربية الوحيدة امل�صدرة لهذا النوع من
احلافالت التجارية ال�ضخمة .و�أ��ش��ار املوقع �إىل �أنه

مت توقيع مذكرة تفاهم بني ممثلني عن اململكة وال�شركة
لت�سهيل بناء امل�صنع ،حيث حتدد مذكرة التفاهم ال�شروط
واملوا�صفات لل�سيارات التي �ستعمل بالطاقة ال�شم�سية،
وموقع امل�صنع مبدينة "نيوم" التي تعمل على �أن تكون
امل�صانع امل��وج��ودة بها �صديقة للبيئة .ولفت املوقع
�إىل �أن مذكرة التفاهم  ،ت�شري �إىل �أن ال�شركة امل�صنعة
للحافالت بد�أت مناق�شة فعلية مع خرباء الطاقة املتجددة

يف �شركة "نيوم"  ،امل�س�ؤولة عن تطوير املدينة حيث
�سيتم العمل ب�شكل وثيق لو�ضع اللم�سات الأخرية على
اخلطط واملوا�صفات مل�صنع التجميع الإقليمي اجلديد.
وم��ن جانبه و��ص��ف ك��ري��ج ن��اي��ت  ،الرئي�س التنفيذي
وامل�ؤ�س�س امل���ش��ارك ل�شركة ، Hyzon Motors
مدينة "نيوم" ب�أنها واح��دة م��ن �أك�ثر م�شاريع �إزال��ة
الكربون ابتكارًا وطموحً ا يف العامل.

و�أو��ض��ح قائال ":نرى اليوم "نيوم" كواحد من �أكرث
ال�ت�ط��ورات العاملية اب�ت�ك��ارًا وطموحً ا يف جم��ال �إزال��ة
الكربون ،كما تعد مركبات �شركة  Hyzonيف طليعة
املركبات التي تعمل بالهيدروجني وباخلاليا ال�شم�سية
وقد مت تطويرها على مدار �سنوات عديدة.
على �صعيد �آخر و�ضمن برامج امل�س�ؤولية االجتماعية
ل�شركة نيوم� ،أطلق موظفو ال�شركة م�ب��ادرة تطوعية
لدعم �أبناء و�أ�سر املجتمع املحلي خ�لال �شهر رم�ضان
املبارك ،وي�أتي ذلك بالتعاون مع اجلمعية اخلريية بحقل
وجمعية الرب اخلريية مبركز اخلريبة .ومتثلت املبادرة
يف جتهيز وتوزيع ال�سالل الغذائية التي تتنا�سب مع
احتياجات ومتطلبات �أبناء و�أ�سر املجتمع املحلي خالل
ال�شهر الف�ضيل .و�أكد م�شاري املطريي املدير التنفيذي
لل�ش�ؤون احلكومية ،حر�ص �إدارة ال�شركة على ترك �أثر
�إيجابي على كافة فئات املجتمع املحلي من خالل طرح
م�ب��ادرات ت�شكل ج�سر حمبة ممت ّد من نيوم �إىل �أبناء
و�أ�سر املناطق املحيطة.
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ارتفاع طفيف في عدد حاالت كورونا الحرجة  ..الصحة:

طبقوا التدابير الوقائية والتزموا بإجراءات التباعد
الريا�ض ـ البالد

�أك���دت وزارة ال�صحة �أه��م��ي��ة التقيد ب���الإج���راءات االح�ترازي��ة
والتدابري الوقائية مثل لب�س الكمامة وع��دم امل�صافحة وتطبيق
التباعد االجتماعي للحد من انت�شار فريو�س كورونا وحفاظ ًا على
�صحة و�سالمة جميع �أف��راد املجتمع .و�أعلنت ال��وزارة �إح�صائية
جديدة مل�ستجدات كورونا يف اململكة �أم�س ت�ضمنت ت�سجيل ()953
حالة م�ؤكدة وتعايف ( )1038حالة ،فيما بلغ عدد احلاالت الن�شطة
( )9607حاالت منها ( )1359حالة حرجة ،فيما بلغ �إجمايل عدد
الإ�صابات يف اململكة ( )420301حالة  ،وبلغ عدد حاالت التعايف
( )403702حالة  ،ومت ت�سجيل( )13حالة وف��اة  ،حيث و�صل
�إجمايل عدد الوفيات يف اململكة ( )6992حالة -رحمهم الله جميع ًا-
كما مت �إجراء ( )65299فح�صا خمربيا .
ون�صحت اجل��م��ي��ع ب��ال��ت��وا���ص��ل م��ع م��رك��ز ( )937لال�ست�شارات
واال�ستف�سارات على م��دار ال�ساعة ،واحل�صول على املعلومات
ومعرفة م�ستجدات فريو�س (كورونا) .كما �أعلنت وزارة ال�صحة
�أم�س عن ارتفاع طفيف يف ع��دد احل��االت احلرجة بامل�ست�شفيات
ب�سبب فريو�س كورونا ،لت�سجل  1359حالة ،مقارنة مع �أم�س الأول
الأحد ،حيث مت ت�سجيل  1351حالة.
وذكرت وزارة ال�صحة -عرب تويرت� -أن عدد احلاالت الن�شطة �شهد
تراجعًا؛ حيث مت ت�سجيل  9607ح��االت ،مقارنة مع ي��وم �أم�س
الأول الأحد ،حيث مت ت�سجيل  9705حاالت.
من ناحية �أخرى ت�صدرت منطقة الريا�ض �إ�صابات كورونا ،خالل
الـ� 24ساعة املا�ضية ،م�سجلة � 386إ�صابة ،من �إجمايل  953حالة
جديدة.
وجاءت منطقة مكة املكرمة يف املرتبة التالية م�سجلة  244حالة،
وال�شرقية  117حالة ،واملدينة املنورة  45حالة ،وع�سري  40حالة،
والق�صيم  30حالة ،وجازان  28حالة ،وحائل  23حالة ،وتبوك 18
حالة ،واحلدود ال�شمالية والباحة  7حاالت لكل منها ،واجلوف 5
حاالت ،وجنران  3حاالت.
ووفقا لأرقام وزارة ال�صحة ،مت ت�سجيل  115حالة تعاف يف جدة،
و 61يف مكة املكرمة ،و 45يف الهفوف ،و 37يف الطائف ،و 25يف
تبوك ،و 24يف الدمام ،و 23يف املدينة املنورة ،و 20يف اخلرب،
و 17يف املربز ،و 15يف كل من :حائل وبريدة وينبع والليث ،و12
يف عرعر ،و 11يف كل من� :أبها والظهران والقنفذة والنعريية.
وت�سجيل  10حاالت تعاف يف كل من :خمي�س م�شيط وبلجر�شي،
و 9يف كل من :جنران وبي�شة ،و 8يف كل من� :سكاكا ورماح ،و7
يف كل من :بقيق واخلرج ،و 6يف كل من :الزلفي وحوطة بني متيم
واجلفر ،و 5يف كل من� :أبو عري�ش والدوادمي وعنيزة واجلبيل
واخلفجي ووادي الدوا�سر والقريع.
�إىل ذلك توا�صل "�صحة الريا�ض" تقدمي خدماتها للم�ستفيدين يف
مركز لقاحات كورونا يف حمافظة ثادق .
و�أعلنت �أن مركز اللقاح يف ث��ادق يوا�صل تقدمي خدماته يومياً
للم�ستفيدين تفاع ًال مع رغبات املواطنني واملقيمني للح�صول على
لقاح كورونا  ،وذلك من ال�ساعة  9م�ساء وحتى � 2صباح ًا .
وبيّنت �أن م��راك��ز اللقاح ت�شهد �إق��ب��ا ًال ك��ب�ير ًا م��ن �أف���راد املجتمع
للح�صول على اللقاح ،و�سط �إجراءات تنظيمية وتدابري احرتازية
حفاظ ًا على �صحتهم و�سالمتهم .وحثت "�صحة الريا�ض" اجلميع
على �سرعة احل�صول على لقاح كورونا والت�سجيل من خالل تطبيق
�صحتي ،م�ؤكد ًة �أن اللقاحات املعتمدة يف اململكة فعالة و�آمنة.

إغالق  284منشأة
مخالفة لالحترازات
الدمام ـ حمود الزهراين  -جدة -يا�سر بن يو�سف
وا�صلت الفرق امليدانية لأمانة حمافظة جدة وبلديات
املحافظات التابعة لها �أم�����س جهود الرقابة املكثفة
على املن�ش�آت التجارية للت�أكد من امتثالها للإر�شادات
والتدابري االح�ترازي��ة ،والتي �أ�سفرت عن �إغ�لاق 33
من�ش�أة خمالفة .و�أو�ضحت الأمانة �أنها نفذت 4024
جولة ميدانية م�شرتكة مع اجلهات املعنية يف نطاق
 19بلدية فرعية و  15بلدية حمافظة ر�صدت خاللها
 91خمالفة� ،شملت عدم االلتزام بالتباعد وعدم التقيد
بلب�س ال��ك��م��ام��ة بال�شكل ال�صحيح ،وال��ت�����س��اه��ل يف
قيا�س حرارة العمالء وغريها من خمالفات التعليمات
الوقائية .و�أكدت �أمانة جدة توا�صل اجلهود للت�أكد من
امتثال الإر�شادات والتدابري الوقائية ال�صحية للحد
من انت�شار الفريو�س ،مثمنة دور ال�سكان من مرتادي
الأ���س��واق والأم��اك��ن العامة يف امتثالهم ل�ل�إج��راءات
االح�ت�رازي���ة والإب��ل��اغ ع��ن �أي خم��ال��ف��ات ع�بر مركز
البالغات  . 940ونفذت �أمانة املنطقة ال�شرقية منذ بداية
�شهر رم�ضان املبارك �أكرث من � 30ألف جولة رقابية يف
الأ���س��واق واملراكز التجارية ومنافذ البيع باملنطقة،
و 285جولة م�شرتكة مع اجلهات ذات العالقة ،وذلك
�ضمن اجل��والت الرقابية املكثفة التي تنفذها الأمانة
مل��ت��اب��ع��ة ت��ط��ب��ي��ق الإج�������راءات االح��ت�رازي����ة مل��واج��ه��ة
"كورونا" ،مب�شاركة عدد من اجلهات احلكومية ذات
العالقة .و�أ�سفرت اجل��والت عن �إغ�لاق  251من�ش�أة
خمالفة ،وحترير  1451خمالفة للمن�ش�آت غري امللتزمة
بالإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية اخلا�صة
بفايرو�س "كورونا " وتطبيق " توكلنا ".
فيما تلقى مركز البالغات  940بالأمانة خالل الثمانية
�أي����ام امل��ا���ض��ي��ة  3428ب�لاغ��ا ع��ن امل��ن�����ش���آت املخالفة
ل�ل��إج���راءات االح�ت�رازي���ة ملكافحة ف�يرو���س ك��ورون��ا،
واملخالفة للأنظمة البلدية .وتوا�صل الأمانة تكثيف
جوالتها الرقابية امليدانية على املن�ش�آت التجارية،
و�إغ��ل��اق امل��خ��ال��ف ل�ل�أن��ظ��م��ة ال��ب��ل��دي��ة ول��ل��إج����راءات

«توكلنا» :مقاعد

الطيران محجوزة للفئات
المسموح لها بالسفر
الريا�ض ـ البالد

�أك��د تطبيق "توكلنا" يف تغريدة ع�بر ح�سابه يف
"تويرت" �أن مقاعد الطائرة بعد العيد ،حمجوزة
للفئات امل�سموح لها بال�سفر ،وهي :حم�صن جرعتني،
متعاف ،بالتزامن مع
حم�صن جرعة �أوىل ،حم�صن
ٍ
ا�ستمرار قرار رفع تعليق �سفر املواطنني �إىل خارج
اململكة ابتدا ًء من ال�ساعة الواحدة �صباح يوم االثنني
� 5شوال  ،1442امل��واف��ق  17مايو 2021م .وقال
تطبيق "توكلنا" يف تغريدة �أخ���رى" :بالتح�صني
تكونون م�ستعدين ،خذ اخل��ط��وة ،احجز موعدك،
ح�صن عرب خدمة حجز موعد لقاح
وغ�ّي�رّ حالتك ملُ ّ
كورونا يفتطبيق توكلنا".
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جولة رقابية على
المساجد والجوامع

تعزيز استراتيجية الذكاء
االصطناعي في الصحة

الريا�ض ـ البالد

االح�ترازي��ة وال��ت��داب�ير ال�صحية املرتبطة مبكافحة
فريو�س كورونا ،داعية اجلميع �إىل التعاون والإبالغ
ع��ن �أي خمالفة ل�ل��إج���راءات االح�ت�رازي���ة ،م��ن خالل
التوا�صل مع مركز البالغات  940ملعاجلتها.
من ناحية اخ��رى نفذت �أمانة الأح�ساء  5069جولة
رقابية ا�ستهدفت املحالت واملراكز التجارية ومنافذ
البيع يف املحافظة� ،أ���س��ف��رت ع��ن ر���ص��د  16خمالفة
مرتبطة بالإجراءات االحرتازية والوقائية.
و�أكدت الأمانة ا�ستمرار وتكثيف اجلوالت الرقابية على
كافة املن�ش�آت للت�أكيد على االلتزام بتطبيق الإجراءات
االحرتازية والتدابري الوقائية واال�شرتاطات ال�صحية
وتطبيق توكلنا ملنع انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد.
كما ق��ام��ت ال��ف��رق املعنية ب��الإ���ص��ح��اح البيئي برفع
 5747طنا من النفايات و�إزالة  3777مرتا مكعبا من
الأنقا�ض واملُخ ّلفات الإن�شائية جمهولة امل�صدر �إ�ضافة
�إىل تعقيم وتطهري  830موقع ًا با�ستخدام  8880لرت ًا
من املُعقمات واملطهرات.

ن��ف��ذت وزارة ال�����ش���ؤون الإ���س�لام��ي��ة وال��دع��وة
والإر�����ش����اد م����ؤخ���را  22.549ج��ول��ة رق��اب��ي��ة
يف م�ساجد وج��وام��ع اململكة ؛ ملتابعة تنفيذ
الإج��راءات االحرتازية ال�صحية التي اعتمدتها
ال������وزارة ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق وامل��ت��اب��ع��ة م���ع اجل��ه��ات
املخت�صة ملنع انت�شار فريو�س كورونا ،لي�صل
عدد اجلوالت الرقابية التي نفذتها الوزارة خالل
ثالثة ع�شر �أ�سبوع ًا  282.704جوالت رقابية؛
لتحقيق �أع��ل��ى م��ع��اي�ير الأم����ان يف ب��ي��وت الله
حتقيق ًا لر�سالة الوزارة و�أهدافها العامة.
ر���ص��دت ال����وزارة  107خمالفات م��ن من�سوبي
امل�ساجد وامل�صلني مت معاجلتها ف��ور ًا و�شملت
ع��دم لب�س الكمامة ،وع��دم �إح�����ض��ار ال�سجادة،
بالإ�ضافة �إىل ع��دم حتقيق التباعد اجل�سدي،
وع��دم التقيد مبواقيت ال�صلوات عامة و�صالة
ال�ترواي��ح خا�صة ،وم��دة فتح امل�ساجد بح�سب
تعميم ال��وزارة ..فيما بلغ عدد امل�ساجد التي مت
ر�صد تراخي يف تطبيق الإج��راءات االحرتازية
 1796م�����س��ج��د ًا مب��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ،مت معاجلة
املالحظات فيها فور ًا .و�أ�شارت ال��وزارة �إىل �أن
هذه اجلوالت الرقابية م�ستمرة من قبل مراقبي
امل�ساجد باملناطق ،وهناك جلان ميدانية رقابية
تعمل على م��دار ال�ساعة لرفع جميع املخالفات
واتخاذ كافة الإجراءات النظامية ،جمددة الت�أكيد
على �أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي ت�صب
يف م�صلحة اجلميع ،وحلماية �صحتهم خالل
تواجدهم بامل�ساجد ،خ�صو�ص ًا يف ه��ذه الأي��ام
املباركة الع�شر الأواخر من ال�شهر الكرمي خالل
�صالتي الرتاويح والقيام.

الريا�ض ــ البالد

ّ
د�شن وزي��ر ال�صحة الدكتور توفيق بن ف��وزان
الربيعة ,ورئي�س الهيئة ال�سعودية للبيانات
والذكاء اال�صطناعي (�سدايا) الدكتور عبد الله بن
�شرف الغامدي ,مركز التميّز للذكاء اال�صطناعي
يف ال�صحة مبقر الهيئة بح�ضور �أ�صحاب املعايل
وامل�س�ؤولني من اجلانبني.
و�شهد حفل التد�شني توقيع م��ذك��رة تفاهم بني
ال������وزارة و(����س���داي���ا) لتفعيل ال��ع��م��ل امل�����ش�ترك
ب�ين اجلانبني يف العديد م��ن امل��ج��االت �أب��رزه��ا
تطوير الإ�سرتاتيجية الوطنية للبيانات والذكاء
اال���ص��ط��ن��اع��ي يف جم���ال ال�����ص��ح��ة ،وامل�����س��اع��دة
يف بناء �أ�سا�سيات ومعايري البيانات ال�صحية

وقدرات الذكاء اال�صطناعي ،بالإ�ضافة �إىل بناء
مركز وطني لالبتكار يف جمال البيانات والذكاء
اال�صطناعي بالقطاع ال�صحي؛ وذل���ك ل��زي��ادة
املحتوى املحلي عن طريق تطوير وتبني التقنية
املتطورة التي تخدم القطاع.
وي�أتي �إط�لاق مركز التميز بهدف تطوير حلول
الذكاء اال�صطناعي لرفع م�ستوى ج��ودة �أمناط
احل���ي���اة ال�����ص��ح��ي��ة ،والإ����س���ه���ام يف ت�شخي�ص
الأم��را���ض امل��زم��ن��ة والك�شف املبكر عنها مثل:
اجللطات الدماغية ،والك�شف املبكر عن �أمرا�ض
ال�سرطان ،و�أم��را���ض القلب ب�أنواعها ،واعتالل
ال�شبكية ،وتعزيز دور ال��ذك��اء اال�صطناعي يف
جمال الطب ب�شكل عام.
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فرص استثمارية لرفاهية المواطن وإنعاش الحراك التنموي

الرؤية بوابة لالقتصاد المزدهر والوطن الطموح
�أبها ـ مرعي ع�سريي ـ جدة ـ عبد الهادي املالكي

حتل هذه الأيام الذكرى اخلام�سة لإطالق ر�ؤية  ،2030تلك الر�ؤية التي تتمحور حول ثالثة حماور �أ�سا�سية ،وهي املجتمع احليوي ،واالقت�صاد املزدهر ،والوطن الطموح .منذ �أن
ت�شكل وعينا ك�أجيال نعمت بالنفط وانتفعت به ،ونحن ن�سمع مع كل حراك تنموي عبارة ،تنويع م�صادر الدخل ،يف �إ�شارة �إىل �ضرورة �إيجاد بدائل اقت�صادية ت�سهم يف رفع ودفع
عجلة االقت�صاد الوطني ،و�إيجاد فر�ص ا�ستثمارية حقيقية ت�سهم يف رفاهية الإن�سان وتدفع عجالت التقدم باجتاه الأف�ضل والأح�سن والأجود .وقد �أثبتت التجارب ال�سابقة لدول
اخلليج �أن النفط لي�س �سلعة يعتمد عليها دائما يف حتقيق رفاه اقت�صادي ي�ضمن حياة كرمية للمواطنني ،و�أن وجوده ال يعني بال�ضرورة �ضمان وجود اقت�صاد قوي ومتما�سك طوال
الوقت ،فتقلبات هذه ال�سلعة �سعرا و�صناعة �صار هاج�سا كبريا ي�ؤرق الإن�سان قبل �صانع القرار ،والتاريخ ب�شواهده ومنا�سباته العديدة يثبت �أن النفط لي�س �صديقا دائما يعتمد عليه،
ولعل هبوط �أ�سعاره احلادة يف العامني املا�ضيني يثبت ذلك وي�ؤكده.
ويف هذا ال�سياق حتدث للبالد الدكتور ريا�ض احمد
ال عقران امني عام الغرفة التجارية وال�صناعية ب�أبها
بقوله يف واقع الأمر �أرى الطموح نحو تطوير الر�ؤية
لت�صبح ر�ؤية  2040هى مرحلة املناف�سة العاملية من
خ�لال �أن ه��ذه ال��ر�ؤي��ة اجل��دي��دة ه��ي ام��ت��داد واقعي
مل��ا حققته ب��رام��ج وم�شروعات ر�ؤي���ة اململكة 2030
خالل الأع��وام اخلم�سة املا�ضية ،حيث الر�ؤية 2040
يف وجهة نطري �ستعمل على �أن تكون اململكة من
دولة تعتمد على النفط بكافة اقت�صادها �إىل دولة لها
م�صادر متنوعة لالقت�صاد يف العديد من املجاالت مثل
ال�سياحية والرتفيهية واال�ستثمارية وغريها  ،ولذلك
فالبد من املحافظة على نف�س م�ستوى جودة احلياة
و�أف�ضل مع مرور الزمن واال�ستمرار يف النمو ،ولهذا
يجب �إ�صالح اخللل يف الو�ضع االقت�صادي يف اململكة
وتبعات اقت�صادية ومالية على م�ستوى الفرد والوطن
ال حتمد عقباها ،الأم��ر الآخ��ر �أن هناك فر�ص ًا كثرية
يف اململكة يف قطاعات خمتلفة غري القطاع النفطي
منها التعدين وال�سياحة واخل��دم��ات اللوج�ستيات
واال�ستثمار ،وهناك فر�ص كثرية �ضخمة ،والي��زال
هناك رغبة وداف��ع ق��وي ج��د ًا نطمح �أن ن�ستفيد منها
ك�سعوديني ولوطننا الغايل ،و�أعتقد �أن هذين دافعان
رئي�سيان لعمل ر�ؤية  2040لكي نزيل التحديات التي
تواجهنا كي ن�ستغل الفر�ص غري امل�ستفاد منها.
وت�سري الر�ؤية  2030يف طريق �إىل ما ت�صبو �إليه من
م�ستهدفات املناف�سة وهذا ال�شيء الذي ميكن �أن نحققه
كذلك بر�ؤية اململكة  2040من خالل درا�سة الفر�ص
والقدرات املتاحة لدينا �سوا ًء ثروات ب�شرية وطبيعية
واقت�صادية ومالية لدى اململكة العربية ال�سعودية و�أن
يتم ترجمتها يف الإ�سرتاتيجيات التي يتم التخطيط
لها على امل��دى الطويل ويجب �أن نعلم �أن البرتول
لن ينتهي ،فهذا ت�صور خاطئ لدى كثري من املحللني
فيت�صورون �أن ال�سعودية تريد التخل�ص من النفط
هذا الأمر غري �صحيح متام ًا ،فيجب �أن ن�ستفيد من كل
�شيء يف اململكة � ،سواء يف القطاع النفطي �أو قطاعات
خمتلفة حيث �أن الفر�ص التي �ستتواجد ب�إذن الله عام
� 2040ستكون فر�صا �ضخمة جد ًا وقد حُتدث تغيري ًا
جذري ًا يف االقت�صاد الوطني والعاملي خا�صة �أن فكرة
املناف�سة لن تنح�صر يف جمال قطاع النفط اخلام فقط
 ،و�أمن��ا �ستمتد �إىل ال�صناعات التحويلية الأخ��رى
و�أي�ضا نعمل على فر�ص �أخ���رى خمتلفة بعيدة عن
القطاع النفطي ولهذا يجب ننويع االقت�صاد وزيادة
حجمه ب�إذن الله.
ول��دخ��ول مرحلة املناف�سة العاملية ع��ام  2040يجب
التخطيط با�ستمرار ودائ��م حيث �أن ال��ر�ؤي��ة 2030
ت�ضعنا يف موقع متقدم جد ًا يف العامل لكن عام 2040
�سوف تكون مرحلة املناف�سة عاملي ًا ،لذلك فيجب على
املواطن ال�سعودي الذي يعد �أعظم �شيء متلكه اململكة
للنجاح ،و�أنه بدون املواطن ال ن�ستطيع �أن نحقق �أي
�شيء من الذي حققناه� ،إذ ًا هو غري مقتنع بالذي نعمل
فيه واذا هو لي�س جاهز لتحمل امل�صاعب والتحديات
واذا مل يكن م�ستعدا لأن يكون جزءا من هذا العمل فلن

يكون هناك جدوى من ذلك.
وكما ذكر �سمو ويل العهد يف حديثه الأخري �أن الهدف
م��ن اال�ستثمارات العامة ه��و النمو و�أن يتم توفري
�صندوق �ضخم ج���د ًا حتى ي��ك��ون بعد  2030راف���د ًا
لإيرادات الدولة ,واململكة ال تريد �أن ت�ستهلك �صندوق
اال�ستثمارات العامة وحتويل �أرب��اح مليزانية الدولة
على ح�ساب منو ال�صندوق ،فيجب تغيري الهدف داخل
�صندوق اال�ستثمارات العامة و�ست�صل الإي���رادات
ب�شكل ر�سمي بعون الله �إىل ع�شرة تريليونات ريال
يف  2030حيث �أن الرتكيز الرئي�س هو منو حجم
�صندوق اال�ستثمارات العامة وه��ذا ما مت يف �أرب��ع
�سنوات تقريبا منا بـ  %300ويف ال�سنوات اخلم�س
ال��ق��ادم��ة �سينمو ب��ـ  %200و�إن �شاء الله يف 2030
�سن�صل �إىل ع�شرة تريليونات وبعدها �ستبنى �سيا�سة
ح�سب الو�ضع يف ذلك الوقت كما ن�صرف �إيرادات من
�صندوق اال�ستثمارات العامة لن تتجاوز  % 2.5من
حجم ال�صندوق حتى نحافظ على ا�ستمرارية منو
ال�صندوق .بالإ�ضافة �إىل �أن ربحية ال�صندوق ما بني

يف ال�سوق مثل ن��ي��وم �أو البحر الأح��م��ر �أو القدية
�أو ال�سودة �أو غريها م��ن امل�شاريع فكل �سنة ت�أتي
(ري���ت م��وين ك��ا���ش) م��ن اخل���ارج ون���أخ��ذ (هالكا�ش)
ونعيد �ضخه يف ا�ستثمارات جديدة داخل االقت�صاد
ال�سعودي هذه التي جلبت ت�سعني مليار ريال ال�سنة
املا�ضية وهي التي �ست�أتي ب  160مليارا هذه ال�سنة
وهذا �سي�ساعد ب�شكل ت�صاعدي حتى ن�صل �إىل 400
م��ل��ي��ار ري���ال يف 2030م ويف � 2030سيكون قائد
وليد ال�سبيعي
�سالمة الزيد
ريا�ض �آل عقران
الإنفاق الر�أ�سمايل يف ال�سعودية لي�س ميزانية الدولة
 2و  ،% 3والآن ال�صندوق ي�ستهدف � 6أو  % 7وقد مت
بل �صندوق اال�ستثمارات العامة ،واقعي ًا هذه ال�سنة
مشاريع وطنية
حتقيق ذلك يف �أغلب ا�ستثمارات ال�صندوق .والأهم
�صندوق اال�ستثمارات هو قائد الإن��ف��اق الر�أ�سمايل
من ذلك كم كان ال�صندوق ينفق من ا�ستثمارات داخل ويف هذا الإطار يعزز ال�صندوق فر�ص القطاع اخلا�ص داخل ال�سعودية ب�إذن الله.
اململكة؟ ،قبل الر�ؤية كان �صندوق اال�ستثمارات العامة يف امل�شروعات الوطنية مبعنى �أن القطاع اخلا�ص
ي�صرف فقط  3مليارات ريال ،ويف 2020م �صندوق ك��ان يعي�ش ب�شكل رئي�سي على الإن��ف��اق الر�أ�سمايل
عمليات البناء
اال�ستثمارات العامة �أنفق داخل ال�سعودية  90مليار احلكومي الذي هو من مئة �إىل خم�سمائة مليار ريال من جهته قال الإعالمي واملهتم ب�ش�ؤون العقار �سالمة
ري��ال يف غرين فيلد ،ا�ستثمارات جديدة ولي�س يف يف ال�سنة الآن زاد ال�صندوق و�ضاعف هذا الإنفاق الزيد  :الذي حتقق جتاوز الأرقام امل�ستهدفة يف الر�ؤية
�سوق �أ�سهم �أو غريه ،ويف ال�سنة هذه 2021م �صندوق �إىل  160مليار ريال يف ال�سنة .وال�صندوق ي�صرف الف��ت��ا �إىل �أن هناك مئات الكيلومرتات ا�ستعادتها
اال�ستثمارات العامة �سينفق  160مليار ًا.
يف ا�ستثمارات جديدة ،يعني تقريبا � 3أ�ضعاف �أو ال��دول��ة من الأرا���ض��ي من الأ�شخا�ص الذين و�ضعوا
�أقل ب�شيء ب�سيط مما كانت الدولة ت�صرفه يف الإنفاق �أيديهم عليها ل�سنوات طويلة و�ألغت �صكوكهم وارى
الر�أ�سمايل داخل ال�سعودية .حيث �أن حجم ال�صندوق انه ميكن اال�ستفادة من هذه الأرا�ضي اما بالتوزيع
اليوم تريليون وخم�سمائة مليار ويف � 2030أربعة املجاين مثل ال�سابق على من ي�ستحق واما بو�ضعها
ترليونات ريال وي�أتي ذلك من خالل �سيا�سة �صندوق على اج��ن��دة القر�ض مبعنى اين اح�صل على قر�ض
اال�ستثمارات العامة والتي تن�ص على �أنه يجب �أن ال ويكون معه ار�ض �سواء كان ب�أ�سعار رمزية حتددها
يحتفظ بالأ�صول� ،أي �أ�صل ن�ضج املفرو�ض نتخل�ص الدولة او تكون جمانية وال�شيء املهم �أن هناك عمليات
منه� ،إذا كان الأ�صل هذا يف �سوق الأ�سهم املفرو�ض بناء جديدة وهي متبعة يف املنطقة ال�شرقية ال زالت
نخف�ض ن�سبتنا ونبقى بن�سبة تعطينا �سيطرة و�ضمان ًا تغيب عن كثري من املدن التي هي عبارة عن اخلر�سانة
هذه ال�شركة ت�ستمر يف النمو.
اجلاهزة حيث ان تكلفتها اقل ومدة �إجنازها ا�سرع
حيث ميكن اجناز (فلال) يف اقل من �شهرين وتكلفتها ال
مشاريع عمالقة
ت�صل اىل خم�س تكلفة البناء العادي القائم االن وهذه
أن
�
منها
القادمة
كما �أن هناك �أطروحات خالل الفرتة
تعني على تامني وحدات �سكنية بوقت ا�سرع .
�أي �شركة جديدة نن�شئها من بعد ما حتقق ربحية وقال وليد ال�سبيعي ع�ضو اللجنة العقارية بغرفة جدة
ال ت�ستمر �أكرث من خم�س �سنوات �إال وهي مطروحة  :مقابلة ويل العهد كانت ر�سالة للمجتمع ككل وللعامل
ان اململكة العربية ال�سعودية ت�سري وفق الر�ؤية وان
هناك بع�ض الربامج واملبادرات تخطت الن�سب التي
كانت الدرا�سات و�ضعتها
ام��ا فيما يخ�ص اجلانب العقاري فبيئة اململكة بيئة
ا�ستثمارية ت�شجع ع��ل��ى اال���س��ت��ث��م��ار وج��دن��ا بع�ض
الربامج املحفزة �سواء كان يف الإ�سكان او يف عوامل
�أخرى ت�ساعد على اجناز املعامالت ب�شكل ا�سرع وقد
بثت املقابلة روح املحبة وزي��ادة اال�ستثمارات �سواء
كان املواطنون او املقيمون او امل�ستثمرون من خارج
اململكة حيث عندنا جماالت كثرية لال�ستثمار الأجنبي
�سواء كان يف جمال ال�سياحة او الزراعة او ال�صناعة
وغريها من اال�ستثمارات.

اقتصاد
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وزير المالية :البيان يؤكد نجاح حكومة المملكة في تحقيق نتائج طيبة

صندوق النقد يرفع تقديرات نمو االقتصاد الوطني
جدة -البالد

توقع خرباء �صندوق النقد ال��دويل منو �إجمايل
الناجت املحلي احلقيقي للمملكة العربية ال�سعودية
 %2,1خالل العام اجلاري و % 4,8عام ( 2022مقابل
 % 4,1ع��ام  .)2020وتعايف معدل منو �إجمايلال��ن��اجت املحلي غ�ير النفطي احلقيقي يف الن�صف
الثاين من عام  ،2020فيما ت�شري امل�ؤ�شرات عالية
ال��ت��وات��ر �إىل ا�ستمرار التعايف ع��ام  .2021ومن
املتوقع �أن ي�صل النمو غري النفطي �إىل  % 3,9عام
 2021و % 3,6عام .2022
ويف ظل م�ستويات الإنتاج النفطي املتفق عليه بني
جمموعة بلدان �أوبك ،+يُتوقع �أن يبلغ منو �إجمايل
الناجت املحلي النفطي احلقيقي %0,5-عام 2021
(مقابل  %6,7-عام  ،)2020لي�صل �إىل  %6,8عام
 2022حيث يُفرت�ض انتهاء �سريان اتفاقية
�أوبك +ح�سبما �أُعلن.
ويتوقع خرباء ال�صندوق
�أن يرتاجع العجز املايل
�إىل  % 4,2م��ن �إج��م��ايل
الناجت املحلي خالل العام
اجل�����اري ،وه���و م�ستوى
�أق���ل قليالمقارنة بتنب�ؤات
امل���ي���زان���ي���ة ،ل��ي��ت��وازن
ب��درج��ة ك��ب�يرة على
امل��دى املتو�سط
(ب����ح����ل����ول
ع��������������ام

.)2026
وثمن اخل�براء ا�ستجابة حكومة اململكة ب�سرعة
وحزم لأزمة كوفيد 19-و�ساعدت برامج دعم املالية
العامة وال��ق��ط��اع امل���ايل والتوظيف ال��ت��ي �أطلقتها
احلكومة والبنك املركزي ال�سعودي يف التخفيف من
�أثر اجلائحة على ال�شركات والعاملني ال�سعوديني.
ومع �إعادة فتح االقت�صاد.
وكان للإ�صالحات املطبقة �ضمن �إطار "ر�ؤية اململكة
 "2030دور �أ�سا�سي يف م�ساعدة االقت�صاد على
جتاوز الأزمة .فقد متكن االقت�صاد ال�سعودي من �إدارة
الأزم���ة بف�ضل اجلهود املبذولة لإر���س��اء هيكل قوي
للحوكمة والتعاون بني الوزارات والهيئات ،وات�ساع
نطاق التحول الرقمي على �صعيد اخلدمات احلكومية
واملالية ،والإ�صالحات الهادفة
�إىل زي����ادة ح��ري��ة التنقل
ال���وظ���ي���ف���ي يف ����س���وق
ال�����ع�����م�����ل ،وق������وة
ه�������وام���������������ش
الأم��������������������������ان
امل���������س����ت����م����دة
م���ن ���س��ي��ا���س��ات
امل��ال��ي��ة العامة
وال���ق���ط���اع
املايل.

شهادة مهنية في أساسيات
المصرفية اإلسالمية
الريا�ض -البالد

�أعلنت الأكادميية املالية �إطالق ال�شهادة املهنية يف "�أ�سا�سيات
امل�صرفية الإ�سالمية" بالتعاون مع �شعبة املالية الإ�سالمية بالبنك
املركزي ال�سعودي.
وي�أتي ذلك انطال ًقا من دور الأكادميية املالية يف تطوير قدرات
الكوادر الب�شرية يف القطاع املايل ال�سعودي و حتقيق ًا لدور البنك
املركزي يف تطوير العاملني �ضمن �أن�شطة امل�صرفية الإ�سالمية.
و�أو���ض��ح��ت الأك��ادمي��ي��ة امل��ال��ي��ة �أن اخ��ت��ب��ار ال�����ش��ه��ادة املهنية
لأ�سا�سيات امل�صرفية الإ�سالمية ي�ستهدف كل من يعمل يف �إحدى
�إدارات امل�صارف التي تقدم خدمات ومنتجات مالية �إ�سالمية،
�أو تقوم بالإ�شراف عليها �أو متابعتها ك���إدارة تطوير املنتجات،
و�إدارة االئ��ت��م��ان ،والأم���ان���ة ال�����ش��رع��ي��ة ،وال��ت��دق��ي��ق ال�شرعي،
وااللتزام ال�شرعي ومن يف حكمهم.
كما ي�شرتط على امل��ت��ق��دم لالختبار ك��ف��رد م�ستقل �أن يكون
�سعودي اجلن�سية �أو من مواطني جمل�س التعاون اخلليجي �أو
ممن يعاملون معاملة املواطنني ح�سب نظام مكتب العمل.
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ويف ال�شهر املا�ضي ،رفع ال�صندوق  ،يف تقرير
�آف��اق االقت�صاد العاملي ،تقديراته لنمو االقت�صاد
ال�سعودي  % 2.9يف  ،2020ب ً
��دال م��ن  % 2.6يف
توقعاته ال�سابقة خ�لال �شهر يناير  ،2021بينما
حافظ على تقديراته للعام  2022عند .% 4

املالية ترحب ببيان ال�صندوق

رحبت وزارة املالية بالبيان اخلتامي ال�صادر
عن بعثة خ�براء �صندوق النقد ال��دويل �إث��ر اختتام
م�����ش��اورات امل���ادة ال��راب��ع��ة االفرتا�ضية م��ع اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ع��ام 2021م ال��ت��ي ج��رت
خ�لال �شهر (�أب��ري��ل 2021م) ،حيث �أف��اد البيان �أن
ً
نتائجا
الإ�صالحات االقت�صادية يف اململكة حققت
�إي��ج��اب��ي��ة ،متوق ًعا ا�ستمرار ت��ع��ايف االقت�صاد مع
تراجع معدل البطالة وتباط�ؤ ت�ضخم م�ؤ�شر �أ�سعار
امل�ستهلكني.
ون���وه ال��ب��ي��ان ب��ن��ج��اح ح��ك��وم��ة اململكة يف احل��د
من ح��االت الإ�صابة والوفيات الناجمة عن جائحة
كورونا ،بف�ضل اال�ستجابة ال�سريعة واحلازمة مع
اجلائحة ،م�شي ًدا ب��دور برامج دع��م املالية العامة
والقطاع امل��ايل والتوظيف التي �أطلقتها احلكومة
والبنك املركزي ال�سعودي يف التخفيف من تداعيات
جائحة ك��ورون��ا املالية واالقت�صادية على الأف���راد
والقطاع اخلا�ص ،وتزامن ذلك مع التقدم الكبري يف
تنفيذ حملة التطعيم خالل الأ�شهر الأخرية.
و�أ�شار البيان �إىل متكن االقت�صاد ال�سعودي من
�إدارة الأزم��ة بف�ضل اجلهود املتوافقة مع توجهات
ر�ؤي���ة اململكة  2030الرامية لإر���س��اء هيكل قوي

للحوكمة وال��ت��ع��اون ب�ين ال������وزارات وال��ه��ي��ئ��ات،
وات�ساع وترية التحول الرقمي على �صعيد اخلدمات
احلكومية واملالية ،و�سيا�سات املالية العامة والقطاع
املايل التي �أتاحت قوة هوام�ش الأمان واملرونة يف
حرية التنقل الوظيفي يف �سوق العمل.
ون���وه البيان اخلتامي بالتح�سن امللمو�س يف
�إطار �سيا�سة املالية العامة و�إدارة الإنفاق احلكومي
ً
م�شيدا بالتقدم ال��ذي �أح��رزت��ه
وال�شفافية املالية،
من�صة "اعتماد" يف تعزيز الإدارة املالية احلكومية.
كما رحب البيان بالإ�صالحات الهادفة �إىل تعزيز
منهجية تقدمي الدعم يف برامج احلماية االجتماعية،
ً
متناوال �أهمية موا�صلة توفري الدعم الالزم للفئات
ً
ت�ضررا.
الأكرث
وعلى �صعيد ال�سيا�سات النقدية والقطاع املايل
و�أ�سعار ال�صرف� ،أ�شاد البيان مبتانة القطاع املايل
وبجهود البنك املركزي ال�سعودي يف تقوية الأطر

التنظيمية والرقابية ،مبا فيها برامج دعم القطاع
اخلا�ص خالل الأزمة مما �أ�سهم يف تعزيز اال�ستقرار
املايل .
و�أثنى على ا�ستمرار هيئة ال�سوق املالية واملركز
الوطني لإدارة الدين بالإ�صالحات الهادفة �إىل تعزيز
�أ�سواق الأ�سهم وال�سندات مما �أت��اح لل�شركات عدد
�أك�بر م��ن اخل��ي��ارات ل��زي��ادة ر�أ����س امل��ال وامل��زي��د من
الفر�ص اال�ستثمارية للمدخرين ،م���ؤك ً
��دا ا�ستمرار
منا�سبة ربط �سعر ال�صرف بالدوالر.
وعلى �صعيد م�شاركة امل���ر�أة ال�سعودية يف �سوق
العمل� ،أ�شاد البيان باخلطوات التي قطعتها اململكة
يف هذا ال�صدد ،حيث ت�شري التقديرات �إىل زيادة ن�سبة
م�شاركة الن�ساء ال�سعوديات يف القوة العاملة مبقدار
 13نقطة مئوية لتتجاوز  % 33خالل العامني املا�ضيني،
كما رحب البيان بـ"مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء" وما
�ستحققه يف دعم معدالت النمو والتوظيف واحلد من

انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري.
م��ن جانبه ق��ال وزي���ر امل��ال��ي��ة حممد ب��ن عبدالله
اجلدعان� " :إن البيان ي�ؤكد جناح حكومة اململكة يف
حتقيق نتائج طيبة ملمو�سة خالل عام هو الأ�صعب
على العامل �أجمع ،نظرًا لتداعيات جائحة كورونا
وتقلبات �أ�سعار النفط والتقلبات االقت�صادية احلادة
وت��راج��ع ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي وت��ب��اط���ؤ ال��ن��م��و وغ�يره��ا
من التحديات التي جتاوزتها حكومة اململكة ،مع
اال�ستمرار يف تنفيذ ب��رام��ج وخطط وم�ستهدفات
ر�ؤي���ة اململكة  ،2030م��ا م�� ّك��ن حكومة اململكة من
تنفيذ العديد من الإ�صالحات االقت�صادية والهيكلية،
ال��ت��ي ت�بره��ن على �سالمة اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم بها
املنظومة املالية يف تطوير القطاع املايل يف اململكة،
اً
و�صول �إىل حتقيق اال�ستدامة املالية التي تعزز من
متانة وق��وة االقت�صاد ال�سعودي رغم كل الظروف
والتحديات " .

مليارات ريال لصفقات اإلفراغ العقاري

جدة -يا�سر بن يو�سف

ك�شفت وزارة العدل� ،أن �إجمايل عدد امل�ستفيدين من
خدمة الإفراغ العقاري منذ فرباير  2020وحتى اليوم،
بلغ �أكرث من � 65ألف م�ستفيد ،فيما بلغت قيمة ال�صفقات
نحو ثالثة مليارات ريال.

و�أو�ضحت �أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكرتوين عرب
بوابة ناجز ( )Najiz.saمكنت امل�ستفيدين من بيع
ونقل امللكية العقارية بالكامل دون احلاجة �إىل زيارة
كتابات العدل والبنوك لإ�صدار �شيك م�صدق باملبايعة.
وبينت� ،أن �شروط و�أحكام اخلدمة تتمثل يف تعهد

�أط���راف العملية ب�صحة املعلومات املقدمة ،ويف حال
تبني خالف ذلك يحق للجهات املعنية اتخاذ الإجراءات
النظامية والقانونية ،كما يتم �إلغاء العملية �إلكرتونيًا
يف حال مل يتم قبول الطلب من قبل امل�شرتي يف غ�ضون
ثالثة �أيام.

وت��و���س��ع��ت ال������وزارة يف خ��دم��ة الإف������راغ ال��ع��ق��اري
الإلكرتوين ،م�ؤخرًا ،ب�إتاحة اخلدمة عرب بنوك �إ�ضافية
لت�شمل املتعاملني م��ع م�صريف الإمن����اء وال��راج��ح��ي،
بجانب البنك الأهلي ال�سعودي ،وذلك بالتعاون مع البنك
املركزي ال�سعودي.

 200مسكن لألسر المحتاجة من منصة جود
جدة  -يا�سر بن يو�سف

جن��ح��ت من�صة "جود الإ�سكان" يف ت���أم�ين 200
م�سكن ل��ـ � 200أ���س��رة م��ن فئة "الأ�شد حاجة" خالل
ع�شرين يومًا من �شهر رم�ضان املبارك احلايل ،وذلك
بدعم من جهات و�شخ�صيات عديدة كان لها الأث��ر يف
تقدمي امل�ساهمة ع�بر املن�صة خ�لال ال�شهر الف�ضيل
�ضمن احلملة الرم�ضانية التي �أطلقتها املن�صة "جود
بال حدود".
و�سجّ لت من�صة "جود الإ�سكان" منذ ت�أ�سي�سها
ح�ضور ًا فاع ًال غري م�سبوق يف التكاتف االجتماعي
من خالل م�ساهمات امل�ؤ�س�سات والأفراد بالتربع عرب
املن�صة ،حيث جتاوزت املبالغ املقدمة للعطاء الإ�سكاين
حتى الآن �أكرث من  450مليون ريال ،ا�ستفاد منها �أكرث
م��ن � 25أل���ف م�ستفيد� ،ضمن م�سار ت��وف�ير امل�ساكن
وم�سار دع��م الإي��ج��ار ،منها � 200أ�سرة ح�صلت على
منازل منذ بداية �شهر رم�ضان املبارك.
ي�أتي هذا الإجناز خالل فرتة ق�صرية كثمرة لل�شراكة
الفاعلة مع امل�ؤ�س�سات وال�شركات يف العمل اخلريي

والتنموي ،وال��ت��ي تظهر من��وذج�� ًا وطني ًا يف خدمة
املجتمع و�أفراده ،ذلك بف�ضل �آليات العمل الإلكرتوين
املبتكرة داخل املن�صة لتوجيه الدعم مل�ستحقيه �ضمن
من���وذج ع��م��ل و�أن�����ش��ط��ة متنوعة ُت�سهل امل�ساهمات

ب�إجراءات تقنية حديثة ومتطورة.
و�أ�سهمت �شراكة ثالثة قطاعات رئي�سية (احلكومي،
واخلا�ص ،وغري الربحي) �إىل جانب م�ساهمة �أفراد
املجتمع ،يف تعزيز و�ضمان ا�ستدامة العطاء ال�سكني

للأ�سر الأ�شد احتياج ًا يف اململكة ،كما ترجمت جزء ًا
م��ن ه��م��ة وع����زم ج��م��ي��ع الأط�����راف مل��وا���ص��ل��ة حتقيق
ر�ؤي��ة اململكة  2030وحتقيق التكاتف والتعاون بني
م�ؤ�س�سات املجتمع و�أفراده.
وحظيت املن�صة منذ انطالقتها بدعم �سخي كرمي من
مقام خادم احلرمني ال�شريفني قدره  100مليون ريال
ومن ويل عهده الأم�ين �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان ق��دره  50مليون ري��ال ،ت�أكيد ًا على
اهتمام القيادة الر�شيدة -وفقها الله -بتفعيل الدور
االجتماعي يف ت�سريع عجلة التنمية ،من خالل تقدمي
من��وذج جديد للتكافل االجتماعي تتكامل فيه �أدوار
اجل��ه��ات احلكومية واخل�يري��ة وتلتقي على من�صة
"جود الإ�سكان" اخلريية.
يذكر �أن من�صة جود الإ�سكان تعد �إح��دى مبادرات
م�ؤ�س�سة الإ�سكان التنموي الأهلية الهادفة �إىل �إ�شراك
املجتمع� ،أفراد ًا ومنظمات ،لزيادة منو العطاء ال�سكني
اخلريي ،بوا�سطة من�صة �إلكرتونية حتقق ال�شفافية
والدقة واالحرتافية يف تقدمي امل�ساهمات اخلريية.

"إيمرسون" تطرح نظامًا جديداً لمراقبة مقاييس الخزانات وتعزيز الكفاءة التشغيلية
الريا�ض -البالد

�أطلقت "�إمير�سون" نظام ™Rosemount
 ،TankMaster™ Mobileوه���و
الربنامج الأول من نوعه عاملي ًا ال��ذي ي�ستعني
��ص��ات م��ت��ع��ددة لإدارة وق��ي��ا���س محُ��ت��وى
مب��ن��� ٍ
اخلزانات الكبرية ،متيح ًا و�صو ًال فوري ًا وم�ؤمناً
ودقيق ًا لبيانات اخلزانات .وميتاز هذا النظام
ب�سهولة ا�ستخدامه ع�بر الأج��ه��زة املحمولة،
وكفاءته يف توفري البيانات الفورية ملجموعة
وا���س��ع��ة م��ن امل�ستخدمني م��ن خ�لال الهواتف
ال��ذك��ي��ة ،ليُ�سهم ب��ذل��ك يف حت�سني �آل��ي��ة اتخاذ
القرارات وتعزيز الكفاءة الت�شغيلية وال�سالمة.
وال ت��زال بيانات قيا�س حمتوى اخل��زان��ات

مقت�صرة على �أنظم ٍة قدمية ي�صعب الو�صول
�إليها يف �أغلب الأح��ي��ان ،وي�شمل ذلك قطاعات
النفط وال��غ��از؛ والبرتوكيماويات والتكرير
والكيماويات؛ والأغذية وامل�شروبات .ويجب
على ال�شركات �ضمان الو�صول الفوري للبيانات
لأك�بر ع��دد من �أف��راد طاقم العمل ،ويعترب ذلك
���ض��روري�� ًا لتحقيق التحول الرقمي للعمليات
وت��ط��وي��ر الأداء .وي��ج��ب �أن ي�����ش��م��ل ن��ط��اق
الو�صول للبيانات ك ًال من املوظفني امليدانيني
والإدارة و ِف َرق املبيعات وامل�شرتيات والتمويل،
�إىل جانب املو ِّردين والعمالء والتجار اَّ
وملك
املنتجات والهيئات اجلمركية وكافة الأط��راف
املعنية الأخرى.

ويتكوَّن نظام �إدارة ور�صد حمتوى اخلزانات
( )Rosemount TankMasterمن
جم��م��وع��ة م��ن ال�برجم��ي��ات ال��ت��ي ت��ت��وىل جمع
ب�شكل ف���وري ،مبا
بيانات القيا�س وامل��خ��زون
ٍ
يف ذل��ك امل�ستوى ودرج���ة احل���رارة وال�ضغط
وال���ت���داخ���ل م���ع امل����ي����اه� ،إىل ج���ان���ب ح�����س��اب
حجم و ُك��ت��ل��ة امل��خ��زون ،ون��ق��ل احل��ف��ظ .ويتاح
)Rosemount
(TankMaster
ك�إ�ضافة للبنية التحتية امل��وج��ودة حالي ًا لهذا
ال��ن��ظ��ام ،ليوفر امل��زي��د م��ن امل��رون��ة وامل�شاركة
والربط ال�شبكي.
(Rosemount
وي��������ت��������ي��������ح
 )TankMasterال��و���ص��ول املبا�شر �إىل

بيانات اخلزانات عرب الهواتف الذكية ،ويوفر
نظرة عامة على جميع اخلزانات يف املن�ش�أة ،مع
لبيانات �أكرث تف�صي ًال
�إمكانية املتابعة للو�صول
ٍ
لتعزيز كفاءة ر�صد اخلزانات.
وق��ال ب�ير �سكوغبريغ ،رئي�س احل��ل��ول لدى
"�إمير�سون �أوتومي�شن �سوليو�شنز"" :حتر�ص
ال�شركات على �إتاحة بيانات مقايي�س اخلزانات
ب�شكل ف���وري ل�ل��أط���راف امل��ع��ن��ي��ة .وم���ن خ�لال
ٍ
ت�سهيل الو�صول لهذه البيانات عرب الهواتف
امل��ح��م��ول��ة ،ي��ت��ي��ح ن��ظ��ام (Rosemount
� )TankMaster Mobileإمكانية زيادة
الفعالية والإنتاجية وتطوير التعاون �ضمن
�سال�سل الإمداد".
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الكاظمي يوجه بتفعيل العمليات االستباقية لمواجهة المتطرفين

العراق  ..تأهب أمني لتدمير حواضن اإلرهاب
بغداد  -البالد

مي�ضي رئي�س ال���وزراء ال�ع��راق��ي م�صطفى الكاظمي ،يف
طريق حماربة الإره��اب وجتفيف منابعه ،بتدمري حوا�ضن
امللي�شيات الإرهابية املدعومة من �إي��ران وقطع متويلها،
�إذ وج��ه �أم�س (االث �ن�ين) ،ال�ق��وات الأمنية بتن�شيط اجلهد
اال��س�ت�خ�ب��ارات��ي والأم �ن��ي وتفعيلِ العمليات اال�ستباقية
ملواجهة حتركات تنظيم "داع�ش" وجتفيف منابعه وتدمري
حوا�ضنه.
اجتماع �ضم قيادات الأجهزة الأمنية
خالل
الكاظمي
وبحث
ٍ
االحتادية والبي�شمركة ووزراء الداخلية والدفاع واملالية،
�سبل ب�سط الأمن واال�ستقرار يف البالد على �ضوء الأحداث
التي �شهدها العراق خالل ال�ساعات املا�ضية ،كما ناق�ش �سبل
التن�سيق بني خمتلف القوات الأمنية االحتادية والبي�شمركة،
ذات امل�س�ؤولية امل�شرتكة من �أجل و�ضع
خا�صة يف املناطق ِ
خطط ملواجهة اخلروقات الأمنية .وجرى خالل االجتماع
بحث تطورات الأح��داث الأمنية التي �شهدها العراق خالل
ال���س��اع��ات امل��ا��ض�ي��ة ،ومناق�شة اخل�ط��ط الأم �ن �ي��ة ملواجهة
اخلروقات الأمنية واحلد منها ،وب�سط الأم��ن واال�ستقرار
يف عموم البالد ،فيما �أ�صدر الكاظمي عدة توجيهات للقوات

الأم�ن�ي��ة ،ي��أت��ي يف مقدمتها تن�شيط اجلهد اال�ستخباري
والأم �ن��ي و�أي���ض��ا تفعيل العمليات اال�ستباقية ملواجهة
حتركات ع�صابات داع�ش الإرهابية وجتفيف منابعها وتدمري

حوا�ضنها ,ما ي�ؤكد عزمه الق�ضاء على التنظيمات املتطرفة،
خ�صو�صا بعد �إعالن وزارة الدفاع العراقية العثور على عتاد
ع�سكري من بينه �صواريخ وقاذفات وعبوات نا�سفة حملية

ال�صنع ،خالل عملية �أمنية نفذتها قيادة العمليات اجلزيرة
بالأنبار واملقر املتقدم للعمليات امل�شرتكة يف كركوك.
وت�صاعدت وت�يرة حتركات عنا�صر امللي�شيات و"داع�ش"

«النقابة» تطالب بوقف القمع واالنتهاكات

الحوثي يرفض اإلفراج عن صحافيين
ومبادلتهم بأسرى حرب

عدن  -البالد

تتوا�صل حمالت القمع احلوثية جت��اه ال�صحفيني لإ�سكات
�صوت احلق ،ما دفع �أع�ضاء نقابة ال�صحفيني اليمنيني ،للمطالبة
ب�إيقاف احل��رب على ال�صحافة ،وع��دم التعامل معهم ك�أعداء،
متهمة جماعة احلوثي بارتكاب انتهاكات بحقهم.
وقالت النقابة ،مبنا�سبة اليوم العاملي حلرية ال�صحافة�" :إن
نحو � 1400صحايف ميني تعر�ضوا النتهاكات منذ بداية
احلرب التي �أ�شعلتها ميلي�شيا احلوثي بعد انقالبها على ال�سلطة
ال�شرعية �أواخر العام  39 ،2014منهم قتلوا� ،إىل جانب وقوع
مئات االعتقاالت واالختطافات واملالحقات ،و�إغ�لاق وتوقف
قرابة  150و�سيلة �إعالمية ومكاتب و�سائل �إع�لام خارجية

و�شركات �إعالمية" ،مبينة �أن � 10صحافيني ما زالوا معتقلني
لدى جماعة احلوثي ب�صنعاء ،بينهم �أربعة �صحافيني يواجهون
�أحكاما جائرة بالإعدام هم :عبد اخلالق عمران ،و�أكرم الوليدي،
وح ��ارث حميد ،وت��وف�ي��ق امل�ن���ص��وري ،م�شرية �إىل �أن هناك
�صحافي ًا ما زال معتق ًال ل��دى تنظيم القاعدة بح�ضرموت منذ
العام  2015يف ظروف غام�ضة.
وطالب بيان النقابة بالإفراج عن كافة املختطفني ،خ�صو�صا يف
ظل تف�شي وباء كورونا يف اليمن ،كما حمّلت النقابة ،جماعة
احلوثي م�س�ؤولية تعنتها و�إ��ص��راره��ا على ع��دم الإف ��راج عن
ال�صحافيني ومقاي�ضتهم ب�أ�سرى ح��رب ،داعية كافة املنظمات
املعنية بحرية التعبري ويف مقدمتها احتاد ال�صحافيني العرب

واالحتاد الدويل لل�صحافيني ملوا�صلة جهودها يف ال�ضغط من
�أجل الإف��راج عن جميع ال�صحافيني ،كما دعت �إىل �إنهاء حالة
القمع املفرو�ضة على ال�صحافة ،وق��ال��ت �إن "جميع اجلرائم
املرتكبة بحق ال�صحافة وال�صحافيني ال ت�سقط بالتقادم ،والبد
لأعداء ال�صحافة �أن ينالوا عقابهم" .وجددت نقابة ال�صحافيني
اليمنيني ،دعوتها لكافة الأطراف لإيقاف احلرب على ال�صحافة،
و�إن�ه��اء حالة ال�ط��وارئ غري املعلنة جت��اه احل��ري��ات ،وال�سماح
بعودة التعددية ال�صحافية كخطوة �أوىل منها لإثبات ح�سن
النية ال�ستعدادها لل�سالم و�إنهاء احلرب .من جهة ثانية ،تخو�ض
ق��وات اجلي�ش اليمني م�سنودة باملقاومة ال�شعبية وط�يران
حتالف دعم ال�شرعية ،معارك م�ستمرة �ضد ميلي�شيا احلوثي،
املدعومة من �إيران ،يف جبهتي الك�سارة وامل�شجح غرب حمافظة
م ��أرب .وق��ال املركز الإع�لام��ي للقوات امل�سلحة اليمنية� ،إن 7
من عنا�صر امليلي�شيا احلوثية لقوا م�صرعهم يف كمني للجي�ش
الوطني بجبهة الك�سارة� ،إ�ضافة �إىل تدمري طقم يحمل عيار
 ،14.5كما ق�صف طريان التحالف ثالثة �أطقم معادية بالقرب
من اجلبهة ،ولقي جميع من كانوا على متنها م�صرعهم.
ويف جبهة امل�شجح ،تكبّدت امليلي�شيا احلوثية خ�سائر يف العتاد
والأرواح بق�صف مدفعي ل�ق��وات اجلي�ش الوطني وب�غ��ارات
لطريان التحالف ا�ستهدف مواقع وجتمعات وتعزيزات حوثية
كانت يف طريقها �إىل اجلبهة .ون�شر املركز م�شاهد م�صورة لدك
مواقع وجتمعات حوثية مبدفعية اجلي�ش الوطني وط�يران
التحالف يف جبهة الك�سارة غربي م�أرب ،كما بث املركز م�شاهد
توثق حلظات اقتحام قوات اجلي�ش الوطني ملواقع امليلي�شيا يف
جبهة الك�سارة وتدمري العتاد احلوثي.

زعيم حركة أحوازية :التفجيرات األخيرة دليل على هشاشة نظام الماللي

إيران تبتز أمريكا بملف السجناء

البالد  -ها�شم �آل ها�شم

ت�ستمر �إي��ران يف ممطالتها ب�ش�أن "ملف النووي" ،وت��رواغ
بـ"ال�سجناء" الب �ت��زاز ال �غ��رب� ،إذ ق��ال املتحدث با�سم وزارة
اخلارجية �سعيد خطيب زاده� ،إنه ال �صفقة لتبادل �سجناء مع
ال��والي��ات املتحدة ،وذل��ك يف �أع�ق��اب تقارير �صحافية حتدثت
عن التوافق على خطوة كهذه على هام�ش مباحثات لإحياء
االتفاق النووي .و�أفادت و�سائل �إعالم عدة عن اتفاق بني �إيران
والواليات املتحدة على تبادل �أربعة �سجناء لدى كل منهما ،غري
�أن طهران تريد املرواغة يف هذا امللف ل�ضمان و�سيلة تبتز بها
�أمريكا ،وهو ما يظهر يف حديث زاده الذي قال" :و�ضع ال�سجناء

يبقى خارج �أي مباحثات وم�سارات �أخرى �سواء �أن كانت ب�ش�أن
االت�ف��اق ال�ن��ووي �أو غريه" .وت�أكيدا ل�ل�إج��رام الإي��راين بحق
ال�سجناء ،ذكر تقرير �سنوي ملنظمة حقوق الإن�سان الإيرانية
ومقرها �أو�سلو� ،أن �إيران �شهدت ارتفاعا حادا يف عدد الإعدامات
كان معظمها يف مناطق الأقليات القومية ال�سيما �ضد املعار�ضني
ال�سيا�سيني .وقالت املنظمة� ،إنه خالل عام  2020نفذت �أكرث من
�شخ�صا يف �أربعة �أقاليم
 267عملية �إعدام ،حيث مت �إعدام 60
ً
هي �سي�ستان وبلو�ش�ستان و�أذرب�ي�ج��ان الغربية و�أذربيجان
ال�شرقية وكرد�ستان .و�أ�ضافت �أن العدد املتزايد للإعدامات يف
مناطق الأقليات ميثل ارتفاعا ن�سبته  % 20مقارنة بعامي

�شخ�صا على
 2019و ،2018حيث مت �إع ��دام  49و51
ً
التوايل يف الأقاليم الأربعة ،فيما �أو�ضح التقرير الذي ن�شرته
"�إيران انرتنا�شونال" �أن الأقليات العرقية يف �إي��ران كانت
عر�ضة للإعدامات �أك�ثر من غريها ،كما لوحظت زي��ادة كبرية
يف ع��دد عمليات الإع ��دام املنفذة يف �إقليم كرد�ستان مقارنة
بال�سنوات ال�سابقة ،مبينة �أنه من بني  10عمليات �إع��دام لكل
مليون ن�سمة يف �إيران� ،شهدت كرد�ستان �أعلى عدد من عمليات
الإع ��دام خ�لال  .2020و�أك��د التقرير �أن��ه من بني  60عملية
�إعدام يف تلك املناطق ،مل تعلن ال�سلطات �سوى )% 21( 13
حيث مت تنفيذ م��ا يقرب م��ن  % 79م��ن عمليات الإع ��دام يف
املناطق العرقية يف عام  2020دون الإع�لان عنها يف و�سائل
الإعالم الر�سمية داخل �إيران .ويف الوقت الذي تعاين فيه �إيران
�أمني ًا واقت�صادي ًا ،وتتعر�ض ب�شكل �شبه �أ�سبوعي النفجارات
وحرائق جمهولة امل�صدر ،ك�شف تقرير ا�ستخباراتي �أن احلر�س
الثوري الإيراين قدم دعما مللي�شياته يف �سوريا ب�أكرث من 30
مليار دوالر ،وفقا ملا ن�شرته "فوك�س نيوز" .من جهته� ،أكد
رئي�س حركة رواد النه�ضة لتحرير الأحواز ميثاق عبدالله� ،أن
االنفجارات املتتالية التي ت�شهدها �إيران �أخريا تدل على مدى
ه�شا�شة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإي��راين الإرهابي.
وقال يف بيان ح�صلت "البالد" على ن�سخة منه� ،أن التفجريات
يف املن�ش�آت البرتوكيماويات بالقرب من مدينة "قم" ،وما �سبقها
يف من�ش�آت "نظنز" ،وا�ستهداف مقرات احلر�س الثوري � ،أكرب
دليل على �أن النظام الإيراين يعاين �أمني ًا.

يف حم��اف�ظ��ات ك��رك��وك و� �ص�لاح ال��دي��ن والأن��ب��ار ودي ��اىل،
حيث ت�شهد تلك املناطق هجمات متفرقة من قبل عنا�صر
التنظيم ،بينما متكنت وزارة الداخلية ل�ش�ؤون اال�ستخبارات
والتحقيقات االحتادية ،وبجهد ا�ستخباري وفني من �إلقاء
القب�ض على الإره��اب��ي املكنى �أب��و علي اجلميلي وامل�سمى
وايل الفلوجة التابع لتنظيم داع�ش الإره��اب��ي .واع�ترف
القيادي يف التنظيم الإرهابي خالل التحقيقات الأولية معه
بانتمائه �إىل تنظيم القاعدة منذ عام  ،2005ثم انتقل �إىل
تنظيم داع�ش وعمل �ضمن الأوكار اخلا�صة ب�إيواء العنا�صر
الإرهابية من الذين يحملون اجلن�سية العربية.
يذكر �أن القيادي الداع�شي كان حمكوما عليه بال�سجن 15
عاما ،ومت الإفراج عنه يف  ،2011وبعدها عمل �ضمن �أوكار
الأ�سلحة ،ثم هرب �إىل �سوريا بعد عملية حترير الأنبار ،وعاد
ليعني يف من�صب ما ي�سمى نائب وايل املو�صل ،وبعدها عني
مبا ي�سمى وايل الفلوجة .وكان اجلميلي يرتدي حزاما نا�سفا
�شخ�صيا ،واعرتف بقيامه بع�شرات العمليات الإرهابية �ضد
القوات الأمنية واملواطنني الأبرياء ،وقد مت تدوين �أقواله
ابتدائيا وق�ضائيا باالعرتاف ،وقرر قا�ضي التحقيق اتخاذ
الإجراءات القانونية بحقه.

فرنسا وكندا تتهمان مسؤوليه بالفساد

«حزب اهلل» متورط
في غسل أموال

بريوت  -البالد

حتيط ال�شبهات "حزب الله" من كل جانب ،بينما
تقرتب العقوبات �شيئا ف�شيئا من م�س�ؤويل احلزب
الإره ��اب ��ي ،ب�ع��د ات�ه��ام�ه��م بق�ضايا ف���س��اد وغ�سل
�أموال ،وفر�ض الق�ضاء الفرن�سي قيودا على دخول
�شخ�صيات لبنانية تعترب م�س�ؤولة عن عرقلة احلياة
ال�سيا�سية اللبنانية� ،أو �ضالعة يف الف�ساد �إىل
باري�س.
وقالت منظمة "�شريبا" غري الربحية� ،إنها رفعت
دعوى قانونية باال�شرتاك مع جمموعة من املحامني
�أم��ام امل��دع��ي ال�ع��ام امل��ايل الفرن�سي ب�ش�أن مزاعم
ف�ساد وغ�سل �أموال يف لبنان .و�أ�ضافت "ال�شكوى
املقدمة ال ت�ستهدف فقط غ�سل �أم��وال يف ما يت�صل
ب�أزمة خريف  ،2019و�إمنا تتعلق �أي�ضا مبالب�سات
ا�ستحواذ لبنانيني من القطاع اخلا�ص �أو م�س�ؤولني
عموميني على بع�ض العقارات الفاخرة يف فرن�سا
يف ال�سنوات القليلة املا�ضية" ،بينما ب��رر حاكم
م�صرف لبنان ريا�ض �سالمة ،ب�أنه ا�شرتى جميع
ممتلكاته يف فرن�سا ق�ب��ل ت��ول�ي��ه امل�ن���ص��ب .و�أك��د
وزير اخلارجية الفرن�سي جان �إيف لو دري��ان ،يف
وق��ت ��س��اب��ق� ،أن ب�ل�اده حتتفظ ب��احل��ق يف اتخاذ
�إج��راءات �إ�ضافية بحق كل من يعرقل خروج لبنان
من �أزمتها احلالية .و�أ�ضاف "�سنفعل ذلك بالتن�سيق
مع �شركائنا الدوليني" .وتابع" :على امل�س�ؤولني عن
العرقلة �أن يدركوا �أننا لن نقف مكتويف الأيدي"،
مذكرا ب�أن باري�س با�شرت نقا�شا يف �إط��ار االحتاد
الأوروب ��ي ح��ول الأدوات التي ميكن ا�ستخدامها
"لت�شديد ال�ضغط" على امل�س�ؤولني امل�ستهدفني.
ومل يتمكن رئي�س ال� ��وزراء اللبناين املكلف من
ت���ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة م �ن��ذ �أك��ت��وب��ر ،يف ح�ي�ن ي�ع��اين
لبنان �أ�سو�أ �أزم��ة اقت�صادية يف تاريخه احلديث.
وا�ستقالت حكومة ح�سان دي��اب يف �أغ�سط�س بعد

االنفجار املدمر يف مرف�أ ب�يروت ال��ذي �أوق��ع �أكرث
من مئتي قتيل و�آالف اجلرحى .ومنذ ما قبل انفجار
مرف�أ ب�يروت ،ي�شرتط املجتمع ال��دويل على لبنان
تنفيذ �إ��ص�لاح��ات ملحة للح�صول على دع��م مايل
��ض��روري يخرجه من دوام��ة االنهيار االقت�صادي
التي يعاين منها منذ عام ون�صف ،لكن على الرغم
م��ن ثقل االنهيار االقت�صادي وال�ضغوط الدولية
التي تقودها فرن�سا خ�صو�ص ًا ،ال ت��زال الأط��راف
ال�سيا�سية عاجزة عن االتفاق على ت�شكيل حكومة
جديدة قادرة على القيام بالإ�صالحات املطلوبة.
�إىل ذل��ك ،خ�ص�صت احلكومة الفيدرالية الكندية
ً
جلنة للتحقيق يف عمليات غ�سل �أموال تتم من خالل
املقامرة يف كازينوهات مدينة فانكوفر وتهريب
املخدرات ،تتورط فيها �شبكة تابعة للنظام الإيراين
وميلي�شيات "حزب الله".
وق ��ال كلفني ت���ش��رو��س�ت��ي ،ال���ض��اب��ط ال���س��اب��ق يف
�شرطة اخليالة امللكية الكندية" :ر�أينا تقاربهم -
�أي �شبكة النظام الإي��راين وح��زب الله  -امل�ستمر
مع ال�شبكات التي تن�شط يف الأعمال غري ال�شرعية
يف كندا" ،م �� �ش�ير ًا �إىل "مكاملات هاتفية" بني
الطرفني .و�أردف ق��ائ� ًلا�" :إذا نظرنا �إىل املكاملات
التي راقبناها والت�سجيالت ،ف�سرنى �أن بع�ض
املكاملات جاءت من �شخ�ص معروف ر�سمي ًا بارتباطه
ب�شكل وثيق بجماعة ح��زب الله املرتبط ب��إي��ران
ٍ
و�أح��د وك�لائ��ه ،و��س��وف ن��رى ع�صابات و�شبكاتها
تتلقى الأم��ن من ال�شبكات الإيرانية� .شاهدت هذه
املجموعات الإج��رام�ي��ة وه��ي تتطور ،والأه ��م من
ذل��ك �أن�ه��ا متعاونة فيما بينها ،وه�ن��اك ت�ق��ارب بني
هذه ال�شبكات" .وت�ضع كندا "حزب الله اللبناين"
على قائمة الإره��اب منذ عام  ،2002فيما تالحق
�شبهات غ�سل الأموال والف�ساد احلزب الإجرامي منذ
�سنوات طويلة.
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قافلة أبناء الشهداء توزع
 5500سلة غذائية ووجبة إفطار

جدة ـ يا�سر بن يو�سف

ت��وا��ص��ل قافلة اب�ن��اء ال�شهداء �أع�م��ال�ه��ا لل�سنة الثالثة
على التوايل ب�شراكة ا�سرتاتيجية مع عدد من اجلهات
احلكومية واخلا�صة والإعالمية.
وتهدف القافلة جلمع عدد من �أبناء الأبطال ال�شهداء من
خمتلف القطاعات الع�سكرية واملدنية على م�ستوى اململكة
من خالل ا�ست�ضافتهم وتقدمي لهم برامج متنوعة ثقافية
وتعليمية وترفيهية ع��ن بعد و�سط تطبيق الإج ��راءات

االحرتازية املتبعة يف هذا اخل�صو�ص .و�أكدت الأمرية هند
بنت عبدالرحمن �آل �سعود ،رئي�سة اللجنة العليا للقافلة،
�أن املبادرة ال�سنوية هي عمل نبيل ونوعي ويتطور من
عام لعام خا�صة �أن املبادرة الوطنية حتتفي ب�أ�سر و�أبناء
الرجال الذين �صدقوا ما عاهدوا الل َه عليه ،الذين قدموا
أر�ض هذه البال ِد
دين الله
�أرواحهم
ِ
ِ
وللحفاظ على � ِ
لن�صرة ِ
الطاهرة و�أمنها وا�ستقرارها .وقدمت الأمرية هند �شكرها
ِ
لكافة اجلهات امل�شاركة من القطاع احلكومي واخلا�ص

والإع�لام��ي واملتطوعني م��ن فريق القافلة و�إىل اللجنة
املنظمة .وح�ضرت الأم�يرة هند اجتماع اللجنة املنظمة
�أم�س يف �أحد الفنادق مبكة املكرمة وا�ستمعت �إىل �شرح
مف�صل من اللجنة املنظمة برئا�سة فهد بن علي ال�سمحان
ع��ن ال�برام��ج االف�ترا��ض�ي��ة امل�ق��دم��ة يف ه��ذا ال�ع��ام لأب�ن��اء
ال�شهداء ور�سم الب�سمة والفرحة على وجوهم ،ود�شنت
م�سابقة القافلة لأب�ن��اء ال�شهداء والتوا�صل االجتماعي
�إ��ض��اف��ة �إىل امل���ش��ارك��ة يف �إع� ��داد وج �ب��ات �إف �ط��ار �صائم

بح�ضور ابن ال�شهيد عماد �أحمد .من جهته �أو�ضح املدير
العام رئي�س اللجنة املنظمة فهد ال�سمحان �أنه مع جائحة
كورونا �سخرت القافلة كل الإمكانات بالتعاون مع �شراكات
�إ�سرتاتيجية وع ��دد م��ن اجل �ه��ات احلكومية واخلا�صة
والإعالمية من خالل �إع��داد خطة �شاملة تواكب ما تقدمه
الدولة من احرتازات و�إجراءات �صارمة ومت �إطالق حملة
القافلة و�سط برامج متنوعة منها برامج اجتماعية خمتلفة
عن بعد لأبناء ال�شهداء �إ�ضافة لتوزيع ال�سالل الغذائية

"أدبي" جدة يستقبل
مشاركات جائزة القصة القصيرة
جدة -يا�سر بن يو�سف

ك�شف رواق ال�سرد بنادي جدة الأدبي ،البدء يف
ا�ستقبال امل�شاركات جلائزته ال�سنوية اخلا�صة
بالق�صة الق�صرية (جائزة رواق ال�سّ رد للق�صة
الق�صرية .)2021
وت�سعى اجلائزة �إىل �إبراز الأعمال الق�ص�صية،
ودع��م وتعزيز كتابة الق�ص�ص الق�صرية ،وقد
و�ضع ال �ن��ادي �أه� ً
�داف��ا رئي�سة للجائزة �أهمها
الإ�سهام يف ن�شر ثقافة ال�سرد ،وتقييم وتقدير
الأع �م��ال الق�ص�صية الر�صينة ،بالإ�ضافة �إىل
�إب��راز ُك ّتاب الق�صة الق�صرية ،وت�شجيع كتابة
الق�صة ون���ش��ره��ا ،مل��ا ل��ه م��ن دور يف االرت�ق��اء
بالفنون الأدب �ي��ة .وق��د �أ� �ش��ارت جلنة اجلائزة
بالنادي �إىل �أنه مت فتح باب امل�شاركات لعموم
ك ّتاب الق�صة الق�صرية ال�سعوديني �أو املقيمني

فيها ،ب��دء ًا م��ن ت��اري��خ  1مايو �إىل  25يونيو
2021م ،علمًا ب�أن امل�شاركة تكون بق�صة ق�صرية
واحدة ،تر�سل من خالل رابط امل�شاركة املوجود
يف ح�ساب رواق ال�سرد ون ��ادي ج��دة الأدب��ي
بتويرت والفي�س بوك ،و�سينال الفائز باجلائزة
درع اجلائزة لعام 2021م ،بالإ�ضافة �إىل و�شاح

رواق ال�سرد التقديري ،وجائزة مالية بالإ�ضافة
للح�صول على مطبوعات ال �ن��ادي جم��ا ًن��ا ملدة
عامني ،يف حني �سينال الفائز ال�ث��اين� ،شهادة
م�شاركة بالإ�ضافة �إىل جائزة مالية واحل�صول
على مطبوعات النادي جما ًنا ملدة عام ،والفائز
الثالث �سيح�صل على �شهادة م�شاركة وجائزة
م��ال�ي��ة .ب ��دوره �أ ّك ��د رئي�س ن��ادي ج��دة الأدب��ي
الأ�ستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل ال�سلمي على
�أهمية اجلائزة ومكانتها الأدبية كون الراعي لها
هو ن��ادي جدة الأدب��ي ،وجلنة التحكيم روعي
فيها اال�ستقاللية مما يزيد من قيمتها الأدبية
والفنية ،كذلك ر�أى ال�سلمي �أن اجلائزة ت�ؤدي
دورًا ف��اع�ًل�اً يف احل ��راك ال���س��ردي ال�سعودي،
مُث ّم ًنا احتفاء ُك ّتاب الق�صة الق�صرية بجائزة
رواق ال�سرد ال�سنوية.

يف خمتلف املناطق ب��واق��ع � ٥٠٠سلة و�أك�ث�ر م��ن ٥٠٠٠
وجبة �إفطار �صائم �صدقة عن ال�شهداء حتت �إ�شراف جلنة
ال�سقاية والرفادة ب�إمارة منطقة مكة املكرمة.
ون ��وه ال���س�م�ح��ان ب�ج�ه��ود وم�ت��اب�ع��ة الأم�ي��رة ه�ن��د بنت
عبدالرحمن �آل �سعود لتواجدها ودعمها املعنوي للقافلة
وال�شكر لكافة اجلهات امل�شاركة �شركاء النجاح للقافلة
وللفريق املتطوع وك��اف��ة ال�ل�ج��ان .يذكر �أن قافلة �أبناء
ال�شهداء ت�ستمر حتى � ٥شوال القادم.

برامج لدعم

األرامل والمطلقات
من خيرية أم القرى

مكة املكرمة ـ احمد االحمدي

�أ�سهمت جمعية �أم القرى اخلريية الن�سائية يف متكني وت�أهيل
الن�ساء املطلقات والأرامل والأيتام ،ودعمهم لتحقيق دورهم
ال��ري��ادي يف تنمية املجتمع وحت�سني و�ضعهم املعي�شي.
و�أو�ضحت رئي�سة جمل�س �إدارة اجلمعية زينب جمال الدين
فلمبان �أن اجلمعية منذ ت�أ�سي�سها يف عام � 1402أخذت على
عاتقها هدف رعاية الأيتام والأرامل واملطلقات ومتكني املر�أة
يف منطقة مكة املكرمة جمتمعيًا عرب جمموعة من الربامج
االحرتافية التي تلبي احتياجهم ،من خالل عمل م�ؤ�س�سي
و�شراكات �إ�سرتاتيجية وك��وادر م�ؤهلة وتقنيات حديثة،
مو�ضحة �أن اجلمعية تبنت عدة مرافق جمتمعية تابعة لها،
ت�ضمنت :مركز اخلدمة االجتماعية ،ومركز حديقة الطفل
النموذجية ،ومركز دار الزهور .وبينت فلمبان �أن اجلمعية
تعمل �أي�ض ًا على ت�أمني موارد مالية وم�ستدامة للم�ستفيدين،
و�إعداد درا�سات علمية وميدانية ت�سهم يف متكينهم ،وحتقيق
االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي لهم ،م��ن خ�لال ت��أم�ين ال��رع��اي��ة الإي��وائ�ي��ة
للأيتام ،ورع��اي��ة الطفولة ومتكينهم من م�ه��ارات احلياة،
والعمل على مواكبة خمرجات ر�ؤية اململكة  2030يف زيادة
�أع��داد املتطوعني ،وحتقيق التكافل املجتمعي .و�أ��ش��ارت
�إىل �أن اجلمعية �أطلقت خالل �شهر رم�ضان املبارك احلايل
جمموعة م��ن امل �ب��ادرات وال�برام��ج املجتمعية ال�ت��ي تعزز
امل�سرية التنموية من �ضمنها "�سلة بركة مكة ،"10 × 10
وهدية "�سفرة رم�ضان لدار الأيتام يف البلد احلرام" ،داعية
اجلهات املانحة و�أف��راد املجتمع مل ّد �أيادي العون والتعاون
مع اجلمعية لتحقيق �أهدافها التنموية.

تأهيل  28عشا للصقور
المهددة باالنقراض

جدة ـ يا�سر بن يو�سف

 150ألف عبوة زمزم
للمصلين بالمسجد النبوي
املدينة املنورة ـ حممد قا�سم

ت��ويل الرئا�سة العامة ل���ش��ؤون امل�سجد
احل��رام وامل�سجد النبوي �سقيا �ضيوف
ال��رح��م��ن �أه��م��ي��ة ب��ال �غ��ة يف م�ن�ظ��وم��ة
اخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة ل �ه��م ,وك � ّل �ف��ت �إدارة
معنية ب��الإ��ش��راف على خ��دم��ات ال�سقيا،
وتوفري مياه زم��زم وتعبئتها وجتهيزها
لت�صل للم�صلني يف احل��رم�ين ال�شريفني

بكميات كافية ،وفق �إجراءات حتفظ لهذا
امل��اء امل�ب��ارك ج��ودت��ه .و�أو�ضحت رئا�سة
امل�سجد النبوي ممثلة ب ��إدارة ال�سقيا �أن
الإدارة توا�صل منذ بداية ال�شهر املبارك
خدماتها بتقدمي ع�ب��وات م��اء زم��زم على
قا�صدي امل�سجد النبوي ،و�أنها قامت يف
�أول ليلة من الع�شر الأواخر ل�شهر رم�ضان
املبارك بتوزيع �أكرث من � ١٥٠ألف عبوة

ماء زمزم يف امل�سجد النبوي ،و�أك�ثر من
 ٢٤٠٠عبوة متر يف �ساحاته ويف �سطحه،
�إ�ضافة �إىل ق�سم الن�ساء على مدار اليوم،
وعمل على تقدمي خدمة ال�سقيا  350كادر ًا
من من�سوبي الإدارة امل�شرفني والعاملني
با�ستخدام  90حقيبة حلمل عبوات زمزم،
وك��ذل��ك  15ع��رب��ة ل�ت��وزي��ع ال �ع �ب��وات يف
�أرجاء امل�سجد النبوي.

جنح برنامج ه��دد ،التابع لنادي ال�صقور ال�سعودي ،يف
�إعادة �إحياء  28ماكرا "ع�ش" نتج عنه  60فرخ ًا من ال�صقور
الوكري وال�شاهني اجلبلي كانت مهددة باالنقرا�ض ،وذلك
بعد جمعها وتهيئتها و�إطالقها داخ��ل اململكة؛ للإ�سهام يف
تكاثرها واحلفاظ على التوازن البيئي.
و�أو�ضح املتحدث الر�سمي لنادي ال�صقور ال�سعودي وليد
الطويل �أن �صقور ال��وك��ري وال�شاهني اجلبلي ،تعد من
الطيور امل�ستوطنة يف اململكة ،وقد تناق�صت �أعدادها خالل
الأع ��وام اخلم�سة ع�شر املا�ضية ،ب�شكل كبري حيث كانت
تبلغ يف ال�سابق ( )1282زوجا ،ونظر ًا لل�صيد اجلائر لها،
�أ�صبحت مبا يقارب ( ، )60ومن هنا جاء م�شروع برنامج
هدد لإحياء املواكر ،وحمايتها من االنقرا�ض.
و�أف��اد الطويل ب�أنه مت �إط�لاق � 33صقرا – قبل نحو �أربعة
�أ�شهر  -يف خم�سة ع�شر موقعًا ،موزعة على ثمان مناطق
�إداري��ة هي "الريا�ض ،وحائل ،وتبوك ،واملدينة املنورة،
ومكة املكرمة ،والباحة ،وع�سري ،وجنران" .و�أث�م��ر ذلك
جناح الربنامج يف تكوين جمموعة طبيعية جديدة ،وحدث
تزاوج بينهم� ،أنتج  60فرخا.

زمان
9
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1384-9-20هـ

1385-9-4هـ

 1380-8-3هـ

 1380-7-29هـ

 1380-8-3هـ

1384-9-18هـ

1384-9-24هـ

ضربة موجعة للشباب قبل ديربي الرياض
الريا�ض -البالد

10

و����ض���ع �أح���م���د ���ش��راح��ي��ل��ي م��داف��ع
ال�����ش��ب��اب ف��ري��ق��ه يف م��وق��ف �صعب،
بعدما ت�أكد غيابه عن ديربي الريا�ض
�أم���ام ال��ه�لال وامل���ؤج��ل م��ن اجل��ول��ة الـ
 26من دوري ك�أ�س حممد بن �سلمان
للمحرتفني اجلمعة القادم .وذلك بعد
تعر�ضه لإ�صابة يف لقاء فريقه �أم��ام

ال���ت���ع���اون ،ب��ت��م��دد يف ع�����ض��ل��ة الفخذ
اخللفية .غياب �شراحيلي و�ضع مدرب
ال�شباب هرينانديز يف ورط��ة خا�ص ًة
�أن الالعب يعد �أحد الركائز الأ�سا�سية
يف ال��ف��ري��ق و���س��ي��ك��ون غ��ي��اب��ه م���ؤث��ر ًا
بطبيعة احل��ال ،ومن املتوقع �أن يبد�أ
الت�شكيل بثنائي قلبي الدفاع �إيجور
وح�سان متبكتي.

الثالثاء  22رم�ضان 1442هـ املوافق  4مايو 2021م ال�سنة  90العدد 23340

الفيصل يعتمد عمومية األولمبية وتأسيس  26اتحادا ولجنة ورابطة جديدة
الريا�ض – البالد

دعا الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل وزير الريا�ضة
رئي�س اللجنة الأوملبية العربية ال�سعوديّة ،لعقد اجلمعيّة
العموميّة الـ 24للجنة يوم الأحد � 11شوال املقبل مبجمع
الأمري في�صل بن فهد الأوملبي بالريا�ض.
جاء ذلك بعد �أن اعتمد �سموه ت�شكيل اجلمعية العمومية
وف ًقا لالئحة التنفيذية للجنة الأوملبية ،التي تن�ص
على �أن تقام اجلمعيّة بح�ضور ممثلي االحتادات
الريا�ضية� ،إ�ضافة �إىل الأع�ضاء ال�سعوديني
باللجنة الأوملبية الدولية واللجان التابعة
لها واملجل�س الأوملبي الآ�سيوي ،وعدد من
اجلهات احلكومية وع�ضويات فردية
لنخبة من الأ�شخا�ص ذوي اخلربة
الريا�ضية.
م��ن جهة �أخ����رى� ،أ���ص��در �سمو
رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة الأومل����ب����ي����ة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ق�����رارًا
بت�أ�سي�س  26احت���ادًا وجلنة

ورابطة �سعودية ،وهي :االحت��اد ال�سعودي للريا�ضات
ال�صحراوية ،االحت���اد ال�سعودي لريا�ضات املغامرة،
االحت����اد ال�����س��ع��ودي ل��ك��رة ال��ت��ي��ك ،االحت����اد ال�����س��ع��ودي
للخما�سي احلديث ،االحتاد ال�سعودي للثقافة الريا�ضية،
االحت��اد ال�سعودي للكرة احلديدية ،اللجنة ال�سعودية
للكورا�ش ،اللجنة ال�سعودية للألعاب ال�شعبية ،اللجنة
ال�سعودية لكرة الركلة (�سباك تاكرو) ،اللجنة ال�سعودية
لريا�ضة الأ�ساتذة ،اللجنة ال�سعودية للتزلج على املاء،
اللجنة ال�����س��ع��ودي��ة لال�ستعرا�ض ال��ري��ا���ض��ي ،اللجنة
ال�سعودية لل�سامبو ،اللجنة ال�سعودية لريا�ضات القوة،
اللجنة ال�سعودية لركوب الأم���واج ،اللجنة ال�سعودية
لكرة ال�شبكة ،اللجنة ال�سعودية للطبق الطائر ،اللجنة
ال�سعودية للو�شو ،اللجنة ال�سعودية لكرة قدم الطاولة
(فرفرية) ،اللجنة ال�سعودية للبينتبول ،اللجنة ال�سعودية
للبادل ،اللجنة ال�سعودية للكيوكو�شن ،اللجنة ال�سعودية
لليوغا ،اللجنة ال�سعودية للآيكيدو ،الرابطة ال�سعودية
للحكام ،و�أخريًا الرابطة ال�سعودية للمدربني.
كما �أ���ص��در �سموه ق����رارًا بف�صل االحت���اد ال�سعودي

للمواي تاي والكيك بوك�سينغ ،لي�صبح لكل لعبة كيان
م�ستقل حتت ا�سم االحتاد ال�سعودي للمالكمة التايلندية
(امل���واي ت���اي) ،واالحت���اد ال�سعودي للمالكمة والركل
(الكيك بوك�سينغ)� ،إ�ضافة �إىل ف�صل الريا�ضات الذهنية
عن الريا�ضات الإلكرتونية ،لي�صبح لكل لعبة كيان م�ستقل
حتت ا�سم االحت��اد ال�سعودي للريا�ضات الإلكرتونية،
واالحتاد ال�سعودي للريا�ضات الذهنية.
وي���أت��ي ذل��ك بهدف رف��ع م�ستوى الأداء الريا�ضي يف
اململكة ،وتنظيم الريا�ضة مبا ي�صب يف م�صلحة املجتمع
بفئاته كافة واهتماماته ،ومبا يتما�شى مع ر�ؤية اململكة
2030م ،يف ظ��ل ال��ت��ط��ورات ال��ك�برى ال��ت��ي ت�شهدها
الريا�ضة ال�سعودية على الأ���ص��ع��دة واجل��وان��ب كافة،
�إ�ضافة �إىل حتقيق �إ�سرتاتيجيات اللجنة الهادفة �إىل
بناء جيل ريا�ضي مميز مبختلف الألعاب والريا�ضات
املتنوعة ،من �أجل متثيل اململكة ورفع ا�سمها عاليًا يف
املحافل الدولية والإقليمية والقارية كافة ،ويف مقدمتها
دورة الألعاب الآ�سيوية  ،2034التي �ستقام يف اململكة،
مب�شيئة الله.

اليوم ...األهلي يختار رئيسه الجديد
جدة – البالد

يك�شف النقاب ال��ي��وم ع��ن الرئي�س اجل��دي��د ،ال��ذي
�سيخلف عبد الإل��ه م�ؤمنة يف رئا�سة النادي الأهلي؛
حيث �سيح�سم ال�سباق املحموم بني املر�شحني للرئا�سة
زياد اليو�سف وماجد النفيعي.
وترتقب اجلماهري الأهالوية �إعالن الرئي�س اجلديد
للنادي حيث ت�أمل بانت�شال الفريق من و�ضعه احلايل
�سواء من الناحية املادية �أو الإدارية �أو الفنية.
وت�ضم قائمة الدكتور زي��اد اليو�سف كال من" فهر
ب��ن ح�سن ط��ي��ب ،و�سليمان اجلميعي ،وال��دك��ت��ورة
ماوية بنت عبد الكرمي خفاجي ،والدكتور ر�أفت عبد

الرحمن ،والدكتور حممد بن �أديب ،والدكتور
خالد الغامدي ،فيما ت�ضم قائمة ماجد النفيعي
ك�لا م��ن ب��ن��در ال��دع��ج��اين ،وحم��م��د ال��دي��ن��ي،
ومازن �ضيف الله ،ورائد بن حمفوظ".
ويحظى ملف اليو�سف بت�أييد كبري من
الأم��ي�ر ت��رك��ي ب��ن حم��م��د ال��ع��ب��دال��ل��ه رئي�س
املجل�س ال�شريف �سابقا ،خ�صو�صا بعد �أن
وقع على  37مليونا هي ديون عالقة واجبة
ال�سداد على الإدارة ال�سابقة ،كما ي�ضم عددا
من اخل�برات ال�سابقة �أمثال با�سم �أب��و داود
املر�شح ملن�صب املدير التنفيذي لكرة القدم ،وطارق

تحدي "نور لـ هزازي " يشعل حماس النمور

جدة -حممد بن نافع

ا�ستعادت جماهري االحت���اد ذكرياتها اجلميلة م��ع �أ���س��ط��ورة ناديها وال��ك��رة
ال�سعودية" حممد نور" ،وذل��ك عندما قام مهاجم الفريق ال�سابق نايف هزازي
بن�شر مقطع فيديو عرب" �سناب �شات" ملكاملة جمعته ونور؛ حيث �أكد الأخري فيها
�أن االحتاد �سيحقق لقب دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني يف ن�سخته
احلالية ،ودخل يف حت ٍد مع هزازي ،عندما قال " :تتحداين �سنفوز بالدوري".
املكاملة عادت باجلماهري االحتادية �إىل العبارة ال�شهرية ملحمد نور قبل �أن
يفوز االحتاد بلقب دوري  2009عندما كان يناف�س الهالل حينها على اللقب ،ولعب
مباراة التتويج على ا�ستاد امللك فهد الدويل بالريا�ض ،وحينها توج االحتاد بلقب
الدوري حيث قال نور قبل اللقاء " :الدوري للنمور" ،وهو ماحتقق ً
فعال.
ومتنت اجلماهري االحتادية �أن يعيد التاريخ ذات العبارة من نور ،رغم الفارق
الزمني الذي يتجاوز الـ ( )12عاما.
مناف�سا ً
ً
قويا على حتقيق لقب الدوري؛ حيث
اجلدير ذكره �أن نادي االحتاد بات
يحل ثالثا يف �سلم الرتتيب بر�صيد ( )46نقطة ،خلف الهالل وال�شباب ،بـ ()48
نقطة ،مع تبقي مباراة م�ؤجلة جتمعهما �سويًا.

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

خمتار �أم�ين عام النادي الأ�سبق ،بالإ�ضافة لوعوده
بتوقيع ع��ق��دي��ن �ضخمني ل��رع��اي��ة ال��ف��ري��ق يف ح��ال

ف��وزه بالرئا�سة ،م�ستغال عالقاته االقت�صادية
الوا�سعة.
�أم���ا م��ل��ف النفيعي ال���ذي �سبق ل��ه ت��ر�ؤ���س
ال��ن��ادي الأه��ل��ي ،فيحظى بدعم م�شرف القدم
ال�سابق الأم�ير من�صور بن م�شعل وع��دد كبري
م��ن اجل��م��اه�ير الأه�ل�اوي���ة ،وي�����ض��م ع���ددا من
الأ�سماء املعروفة مثل مو�سى املحياين املر�شح
ملن�صب املدير التنفيذي للفريق الأول ،كما تعهد
النفيعي بتقدمي دعم كبري للفريق وعقد �صفقات
حملية و�أجنبية مميزة لإح��داث نقلة فنية يف
الفريق الأول لكرة القدم.

في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حلم باريس بالنهائي الثاني يصطدم بتفوق السيتيزن
جدة – هالل �سلمان

يواجه فريق باري�س �سان جرمان
مهمة �صعبة يف تعوي�ض خ�سارته
ذهابًا على �أر�ضه ،عندما يحل الليلة
�ضيفا على مان�ش�سرت �سيتي يف �إياب
ن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
ال�سيتي جنح يف حتقيق فوز ثمني
يف باري�س بنتيجة ( )1-2بعد �أن
قلب ت�أخره بهدف �سجله ماركينيو�س
�إىل ف��وز بهديف دي بروين وريا�ض
حمرز ،كما فقد الفريق الباري�سي خدمات العب
الو�سط ال�سنغايل �إدري�سا غانا غاييه لطرده
بالبطاقة احلمراء.
ويحتاج �سان جرمان للفوز بفارق هدفني من
�أجل الت�أهل ،و�أكد مدربه ماوري�سيو بوكيتينو
�أن امل��ب��اراة لن تكون �سهلة على الإط�ل�اق ،لكنه
�سي�ضع خطة منا�سبة لهز �شباك مان�ش�سرت �سيتي

مع احلر�ص على ع��دم تلقي �أي ه��دف يزيد من
مهمة فريقه تعقيدا.
وتعافى جنم الفريق الباري�سي كيليان مبابي
من �إ�صابة طفيفة تعر�ض لها الأ�سبوع املا�ضي،
وت�صدر قائمة الفريق امل�شاركة يف املباراة �إىل
جانب النجم الربازيلي نيمار و�إلإيطايل العائد
�ألي�ساندرو فلورينزي.
وت�سلح نيمار بالثقة وح��اول حتفيز زمالئه

إعالنات محاكم التنفيذ

قبل موقعة الليلة ،م�ؤكدا �أنهم �سيقاتلون
من �أجل الت�أهل �إىل نهائي البطولة للمرة
الثانية على ال��ت��وايل ،وحم��اول��ة �إح��راز
اللقب لأول مرة يف تاريخ النادي بعد �أن
�ضاع منهم يف املو�سم املا�ضي �أمام بايرن
ميونيخ.
ويف املقابل ،بدا بيب غوارديوال مدرب
مان�ش�سرت �سيتي �أكرث ه��دوءا باالعتماد
على النتيجة التي حققها ذهابا ،و�أكد �أن
فريقه �سيفعل كل �شيء من �أجل التغلب
على باري�س �سان جرمان وحتقيق ت�أهل تاريخي
للمرة الأوىل �إىل نهائي الـ "ت�شامبيونز ليغ".
و�سيلج�أ غ���واردي���وال لال�ستعانة باملهاجم
الأرجنتيني املخ�ضرم �سريخيو �أغويرو الذي
يقدم �أداء رائعا يف املباريات الأخرية بالإ�ضافة
�إىل دي ب��روي��ن وحم���رز وغ��ون��دوغ��ان .يدير
املباراة احلكم الهولندي بيورن كويرب�س.

خالد الطياري

الرئيس الجديد
وعودة الفريق
يح�سم �أع�����ض��اء اجلمعية العمومية ب��ال��ن��ادي
الأهلي الليلة م�صري الرئي�س القادم للنادي لأربع
�سنوات قادمة باختيار �أحد املرت�شحني للرئا�سة
"ماجد النفيعي ود .زياد اليو�سف" حيث يبلغ
جم��م��وع الأ���ص��وات ال��ت��ي يحق لها الت�صويت
� 7912صوتا ،وميتلك الأمري من�صور بن م�شعل
ل��وح��ده ��� 7000ص��وت ،م��ا ن�سبته  % 88,5من
جمموع �أ�صوات �أع�ضاء اجلمعية ،وبقية �أع�ضاء
اجلمعية الذهبيني وال��ع��ادي�ين ميتلكون 912
�صو ًتا ما ن�سبته .%11,5
ومن خالل الن�سبة الكربى التي ميتلكها الأمري
من�صور لوحده من الأ�صوات ومقارنة مع بقية
الأع�ضاء ،ف�إن �أمر ح�سم م�صري الرئي�س القادم
بيد الأم�ي�ر من�صور ،وه��و امل��رج��ح لكفة �أح��د
املرت�شحني على الآخر.
�إن ت��ق��دم م�تر���ش��ح�ين ل��رئ��ا���س��ة الأه���ل���ي خلفا
للم�ستقيل عبدالإله م�ؤمنة بال �شك� ،أنها ظاهرة
�إيجابية ،ومن ميتلك امللف الأقوى ماليا وفكرا،
م��ا ب�ين النفيعي واليو�سف �سيكون الأن�سب
للنادي خالل الفرتة املقبلة.
وم��ن��ذ �إع��ل�ان م��اج��د النفيعي ال��ت��ق��دم للرت�شح
للرئا�سة ،وبناء على طلب اجلماهري واملحبني
على توتري ،انق�سم الأه�لاوي��ون ما بني م�ؤيد
للنفيعي و�آخر لليو�سف ،وك�أن هنالك بداية �أزمة
( مع و�ضد ) يف الأهلي.
ف���الأه���ل���ي ل��ي�����س يف ح���اج���ة خل��ل��ق م���زي���د من
ال��ت��ح��زب��ات واالن��ق�����س��ام��ات وع��ل��ى الأه�لاوي�ين
بقيادة الأم�ي�ر من�صور� ،أن يختاروا رئي�سهم
قبل ان��ع��ق��اد اجلمعية العمومية ال��ي��وم؛ وفقا
ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة للنادي بعيدا عن
املجامالت.
و�سواء مت اختيار اليو�سف� ،أو النفيعي للرئا�سة
الأه�لاوي��ة ،فيجب على الفائز �أن يعيد �صياغة
ال��ع��م��ل داخ���ل ال��ن��ادي ب��ك��اف��ة �أل��ع��اب��ه وحت��دي��دا
واجهة النادي فريق كرة القدم ،الذي ظهر ب�شكل
مغاير متاما يف دوري �أبطال �آ�سيا ،وفرط يف
العبور لدور  16يف الثواين الأخرية.
�إن م���ا ق��دم��ه الع��ب��و الأه���ل���ي ب��ق��ي��ادة م��درب��ه��م
ال��روم��اين ريجيكامب يف الآ�سيوية قد يكون
�سهل م��ن ع��م��ل الإدارة اجل���دي���دة ،ووج���د لها
بيئة عمل هادئة �إذا �أح�سنت ووفقت يف تدعيم
الفريق يف ف�ترة االنتقاالت ال�صيفية بالعبني
�أجانب؛ وفق حاجة الفريق الفنية ومع ا�ستمرار
ريجبكامب مدربا للفريق عطفا على العمل الذي
قدمه مع الالعبني وانت�شالهم من حالة الإحباط
والتوهان الذي كان عليه الفريق قبل الآ�سيوية،
و�أثنائها بعد اخل�سارة بخما�سية من اال�ستقالل
االي��راين يف االفتتاح .ما قدمه ريجيكامب من
عمل فني يف وقت �ضيق جدا ي�ستحق �أن يكاف�أ
عليه بعقد طويل.

@khalidtayyari

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

نستقبل اعالناتكم عىل مدار الساعة
ad@albiladdaily.com
fardia@albiladdaily.com
مبارش ٠١٢٢٧٥٠٠١٢ - ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
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المدرب والمحلل د.عبدالعزيز الخالد لـ"

جدة -با�سم احلربي
د .عبدالعزيز اخلالد ..ح�صل على الدكتوراه
يف ال��ف��ل�����س��ف��ة ب��ال�ترب��ي��ة ،ت��خ�����ص�����ص �أ���ص��ول
ال�ترب��ي��ة ،ولكنه ظ��ل �شغوفا بالتدريب ال��ذي
ق��دم��ه ل��ل��و���س��ط ال��ري��ا���ض��ي .ع��م��ل يف ال��ف��ئ��ات
ال�سنية بالهالل ،وو�صل ليكون م�ساعد ًا للمدرب
ال��ه��ول��ن��دي �إدمي���و����س .درب ف��ري��ق��ي �سدو�س
واحلمادة ،وحقق معهما جناحات كبرية .قاد
�أخ�ضر االحتياجات اخلا�صة للفوز بك�أ�س
العامل �أرب��ع مرات"  2006ب�أملانيا،
و2010م ب��ج��ن��وب �إف��ري��ق��ي��ا،
والثالثة والرابعة يف 2014
و .2018عبدالعزيز اخلالد
يحل �ضيفا على " البالد"

عرب �صفحة  1من
...3

البلطان رئيسا التحاد القدم...
والبرامج الرياضية تشعل التعصب
لـو

1ـ ل���و ك��ن��ت رئ��ي�����س ن����ا ٍد و�أم����ام
ف��ري��ق��ك ث�لاث��ة ا���س��ت��ح��ق��اق��ات يف
وقت واحد� ...أيها �ستلعبه بفريقك
الأ�سا�سي؟
(لقاء ح�سم ال��دوري ال�سعودي .ن�صف نهائي
دوري �أبطال �آ�سيا .بطولة ال�سوبر ال�سعودي
الإ�سباين �أمام بر�شلونة).
 ب��دون ت��ردد ،ن�صف نهائي دوري�أبطال �آ�سيا.
2ـ كنت �أح��د �أع�ضاء جلنة
اخ��ت��ي��ار �أف�����ض��ل
م����ق����دم ب���رام���ج
ري������ا�������ض������ي������ة
�سعودي حمايد.
م����ن ت�����رى �أن����ه
ي���������س����ت����ح����ق
ذل������������ك م���ن
ه�ؤالء...

"ماجد والخطيب وماجر" أساطير العرب
1ـ ك��ان لدينا ث�لاث ق��ن��وات ريا�ضية
�أغ��ل��ق��ت ج��م��ي��ع��ه��ا� ...أيً����ا منها كنت
تتمنى ا�ستمرارها؟
(�أوربت� .ART .إم بي �سي برو).
 بالطبع �أورب���ت؛ حيث التميز مبهنيتها،و�أ�سلوبها يف النقل والربامج امل�صاحبة.
2ـ كنت م��دربً��ا و�أم��ام��ك ال��ث�لاث��ي (ع��م��ر ال�سومة.
ع��ب��دال��رزاق حمدالله .ق��وم��ي��ز) �أيً���ا منهم �سيكون
خيارك لتبد�أ به املباراة؟

أي

":

 ب�����ص��راح��ة ،ث�لاث��ت��ه��م ه���داف���ون ك��ب��ار ،وي�صعباالختيار ال��ذي �سيعتمد على اجلاهزية والفريق
املقابل ،و�إن كان البد من االختيار ،رمبا يكون عمر
ال�سومة.
3ـ طلب منك و�أن��ت رئي�س للجنة املعلقني اختيار
واح���د م��ن ال��ث�لاث��ة( ...ع�����ص��ام ال�����ش��وايل .ف��ار���س
ع��و���ض .فهد العتيبي) للتعليق على نهائي ك�أ�س
العامل الذي يجمع منتخبي الربازيل والأرجنتني ...
�أيًا منهم �ستختار؟

(ع��ب��دال��رح��م��ن احل��م��ي��دي .ت��رك��ي ال��ع��ج��م��ة� .سلمان
املطيويع)؟
 اجلميع فيهم اخل�ير وال�برك��ة ،لكن املطيويع ل��ه ح�ضورخمتلف وتفاعل جميل.
3ـ كنت م�س�ؤولاً ريا�ضيًا يف بلد �آ�سيوي ...وخريت
بني
(لعب نهائي املونديال وخ�سارته .الفوز بك�أ�س �أمم
�آ�سيا .الفوز بك�أ�س العامل للنا�شئني)؟
 ال �شك �أن لعب نهائي ك�أ�س العامل منجز كبري.4ـ كنت مدي ًرا للمنتخب الوطني ..و�ستمنح �إ�شارة
القيادة لأحد ه�ؤالء الالعبني ...ملن �ستمنحها؟
(ي��ا���س��ر ال��ق��ح��ط��اين .ح�����س�ين ع��ب��دال��غ��ن��ي� .أ���س��ام��ة
هو�ساوي).
 �أ�سامة هو�ساوي.5ـ ل��و كنت م�����س���ؤولاً ع��ن امل��ن��ت��خ��ب ...وخ�ي�رت بني
امل��درب�ين (خليل ال��زي��اين .نا�صر اجل��وه��ر .حممد
اخلرا�شي) لقيادة الأخ�ضر يف ك�أ�س العامل ؟
 اجلميع لهم تاريخ كبري مع املنتخبات ال�سعودية ،لكن �أبو�إبراهيم الزياين عميد مدربي العرب� ،سيكون بالت�أكيد هو

الزياني عميد المدربين

 فهد العتيبي طبعًا.4ـ ه��ن��اك ج��ائ��زة لأف�����ض��ل ح��ك��م م�ساعد يف ت��اري��خ
التحكيم ال�سعودي� ...أيًا من ه�ؤالء الثالثة ترى �أنه
ي�ستحقها...
(علي الطريفي .حممد �سعد بخيت .بدر ال�شمراين)؟
 ح��ك��ام اخل��ب�رة وال���زم���ن اجل��م��ي��ل ،ف��ي��ه��م اخل�يروالربكة ،ولكن �أختار
بدر ال�شمراين.
5ـ لديك ق�ضية ريا�ضية قانونية وحتتاج اال�ستنارة

1ـ �أمامك هذه الأ�سماء
الثالثة ...من ترى �أنه
الأف�ضل لرئا�سة احتاد
القدم؟
(ه�لال الطويرقي .خالد البلطان.
�سعود ال�سويلم).
 خالد البلطان بدون نقا�ش.2ـ َم��نْ مِ ��نْ هذه الأه��داف الثالثة ال
يفارق خميلتك...
(ه����دف م��اج��د يف ال�����ص�ين .ه��دف
العويران يف بلجيكا .هدف املولد
يف اليابان)؟
 ب��ال �ت ��أك �ي��د ه ��دف م��اج��د يف ال���ص�ين،وتفاعل علي داود اجلميل.
3ـ لديك نية لإن�شاء قناة ريا�ضية،
وترغب يف اختيار مدير لها...
م�����نْ مِ ������نْ ه��������ؤالء ل����ن ت���ت��ردد يف
اختياره؟
(ع��ل��ي داوود .د���.ص��ال��ح ال��ورث��ان.
عادل ع�صام الدين).

من

العتيبي مميز..
والشمراني أفضل
مساعد

 د� .صالح الورثان ،الأقرب.4ـ قرر االحتاد العربي تقدمي جائزة
لأف�ضل العب يف تاريخ كرة القدم
العربية ...من �ستختار من ه�ؤالء
الثالثة؟
(ماجد عبدالله .حممود اخلطيب.
رابح ماجر).
 �سنقدمها للثالثة؛ لأنهم ي�ستحقون..فهم مناذج م�شرفة للكرة العربية.
5ـ طلب منك الت�صويت على جائزة
لأف�ضل العب يف تاريخ كرة القدم...
منْ مِ نْ ه�ؤالء �ستعطيه �صوتك؟
(بيليه .مارادونا .كرويف).
 -مارادونا.

األخضر لم يظلم أحدا

بر�أي قانوين� ...أيًا من ه�ؤالء ترى �أن ر�أيه �سيقودك
لك�سب الق�ضية؟
(حممد الدوي�ش .د.عمر اخلويل .خالد ال�شعالن).
 د .عمر اخلويل.6ـ تلعب هذه الديربيات يف وقت واح��د� ...أيًا منها
�ست�شاهد؟
(الأه��ل��ي واالحت����ادـ ال��ه�لال والن�صرـ ري���ال مدريد
و�أتليتكو مدريد).
 -املحمل واملجزل !!

أثق بالخولي ..والسومة من طراز خاص
6ـ �إذا ات��ف��ق��ن��ا �أن م��اج��د عبدالله
�أف�ضل العب �سعودي ...فمن تراه
ي�ستحق �أن يكون بعده؟
(�سامي اجلابر .فهد املهلل .حمزة
�إدري�س).
 يو�سف الثنيان بدون مناف�س ،من قبلومن بعد.
رئي�سا للجنة احل��ك��ام...
7ـ �أن���ت
ً
�أمامك ه�ؤالء...
(عمر املهنا .خليل ج�لال .عبدالله
النا�صر)...
فمن �ستختار منهم لقيادة نهائي
ك�أ�س خادم احلرمني ال�شريفني؟
� -ستكون لياقتهم �ضعيفة ،وانقطاعهم

املدرب.
6ـ لوكنت رئي�سً ا لالحتاد العربي ..وحتتاج رئي�سً ا
للجنة احلكام؛ فمن الأقرب من ه�ؤالء...
(جا�سم مندي .علي بوج�سيم .جمال الغندور)؟
 جا�سم مندي.لاً
7ـ ل��و اتفقنا ج���د �أن ال�برام��ج الريا�ضية ت�ؤجج
التع�صب ،فم َْن ترى وجوب �إيقاف الربامج الثالثة
الآتية...
(الدوري مع وليد .احل�صاد الريا�ضي .كورة)؟
كلها وغريها الكثري على م�ستوى الإعالم الريا�ضي ت�ؤججالتع�صب ،ما دمنا نقدم الناقد الريا�ضي على �أنه حم�سوب على
النادي الفالين ،ف�سي�ستمر التع�صب يف ال�شارع الريا�ضي.
8ـ لو كانت الأق���دار ب��الأم��اين ،فهل كنت تتمنى �أن
تكون...
(مي�سي .كر�ستيانو رونالدو).
 ال �أب ًدا ،واحلمدلله ،ال �أريد.9ـ لو كان هناك انتخابات على رئا�سة الفيفا بني...
(هافيالج .بالتر .بالتيني) فلمن �ست�صوت؟
� -أعتقد بالتيني؛ لأنه ابن امليدان والتخ�ص�ص.

م��ؤث��ر ج� � ًدا؛ ل��ذا ��س��أخ�ت��ار �أح��د احلكام
ال�شباب.
8ـ امل���ح���ل���ل���ون (حم����م����د ف������ودة.
عبدالرحمن الزيد .جمال ال�شريف)
اختلفوا على لقطة حتكيمية ،فمن
�ستقتنع بر�أيه؟
 عبدالرحمن الزيد الأف�ضل.9ـ �أمامك هذه اللجان الثالث ...ملن
�ستقول :خذلتونا!!
(جلنة امل�سابقات .جلنة احلكام.
جلنة االحرتاف)؟
 لي�س ه�ن��اك خ ��ذالن ..ب��ل اجتهاد فيهبع�ض ال�سلبيات ،والكثري من الإيجابيات
والتحديات ،ف�شكرا لهم.

هؤالء

1ـ طلب منك اختيار ت�شكيلة تاريخية
للمنتخب ال�سعودي...فمن �ستختار ؟
 حار�س ( حممد الدعيع). دفاع ( �أحمد الدوخي ،جميل ،النعيمة ،عبداجلواد). و�سط ( ف ��ؤاد �أن��ور ،حممد ن��ور ،يو�سف الثنيان� ،سلمانالفرج).
 -هجوم ( ماجد عبدالله � ،سامي اجلابر).

1ـ �شخ�صية ريا�ضية ترى �أنه قدم دعمًا
لناديه يفوق غريه...
(الأم�ير خالد بن عبدالله .الأم�ير خالد
بن �سلطان .الأمري خالد بن فهد)؟
 اجلميع دعم يف فرتات خمتلفة ،وكان لهم ت�أثريهم على الأنديةال�سعودية ،فال�شكر للجميع.
2ـ العب �سعودي ترى �أنه انتهى قبل وقته...
(حممد ال�صحفي العب االحت��اد .عبدالعزيز الدو�سري
العب الهالل .معتز املو�سى العب الأهلي)؟
 هذه الإمكانات والقدرات ،ولي�س يف الإمكان �أف�ضل مما كان.3ـ العب ظلم مع املنتخب
(خالد قهوجي .حممد نور� .سعد احلارثي)؟
 كل من لديه �إمكانات قدمها ملنتخب ب�ل�اده ...ولكل جمتهدن�صيب .ه��ي ح�سب ال �ف�ترات وح���س��ب ر�أي امل��درب�ين يف تلك
الفرتات.
4ـ منتخبنا ال��وط��ن��ي �سيلعب ن��ه��ائ��ي ال��ق��ارة ه��ن��ا يف
ال�سعودية ...ويحتاج لدعم جماهريي ...ف�أين يلعبها؟
(ملعب اجلوهرة بجدة .ملعب امللك فهد بالريا�ض .ملعب
الأمري حممد بن فهد بالدمام).
 -ملعب اجلوهرة؛ حيث التفاعل واحلما�س والت�شجيع املتوا�صل.

هذا
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«الغذاء والدواء»:
شبيهة الحليب «آمنة»
جدة  -البالد
�أك��دت الهيئة العامة للغذاء وال���دواء ،ع��دم �صحة ما يتم تداوله ب�أن
منتجات �شبيهة احلليب والألبان غري �آمنة وم�ضرة لل�صحة.
و�أ���ش��ارت الهيئة عرب ح�سابها الر�سمي على "تويرت"� ،إىل �أن املواد
امل�ستخدمة يف منتجات �شبيهة احلليب تخ�ضع للوائح الفنية واملوا�صفات
ال�����ص��ادرة م��ن «ال��غ��ذاء وال�����دواء» ،مبينة �أن منتجات �شبيهة احلليب
والألبان ،تعد �أقل يف القيمة الغذائية من منتجات الألبان الطبيعية.

albiladdailynews
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«الجوازات» تعمل خالل إجازة العيد
ت�أجيلها �أو تنفيذها عرب خدمات اجل��وازات الإلكرتونية ،وذلك �أع��م��ال) ،وكذلك بوابة مقيم ،التي تتيح تنفيذ اخل��دم��ات دون
الريا�ض  -البالد
احلاجة �إىل مراجعة مقا ّر اجلوازات .و�أكدت �أهمية اال�ستفادة من
�أعلنت املديرية العامة للجوازات ،ا�ستمرار العمل يف بع�ض من خالل خدمة املواعيد يف من�صة "�أب�شر".
�إداراتها يف املناطق خالل �إجازة عيد الفطر املبارك ،وا�ستقبال ودعت املديرية املواطنني واملقيمني والزائرين �إىل اال�ستفادة خدمة "توا�صل" ،التي مت ّكن امل�ستفيدين من معاجلة املالحظات
و�إنهاء �إج��راءات احل��االت الطارئة وال�ضرورية ،التي ال ميكن من خدمات اجلوازات يف من�صة وزارة الداخلية (�أب�شر ،و�أب�شر �أثناء طلب خدمات اجلوازات الإلكرتونية عرب من�صة �أب�شر.

تحذير عالي الخطورة من
تحديثات بـ«»Microsoft

جدة  -البالد
�أ���ص��در امل��رك��ز الوطني الإر���ش��ادي ل�ل�أم��ن ال�سيرباين التابع للهيئة
الوطنية للأمن ال�سيرباين ،حتذيرًا �أمنيًا عايل اخلطورة رقم (-2857
 )2021بخ�صو�ص حت��دي��ث��ات �أم��ن��ي��ة يف مت�صفح (Microsoft
 ،)Edgeمو�ضحً ا � ّأن جميع القطاعات م�ستهدفة حيث ميكن للمهاجم
ا�ستغالل الثغرات وجتاوز �سعة خمزن الذاكرة امل�ؤقت.
وقال املركز عرب ح�سابه الر�سمي على موقع "تويرت" يف حتذيره �إن
م�ستوى اخلطورة عال ،مبينا �أن القطاع امل�ستهدف هو "الكل" ،م�شريا
�إىل � ّأن �شركة � Microsoftأ�صدرت حتدي ًثا ملعاجلة عدد من الثغرات.

نقص «المغنيسيوم»
يسبب الصداع النصفي

جدة  -البالد
�أك��د �أطباء� ،أن نق�ص عن�صر املغني�سيوم يف اجل�سم ي�سبب بع�ض
امل�شاكل ال�صحية والأعرا�ض املزعجة من بينها ال�صداع الن�صفي.
وبح�سب الأطباء وخ�براء التغذية ،حتتاج �أج�سامنا للمغني�سيوم
لأهميته يف �إنتاج الهرمونات� ،إذ ي�ساعد يف بناء الع�ضالت والعظام
وتوفري الراحة للأع�صاب والع�ضالت ،ويدعم ال�صحة العقلية ،كما
�أن���ه يلعب دو ًرا مهمًا يف تنظيم ال�ضغط و�سكر ال���دم وم�ستويات
الكولي�سرتول .ولفتوا �إىل �أن هناك م�ؤ�شرات و�أعرا�ض تدل على نق�ص
املغني�سيوم فى اجل�سم ،منها :الرغبة يف تناول الوجبات احللوة،
ال�شعور بتقل�صات يف الع�ضالت ،قلة النوم وال�شعور بالأرق ،املعاناة
من التعب ،ارتفاع �ضغط ال��دم ،ال�شعور باالكتئاب ،ا�ضطرابات يف
�ضربات القلب ،الإ�صابة بال�صداع الن�صفي ،م�شريين �إىل �أن��ه عالج
نق�ص املغني�سيوم يكمن يف ت��ن��اول اخل�����ض��روات و�سمك املاكريل
والأفوكادو والتني املجفف واللوز واملك�سرات وبذور عباد ال�شم�س
واليقطني ،واملكمالت الغذائية التي حتتوي عليه.

سارقو منازل وعابث
بـ"صرافات" أمام النيابة

الريا�ض  -البالد
�أط��اح��ت اجلهات الأمنية ،ب�سبعة �أ�شخا�ص ،من �أرب���اب ال�سوابق
�سرقوا منازل وا�ستولوا على ما حتويه من ممتلكات.
وقال املتحدث الإعالمي ل�شرطة منطقة الريا�ض الرائد خالد الكريدي�س،
�إن اجلهات املخت�صة ب�شرطة املنطقة �ألقت القب�ض على الأ�شخا�ص6( ،
مواطنني ونازح) ،ارتكبوا  7جرائم بذات النمط وال�سلوك الإجرامي يف
عدد من �أحياء مدينة الريا�ض ،متثلت يف �سرقة املنازل واال�ستيالء على
ما حتويه من ممتلكات ،با�ستخدام  4مركبات م�سروقة مت ا�سرتدادها،
وجرى �إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية ،و�إحالتهم
للنيابة العامة .فيما �صرح املتحدث الإعالمي ب�شرطة منطقة اجلوف
العقيد يزيد بن �سعود النوم�س ،ب�أن اجلهات الأمنية ب�شرطة املنطقة
متكنت من القب�ض على مواطن يف العقد الثالث من العمر� ،إثر عبثه
بعدد من �أجهزة الر�صد الآيل ،وجرى �إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات
النظامية الأولية ،و�إحالته لفرع النيابة العامة.

خدمات
نسائية
بالحرم

اكتشاف الكوكب األسخن في الكون

البالد  -وكاالت
اكت�شف علماء فلك ،كوكبا يعتقدون �أنه الأكرث �سخونة
يف الكون ،ويتمتع مبوا�صفات فريدة ،ويبعد عن الأر�ض
� 490سنة �ضوئية ،ويبلغ حجمه �ضعف حجم امل�شرتي،
كما �أن��ه يتمتع ب��ح��رارة تفوق تلك اخلا�صة بالنجوم
احل��م��راء ال��ق��زم��ة امل���وج���ودة يف جم���رة درب التبانة.
وق��ال عامل الفيزياء الفلكية بجامعة جنوب كوينزالند
الأ�سرتالية ،بريت �أدي�سون ،وفقا ل�صحيفة "�إندبندنت"
الربيطانية�" :إن الكوكب  1431b-TOIتبلغ درجة

حرارة نهارا  2700مئوية ،وت�صل ليال �إىل  .2300وال
ميكن لأي حياة �أن تعي�ش يف غالفه اجلوي" .وتعترب
درجة ح��رارة الكوكب �أعلى من تلك اخلا�صة بان�صهار
امل��ع��ادن والتي هي يف ح��دود  200درج��ة ،بينما تبلغ
 1770درجة بالن�سبة للبالتني ،و 1670للتيتانيوم .ومت
ر�صد الكوكب  1431b-TOIبوا�سطة القمر ال�صناعي
مل�سح الكواكب اخلارجية العابرة التابع لـ"نا�سا" ،كما
ر�صد �أي�ضا من قبل تل�سكوب جمموعة �شبكة املراقبة
النجمية يف جزر الكناري.

توزع من�سوبات الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ،ممثلة يف الوكالة امل�ساعدة لل�ش�ؤون الإدارية
واخلدمية� ،أكرث من � 70ألف عبوة ماء زمزم على م�صليات الن�ساء� ،إ�ضافة �إىل �أكرث من � 40ألف لرت موزعة على �أ�سطوانات
حممولة ،وفقا للوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واخلدمية الن�سائية الدكتورة كاميليا بنت حممد الدعدي ،التي بينت
�أن التوزيع يتم عن طريق املوظفات واملتطوعات الالتي مت تدريبهن على �آلية اتباع الإجراءات االحرتازية والتدابري
الوقائية يف عملية توزيع املاء على القا�صدات.

«تيليغرام» يطلق مكالمات
الفيديو الجماعية
جدة  -البالد
ك�شف م�ؤ�س�س تطبيق املكاملات ال�صوتية
والفيديو "تيليغرام" بافيل دوروف� ،أنه
�سيتم دعم مكاملات الفيديو اجلماعية يف
التطبيق خالل مايو اجلاري.
وق��ال دوروف ،وفقا ملوقع "ذا فريج"،
�إنه �ستتم �إ�ضافة مكاملات الفيديو اجلماعية
وم�ؤمترات الفيديو� ،إ�ضافة �إىل الدرد�شات
ال�صوتية املتاحة بالفعل للم�ستخدمني،
كما �سيدعم التطبيق ع��دد ًا من املزايا من
بينها م�شاركة ال�شا�شة والت�شفري و�إلغاء
ال�ضو�ضاء ودع���م التطبيق على �سطح
املكتب واحلا�سوب اللوحي.
ي�شار �إىل �أن �شهرة "تيليغرام" ذاعت
خالل جائحة "كورونا" ب�سبب اجتاه عدد
كبري من الأف���راد للعمل من املنزل ،حيث
و�صل �إجمايل عدد م�ستخدميه الن�شطني
�شهريًا �إىل  400مليون يف �أبريل ،2020
م��رت��ف��عً��ا م���ن م�����س��ت��وى  200م��ل��ي��ون يف
.2018

بدء تصوير الجزء الثانى من مسلسل «الحرامي»
جدة  -خالد بن مر�ضاح
ب�����د�أت ال��ف��ن��ان��ة ال�����ش��اب��ة رن���ا رئ��ي�����س ت�صوير
م���������ش����اه����ده����ا يف اجل������زء
ال���ث���اين م���ن م�سل�سل
"احلرامي" ب���أح��د
اال���س��ت��ودي��وه��ات،
مت��ه��ي��دًا لعر�ضه
ع���ب��ر �إح��������دى
امل���ن�������ص���ات
ال���رق���م���ي���ة
ع����������ق����������ب
�إج���������������ازة
ع��ي��د الفطر
املُبارك.
وي��ت��ك��ون
ال��ع��م��ل من
10

حلقات ،من �إخراج حممد �سالمة ،وبطولة الفنانة
رانيا يو�سف ،وبيومي ف�ؤاد ،ورنا رئي�س ،و�أحمد
دا�ش ،كارولني عزمي ،و�أحمد فتحي ،ت�أليف �أحمد
فوزي �صالح وحممد بركات ،كما �سيعر�ض على
�إح��دى املن�صات الرقمية عرب الإن�ترن��ت ،وكل
حلقة ت�صل مدتها �إىل  10دقايق ،فيما تدور
�أحداثه فى مكان واح��د حتدث فيه العديد
من املفارقات الكوميدية.
وت�����ش��ارك رن���ا ف��ى م�سل�سلني مبو�سم
درام����ا رم�����ض��ان احل���ايل الأول م�سل�سل
"�ضل راجل" مع النجم يا�سر جالل ،من
ت���أل��ي��ف �أح��م��د عبد ال��ف��ت��اح وم��ن �إخ���راج
�أحمد �صالح ،و"جنيب زاه��ى زرك�ش"
من ت�أليف عبدالرحيم كمال ،واملخرج
�شادي الفخراين ،وي�شارك
يف بطولة امل�سل�سل
حم��م��د حم��م��ود،
ه�����ال�����ة ف����اخ����ر،
�أن��و���ش��ك��ا ،ك��رمي
عفيفي� ،إ���س�لام
�إبراهيم ورام��ز
�أمري.

