جمل�س الوزراء يقر دمج «الزكاة» و«اجلمارك» ..ويوافق على نظامي الأر�صاد و«البحث عن عمل»

القيادة تهنئ ملك هولندا
بذكرى يوم التحرير
الريا�ض -وا�س

الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

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

خمططا �سكنيا متاحا للحجز
الريا�ض -البالد

�أعلن برنامج "�سكني" عن �إ�ضافة  5خمططات
�سكنية جديدة عرب بوابته الإلكرتونية وتطبيق
الهواتف الذكية �ضمن املخططات ال�سكنية املتاحة
للحجز ،لي�صل �إجمايل املخططات التي طرحت
عرب "�سكني" �إىل  223خمطط ًا توفر �أك�ثر من
� 180أل��ف �أر���ض ،وي�ستمر الربنامج يف طرح

املزيد من املخططات �ضمن اخليارات واحللول
ال�سكنية املتنوعة التي يتيح حجزها �إلكرتوني ًا
�ضمن �إج��راءات �سهلة ومي�سرة ،داعي ًا الراغبني
يف اال�ستفادة من هذه اخليارات �إىل زيارة موقع
وتطبيق "�سكني" الإل��ك�تروين ال�ستكمال كافة
الإجراءات.
و�أو����ض���ح ب��رن��ام��ج "�سكني" �أن����ه ف��ع��ل احلجز

الإل��ك�تروين لـ  5خمططات جديدة موزعة على
منطقتي الريا�ض واملدينة امل��ن��ورة� ،إذ �أ�ضاف
"�سكني"  4خمططات يف حمافظة العال التابعة
ملنطقة املدينة امل��ن��ورة ه��ي خمططات "املحا�ش
ال�شمايل" و "و ،"834/و "و "930/و"
امليدان"� ،إ�ضافة �إىل خمطط "�صوية" يف حمافظة
عفيف مبنطقة الريا�ض.

حمليات

223

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود ،برقية تهنئة ،جلاللة امللك فيليم �ألك�ساندر ،ملك
مملكة هولندا ،مبنا�سبة ذكرى يوم التحرير لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع ،برقية
التفا�صيل �ص3
تهنئة ،جلاللته.

التفا�صيل �ص6

تراجع عجز امليزانية والإيرادات غري النفطية توا�صل االرتفاع

3

و
ز
ا
ر
ة
ا
ل
ب
ل
د
ي
ة
و
ا
ل
إ
�
سكان
الأوىل يف تطبيق
اال�ستحقاق املحا�سبي

الر�ؤية

�أبها ـ مرعي ع�سريي

يزف خريجي الأمنية
2

8

ه
ي
ئ
ة
ا
مل
�
س
ر
ح
تخريج كوادر يف
الفنون الأدائية

الريا�ضة

وزير الداخلية

خ�م���س��ة �أع�� ��وام م �� �ض��ت ،و� �ض �ع��ت خ�لال �ه��ا ر�ؤي ��ة
ال�سعودية  2030خارطة الطريق مل�ستقبل اململكة،
وعملت خاللها على حتقيق تطلعات املواطنني
وت��وف�ير ك��ل م��ا يلزم لبناء م�ستقبل واع��د وبيئة
�إيجابية وجاذبة.
وي�ح�ت�ف��ل امل��واط �ن��ون ال���س�ع��ودي��ون ه��ذه االي��ام
بالذكرى ال�سنوية اخلام�سة لإطالق ر�ؤية ال�سعودية
 ،2030التي �أطلقت يف الـ 24من �أبريل ،2016
بفخر واع�ت��زاز ع��ارم�ين ،م�ست�شعرين على �أر���ض
الواقع العديد من الربامج والإ�صالحات وامل�شاريع
التي تهتم ب�صناعة واقع خمتلف وم�ستقبل �أف�ضل
لل�سعوديني .وي�ستذكر ال�سعوديون يف الذكرى
اخلام�سة لر�ؤيتهم  ،2030ما قاله خادم احلرمني
ال�شريفني عن م�شروعهم الأكرب�« :إن ر�ؤية اململكة
 2030هي خارطة الطريق مل�ستقبل �أف�ضل لكل
م��ن يعي�ش يف ه��ذا ال��وط��ن ال�ط�م��وح  .و�أ��ض��اف��وا
�أن ال��ر�ؤي��ة الطموحة عملت على ترتيب خمتلف
املعطيات ور�سمت طريقنا �إىل امل�ستقبل با�ستغالل
مواردنا �أف�ضل ا�ستغالل وجتويد وحوكمة العمل
لتحقيق �أف�ضل النتائج ،م��ع �إي�ل�اء الإن���س��ان جل
االهتمام �إميا ًنا ب�أنه املحرك الرئي�س والفاعل ،و�أنه
�أ�سا�س التنمية  ،الفتني يف الوقت نف�سه �إىل �أن
الر�ؤية و�ضعت خارطة الطريق مل�ستقبل اململكة،
وعملت خاللها على حتقيق تطلعات املواطنني
وت��وف�ير ك��ل م��ا يلزم لبناء م�ستقبل واع��د وبيئة
�إيجابية وجاذبة.
التفا�صيل �ص5

متابعات

حتقق التطلعات

الن�صر
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املنت�شي ي�صطدم
بعنابي �سدير

اململكة م�ؤثرة عامليا والو�سطية واالعتدال من �أهم �سمات املجتمع ال�سعودي
رفع اإليقاف عن صك عقاري في بحرة
الريا�ض  -البالد

وج��ه وزي��ر العدل رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�شيخ
ال��دك��ت��ور ول��ي��د ب��ن حممد ال�صمعاين ،ب��رف��ع الإي��ق��اف عن
�صك عقاري مبحافظة بحرة؛ نظر ًا ال�ستناده على خمطط
تنظيمي معتمد من اجلهة املخت�صة.
وي�أتي هذا التوجيه بعد فح�ص �أ�سا�س ال�صك والذي تبني
�أن��ه متفرع عن �صك �سبق �أن �أحيل ملحكمة اال�ستئناف

الحوثي

املخت�صة ل��درا���س��ت��ه .وب��ن��ا ًء على الأم���ر امللكي الكرمي
القا�ضي مبعاجلة الإ�شكاالت املت�صلة بال�صكوك العقارية
الواقعة �ضمن املخططات املعتمدة والتي جرى الت�صرف
فيها ب�إقامة من�ش�آت عليها �أو تناقلتها الأي���ادي بالبيع
وال�شراء ،قرر وزير العدل رفع الإيقاف عن ال�صك ،مع
درا�سة ال�صك الأ�سا�س واتخاذ املقت�ضى النظامي فيه وفق ًا
ملا ق�ضى به الأمر الكرمي.
التفا�صيل �ص3

تأشيرات العمرة تنعش فنادق مكة
جدة -يا�سر بن يو�سف

�أنع�شت وزارة احلج والعمرة قطاع الفنادق مبكة املكرمة؛
وذلك مبنح الواقع منها باملنطقة املركزية واملحيطة ب�ساحات
احل��رم املكي ال�شريف ،خا�صية �إ���ص��دار ت�صاريح العمرة
لنزالئها من �ضيوف الرحمن خالل �شهر رم�ضان املبارك ،وذلك
خدمة للعاملني يف منظومة احلج والعمرة ،التي ت�ضررت
ا�ستثماراتها وتراجعت �إيراداتها جراء جائحة كورونا .

وجاء �إ�صدار الفنادق لت�صاريح العمرة مبا�شرة بالتن�سيق بني
وزارة احلج والعمرة والهيئة ال�سعودية للبيانات والذكاء
اال�صطناعي "�سدايا" من خالل تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"
ل��ل��ن��زالء طبق ًا ل�لا���ش�تراط��ات التنظيمية وال�بروت��وك��والت
ال�صحية املعتمدة ،وحر�ص ًا على م�ساندة هذا القطاع املهم،
واحلفاظ على ا�ستمرارية احلركة اال�ستثمارية واالقت�صادية
يف املنطقة املركزية.
التفا�صيل �ص2

مباني جدة القديمة آيلة للسقوط وتم إخالء معظمها مبكرا

عناية فائقة بالمواقع التاريخية
جدة ـ عبد الهادي املالكي

يعبث باستقرار
المنطقة

انطالق ًا من مبد�أ الو�ضوح وال�شفافية� ،أو�ضح برنامج تطوير جدة التاريخية يف وزارة الثقافة �أن "بيت
ذاكر" يف حارة ال�شام مبنطقة جدة التاريخية� ،أحد املواقع ال�سعودية امل�سجلة على قائمة الرتاث العاملي
يف منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليون�سكو" ،والذي تعر�ض جزء منه لالنهيار م�ساء
�أم�س الأول ،ويقع يف قائمة املباين الآيلة لل�سقوط وبا�شرت فرق الدفاع امل��دين �أعمالها يف املوقع
وو�ضعت االحرتازات الالزمة.
ومل ت�سفر احلادثة عن �أية خ�سائر ب�شرية ،نظر ًا لإخالء املنزل وحميطه من ال�سكان منذ �أ�شهر ،وت�سويره
وتطبيق كافة الإج ��راءات املعتمدة يف املباين الآي�ل��ة لل�سقوط ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .ومت
ر�صد التطورات ومراقبتها منذ �أ�سابيع .و�أكد برنامج تطوير جدة التاريخية عمله على حماية املباين
التاريخية وحفظها وفق �أعلى املعايري املتبعة ،لت�أهيلها وتطويرها يف املجاالت العمرانية ،واالقت�صادية،
واالجتماعية ،والثقافية ،والتاريخية ،والبيئية ،وتوفري احتياجاتها من املرافق العامة واخلدمات.
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كلية الملك فهد األمنية تزف 1590خريجا لميادين الشرف
الريا�ض -وا�س

رعى الأم�ير عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن
عبدالعزيز وزي��ر الداخلية ،م�ساء �أم�س الأول،
حفل تخريج  1590خريجً ا من طلبة كلية امللك
فهد الأمنية من الدورة الت�أهيلية ( )50لل�ضباط
اجلامعيني ،والدفعة ( )62من طلبة بكالوريو�س
العلوم الأمنية ،والدفعتني ( )9و( )10من طلبة
الربنامج الأكادميي الأمني لالبتعاث اخلارجي
للعام الدرا�سي 1442ه���ـ ،وذل��ك يف مقر الكلية
بالريا�ض.
و�أل��ق��ى م��دي��ر ع��ام الكلية ال��ل��واء ال��دك��ت��ور علي
ب��ن عبدالرحمن الدعيج ،كلمة �أك��د فيها م�ضي
الكلية ق��دمً��ا يف ت��ق��دمي ال�برام��ج الأم��ن��ي��ة وفق
�أحدث �أ�ساليب التعليم والتدريب ،وذلك بف�ضل
الله ثم بالدعم غري املحدود من خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س

التعليمية والتدريبية ،ل�ضمان الإع��داد املنا�سب
والتهيئة املتقنة و�سالمة التطبيق.
ثم �ألقى رقيب �أول الكلية عمر بن عبداحلميد
ال�صبحي كلمة اخل��ري��ج�ين ع�ب�روا خاللها عن
�شكرهم ل�سموه لرعايته حفل تخرجهم ،م�ؤكدين
جاهزيتهم لالن�ضمام مع زمالئهم يف ميادين العز
وال�شرف خلدمة الوطن واحلفاظ على �أمنه.
�إث���ر ذل��ك ب���د�أ العر�ض الع�سكري ال���ذي ت�ضمن
م�سرية اخلريجني ،ومن ثم متت مرا�سم ت�سليم
راي���ة الكلية م��ن ال��رق��ي��ب ال�سلف �إىل الرقيب
اخللف.
عقب ذلك ردد اخلريجون ق�سم ال��والء والطاعة
ب�أن يكونوا خمل�صني لله ثم للملك والوطن ،و�أن
يعلوا كلمة احلق ويقفوا �سدًا منيعًا يف وجه كل
من يريد امل�سا�س ب�أمن الوطن و�أمانه.
الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله  ،-واملتابعة و�أو���ض��ح �أن الكلية راع��ت يف تقدمي براجمها ثم �أعلنت النتيجة العامة للربامج التعليمية،
امل�ستمرة من �سمو الأمري عبدالعزيز بن �سعود تطبيق ال��ت��داب�ير االح�ترازي��ة م��ع احل��ف��اظ على وال��دورات التدريبية للعام الدرا�سي 1442ه��ـ،
ج��ودت��ه��ا ،ح��ي��ث طبقت خ��ط ً��ط��ا �أ ْث����رت العملية ويف نهاية احلفل عزف ال�سالم امللكي.
وزير الداخلية.

بحضور األمير عبد العزيز ونائب رئيس الوزراء األوزبكي

«أكوا باور» توقع اتفاقية لتنفيذ محطة طاقة رياح في أوزبكستان

الريا�ض-البالد

�أبونيان ،ورئي�س الإدارة العامة لال�ستثمارات يف ال�شركات املحلية
ب�صندوق اال�ستثمارات العامة يزيد احلميد ،وعدد من امل�س�ؤولني يف
اجلانبني ال�سعودي والأوزبكي.
وبو�صفها �شركة �سعودية وطنية يعك�س ت��ويل �شركة "�أكوا باور"
مهمة تنفيذ وتطوير وبناء وت�شغيل حمطة تع ّد الأك�بر من نوعها يف
منطقة �آ�سيا الو�سطى ،ري��ادة اململكة يف جم��ال الطاقة ب�شكل عام،
وقدرتها على تطوير الإمكانيات الفنية والب�شرية لل�شركات ال�سعودية
يف جمال الطاقة املتجددة على وجه خا�ص.
ويهدف امل�شروع �إىل تعزيز جهود احلكومة الأوزبكية لتنويع مزيج
بحلول عام ."2030
الطاقة يف جمهورية �أوزبك�ستان ،وزي��ادة قدرتها على �إنتاج الطاقة بتقنية الغاز لإنتاج  1,500ميجاواط يف منطقة �سريداريا.
املتجددة ،متا�شي ًا مع الإ�صالحات الإ�سرتاتيجية التي ت�شهدها البالد وقال وزير اال�ستثمار والتجارة اخلارجية يف جمهورية �أوزبك�ستان ب� ��دوره ق ��ال م �ع��ايل وزي ��ر ال�ط��اق��ة الأوزب� �ك ��ي �أل�ي���ش�ير ��س�ل�ط��ان��وف:
يف الآونة الأخرية ،وي�أتي الإعالن عن هذه االتفاقية اجلديدة يف �أعقاب �سردار عمر زاق��وف�" :شراكتنا مع �أكوا باور حمل تقدير وترحيب "بو�صفنا دولة منتجة للطاقة ،ف�إننا يف �أوزبك�ستان نتعلم كثري ًا من
توقيع اتفاقيات �شراء طاقة و�أخرى ا�ستثمارية مل�شروعي �إنتاج طاقة ونحن �سعداء بهذا التو�سع الذي ينطوي على �أكرب من�ش�أة من نوعها �شركائنا يف ال�شرق الأو�سط ،ال �سيما �شركا�ؤنا من اململكة العربية
ري��اح يف بخارى ونافوي يف وق��ت �سابق من العام اجل��اري ،بطاقة يف منطقة �آ�سيا الو�سطى مبجرد بدء الت�شغيل ،ومن �ش�أن هذا امل�شروع ال���س�ع��ودي��ة ،وذل��ك يف �سعينا �إىل ال�ت�ح��ول �إىل اقت�صاد منخف�ض
�إنتاجية �إجمالية ت�صل �إىل  1,000ميجاواط.
�أنه �سي�سهم يف تعزيز اجلهود الرامية لتحقيق �أهدافنا الوطنية للطاقة الكربون ،و�سي�سهم امل�شروع ال��ذي �ستتواله �شركة "�أكوا باور"
كما تعمل "�أكوا باور" على �إن�شاء حمطة طاقة عالية الكفاءة تعمل املتجددة املتمثلة يف رفع �إجمايل قدرة توليد الطاقة املتجددة �إىل � ٪25إ�سهام ًا كبري ًا يف خطتنا لتوليد  %25من الكهرباء من م�صادر الطاقة

بح�ضور الأم�ير عبدالعزيز بن �سلمان وزي��ر الطاقة ،و��س��ردار عمر
زاقوف نائب رئي�س الوزراء ووزير اال�ستثمار والتجارة اخلارجية يف
جمهورية �أوزبك�ستان ،و ّقعت �شركة "�أكوا باور" -ال�شركة ال�سعودية
ال��رائ��دة يف قطاع تطوير وا�ستثمار وت�شغيل حمطات توليد الطاقة
وحتلية املياه يف ثالث ع�شرة دول��ة -اتفاقية مع وزارت��ي اال�ستثمار
والتجارة اخلارجية ،والطاقة بجمهورية �أوزبك�ستان ،تتوىل مبوجبها
�شركة "�أكوا باور" تنفيذ وتطوير وبناء وت�شغيل م�شروع طاقة رياح
بطاقة �إنتاجية ت�صل �إىل  1,500ميجاواط مبنطقة كاراكالباك�ستان
الأوزبكية ،لت�صبح املحطة -عند ت�شغيلها -الأكرب من نوعها يف منطقة
�آ�سيا الو�سطى ،و�إحدى �أكرب حمطات طاقة الرياح على م�ستوى العامل.
ووقع االتفاقية عن �شركة "�أكوا باور" املدير العام التنفيذي ب�إدارة
تطوير الأعمال يف ال�شركة � ،إي��اد العمري ،وعن اجلانب الأوزبكي
ن��ائ��ب وزي��ر ال�ط��اق��ة � �ش�يرزود خ��وج��اي�ي��ف ،ون��ائ��ب وزي��ر اال�ستثمار
والتجارة اخلارجية و�شكرات فافاييف.
وح�ضر توقيع االتفاقية رئي�س جمل�س �إدارة �شركة "�أكوا باور" حممد

املتجددة بحلول عام 2030م" .من جانبه �أعرب رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة "�أكوا باور" حممد �أبونيان عن �سعادته بتوقيع االتفاقية مع
وزارتي اال�ستثمار والتجارة اخلارجية والطاقة الأوزبكية يف اململكة ،
مفيدا �أن االتفاقية تتيح تنفيذ حمطة طاقة الرياح التي �سيتم �إن�شا�ؤها
مبنطقة كاراكالباك�ستان لإنتاج  1500ميجاواط ،الأمر الذي �سيعزز
من تو�سيع نطاق تعاوننا ال��دويل و�شراكتنا امل�ستمرة مع احلكومة
الأوزبكية بهدف ت�سريع عملية التحول بقطاع الطاقة يف �أوزبك�ستان.
وي �ع��د ه ��ذا امل �� �ش��روع �إ� �ض��اف��ة ن��وع�ي��ة ج��دي��دة ل���س�ج��ل �إجن��ازات �ن��ا يف
�أوزبك�ستان ،وير�سخ التزام "�أكوا باور" جتاه الأ�سواق عالية النمو ومن
بينها ال�سوق الأوزبكية ،لتمكينها من حتقيق �أهدافها الطموحة يف جمال
الطاقة املتجددة واال�ستدامة .ومن املتوقع �أن يلبي امل�شروع احتياجات
الطاقة ملا يقرب من  4ماليني وح��دة �سكنية ،وخف�ض نحو  2.5مليون
طن من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون �سنوي ًا ،لي�سهم ب�شكل مبا�شر
يف �أه��داف احلكومة الرامية �إىل توليد  %30من احتياجات الطاقة يف
�أوزبك�ستان من م�صادر متجددة بحلول العام � ،2030إىل جانب مواكبة
النمو املتزايد للطلب ال�سنوي على الكهرباء بكفاءة وب�شكل م�ستدام.

 % 78تراجع عجز الميزانية في الربع األول من العام الحالي

204.7

مليار لإليرادات و  212.2مليار للمصروفات

من العام ال�سابق التي كانت  128.771مليار ري��ال ،فيما ارتفعت الإي ��رادات غري
جدة -البالد
�أعلنت وزارة املالية �أم�س ،عن امليزانية العامة للربع الأول من العام اجلاري  ،2021النفطية بن�سبة � ،% 39إىل  88.185مليار ريال ،بعد �أن كانت  63.3مليار ريال يف
حيث بلغت الإي��رادات  204.761مليار ريال ،وامل�صروفات  212.204مليار ريال ،الربع املماثل من العام ال�سابق ،وح�سب البيانات املعلنة.
وفيما يخ�ص الإي ��رادات النفطية بلغت ال�ضرائب على الدخل والأرب ��اح واملكا�سب
فيما بلغ العجز  7.443مليار ريال ،وقد مت متويله بالكامل من خالل الدين العام.
وانخف�ضت الإيرادات النفطية �إىل  116.576مليار ريال ،بن�سبة  %9عن الربع املماثل الر�أ�سمالية  116.576مليارا وال�ضرائب مع ال�سلع واخلدمات  3.222وعلى التجارة
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واملعامالت الدولية  53.672و�ضرائب �أخرى  5.999والإيرادات الأخرى 24.276
مليار ريال.
وبلغت م�صروفات امليزانية � 212.2041شملت تعوي�ضات العاملني  122.902مليار
وا�ستخدام ال�سلع واخلدمات  27.606ونفقات التمويل  5.759والإعانات 5.422
واملنح  2759واملنافع االجتماعية  12.276وم�صروفات �أخرى  20.541والأ�صول

غري املالية 14.939مليار ريال.
وفيما يخ�ص من�صرفات القطاعات بلغت م�صروفات الإدارة العامة  7.094والع�سكري
 34.533والأم��ن واملناطق الإداري��ة  22.328واخلدمات البلدية  6.869والتعليم
 44.968وال�صحة والتنمية االجتماعية  34.405وامل��وارد االقت�صادية 11488
والتجهيزات الأ�سا�سية والنقل  10.286والبنود العامة  31.232مليار ريال.

 %ارتفاع اإليرادات غير النفطية

بمنحها خاصية إصدار تصاريح العمرة

وزارة الحج تنعش قطاع الفنادق بمكة المكرمة

جدة -يا�سر بن يو�سف

�أن��ع�����ش��ت وزارة احل���ج وال��ع��م��رة ق��ط��اع ال��ف��ن��ادق مبكة
امل��ك��رم��ة ،وذل���ك مبنح ال��واق��ع منها باملنطقة املركزية
واملحيطة ب�ساحات احل���رم امل��ك��ي ال�����ش��ري��ف ،خا�صية
�إ�صدار ت�صاريح العمرة لنزالئها من �ضيوف الرحمن
خ�لال �شهر رم�ضان امل��ب��ارك ،وذل��ك خدمة للعاملني يف
منظومة احل��ج والعمرة ،التي ت�ضررت ا�ستثماراتها
وتراجعت �إيراداتها جراء جائحة كورونا .
وج����اء �إ����ص���دار ال��ف��ن��ادق ل��ت�����ص��اري��ح ال��ع��م��رة مبا�شرة
بالتن�سيق بني وزارة احلج والعمرة والهيئة ال�سعودية
ل��ل��ب��ي��ان��ات وال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي "�سدايا" م��ن خ�لال
تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا" للنزالء طبق ًا لال�شرتاطات

التنظيمية والربوتوكوالت ال�صحية املعتمدة ،وحر�ص ًا
على م�ساندة هذا القطاع املهم ،واحلفاظ على ا�ستمرارية
احلركة اال�ستثمارية واالقت�صادية يف املنطقة املركزية.
و�أو�ضح نائب وزير احلج والعمرة الدكتور عبدالفتاح
بن �سليمان م�شاط� ،أن قطاع الفنادق يعد من اجلهات
العاملة يف منظومة احلج والعمرة ،وجرى التعاون معه
يف �إ�صدار ت�صاريح العمرة للنزالء مبا�شرة ،مع تقيد
العاملني يف ه��ذه القطاعات باتباع جميع الإج���راءات
الوقائية الرتباطهم الوثيق ب�ضيوف الرحمن ،وحفاظ ًا
على �صحتهم و�سالمتهم لأداء ن�سكهم يف راح��ة و�أم��ن
وا�ستقرار.
و�أك���د على �أن ه��ذا الإج���راء �سيلعب دور ًا يف تن�شيط

احل��رك��ة اال�ستثمارية للقطاع الفندقي ال���ذي ترتبط
ا�ستثماراته حلدٍ كبري مبو�سمي احلج والعمرة ،الذي
ت���أث��رت �أن�شطته ج��راء تف�شي جائحة فريو�س كورونا
�ضمن الإجراءات االحرتازية والربوتوكوالت الوقائية
التي اتخذتها الدولة ،حفاظ ًا على �صحة اجلميع.
م��ن جانبه ق��ال رئي�س اللجنة الوطنية لأن�شطة احلج
وال��ع��م��رة مبجل�س ال��غ��رف ال�سعودية م��ازن ب��ن غ��ازي
درار عن منح الفنادق املحيطة ب�ساحات احل��رم املكي
ال�شريف خا�صية �إ�صدار ت�صاريح العمرة للنزالء :ي�أتي
ذلك دعم ًا من وزارة احلج والعمرة لهذا القطاع العري�ض،
ولتمكينه من موا�صلة ن�شاطه اال�ستثماري م�شري ًا �إىل
نطاق وا�سع مع ال���وزارة خلدمة
�أن اللجنة تعمل على ٍ

امل�ستثمرين يف قطاع احلج والعمرة باململكة وحماية
م�صاحلهم وتذليل ال�صعاب واملعوقات التي تواجههم
بالتعاون مع اجلهات احلكومية املعنية .
وبني �أن عودة احلياة اال�ستثمارية لهذه الفنادق �سي�سهم
يف دفع عجلة التنمية الوطنية  ،ومينح القطاع اخلا�ص
الثقة يف تخطي هذه اجلائحة  ،وا�ستيعاب الكثري من
امل�ستثمرين يف جمال احلج والعمرة � ،إذ تعد الفنادق
�شريحة مهمة تقدم خدماتها ل�ضيوف الرحمن من حجاج
وعمّار وزوار على مدى العام.
و�أو�ضح �أن اللجنة الوطنية لأن�شطة احلج والعمرة تعتمد
على تطبيق اخلطط الإ�سرتاتيجية وحوكمة �أعمالها
و�صياغة �أهدافها �ضمن ر�ؤي��ة اململكة  ،2030ف� ً
ضال عن

جمع القطاع حتت مظلة اللجنة واملواءمة واملواكبة مع
اجلهات احلكومية التي تتطلب العمل يف منظومة واحدة
لرفعة ونه�ضة قطاع احل��ج والعمرة وال��زي��ارة باململكة
 .م��ن جانبه �أو���ض��ح رئي�س جلنة ال��ف��ن��ادق بغرفة مكة
املكرمة ريان بن �أ�سامة فياليل �أن فتح املجال �أمام الفنادق
مبنحهم خا�صية �إ�صدار ت�صاريح العمرة ي�أتي كبادرة
حت�سب ل���وزارة احل��ج وال��ع��م��رة يف �إث���راء ه��ذا القطاع
احليوي املهم يف الوقت ال��ذي يت�أهب فيه  1800فندق
و�أكرث من � 250ألف وحدة �سكنية مبكة املكرمة ال�ستقبال
املعتمرين  ،مع الأخذ يف االعتبارات تطبيق بروتكوالت
مرافق الإيواء ال�سياحية  ،وذلك منذ �إعالن وزارة احلج
والعمرة املرحلة الزمنية للعودة التدريجية للعمرة.

محليات
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وافق على تنظيم إعانة البحث عن عمل ..مجلس الوزراء:

دمج هيئتي «الزكاة» و«الجمارك» ..ونظام لألرصاد
انضمام المملكة إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية
الترخيص للمصرف األهلي العراقي بفتح فرع له بالسعودية
نيوم  -وا�س
عقد جمل�س الوزراء ،جل�سته �أم�س (الثالثاء) ـ عرب االت�صال
املرئي ـ برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س الوزراء ،حفظه اهلل.
ويف م�ستهل اجلل�سة ،توجه خادم احلرمني ال�شريفني
 رعاه اهلل  -باحلمد وال�شكر هلل عز وجل ،على منّهوف�ضله على جميع امل�سلمني يف �أرجاء املعمورة ،ب�إدراك
الع�شر الأواخر من �شهر رم�ضان� ،سائ ًال املوىل �أن يتقبل
و�أو��ض��ح وزي��ر الإع�ل�ام املكلف الدكتور ماجد بن عبدالله عبدالعزيز الروي�شد �إىل وظيفة (م�ست�شار �إداري) باملرتبة باملرتبة (اخلام�سة ع�شرة) ب�أمانة منطقة تبوك ،ترقية خالد
الق�صبي ،يف بيانه لوكالة الأنباء ال�سعودية� ،أن املجل�س اطلع (اخلام�سة ع�شرة) بوزارة التجارة ،ترقية املهند�س دروي�ش بن عبدالعزيز بن �إبراهيم التميمي �إىل وظيفة (مدير عام
على فحوى امل�شاورات واملحادثات التي جرت خالل الأيام بن علي بن غرم الله الغامدي �إىل وظيفة (�أمني منطقة تبوك) الإدارة العامة للموارد الب�شرية) باملرتبة (الرابعة ع�شرة)
املا�ضية ،بني اململكة وعدد من ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة،
وم��ا ت�ضمنته من تناول العالقات وامل�ستجدات الإقليمية
والدولية ،واجلهود املبذولة للو�صول �إىل حلول �سيا�سية
�شاملة يف املنطقة.

قرارات المجلس

متابعة امل�ستجدات

وجدد جمل�س الوزراء� ،إدانة اململكة وا�ستنكارها ال�شديدين
للهجوم الإرهابي الذي وقع يف والية لوغر ،والت�أكيد على
وقوفها وت�ضامنها م��ع جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية
�ضد الإره��اب ب�صوره و�أ�شكاله كافة ومهما كانت دوافعه
ومربراته.
وب� نّ�ّي� ال��دك �ت��ور ال�ق���ص�ب��ي� ،أن امل�ج�ل����س ت��اب��ع م�ستجدات
جائحة كورونا ،و�أحدث �إح�صاءات الفريو�س وامل�ؤ�شرات
ذات ال�صلة ،يف ظل اجلهود املبذولة حملي ًا لل�سيطرة على
التذبذب يف منحنى الإ�صابات ،مع موا�صلة الوباء انت�شاره
عاملي ًا وت�سجيل �أعلى الأرق��ام اليومية ،جمدد ًا الت�أكيد على
امل��واط�ن�ين واملقيمني ب���ض��رورة موا�صلة االل �ت��زام بتطبيق
التدابري الوقائية و�سرعة امل�ب��ادرة ب�أخذ اللقاحات حماي ًة
و�أمان ًا لهم.

ترقيات وتعيينات

واف��ق جمل�س ال ��وزراء على ترقيات للمرتبتني (اخلام�سة
ع�شرة) و(ال��راب�ع��ة ع�شرة) ،وتعيينات على وظيفة (وزي��ر
مفو�ض) وذلك على النحو الآتي :ترقية وليد بن عبدالله بن

اطلع جمل�س ال��وزراء ،على املو�ضوعات املدرجة على
جدول �أعماله ،من بينها مو�ضوعات ا�شرتك جمل�س
ال �� �ش��ورى يف درا��س�ت�ه��ا ،ك�م��ا اط�ل��ع ع�ل��ى م��ا انتهى
�إليه كل من جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية،
وجمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية ،واللجنة العامة
ملجل�س ال��وزراء ،وهيئة اخلرباء مبجل�س ال��وزراء يف
�ش�أنها .وقد انتهى املجل�س� ،إىل ما يلي :
�أوالً :تفوي�ض �صاحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية ـ
�أو من ينيبه ـ بالتباحث يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم
يف جماالت التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة
املجتمع بني املديرية العامة حلر�س احل��دود ب��وزارة
الداخلية (�أكادميية جدة للعلوم والدرا�سات الأمنية
البحرية) يف اململكة العربية ال�سعودية والأكادميية
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة
جلامعة ال��دول العربية ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع
الن�سخة ال�ن�ه��ائ�ي��ة امل��وق �ع��ة ،ال��س�ت�ك�م��ال الإج � ��راءات
النظامية.
ثانياً :املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم بني وزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية وال��دع��وة والإر� �ش��اد يف اململكة

ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة وجم�ل����س � �ش ��ؤون امل���س��اج��د يف
جمهورية ليبرييا يف جم��ال ال �� �ش ��ؤون الإ��س�لام�ي��ة،
وتفوي�ض معايل وزي��ر ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة
والإر�� �ش ��اد ـ �أو م��ن ينيبه ـ ب��ال�ت�ب��اح��ث م��ع اجل��ان��ب
الليبريي يف �ش�أن امل�شروع ،والتوقيع عليه.
ثالثاً :تفوي�ض معايل وزي��ر التجارة رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ـ
�أو من ينيبه ـ بالتباحث مع اجلانب الهندي يف �ش�أن
م�شروع م��ذك��رة تفاهم ب�ين الهيئة العامة للمن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة يف اململكة العربية ال�سعودية
وب �ن��ك ت�ن�م�ي��ة ال���ص�ن��اع��ات ال���ص�غ�يرة يف ج�م�ه��وري��ة
الهند يف جم��ال املن�ش�آت ،والتوقيع عليه ،وم��ن ثم
رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإج��راءات
النظامية.
رابعاً :املوافقة على ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية
�إىل املبادرة الدولية لل�شعاب املرجانية.
خام�ساً :املوافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بني
وزارة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة
املعارف يف جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية.

القيادة تهنئ ملك هولندا بذكرى يوم التحرير
الريا�ض -وا�س
ب��ع��ث خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية
تهنئة ،جلاللة امللك فيليم �ألك�ساندر،
ملك مملكة هولندا ،مبنا�سبة ذكرى يوم
التحرير لبالده .و�أع��رب امللك املفدى،
ع��ن �أ���ص��دق التهاين و�أط��ي��ب التمنيات

بال�صحة وال�سعادة جلاللته ،وحلكومة
و�شعب مملكة هولندا ال�صديق ،اطراد
التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حم��م��د ب��ن �سلمان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز �آل
�سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع ،برقية تهنئة،

جدة -يا�سر بن يو�سف
ك��رم وزي��ر ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان ماجد
بن عبدالله احلقيل ،فريق عمل م�شروع التحوّل لأ�سا�س
اال���س��ت��ح��ق��اق املحا�سبي م��ن من�سوبي الإدارة العامة
لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية بالوزارة ،باعتبارها �أول جهة
حكومية ت��ط��ور �أنظمتها املالية بتطبيق "اال�ستحقاق
املحا�سبي" ،وذل��ك خ�لال حفل �أقيم يف مقر ال���وزارة يف
ال��ري��ا���ض ،بح�ضور رئي�س اللجنة التوجيهية مل�شروع
التحول للمحا�سبة املبنية على �أ�سا�س اال�ستحقاق يف
وزارة املالية عبدالعزيز ب��ن �صالح الفريح ،وع��دد من
قيادات وموظفي وزارة املالية .و�أ�شاد الوزير يف كلمته
بال�شراكة الفاعلة مع وزارة املالية ممثلة مبركز اال�ستحقاق
املحا�سبي ،الذي يقوم بدور مهم وفعَّال لتحقيق الوزارة

مل�ستهدفاتها .و�أ���ش��ار �إىل �أن اململكة حتتفل ه��ذه الأي��ام
مبنا�سبة مرور � 5أع��وام على �إطالق ر�ؤية اململكة 2030
وما حققته من منجزات وجناحات يف كافة القطاعات،
ً
م�شددا على �أن ر�ؤية اململكة  2030حققت التكامل الفعّال
بني جميع اجلهات مبا �أثمر عن حتقيق عدد من النتائج
الإي��ج��اب��ي��ة خ�صو�صا على امل�ستوى ال��داخ��ل��ي ل��ل��وزارة
�أو خارجها .من جهته� ،أ�شاد رئي�س اللجنة التوجيهية
مل�شروع التحول للمحا�سبة املبنية على �أ�سا�س اال�ستحقاق
يف وزارة املالية ،باجلهود املميزة التي قدمها فريق عمل
وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان والتي �أ�سهمت
يف جعل الإدارة املالية �أول �إدارة حتقق اخل�صائ�ص املالية
الالزمة ،منو ً
ّها يف كلمته �إىل متيّز الوزارة يف هذا ال�ش�أن
مقارنة باجلهات الأخرى.

بوزارة الداخلية ،تعيني الآتية �أ�سما�ؤهم على وظيفة (وزير بن �أحمد �آل دوا���س ،الدكتور نايف بن مذكر بن مقحم بن
مفو�ض) ب��وزارة اخلارجية ،وهم :فواز بن طنف بن باجد ع�صاي� ،إبراهيم بن عبدالله بن حممد املالكي ،حبيب الله
العتيبي ،جدي بن نايف بن نافل الرقا�ص ،حممد بن عبدالله بن عبيدالله بن عبدالرحيم البخاري ،ح�سني بن حممد بن
حم�سن الدعجاين ،حممد بن غرامة بن عبدالله ال�شمراين،
كما وافق املجل�س على ترقية �صاحب ال�سمو الأمري عبدالله
بن م�شاري بن حممد العياف �آل مقرن �إىل وظيفة (م�ست�شار
قانوين) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) ب�أمانة منطقة الريا�ض،
وترقية الدكتور �أحمد بن عزيز بن حمود العتيبي �إىل وظيفة
�ساد�ساً :تفوي�ض معايل وزي��ر التعليم ـ �أو من ينيبه
(وكيل الأمني للتعمري وامل�شاريع) باملرتبة (الرابعة ع�شرة)
ـ بالتباحث م��ع اجل��ان��ب الكويتي يف ��ش��أن م�شروع
ب�أمانة حمافظة الطائف ،وترقية املهند�س ح�سني بن يحي
م��ذك��رة تفاهم للتعاون يف جم��ال ال�ترب�ي��ة والتعليم
بن جابر الوادعي �إىل وظيفة (مهند�س م�ست�شار) باملرتبة
بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة دولة
(الرابعة ع�شرة) ب�أمانة حمافظة الطائف ،وترقية املهند�س
الكويت ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية
وليد ب��ن �سعيد ب��ن �أح�م��د الغامدي �إىل وظيفة (م��دي��ر عام
املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
ال��درا��س��ات وال�ب�ح��وث) باملرتبة (ال��راب�ع��ة ع�شرة) ب��وزارة
العامة
الهيئة
�سابعاً :املوافقة على مذكرة تفاهم بني
ال���ش��ؤون البلدية وال�ق��روي��ة والإ��س�ك��ان ،وترقية املهند�س
ل�ل�غ��ذاء وال� ��دواء باململكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة وهيئة
حممد بن علي بن فهد ال�صبيحي �إىل وظيفة (كبري مهند�سني
الغذاء والدواء بجمهورية �إندوني�سيا يف جمال مراقبة
معماريني) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بوزارة ال�ش�ؤون البلدية
وجودة و�سالمة املنتجات الغذائية والدوائية.
والقروية والإ�سكان ،ترقية �سليمان بن �صالح بن ر�شيد
ثامناً :املوافقة على نظام الأر�صاد.
ال�شدوخي �إىل وظيفة (مدير ع��ام الإدارة العامة ملراجعة
تا�سعاً :دم��ج الهيئة العامة للزكاة وال��دخ��ل والهيئة
ح�سابات القطاع احلكومي املدين) باملرتبة (الرابعة ع�شرة)
العامة للجمارك ،يف هيئة واحدة با�سم (هيئة الزكاة
بالديوان العام للمحا�سبة.
وال�ضريبة واجلمارك) ،واملوافقة على تنظيمها.
كما اطلع جمل�س ال��وزراء على عدد من املو�ضوعات العامة
أهلي
ل
ا
ع��ا��ش��راً :املوافقة على الرتخي�ص للم�صرف
امل��درج��ة ع�ل��ى ج ��دول �أع �م��ال��ه ،م��ن بينها ت �ق��اري��ر �سنوية
العراقي بفتح فرع له يف اململكة.
للهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة "امللغاة" ،وجمل�س
ؤ�س�سة
�
للم
اخلتاميني
حادي ع�شر :اعتماد احل�سابني
�ش�ؤون الأ�سرة ،والهيئة العامة للنقل ،وهيئة تقومي التعليم
العامة للتقاعد ،وجامعة تبوك.
والتدريب ،واملجل�س الأعلى للق�ضاء املتعلق بالأعمال الإدارية
عمل.
عن
البحث
إعانة
�
تنظيم
ثاين ع�شر :املوافقة على
واملالية ،وقد اتخذ املجل�س ما يلزم حيال تلك املو�ضوعات.

أمام خادم الحرمين ..وزير االقتصاد يؤدي القسم

جل�لال��ة امل��ل��ك ف��ي��ل��ي��م �أل��ك�����س��ان��در ،ملك
مملكة ه��ول��ن��دا ،مبنا�سبة ذك���رى ي��وم
التحرير لبالده .وعرب �سمو ويل العهد،
ع��ن �أط��ي��ب التهاين و�أ���ص��دق التمنيات
مب��وف��ور ال�صحة وال�����س��ع��ادة جلاللته،
راج��ي�� ًا حلكومة و�شعب مملكة هولندا
ال�صديق ،املزيد من التقدم واالزدهار.

البلدية واإلسكان األولى في تطبيق
«االستحقاق المحاسبي»

منهم �صيامهم وقيامهم و�صالح �أعمالهم ،ومن املعتمرين ن�سكهم و�سائر عباداتهم ،و�أن يوفق
اهلل هذه البالد املباركة مبا تقوم به من �شرف خدمة احلرمني ال�شريفني وقا�صديهما ،وبذل
ما بو�سعها يف �سبيل راحتهم و�أمنهم و�سالمتهم.
�إثر ذلك قدّ ر جمل�س الوزراء ،م�ضامني حديث �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد  -حفظه اهلل
 يف اللقاء التلفزيوين ،وما ا�شتملت عليه من ر�ؤى �شاملة مل�ستقبل �أف�ضل للوطن و�أبنائه،�أجملت املنجزات اال�ستثنائية والتطلعات والطموحات املن�شودة وامل�ستهدفات املر�سومة يف
(ر�ؤية  ،)2030ومواقف اململكة و�سيا�ستها اخلارجية ،ودورها الدويل الفاعل؛ الرامي �إىل
تعزيز الأمن واال�ستقرار الدوليني ،والإ�سهام يف منو وازدهار االقت�صاد العاملي.

نيوم  -البالد
ت�شرف ب���أداء الق�سم �أم��ام خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ـ حفظه الله ـ �أم�س (الثالثاء)  -عرب االت�صال املرئي  -الأ�ستاذ في�صل بن فا�ضل
بن حم�سن الإبراهيم ،عقب �صدور الأم��ر امللكي الكرمي بتعيينه وزي��ر ًا لالقت�صاد
والتخطيطً ،
قائال" :ب�سم الله الرحمن الرحيم � ..أُق�سم بالله العظيم �أن �أكون خمل�ص ًا
لديني ،ثم ملليكي وب�لادي ،و�أن ال �أب��وحَ ب�سر من �أ�سرار الدولة ،و�أن �أحافظ على
م�صاحلها و�أنظمتها ،و�أن �أُ�ؤدّيَ �أعمايل بال�صدق والأمانة والإخال�ص" .وقد عرب خادم
احلرمني ال�شريفني � -أيده الله  -عن متنياته ملعاليه بالتوفيق وال�سداد يف مهامه.

رفع اإليقاف عن صك عقاري
الستناده على مخطط تنظيمي

الريا�ض  -البالد
وجه وزير العدل رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء
ال�شيخ ال��دك��ت��ور وليد ب��ن حممد ال�صمعاين،
برفع الإيقاف عن �صك عقاري مبحافظة بحرة؛
نظر ًا ال�ستناده على خمطط تنظيمي معتمد من
اجلهة املخت�صة.
وي���أت��ي ه��ذا التوجيه بعد فح�ص �أ���س��ا���س ال�صك
وال��ذي تبني �أن��ه متفرع عن �صك �سبق �أن �أحيل
ملحكمة اال�ستئناف املخت�صة لدرا�سته .وبنا ًء على
الأم��ر امللكي الكرمي القا�ضي مبعاجلة الإ�شكاالت
امل��ت�����ص��ل��ة ب��ال�����ص��ك��وك ال��ع��ق��اري��ة ال��واق��ع��ة �ضمن
املخططات املعتمدة والتي ج��رى الت�صرف فيها

ب�إقامة من�ش�آت عليها �أو تناقلتها الأي��ادي بالبيع
وال�����ش��راء ،ق���رر وزي���ر ال��ع��دل رف���ع الإي���ق���اف عن
ال�صك ،مع درا�سة ال�صك الأ�سا�س واتخاذ املقت�ضى
النظامي فيه وفق ًا ملا ق�ضى به الأمر الكرمي.
وك��ان وزي��ر العدل قد �أعلن عن �صدور �أم��ر كرمي
يق�ضي ب���أن �أي �صك ع��ق��اري م�ستند �إىل خمطط
تنظيمي معتمد ال يوقف وال يحال �إىل املحكمة
املخت�صة لدرا�سته؛ مع م�ساءلة امل�ساهم يف هذا
اخلط�أ� ،سواء كانت امل�س�ؤولية جنائية �أو مدنية �أو
حتى ت�أديبية ،والرجوع على ال�شخ�ص الأول الذي
�أ�سهم ب�إ�صدار هذا ال�صك ،دون ح�سني النية الذين
و�صلهم التداول بطريقة �صحيحة.

مركز الملك سلمان يواصل إغاثة
المحتاجين وعالج المرضى

عدن -الزعرتي -وا�س
ي��وا���ص��ل م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان ل�ل�إغ��اث��ة والأع��م��ال
الإن�سانية تقدمي خدماته الإغاثية والطبية والبيئية
يف العديد من الدول ،ففي اليمن وزع املركز �أم�س
الأول  11.900كرتون من التمور للمحتاجني يف
مديريات املن�صورة ،وخورمك�سر ،وكريرت التابعة

ملحافظة عدن ،ا�ستفاد منها � 11.900أ�سرة.
ويف الأردن وا�صلت عيادات املركز تقدمي خدماتها
الطبية يف خميم ال��زع�تري لالجئني ال�سوريني،
وراجع العيادات �أم�س الأول  350مري�ضا فيما بلغ
�إجمايل الو�صفات التي �سجلت يف ال�صيدلية 224
و�صفة طبية.

كلمة

اقتصاد مزدهر

حقق االقت�صاد الوطني يف ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام احل��ايل
ً
ً 2021
ملحوظا ومقدرة على مواجهة التحديات خا�صة
تقدما
تداعيات جائحة كورونا ،فقد �شهدت امليزانية ،خالله ،تراجعاً
ً
كبريا يف العجز مت متويله بالكامل من خ�لال الدين العام
بالإ�ضافة �إىل ارتفاع الإي��رادات غري النفطية مقارنة بالربع
املماثل من العام ال�سابق مما ي�ؤكد النجاح الكبري على طريق
حتقيق م�ستهدفات ر�ؤي���ة اململكة  2030م��ن خ�لال تنويع
م�صادر الدخل واال�ستفادة من القطاعات الواعدة والنا�شئة
وعدم االعتماد على النفط,
ومل تغفل امليزانية يف ربعها الأول ،ال�صرف على اجلوانب
اخلدمية واالجتماعية وجتاوز �آثار جائحة كورونا واحلفاظ
على امل�ستوى املعي�شي وتقدمي الإعانات واملنافع االجتماعية
مل�ستحقيها واالنطالق بكافة القطاعات نحو النمو واالزدهار.
ي�أتي ذل��ك يف الوقت ال��ذي ك�شفت فيه بعثة خ�براء �صندوق
النقد الدويل يف اختتام امل�شاورات االفرتا�ضية مع اململكة �أن
الإ�صالحات االقت�صادية حققت نتائج �إيجابية ،مع التوقعات
با�ستمرار تعايف االقت�صاد وتراجع معدل البطالة وتباط�ؤ
ت�ضخم م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلكني .كما �أ���ش��ادت البعثة بدور
ب��رام��ج دع��م املالية العامة والقطاع امل��ايل والتوظيف التي
�أطلقتها احلكومة والبنك املركزي ال�سعودي يف التخفيف من
تداعيات جائحة كورونا املالية واالقت�صادية ومتكن االقت�صاد
ال�سعودي من �إدارة الأزمة بف�ضل اجلهود املتوافقة مع توجهات
ر�ؤي���ة اململكة  2030ال��رام��ي��ة لإر���س��اء هيكل ق��وي للحوكمة
والتعاون بني ال��وزارات والهيئات ،وات�ساع وت�يرة 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.

محليات
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أكدت على ضرورة لبس الكمامات  ..الصحة:

تراجع طفيف في الحاالت الحرجة بالمستشفيات

الريا�ض ـ البالد

�أكدت وزارة ال�صحة �أهمية لب�س الكمامة وترك م�سافة
وتطبيق التباعد االجتماعي للحد من انت�شار فريو�س
ً
مهيبة باجلميع ���ض��رورة التقيد بالتدابري
ك��ورون��ا،
ال��وق��ائ��ي��ة للحفاظ ع��ل��ى �صحة و���س�لام��ة ك��اف��ة �أف���راد
املجتمع .وذك��رت ال��وزارة ال�صحة –عرب تويرت� -أن
عدد احلاالت الن�شطة �شهد تراجعًا؛ حيث مت ت�سجيل
 9587حالة ،مقارنة مع ي��وم �أم�س الأول االثنني؛
حيث مت ت�سجيل  9607حالة ،الفتة يف الوقت نف�سه
�إىل ت�سجيل تراجع طفيف يف عدد احل��االت احلرجة
بامل�ست�شفيات ب�سبب فريو�س كورونا ،لت�سجل 1356
حالة ،كما ذكرت الوزارة –عرب تويرت� -أن عدد احلاالت
الن�شطة �شهد تراجعًا؛ حيث مت ت�سجيل  9587حالة،
مقارنة مع �أم�س االثنني؛ حيث مت ت�سجيل  9607حالة

تطوير لقاحات ضد
كورونا في شكل حبوب
وبخاخات األنف
وا�شنطن ـ وكاالت

ت�سعى �شركات �أدوية وخمتربات
حكومية �أم��ري��ك��ي��ة �إىل تطوير
ل��ق��اح��ات �ضد ف�يرو���س ك��ورون��ا
ت�ؤخذ يف �شكل حبوب وبخاخات
الأنف ،ولي�س عن طريق احلقن.
وتهدف ال�شركات ،وفقا لـ"وول
���س�تري��ت جورنال"� ،إىل �أن
مت��ت��ل��ك ه���ذه ال��ل��ق��اح��ات ال��ق��درة
على توفري ا�ستجابات مناعية
تدوم فرتة زمنية �أطول ،وتكون
�أي�ضا �أكرث فاعلية �ضد ال�سالالت
املتحورة .كما ترغب ال�شركات
يف ج��ع��ل ال��ل��ق��اح��ات اجل��دي��دة
�سهلة النقل والتخزين ،مبا يتيح
�إي�صالها �إىل املناطق الريفية،
وتخ�ضع ه��ذه اللقاحات حاليًا
للمرحلة الأوىل واملتو�سطة من
االخ��ت��ب��ارات على الب�شر ،ومن
امل��رج��ح �أن تكون متاحة خالل
العام احلايل �أو يف عام .2022
اجل���دي���ر ب���ال���ذك���ر �أن م���ن بني
ال�شركات التي تطور مثل هذه
اللقاحات �شركة "�آلتي ميون"
التي ت�سعى لتطوير بخاخ �أنف،
و���ش��رك��ة "فاك�س �آرت" ال��ت��ي
تطور لقاح ًا يف �شكل حبة دواء.

ويف نف�س ال�سياق �أعلنت ال�صحة �إح�صائية جديدة
مل�ستجدات كورونا يف اململكة �أم�س ت�ضمنت ت�سجيل
( )999حالة م�ؤكدة وتعايف( )1005حاالت فيما بلغ
عدد احلاالت الن�شطة ( )9587حالة منها ( )1356حالة
حرجة .وبينت الإح�صائية �أن �إجمايل عدد الإ�صابات
يف اململكة بلغ ( )421300ح��ال��ة وب��ل��غ ع��دد ح��االت
التعايف ( )404707حاالت .
وفيما يخ�ص الوفيات فقد مت ت�سجيل عدد()14حالة
حيث و�صل �إجمايل عدد الوفيات يف اململكة ()7006
حاالت "يرحمهم الله جميع ًا  ،كما مت �إجراء ()68997
فحو�ص خمربية .وت�صدرت منطقة الريا�ض �إ�صابات
ك��ورون��ا ،خ�لال ال���ـ� 24ساعة املا�ضية ،م�سجلة 398
�إ�صابة ،من �إجمايل  999حالة جديدة .وبح�سب التقرير
اليومي لوزارة ال�صحة ،ف�إن منطقة مكة املكرمة حلت

يف املرتبة التالية م�سجلة  241حالة ،واملنطقة ال�شرقية
 111ح��ال��ة ،وع�سري  50ح��ال��ة ،واملدينة امل��ن��ورة 48
حالة ،وج��ازان  38حالة ،والق�صيم  32حالة ،وحائل
 22حالة ،وتبوك  18حالة ،واحل���دود ال�شمالية 18
حالة ،واحلدود ال�شمالية  15حالة ،و الباحة  13حالة،
واجلوف  7حاالت ،وجنران  6حاالت� .إىل ذلك ت�صدر
مدينة الريا�ض حل��االت التعايف من فريو�س كورنا،
م�سجلة  376حالة �شفاء ،م��ن �إج��م��ايل  1005حالة
تعاف خالل الـ� 24ساعة املا�ضية .ووف ًقا لأرقام وزارة
ال�صحة ،مت ت�سجيل  104حاالت تعاف يف جدة ،و51
يف مكة املكرمة ،و 33يف الهفوف ،و 22يف تبوك ،و19
يف الليث ،و 18يف اجلبيل ،و 17يف كل من :الطائف
وينبع واملربز ،و 16يف الدمام ،و 15يف حائل ،و14
يف الظهران ،و 13يف وادي الدوا�سر ،و 12يف كل من:

عرعر والقنفذة ،و 11يف كل من :املدينة املنورة و�أبها
واخل�ب�ر .ومت ت�سجيل  10ح��االت تعاف يف خمي�س
م�شيط ،و 9يف كل من� :سكاكا وبريدة وحوطة بني
متيم وبلجر�شي ،و 8يف كل من :جنران واخلفجي ،و7
يف كل من� :أبو عري�ش وريا�ض اخلرباء و:بي�ش ،و6
يف كل من :العار�ضة واملجمعة واخلرمة واملجاردة،
و 5يف ال��ط��وال ،و 4يف ك��ل م��ن :الأ���س��ي��اح واحلائط
وفيفا وثريبان ورا���س تنورة ،و 3يف كل م��ن :الدمل
و�أحد امل�سارحة وحفر الباطن والقويعية واملزاحمية
والنعريية ووادي الفرع و�أ�ضم والقريع.
ون�����ص��ح��ت اجل��م��ي��ع ب��ال��ت��وا���ص��ل م���ع م��رك��ز ()937
للإ�ست�شارات والإ���س��ت��ف�����س��ارات على م���دار ال�ساعة،
واحل�صول على املعلومات ومعرفة م�ستجدات فريو�س
(كورونا).

الغذاء والدواء تخالف
 36منشأة خالل  3أشهر
الريا�ض ـ البالد

تتابع الهيئة العامة للغذاء والدواء توفر امل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية امل�سجلة لديها بكميات كافية يف ال�سوق
املحلي بهدف �ضبط توفر الدواء و�ضمان التزام جميع
�أ�صحاب امل�صلحة يف �سل�سلة الإم��داد للدواء باملهام
وامل�س�ؤوليات املناطة بهم.
و ُت����ل����زم ال��ه��ي��ئ��ة م�����ص��ان��ع وم�����س��ت��ودع��ات االجت����ار
بامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والع�شبية �أن يكون
ل��دي��ه��ا خم���زون دائ���م يكفي مل���دة � 6أ���ش��ه��ر م��ن جميع
م�ستح�ضراتها امل�سجلة ،و�إب�لاغ��ه��ا يف ح��ال توقع

ن��ق�����ص �أو ان��ق��ط��اع يف �إم�������دادات امل�����س��ت��ح�����ض��رات.
وفر�ضت الهيئة يف الربع الأول من العام اجل��اري
خمالفات حول عدم توفر الأدوي��ة على ( )36من�ش�أة
يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق وم�����دن امل��م��ل��ك��ة ،وذل�����ك عقب
تفعيل نظام املن�ش�آت وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
والع�شبية اجلديد يف بداية العام احلايل الذي �أوىل
الهيئة م�س�ؤولية �إي��ق��اع العقوبات على املخالفات
ال��ت��ي يتم �ضبطها يف مناطق اململكة ك��اف��ة .وي���أت��ي
ذلك وف ًقا ملا تن�ص عليه امل��ادة  21من نظام املن�ش�آت
وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والع�شبية ال�����ص��ادر

باملر�سوم امللكي رقم م 108/وتاريخ 1441/8/22
ه��ـ ب���أن "تلتزم م�صانع امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
والع�شبية امل�سجلة يف اململكة وم�ستودعات االجتار
بامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والع�شبية املمثلة لها
بتوفري م�ستح�ضراتها ال�صيدالنية مهما ق َّل ثمنها �أو
ا�ستهالكها" .وا�ستنادًا على تلك املادة ويف حال ر�صد
عدم االلتزام بتوفري امل�ستح�ضرات يتم �إيقاع عقوبة
ت�صل قيمة غرامتها � 60ألف ريال لكل م�ستح�ضر غري
متوفر ح�سب ت�صنيف و�أهمية امل�ستح�ضر ،وتت�ضاعف
الغرامة يف حال التكرار .وتوجب الالئحة التنفيذية
للنظام م�صانع وم�ستودعات االجتار بامل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية والع�شبية ب�إعداد خطة وا�ضحة لتوفري
جميع م�ستح�ضراتها امل�سجلة ،ت�شمل اال�ستهالك
للعام ال�سابق ،وتقدير االحتياج يف ال��ع��ام ال��ق��ادم،
مع �ضرورة �إب�لاغ الهيئة بذلك �سنويًا ،وتخالف يف
حال عدم التزامها ب�إعداد اخلطة بغرامة مالية بقيمة
� 20ألف ريال وف ًقا جلدول ت�صنيف خمالفات �أحكام
نظام املن�ش�آت وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والع�شبية
وال��ع��ق��وب��ات امل��ق��ررة ل��ه��ا .وي��ج��ب على تلك امل�صانع
وامل�ستودعات توفري البيانات حول الوارد والر�صيد
جلميع م�ستح�ضراتها امل�سجلة ،وتزويد الهيئة بن�سخة
منها عند طلب ذلك ،وتغرمي املن�ش�أة عن كل ت�أخر يف
ال��ت��ج��اوب ،وت��ق��وم الهيئة مب��راج��ع��ة الإح�����ص��ائ��ي��ات
اخلا�صة بخطط توفري امل�ستح�ضرات امل�سجلة للت�أكد
من كفاية االحتياج املخطط له حلاجة ال�سوق.

 74منشأة

مغلقة بأمر اإلجراءات
االحترازية
الريا�ض ـ البالد

كثفت ال��ف��رق امل��ي��دان��ي��ة لأم���ان���ة حم��اف��ظ��ة ج��دة
وبلديات املحافظات التابعة لها �أم�س جهودها
ال��رق��اب��ي��ة ع��ل��ى امل��ن�����ش���آت ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��ت���أك��د من
امتثالها الإر����ش���ادات وال��ت��داب�ير االح�ترازي��ة،
والتي �أ�سفرت عن �إغالق  74من�ش�أة خمالفة.
و�أو���ض��ح��ت الأم���ان���ة �أن��ه��ا ن��ف��ذت  4082جولة
ميدانية م�شرتكة مع اجلهات املعنية يف نطاق 19
بلدية فرعية و  15بلدية حمافظة ر�صدت خاللها
 134خم��ال��ف��ة� ،شملت ع���دم االل���ت���زام بالتباعد
وعدم التقيد بلب�س الكمامة بال�شكل ال�صحيح،
والت�ساهل يف قيا�س حرارة العمالء وغريها من
خمالفات التعليمات الوقائية.
و�أك���دت �أم��ان��ة ج��دة توا�صل اجلهود للت�أكد من
امتثال الإر�شادات والتدابري الوقائية ال�صحية
للحد من انت�شار الفريو�س ،مثمنة دور ال�سكان
م��ن م���رت���ادي الأ����س���واق والأم���اك���ن ال��ع��ام��ة يف
امتثالهم ل�ل�إج��راءات االح�ترازي��ة والإب�ل�اغ عن
�أية خمالفات عرب مركز البالغات � 940أو تطبيق
بلدي على الهواتف املحمولة.
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مثمنين لقاء سمو ولي العهد  ..علماء اجتماع لـ

:

الوسطية واالعتدال سمة المجتمع السعودي
جدة – رانيا الوجيه

�أكد عدد من الأ�ساتذة واالخ�صائيني يف علم االجتماع �أن لقاء �سمو ويل العهد ـ حفظه الله ـ يكر�س فكر االعتدال وقيم الو�سطية واالنفتاح املن�ضبط ،م�ؤكدين �أن الر�ؤية  2030مبثابة
م�سار م�ضيء لتحقيق طموحات التنمية وتفعيل برامج جودة احلياة ،الفتني �إىل انه من املتوقع �أن يرتفع م�ستوى الدخل للأفراد وم�ستوى الدخل القومي للمجتمع .ونتوقع �أن نرى
ارتفاعا عاليا يف م�ستوى ال�سياحة على م�ستوى العديد من املدن واملحافظات ،كما انه �سوف ترتفع م�ساهمة املر�أة يف االقت�صاد الأ�سري والقومي .و�أخري ًا نتوقع �أن يحتل املجتمع
ال�سعودي مراتب متقدمة على م�ستوى الت�أثري عاملي ًا ثقافي ًا واجتماعي ًا و�سيا�سي ًا .وا�ستطردوا �أن اململكة تقفز بوثبات مت�سارعة ولغايات م�ستقبلية نبيلة واعدة ،ا�ست�شعر �سمو ويل
العهد مبكر ًا �أنه ال تغيري وال ر�ؤية �ستحقق دون ت�أ�سي�س فكر معتدل ونهج ديني �صحيح ،فكانت �أوىل م�ستهدفات الر�ؤية هي حتقيق االعتدال الفكري يف املجتمع وبناء قاعدة را�سخة
بتحكيم القر�آن وال�سنة والتخل�ص من �أي تطبيق �أيديولوجي لفكر ال يتكئ على القطعية والر�سوخ وامل�صادر الثابتة.
يف البداية او���ض��ح الدكتور خالد ال��ردي��ع��ان �أ�ستاذ م�شارك علم
اجتماع بجامعة امللك �سعود ومهتم بال�ش�أن العام �أن جميع ما ورد
يف لقاء �سمو ويل العهد مفيد ومطمئن للغاية وكان �أهم ما ورد فيه:
�ضريبة القيمة امل�ضافة من املتوقع تخفي�ضها يف ال�سنوات القادمة
لتحفيز الإنفاق وانه ال توجد نية لفر�ض �ضريبة على الدخل.
و�سيتم الرتكيز على �صندوق اال�ستثمارات العامة لي�ساعد على
زيادة الإنفاق وذلك خللق فر�ص عمل ممتازة.
نعمل كذلك على حتويل «م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي» �إىل
م�ست�شفى حكومي جم��اين .ون��ه��دف �إىل حت�سني معدل البطالة
خلف�ضه عند اجلن�سني.
كما نخطط لبيع  %1من ارام��ك��و مل�ستثمرين اجانب وحتويل 3
ماليني برميل نفط ل�صناعات حتويلية يف عام .2030
ولعل �أه��م ر�سالة هي اال�ستمرارية من ال�شعب ال�سعودي الذي
نراهن عليه كما قال �سموه .و�إذا كانت لدينا �أي فر�صة �سوف نعمل
عليها لتطوير قدراتنا الب�شرية.

شاملة ومتوازنة

كما ت���ؤك��د بقولها حما�سن ح�سن ���س��راج �شعيب م��دي��رة الإدارة
الإ�شراقية للتطوع ال�صحي وبرنامج امل�شاركة املجتمعية ب�صحة
منطقة مكة املكرمة واخ�صائي اجتماعي اول� ،إذا كانت جملة

خالد الرديعان

عادل ثقفان

العمل املنا�سب يف الوقت املنا�سب تنطبق على �شيء فهي تنطبق
متاما على ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية  2030الر�ؤية ال�شاملة
املتوازنة املتكاملة جلميع اجل��وان��ب االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية ج��اءت يف وقت كان فيه التغيري مطلبا لبقاء اململكة
العربية ال�سعودية من��وذج عربي يف ادارة اح��وال��ه��ا الداخلية
واخلارجية خا�صة ان املجتمع ال�سعودي جمتمع �شاب من حيث

حما�سن �شعيب

الرتكيبة ال�سكانية وال �شك �أن التغيري مبعنى التحول املمنهج
املدرو�س �صفة م�صاحبة لكل �شيء حي ليتجدد البناء االجتماعي
ويبقى املجتمع �شابا قادرا على الإنتاج والتفاهم والتغيري و تعترب
الو�سطية من خ�صائ�ص اال�سالم ميز بها �أمة حممد �صلى الله عليه
و�سلم.
وقال االخ�صائي االجتماعي عادل ثقفان :املتابع للقاء �سمو ويل

مسؤولون لـ

العهد �أيده الله ،مبنا�سبة مرور خم�س �سنوات على ر�ؤية اململكة
 2030و�س�ؤال املذيع له عن مفهوم االعتدال ،يالحظ فهم �سموه
العميق ور�أي��ه املن�ضبط ،و�أن اململكة العربية ال�سعودية ملتزمة
منذ قيامها على د�ستور وا�ضح وهو القر�آن الكرمي ،وهو نظامها
الأ�سا�سي للحكم ،وهي تطبقه على �أكمل وجه مبفهوم وا�سع ي�شمل
اجلميع .وذكر حتديد ًا �أن الدولة حفظها الله يف ال�ش�أن االجتماعي
وال�شخ�صي ملتزمة بتطبيق الن�صو�ص الوا�ضحة ،و�أن قوانني
ال��دول��ة ت�ترج��م بحيث ال تخالف ال��ق��ر�آن وال�����س��ن��ة ،و�أال تخالف
م�صاحلنا وحتافظ على �أمن وم�صالح الوطن ،وت�ساعد يف تنمية
وازدهار الوطن.
وذك��ر �سموه ملمحا مهما وتنبيها لكل من ي�شكك يف ت�أثر الهوية
ال�سعودية ،ف�أ�شار �سموه � -سدده الله � -أن الهوية �إن مل ت�صمد
بعد هذا التنوع الكبري يف العامل ف�إن هذه الهوية �ضعيفة ويجب
�أن ن�ستغني عنها ،وهذا ما مل يحدث مع الهوية ال�سعودية؛ بل �إن
الهوية ال�سعودية قوية و�أ�صيلة ا�ستطعنا �أن ننميها ونطورها
ونعدلها ونلغي �سلبياتها ونحفز �إيجابياتها وهذا ما كان مدعاة
للحفاظ عليها وتقويتها �أي�ض ًا.
�إن الهوية ال�سعودية �أ�صبحت �أحد عنا�صر ت�شكيل العامل ،و�أ�صبحنا
نفتخر بهذه الهوية التي بُنيت على �إرث �إ�سالمي وعربي حملي
يعك�س جمتمعا �سي�شارك �أبنا�ؤه يف قيادة العامل.

:

الرؤية تحقق تطلعات المواطنين

�أبها ـ مرعي ع�سريي

خم�سة �أع�����وام م�����ض��ت ،و���ض��ع��ت خاللها
ر�ؤي��ة ال�سعودية  2030خارطة الطريق
مل�ستقبل امل��م��ل��ك��ة ،وع��م��ل��ت خ�لال��ه��ا على
حتقيق تطلعات املواطنني وتوفري كل ما
يلزم لبناء م�ستقبل واعد وبيئة �إيجابية
وجاذبة.
ويحتفل امل��واط��ن��ون ال�����س��ع��ودي��ون هذه
االي������ام ب���ال���ذك���رى ال�����س��ن��وي��ة اخل��ام�����س��ة
لإط��ل�اق ر�ؤي����ة ال�����س��ع��ودي��ة  ،2030التي
�أطلقت يف ال��ـ 24من �أبريل  ،2016بفخر
واعتزاز عارمني ،م�ست�شعرين على �أر�ض
الواقع العديد من الربامج والإ�صالحات
وامل�شاريع التي تهتم ب�صناعة واقع خمتلف
وم�ستقبل �أف�ضل لل�سعوديني .وي�ستذكر
ال�سعوديون يف الذكرى اخلام�سة لر�ؤيتهم
 ،2030ما قاله خ��ادم احلرمني ال�شريفني
عن م�شروعهم الأك�ب�ر�« :إن ر�ؤي��ة اململكة
 2030هي خارطة الطريق مل�ستقبل �أف�ضل
لكل من يعي�ش يف هذا الوطن الطموح.
ب���داي���ة ق���ال ال�����س��ف�ير ال��دك��ت��ور ع��ل��ي بن
ع���وا����ض ع�����س�يري �أرى ان ال��ع�لاق��ة مع
اي���ران كبلد م�سلم وب��ل��د نعي�ش معه يف
حميط واح���د مهمة للدولتني وال�شعبني
ديني ًا واقت�صاديا و�سيا�سيا ولكن يجب
حل اخلالفات التي ا�شار اليها �سمو ويل
العهد هو الطريق اال�سرع واالف�ضل لعودة
العالقات الدبلوما�سية بني البلدين واعتقد
ان الظروف الدولية احلالية ايجابية اذا
وج���دت االرادة ال�سيا�سية ال�صادقة يف
ايران ولكن يجب حل اخلالفات التي ا�شار
اليها �سمو ويل العهد ـ حفظه الله ـ .
وقال الدكتور فالح ال�سلمي رئي�س جامعة
امللك خالد حينما �أطلقت قيادتنا الر�شيدة
– �أيدها الله – ر�ؤية  2030كنا على موعد
م��ع م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن ال��ع��ط��اء وال��ب��ن��اء
وال��ط��م��وح ال��ذي ال ح��دود ل��ه ،و�أ�صبحنا
ن�ست�شرف م�ستقبال م�شر ًقا يُبنى ب�سواعد
�أبناء اململكة".
و�أك����د �أن ال���ر�ؤي���ة ال��ط��م��وح��ة عملت على
ترتيب خمتلف املعطيات ور�سمت طريقنا
�إىل امل�ستقبل با�ستغالل م��واردن��ا �أف�ضل
ا�ستغالل وجتويد وحوكمة العمل لتحقيق
�أف�����ض��ل ال��ن��ت��ائ��ج ،م��ع �إي�ل�اء الإن�����س��ان جل

االه��ت��م��ام �إمي���ا ًن���ا ب���أن��ه امل��ح��رك الرئي�س
والفاعل ،و�أنه �أ�سا�س التنمية.
واو�ضح الدكتور ح�سن �أحمد طالع �آل
ط��ال��ع عميد معهد البحوث وال��درا���س��ات

علي ع�سريي

اال�ست�شارية وع�ضو هيئة التدري�س بكلية
الأعمال بجامعة امللك خالد ب�أبها �أن كلمة
�سموه الكرمي يف ه��ذا اجلانب كالبل�سم
ال�شايف ،وال �شك �أن هذا الت�أكيد �سي�ؤدي

نوف الغامدي

فالح ال�سلمي

اقت�صادية �سابقة نعد اكت�شاف بئر نفطية
مبثابة �إجناز اقت�صادي كبري ف�إننا اليوم
ن��ق��ف ع��ل��ى �إجن�����ازات ه��ي �أك�ب�ر بكثري ال
من حيث قيمتها االقت�صادية ووزنها يف
ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل ،وال م��ن حيث
قدرتها على ا�ستدامة االقت�صاد و�إنتاج
الوظائف لأبناء الوطن ،بخالف امل�ساهمة
يف معاجلة الق�ضايا البيئية الكربى.
واو����ض���ح رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة غرفة
�أب���ه���ا ح�����س��ن ب���ن م��ع��ج��ب احل���وي���زي �أن
م���رور خم�سة �أع����وام  ،و���ض��ع��ت خاللها
ر�ؤي��ة ال�سعودية  2030خارطة الطريق
مل�ستقبل امل��م��ل��ك��ة ،وع��م��ل��ت خ�لال��ه��ا على
حتقيق تطلعات املواطنني وتوفري كل ما
يلزم لبناء م�ستقبل واعد وبيئة �إيجابية
وج��اذب��ة .م���ؤك��د ًا على �أن ر�ؤي���ة اململكة
 2030ه��ي خطة جريئة قابلة للتحقيق
لأ ّمة طموحة.
�إنها تعرب عن �أه��داف املواطنني و�آمالهم
على امل��دى البعيد ،وت�ستند �إىل مكامن
القوة والقدرات الفريدة للوطن .وتر�سم
التطلعات نحو مرحلة تنموية جديدة
غايتها �إن�����ش��اء جمتمع ن��اب�����ض باحلياة
ي�ستطيع ف��ي��ه جميع امل��واط��ن�ين حتقيق
�أحالمهم و�آمالهم وطموحاتهم يف اقت�صاد
وطني مزدهر.
م��ن جهته �أو���ض��ح حممد ظ��اف��ر ال�شهري
مدير �إدارة احل�سابات يف البنك املركزي
بع�سري �سابق ًا فقال� :أكد ويل العهد حفظه
�إىل توفري بيئة منا�سبة لال�ستثمار يف م�شاركة القطاع اخل��ا���ص ب�صورة �أك�بر الله �أن ال�سعودية متتلك جميع املقومات
اململكة وينع�ش بذلك الفر�ص اال�ستثمارية وفاعلة يف التنمية االقت�صادية يف البلد .لتحقيق طموحات التحول االقت�صادي
ال�ضخمة التي تتمتع بها مناطق اململكة وق��ال��ت ال��ك��ات��ب��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ال��دك��ت��ورة يف كافة امل��ج��االت ،م���ؤك��د ًا �سموه العمل
املختلفة .وال �شك �أن ذل��ك �سيدعم بقوة نوف عبدالعزيز الغامدي كنا يف فرتات على م�ضاعفة حجم االقت�صاد ال�سعودي
وتنويع م��وارده ،و�أك��د على رغبة الدولة
يف التنوع يف امل�شاريع واال�ستثمارات
التي ت�سهم يف تنويع م�صادر الدخل.
ويحق لنا ك�شعب �سعودي �أن نفخر ب�أن
ويل العهد حفظه الله �أكد �أن املواطن هو
الركيزة الأوىل لبلوغ م�ستهدفات ر�ؤي��ة
 2030وتنمية االقت�صاد يف كافة جوانبه
بال�شراكة امل�ستمرة مع القطاع اخلا�ص
ل��ل��و���ص��ول �إىل تنمية وط��ن��ي��ة م�ستدامة
بتناغم وان�سجام جلعل ه��ذا الوطن يف
ح�سن احلويزي ح�سن �آل طالع حممد ال�شهري م�صاف الدول املتقدمة.

اقتصاد
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81.4
الظهران -البالد

�أع���ل���ن���ت ����ش���رك���ة ال����زي����ت ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية "�أرامكو ال�سعودية" �أم�س،
نتائجها املالية عن الربع الأول من عام
 ،2021بتحقيق زي���ادة بن�سبة %30
على �أ�سا�س �سنوي يف �صايف الدخل
ال��ذي بلغ  81.4مليار ري��ال �سعودي،
وتوزيعات �أرب��اح بقيمة  70.3مليار
ري��ال �سعودي �ستدفعها خ�لال الربع
الثاين من ه��ذا العام ،منوهة �إىل �أن
ه��ذه النتائج تعك�س ارت��ف��اع �أ�سعار
وحت�سن البيئة االقت�صادية يف
النفط
ُّ
ال�شهور الثالثة الأوىل من عام .2021
و�أو���ض��ح رئي�س �أرام��ك��و ال�سعودية

في الربع األول من العام الحالي

مليار ريال صافي دخل شركة أرامكو

وكبري �إدارييها التنفيذيني ،املهند�س
�أم�ي�ن ب��ن ح�سن النا�صر �أن النتائج
املالية والت�شغيلية يف الربع الأول من
العام � 2021أظهرت م�ستويات قوية
لتح�سن
انعكا�سا
ومتميّزة جدًا ،وكانت
ً
ُّ
البيئة الت�شغيلية مم ّثلة يف االجتاهات
الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ت�شهدها العديد من
مناطق العامل نحو العودة التدريجية
للتعايف االقت�صادي وت��وازن �أ�سواق
النفط التي ت���أث��رت باجلائحة ،مبي ًنا
�أن هذه النتائج عك�ست التزام �أرامكو
ال�سعودية الد�ؤوب لتحقيق م�ستويات
مم����ت����ازة م����ن ال����ك����ف����اءة واالب���ت���ك���ار
واملوثوقية التي �أثبتت فيه �أنها املو ّرد

 223مخططا سكنيا
متاحا للحجز
الريا�ض -البالد

�أعلن برنامج "�سكني" عن �إ�ضافة  5خمططات �سكنية
جديدة عرب بوابته الإلكرتونية وتطبيق الهواتف الذكية
�ضمن املخططات ال�سكنية املتاحة للحجز ،لي�صل �إجمايل
املخططات التي طرحت عرب "�سكني" �إىل  223خمطط ًا
توفر �أك�ثر من � 180أل��ف �أر���ض ،وي�ستمر الربنامج يف
ط��رح امل��زي��د م��ن املخططات �ضمن اخل��ي��ارات واحللول
ال�سكنية املتنوعة التي يتيح حجزها �إلكرتوني ًا �ضمن
�إج��راءات �سهلة ومي�سرة ،داعي ًا الراغبني يف اال�ستفادة
من هذه اخليارات �إىل زي��ارة موقع وتطبيق "�سكني"
الإلكرتوين ال�ستكمال كافة الإجراءات.
و�أو�ضح برنامج "�سكني" �أنه فعل احلجز الإلكرتوين
ل��ـ  5خمططات ج��دي��دة م��وزع��ة على منطقتي الريا�ض
وامل��دي��ن��ة امل���ن���ورة� ،إذ �أ���ض��اف "�سكني"  4خمططات
يف حمافظة العال التابعة ملنطقة املدينة امل��ن��ورة هي
خمططات "املحا�ش ال�شمايل" و "و ،"834/و "و"930/
و" امليدان"� ،إ�ضافة �إىل خمطط "�صوية" يف حمافظة
عفيف مبنطقة الريا�ض.
و�أتاحت البوابة الإلكرتونية لربنامج "�سكني" يف وقت
�سابق خا�صية اختيار املخططات ال�سكنية بالدخول �إىل
�صفحة احللول ال�سكنية وال�ضغط على خيار "الأرا�ضي
ال�سكنية" وحت��دي��د موقعها وف��ق رغ��ب��ات امل�ستفيدين
واحتياجاتهم �أو ال��دخ��ول على ال��راب��ط https://
 ، sakani.housing.sa/plans-mapمتهيد ًا
لإ�صدار تراخي�ص البناء خالل � 6أ�شهر وبنائها خالل 3
�سنوات.

إعفاء مستفيدي إعانة البحث عن عمل
من التسجيل في العيد
جدة -يا�سر بن يو�سف

�أع��ل��ن ���ص��ن��دوق تنمية امل�����وارد الب�شرية
(ه��دف) ،عدم �إل��زام م�ستفيدي برنامج �إعانة
الباحثني ع��ن عمل ب���إمت��ام امل��ه��ام وال��زي��ارة
الأ�سبوعية يف البوابة الوطنية للعمل " طاقات
" ،خالل فرتة �إجازة عيد الفطر املبارك الواقعة
بني  7مايو اجلاري وحتى  17مايو.
وت�أتي �إج���راءات الإع��ف��اء ،يف �إط��ار حر�ص
ال�صندوق على التي�سري والت�سهيل على عمالئه

ّ
املف�ضل لعمالئها� ،إ�ضافة �إىل التوا�صل
بتقدمي توزيع الأرباح للم�ساهمني.
وق��ال النا�صر  ":خ�لال الربع الأول،
بذلنا مزيدًا من التقدم لتحقيق الأهداف
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،ح��ي��ث �أن ب��رن��ام��ج
حت�سني حمفظة الأع��م��ال ال���ذي تنفذه
ال�شركة يوا�صل حتديد فر�ص �إيجاد
القيمة ،الأم���ر ال���ذي جتلى يف �صفقة
ا�ستثمارية رائ���دة يف البنية التحتية
بقيمة  46.5مليار ري���ال املتمثلة يف
�صفقة خطوط �أنابيب النفط التي �سبق
الإع�لان عنها مطلع الربع الثاين ،كما
يحمل برنامج "�شريك" �آف��ا ًق��ا واع��دة
لإط�لاق العنان �أم��ام فر�ص جديدة يف
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ال�سوق املحلية التي �س ُت�سهم يف تعزيز
موثوقية ال�شركة وا�ستدامتها و�سيكون
إيجابي على تطوير ق��درات
�ير �
لها ت���أث ٌ
ٌ
القطاع اخلا�ص والبيئة اال�ستثمارية
واالقت�صادية يف اململكة".
و�أ�ضاف  ":بالنظر �إىل امل�ؤ�شرات
الإي��ج��اب��ي��ة مل�����س��ت��وي��ات ال��ط��ل��ب على
الطاقة لعام  ،2021ف�إننا متفائلون
مب���ا ي��ح��م��ل��ه امل�����س��ت��ق��ب��ل رغ����م �أن����ه ال
ت��زال هناك بع�ض التحديات� ،إال �أنه
وم��ع ب��دء تعايف االقت�صاد العاملي،
�ستكون �أرامكو ال�سعودية على �أه ّبة
اال�ستعداد لتلبية احتياجات العامل
املتزايدة من الطاقة".

القحطاني :توجهات المملكة ركزت
على حكومة رقمية رائدة
الريا�ض -البالد
�أك��د املدير العام للتحول
ال����رق����م����ي احل����ك����وم����ي يف
ه��ي��ئ��ة احل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة،
ع���ب���دال���ل���ه ال���ق���ح���ط���اين �أن
م���ب���ادئ ت��وج��ه��ات اململكة
رك��زت على حكومة رقمية
رائ���دة ومتطورة حمورها
امل������واط������ن ،وت����رك����ز ع��ل��ى
امل�ستفيدين ،للو�صول �إىل
خ��دم��ات حكومية مبتكرة،
وبيئة رقمية فعالة ،وتعظيم
العائد على الإنفاق.
وطرح القحطاين ،بع�ض
الأم����ث����ل����ة ح�����ول ال��ت��ح��ول
ال���رق���م���ي احل���ك���وم���ي وم���ا
ال��ذي �سيتغري وينتج عنه،
يف لقاء "ليلة رقمية" الذي
ع��ق��دت��ه وزارة االت�����ص��االت
وتقنية امل��ع��ل��وم��ات ،مبقر
ال���������وزارة يف ال���ري���ا����ض،
مو�ضح ًا �أن تقدمي خدمات
متكاملة من خ�لال من�صات
مرتابطة جلميع اخلدمات
�سينتج عنه ر�ضا العمالء،
و������ش�����رك�����اء م����ت����ع����ددي����ن،
وم����ن����ظ����وم����ة م�����وح�����دة،
ومن�صات وطنية مرتابطة
جلميع اخلدمات الرئي�سية،
والتحول من منظومة غري
متوائمة �إىل بنية م�ؤ�س�سية
رقمية ومتكاملة �ست�سهم
يف بنية م�ؤ�س�سية موحدة،
وط���رح �أف��ك��ار واب��ت��ك��ارات
ب��ي�ن اجل����ه����ات ،وم��ع��اي�ير
ومنهجيات موحدة.

وك��ان مدير مكتب �إدارة
امل�شاريع ب��وح��دة التحول
ال��رق��م��ي ،ب��در ال��ط��راح ،قد
�أك���د يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء� ،أن
من����و االق���ت�������ص���اد ال��رق��م��ي
ي��ت��ط��ل��ب �إي����ج����اد م��ن��ظ��وم��ة
م��ت��ك��ام��ل��ة ت�����س��ع��ى ل��رب��ط
الطلب بالعر�ض م��ن خالل
ت��وف�ير بيئة ج��اذب��ة متكن
امل�شاركني يف املنظومة من
االبتكار والنمو ،م�شريًا �إىل
�أن اململكة ح�����ص��رت خ�لال
رئا�ستها جمموعة الع�شرين
ال���ع���ام امل��ا���ض��ي م���ن خ�لال
ق��ي��ادة العمل على تعريف
االقت�صاد الرقمي والعمل
على و���ض��ع خ��ارط��ة طريق
ت�سهم يف اخلروج بتعريف
واح��د على م�ستوى دويل،
وجنحت اململكة يف ذلك.
و�أو����ض���ح �أن االق��ت�����ص��اد
الرقمي ي�شمل الأثر والقيمة

امل�ضافة م��ن قبل املنتجني
ومقدمي اخلدمات لكل من
البنية التحتية وخ��دم��ات
ال��ت��ق��ن��ي��ة واالت���������ص����االت،
ومن����اذج الأع���م���ال الرقمية
وامل���ب���ت���ك���رة واخل����دم����ات
ال����رق����م����ي����ة ،والأن�������ش���ط���ة
االقت�صادية لل�شركات التي
مت ت�سهيلها ب�����ش��ك��ل كبري
من خالل ا�ستخدام لأدوات
الرقمية .ولفت النظر �إىل
�أن اململكة �سعت �إىل �إ�صدار
�سيا�سة االقت�صاد الرقمي
متا�شي ًا م��ع ر�ؤي���ة ،2030
ال���ت���ي ت���ه���دف �إىل ت��ع��زي��ز
ق�������درات ال���ق���ط���اع���ات غ�ير
النفطية يف الإ�سهام بتنمية
وت��ن��وي��ع االق��ت�����ص��اد ،ورف��ع
ن�����س��ب��ة �إ����س���ه���ام االق��ت�����ص��اد
الرقمي يف الناجت املحلي،
ورف��ع فر�ص اال�ستثمار يف
اململكة.

مليار ريال مكاسب هيئة المحتوى المحلي

الريا�ض -البالد

حققت هيئة املحتوى املحلي وامل�شرتيات احلكومية خالل
عامني من �إن�شائها جملة من الإجنازات على خمتلف امل�ستويات،
حيث متكنت من حتقيق مكا�سب �سريعة للمحتوى املحلي بقيمة
 18مليار ريال يف عدد من امل�شاريع حتى عام 2020م.
وجاء ت�أ�سي�س الهيئة يف �أواخر دي�سمرب  2018لتحقيق حزمة
من م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  ،2030ويف مقدمها تعظيم الناجت
املحلي غري النفطي ،وتعزيز ق��درات اململكة لالكتفاء الذاتي
يف قطاعات عدة ،ويرتبط جمل�س �إدارة الهيئة برئي�س جمل�س
ال�����ش���ؤون االقت�صادية والتنمية الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع.
وقد �أطلق م�صطلح املحتوى املحلي مع انطالق الر�ؤية يف
عام  ،2016وربط جناح م�ؤ�شر املحتوى املحلي مبدى ت�أثريه
على امل�ؤ�شرات االقت�صادية الأخ��رى ،وخالل الأع��وام الأخرية
مت تداول مفهوم املحتوى املحلي ب�شكل كبري وربطه مب�شاريع
وا�سرتاتيجيات كربى مت �إطالقها م�ؤخرا.
وحددت الهيئة تعريفا وطنيا للمحتوى املحلي ،وهو �إجمايل
الإن��ف��اق يف اململكة م��ن خ�لال م�شاركة العنا�صر ال�سعودية
يف ال��ق��وى العاملة وال�سلع واخل��دم��ات والأ���ص��ول الإنتاجية
والتقنية" ،بالإ�ضافة اىل ت�ضمني املحتوى املحلي كعن�صر
�أ�سا�سي يف نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية اجلديد
من خالل الئحة تف�ضيل املحتوى املحلي واملن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سّ طة املحلية وال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية يف
الأعمال وامل�شرتيات.

 17اتفاقية تعاون

وع��م��ل��ت الهيئة ع��ل��ى ت��وح��ي��د اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة يف تنمية

املحتوى املحلي للقطاعني العام واخلا�ص من خالل مبادرة
�شراكات املحتوى املحلي التي نتج عنها �أكرث من  17اتفاقية
تعاون تهدف اىل تنمية املحتوى املحلي وادراج متطلباته يف
قطاعات خمتلفة ،بالإ�ضافة لت�أ�سي�س جمل�س تن�سيق املحتوى
املحلي بع�ضوية كربى ال�شركات الوطنية واجلهات احلكومية
ذات ال��ع�لاق��ة .حيث ي�ضم املجل�س يف ع�ضويته�( :أرام��ك��و
ال�سعودية� ،سابك ،معادن ،جمموعة ( )STCاخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية ،ال�شركة ال�سعودية للكهرباء� ،إىل جانب
جمل�س الغرف ال�سعودية ،ووزارة الطاقة ووزارة ال�صناعة
والرثوة املعدنية).
كما تهدف هذه ال�شراكات �إىل تن�سيق اجلهود امل�شرتكة ،من
خالل تفعيل الإط��ار العام واحلوكمة والآليات وامل�ستهدفات
املعنية بتنمية املحتوى املحلي ،وم�شاركة �أف�ضل املمار�سات
واخلربات ،وحتديد خط �أ�سا�س املحتوى املحلي لدى اجلهات
احلكومية والقطاع اخلا�ص.
وب��د�أت الهيئة �أعمالها بتنظيم الأطر الت�شريعية للمحتوى
املحلي ،ف�شاركت يف �صياغة نظام املناف�سات وامل�شرتيات
احلكومية اجل��دي��د ،و�أع��� ّدت الئحة تف�ضيل املحتوى املحلي
واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سّ طة املحلية وال�شركات املدرجة يف
ال�سوق املالية يف الأعمال وامل�شرتيات املدرجة بالنظام.
وكجزء من وظائفها اال�سرتاتيجية ،تعمل الهيئة على متابعة
ال��ت��زام اجلهات احلكومية مبتطلبات املحتوى املحلي ،وقد
�أو�ضحت نتائج متابعة اجلهات ان � 23ألف مناف�سة حكومية
بقيمة  90مليار ريال �سعودي تنطبق عليها متطلبات املحتوى
املحلي منذ بداية تفعيل نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية
اجل��دي��د ،ح��ي��ث مت��ث��ل ه���ذه امل��ن��اف�����س��ات  %77م��ن املناف�سات
احلكومية ،وق��د مت التحقق م��ن ت�ضمني متطلبات املحتوى
املحلي بال�شكل ال�صحيح لـ � 19ألف مناف�سات حكومية.

ور�ش عمل مع القطاع اخلا�ص
وب��ه��دف رف��ع ال��وع��ي ب���آل��ي��ات تف�ضيل املحتوى املحلي،
عقدت الهيئة �أكرث من  120ور�شة عمل مع القطاعني العام
واخل��ا���ص ،وتوا�صلت م��ع  400جهة حكومية للت�أكد من
ت�ضمني متطلبات املحتوى املحلي يف مناف�ساتها ،وتعاملت
مع �أكرث من � 6آالف ا�ستف�سار واالجابة عليه من القطاعني
العام واخلا�ص.
وي�أتي حتقيق تلك املكا�سب من خالل � 4آليات للمحتوى
املحلي ادرجتها الهيئة يف نظام املناف�سات وامل�شرتيات
احلكومية اجل��دي��د� ،أح��ده��ا القائمة الإل��زام��ي��ة للمنتجات
الوطنية التي يجب على املتعاقدين مع اجلهات احلكومية
�شرا�ؤها كمنتجات وطنية.

قوائم �إلزامية للمنتجات الوطنية
كما �أ�صدرت الهيئة  3قوائم �إلزامية للمنتجات الوطنية

يف قطاعات هي البناء والت�شييد ،ال��دواء وامل�ستح�ضرات
الطبية ،امل�ستلزمات الطبّية .حيث ت�ضمّنت القائمة االوىل
 114منتج يف قطاع البناء والت�شييد ،وت�ضمنت القائمة
الثانية  100منتج يف قطاع الأدوية وامل�ستح�ضرات الطبّية،
بالإ�ضافة �إىل القائمة الثالثة والتي ت�ضمنت  29منتج يف
قطاع امل�ستلزمات الطبّية.
و�أو�ضحت نتائج املتابعة �أن ما يقارب � 16ألف مناف�سة
حكومية بقيمة  37مليار ريال �سعودي تنطبق عليها القوائم
الإلزامية للمنتجات الوطنية ،بالإ�ضافة اىل  14مليار ريال
�سعودي �إجمايل الإنفاق املتوقع على امل�صانع الوطنية من
خ�لال االل��ت��زام بالقوائم الإل��زام��ي��ة ،حيث ت�ساهم القوائم
الإلزامية بدعم ال�صناعات واملنتجات الوطنية من خالل
�إعطائها �أول��وي��ة يف امل�شرتيات احلكومية وال���ذي يعود
بالنفع على زيادة الطلب على املنتجات الوطنية ،بالإ�ضافة
اىل تعزيز املحتوى املحلي يف القطاعات امل�ستهدفة للقوائم
وتو�سيع وتنويع ال�صناعات الوطنية يف خمتلف القطاعات.
من جانب اخر� ،أو�ضحت نتائج متابعة االلتزام ان � 7آالف
مناف�سة حكومية بقيمة  14مليار ريال �سعودي تنطبق عليها
�آلية التف�ضيل ال�سعري للمنتجات الوطنية بالإ�ضافة اىل،
 281مناف�سة عالية القيمة بقيمة  50مليار ري��ال �سعودي
تنطبق عليها �آلية وزن املحتوى املحلي يف التقييم املايل
و�آلية احلد الأدنى املطلوب للمحتوى املحلي.
يذكر ان الهيئة قامت بتعديل قيمة العقود العالية القيمة
التي ُتطبّق عليها �آلية وزن املحتوى املحلي يف التقييم املايل
و�آلية احلد الأدنى للمحتوى املحلي لت�صبح  50مليون ريال،
وذلك لتعظيم اال�ستفادة من �آليتي وزن املحتوى املحلي يف
التقييم املايل و�آلية احلد الأدنى للمحتوى املحلي ،وزيادة
م�ساهمة امل�شرتيات احلكومية يف التنمية االقت�صادية.

غرفة مكة تستكمل مركز التحكيم التجاري
جدة -يا�سر بن يو�سف

وم�����س��ت��ف��ي��دي��ه خ��ل��ال ف�ت�رة
�أع����ل����ن����ت ال����غ����رف����ة ال���ت���ج���اري���ة
�إجازة عيد الفطر املبارك.
ال�����ص��ن��اع��ي��ة مب��ك��ة امل��ك��رم��ة عن
ويف ه����ذا االجت������اه��� ،س��اه��م
ا���س��ت��ك��م��ال �إن�������ش���اء وجت��ه��ي��ز
"هدف" يف مت��ك�ين م�ستفيدي
م��ق��ر "مركز م��ك��ة للتحكيم
"حافز" و�إحل����اق����ه����م ب��ال��ف��ر���ص
التجاري" ،الو�سيلة املثلى
ال��وظ��ي��ف��ي��ة يف ����س���وق ال��ع��م��ل عرب
حل��ل ال��ن��زاع��ات التجارية
م�����ش��روع ج��دي��ة ال��ب��اح��ث�ين ع���ن ع��م��ل،
دع���م���ا ل��ق��ط��اع الأع���م���ال
دعم
وانتقالهم لفئة املدعومني يف برامج
وت�����ع�����زي�����ز ًا ل��ل��ق��ط��اع
التوظيف والتدريب.
ال��ع��ديل ،وذل���ك عقب

احل�صول على الرتخي�ص املطلوب ،يف خطوة
�سبقت بها مثيالتها م��ن ال��غ��رف ال�سعودية،
لي�شكل نواة النطالق مراكز التحكيم التجارية
لبقية الغرف ال�سعودية.
و�أو�ضح رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة ه�شام
حممد كعكي �أن املركز ي�شكل نقلة نوعية يف
عمل ال��غ��رف��ة ،وي�ستكمل اخل��دم��ات النوعية
لغرفة مكة املكرمة بتوفري املظلة القانونية
للمنت�سبني والتجار ورج���ال الأع��م��ال حمليا
ودول��ي�� ًا حلل النزاعات النا�شئة عن الأعمال

التجاري" عبد الله ف���ؤاد �أك�بر �أن مركز مكة
للتحكيم ال��ت��ج��اري مي��ت��از ب��ق��واع��د �إج��رائ��ي��ة
مرنة ومتوائمة م��ع ق��ان��ون "الأون�سيرتال"
للتحكيم ال��ت��ج��اري ال�����دويل ،ت�ضمن ف� ً
صال
حا�سم ًا وعاج ًال للنزاعات التجارية ،مع الأخذ
بعني االعتبار ت�ضمني هذه القواعد ما متتاز به
الإجراءات املي�سرة للقواعد الإجرائية لأف�ضل
عبداهلل �أكرب
ه�شام كعكي
مراكز التحكيم امل�ؤ�س�سي كقواعد حمكمة لندن
للتحكيم ال��دويل ،وقواعد هيئة حتكيم غرفة
التجارية داخل وخارج اململكة.
من ناحيته ،ق��ال مدير "مركز مكة للتحكيم التجارة الدولية بباري�س.
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الحوثي يرفض تسوية األزمة اليمنية للعبث بأمن المنطقة
عدن  -البالد

ت�ضع ملي�شيا احلوثي الإرهابية العراقيل دوم��ا �أم��ام عملية ال�سالم
لتقوي�ضها بحجج واهية ،من �أجل اال�ستمرار يف العبث ب�أمن وا�ستقرار
اململكة ،تنفيذا للأجندة الإيرانية ،و�إر�ضا ًء للماليل� ،إذ ك�شف الناطق
با�سم جماعة احلوثي ورئي�س وفدها املفاو�ض ،حممد عبدال�سالم،
�ضمنيا عن تعرث م�شاورات جماعته يف عمان مع الو�سيطني الأممي
مارتن غريفث ،والأمريكي تيم ليندركينغ ،بهدف التو�صل �إىل اتفاق
�شامل لإنهاء الأزمة يف اليمن.
وزعم عبدال�سالم �أن املفاو�ضات لي�ست يف م�صلحة اليمن ،ما ي�ؤكد
موقف جماعته الراف�ض لوقف حماوالتها االنتحارية امل�ستمرة من
�أجل ال�سيطرة على مدينة م�أرب ،وهجماتها املت�صاعدة �ضد املدنيني
وال��ن��ازح�ين ،خ�صو�صا و�أن امل��ق�ترح الأمم���ي امل��دع��وم م��ن ال��والي��ات
املتحدة واملجتمع الدويل ،يعطي �أولوية لوقف هجوم احلوثيني على
م�أرب ،جنبا �إىل جنب مع �إج��راءات خلف�ض القيود على �سفن الوقود
املتجهة �إىل موانئ احلديدة ومطار �صنعاء الدويل ،وحتييد االقت�صاد،
ودف��ع روات��ب املوظفني �ضمن خطة تف�ضي �إىل وق��ف �شامل لإط�لاق
النار ،واالنتقال �إىل مفاو�ضات �أو�سع لتقا�سم ال�سلطة.
وتوا�صل ملي�شيا احلوثي االنقالبية رف�ضها ملبادرات ال�سالم ،بينما
ت�ستمر انتهاكاتها جت��اه املدنيني ،واعتقالها للإعالميني ،فيما دعت
 22منظمة مينية حقوقية ،امليلي�شيات احلوثية �إىل �إطالق �سراح
ال�صحافيني املعتقلني ،مبن فيهم املحكومون ب��الإع��دام ،معربة عن
رف�ضها القاطع لتلك الأحكام التع�سفية ،م�شددة على �أهمية الإ�سراع

يف الإف���راج عن ال�صحافيني املعتقلني .و�أ�ضافت �أن ال�صحافيني ما
زالوا هدف ًا لالنتهاكات والتنكيل� ،إال �أنهم يوا�صلون رغم ذلك ن�ضالهم
من �أج��ل احلقيقة ويقومون بواجبهم رغ��م خماطر احل��رب وتف�شي
جائحة كورونا" .وج��ددت املنظمات رف�ضها لأح��ك��ام الإع���دام بحق
ال�صحافيني الأربعة ،وه��م :عبد اخلالق عمران وتوفيق املن�صوري

وحارث حميد و�أكرم الوليدي ،الذين اختُطفوا منذ ما يقارب خم�سة
�أع���وام يف �سجون احل��وث��ي�ين .ب��دوره��ا ،طالبت نقابة ال�صحافيني
اليمنيني ،بوقف االنتهاكات التي يواجهها العاملون يف جمال الإعالم
من خمتلف الأط���راف .وقالت �إن "الظروف ال�صعبة التي يعي�شها
ال�صحافيون يف اليمن حتتاج لوقفة م�س�ؤولة من اجلميع مبا فيها

واشنطن وبغداد ..تعاون لمكافحة اإلرهاب
بغداد  -البالد

قطعت الواليات املتحدة الأمريكية والعراق خطوات كبرية يف
�سبيل تفعيل خمرجات "احلوار اال�سرتاتيجي" ،والعمل الثنائي
ملكافحة الإرهاب وتخفيف حدة التوترات باملنطقة� ،إذ �أكد رئي�س
ال���وزراء العراقي م�صطفى الكاظمي� ،ضرورة تفعيل خمرجات
احل��وار اال�سرتاتيجي بني بغداد ووا�شنطن وان�سحاب القوات
الأمريكية املقاتلة.
وقال املكتب الإعالمي لرئي�س جمل�س ال��وزراء ،يف بيان له �أم�س
(الثالثاء)� ،إن الكاظمي ا�ستقبل الوفد احلكومي الأمريكي الذي
تر�أ�سه من�سق البيت الأبي�ض ل�ش�ؤون ال�شرق الأو���س��ط و�شمال
افريقيا بريت مكجورك ،وي�ضم م�ست�شار وزارة اخلارجية ديريك
�شوليت ،وم�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون ال�شرق الأدن��ى جوي
ه��د ون��ائ��ب م�ساعد وزي��ر ال��دف��اع ل�ش�ؤون ال�شرق الأو���س��ط دان��ا
�سرتول ،لبحث العديد من الق�ضايا امل�شرتكة ،فيما �أك��د الرئي�س
العراقي برهم �صالح ،خالل لقاء الوفد الأمريكي� ،ضرورة تخفيف
التوترات الإقليمية و�أهمية موا�صلة العمل يف جم��ال مكافحة
الإره�����اب .وج���دد ال��وف��د الأم��ري��ك��ي خ�لال زي��ارت��ه ب��غ��داد ال��ت��زام
وا�شنطن بدعم �أمن وا�ستقرار العراق وموا�صلة التن�سيق �ضمن

احلوار اال�سرتاتيجي .وعقب انتهاء احلوار اال�سرتاتيجي� ،أ�صدر
اجلانبان العراقي والأمريكي ،بيان ًا م�شرتك ًا تطرقا فيه �إىل حتييد
مهام القوات الأجنبية وح�صر ن�شاطها بتقدمي الدعم وامل�شورة

وال��ت��دري��ب وان��ت��ف��اء احل��اج��ة �إىل ق��درات��ه��ا القتالية يف حماربة
الإره���اب .من جهة ثانية� ،أعلن مكتب رئي�س ال���وزراء العراقي
م�صطفى الكاظمي� ،أم�س� ،أن املجل�س �صوت على تو�صيات اللجنة
التحقيقية ب�ش�أن ح��ري��ق م�ست�شفى اب��ن اخلطيب ال���ذي ت�سبب
يف مقتل و�إ�صابة الع�شرات ،م�شريا �إىل �إنهاء ق��رار وقف وزير
ال�صحة العراقي وحمافظ بغداد عن العمل يف واقعة م�ست�شفى
اب��ن اخلطيب و�إع��ف��اء مدير ع��ام �صحة بغداد من من�صبه .وبعد
عودته للعمل ب�ساعة ،قدم وزير ال�صحة ح�سن التميمي ا�ستقالته
وقبلها على الفور رئي�س احلكومة العراقي� .إىل ذلك ،قال املكتب
�إن "جمل�س الوزراء �صوت على تو�صيات اللجنة التحقيقية امل�ؤلفة
ب�ش�أن حادث حريق م�ست�شفى ابن اخلطيب" .وت�ضمن القرار وفق
بيان احلكومة العراقية� ،إل��زام وزارة ال�صحة بفر�ض العقوبات
االن�ضباطية مبا يتنا�سب مع خطورة احلادث بحق كل من �سلمان
حامد علي مدير م�ست�شفى ابن اخلطيب ،ونعيم كاظم مزيعل املعاون
الإداري ،و�أحمد ج�سام علي م�س�ؤول الدفاع املدين و�إعفا�ؤهم من
منا�صبهم وتنزيل درجة مدير امل�ست�شفى وفق القانون ،كما تقرر
�إعفاء مدير عام �صحة بغداد الر�صافة من من�صبه ،و�إل��زام وزارة
ال�صحة باتخاذ ما يلزم ب�صدد تنفيذ ذلك وفق القانون.

إثيوبيا تعود للتصعيد
في ملف «السد»

�أدي�س �أبابا  -البالد

ع��ادت �إثيوبيا للت�صعيد جم��ددا ب�ش�أن �أزم���ة �سد النه�ضة ،زاع��م��ة �أن
اخل��رط��وم ت�ضلل املجتمع ال���دويل ب�ش�أن الق�ضايا املتعلقة ب��احل��دود
واملفاو�ضات الثالثية حول �سد النه�ضة.
وطلبت �أدي�س �أبابا �إنهاء املفاو�ضات الثالثية حول �سد النه�ضة ،وف ًقا
لإعالن املبادئ املوقع يف  ،2015م�ؤكدة التزامها مبعاجلة جميع الق�ضايا
ذات ال�صلة من خالل احلوار واملفاو�ضات.
و�شدد بيان اخلارجية الإثيوبية على الرف�ض القاطع لأي��ة حم��اوالت
للحفاظ على احل�ص�ص املائية بني دول امل�صب وم��ا و�صفه بـ"احتكار
مياه النيل" وت�سيي�س الق�ضايا الفنية ،م�شريا �إىل �أنها كانت التحديات
الرئي�سية التي واجهت املفاو�ضات الثالثية ب�ش�أن �سد النه�ضة .وقالت

وزيرة اخلارجية ال�سودانية ،مرمي ال�صادق املهدي ،يف وقت �سابق� ،إن
�إثيوبيا تعمل على "�شراء الوقت" بتعنتها يف مفاو�ضات �سد النه�ضة،
مو�ضحة �أن اخل��رط��وم قدمت "كافة التنازالت" يف �سبيل �إي��ج��اد حل
يخاطب م�صالح الدول الثالث يف ملف �سد النه�ضة ،قائلة" :قدمنا كافة
التنازالت للتو�صل حلل مر�ض للجميع يف ملف �سد النه�ضة".
يذكر �أن �أدي�س �أبابا كانت �أعلنت يف يوليو من العام املا�ضي� ،أنها حققت
هدفها ال�سنوي يف ملء "�سد النه�ضة الإثيوبي الكبري" .ومن املتوقع
البدء يف املرحلة الثانية للملء يف يوليو  2021رغم عدم التو�صل �إىل
اتفاق مع القاهرة واخلرطوم ،يف وقت تعترب م�صر وال�سودان ،دولتا
م�صب النيل� ،أن ه��ذا ال�سد ميثل تهديد ًا ملواردهما املائية وتوا�صالن
حتذير �إثيوبيا امل�صممة على موا�صلة امل�شروع.

اجلهات املهتمة بق�ضايا ال�صحافيني ،وتفعيل روح الت�ضامن املهني
وم�ساعدة ال�صحافيني يف ه��ذه ال��ظ��روف القا�سية التي فاقت قدرة
النقابة واملنظمات املدنية املعنية بحرية التعبري" ،مو�ضحة �أنها وثقت
 1400انتهاك منذ بداية احلرب �ضد ال�صحافيني؛ منها  39حالة قتل
ومئات االعتقاالت واالختطافات واملالحقات ،وك��ذا �إغ�لاق وتوقف
قرابة  150و�سيلة �إعالمية ومكاتب و�سائل �إعالم خارجية ،و�شركات
�إعالمية وغريها من �صنوف االنتهاكات القمعية .و�شددت على �أن "كل
اجلرائم املرتكبة بحق ال�صحافة وال�صحافيني ال ت�سقط بالتقادم ،وال
بد لأعداء ال�صحافة �أن ينالوا عقابهم ،وحلالة الإفالت من العقاب �أن
تنتهي".
وميدانيا تت�ساقط عنا�صر امللي�شيا االنقالبية يف جبهات القتال ،حيث
لقي  23عن�صر ًا حوثيا ،م�صرعهم ،بنريان اجلي�ش اليمني واملقاومة
ال�شعبية يف جبهة امل�شجح غرب حمافظة م�أرب .وقال املركز الإعالمي
للجي�ش اليمني� ،إن عنا�صر اجلي�ش الوطني ا�ستدرجوا  30حوث ًيا �إىل
كمني حمكم يف جبهة امل�شجح ،قبل �أن يبا�شروهم بالنريان ويوقعوا
منهم  23قتي ً
ال ،فيما ف ّر البقية بعد �إ�صابتهم بجروح خمتلفة تاركني
وراءه���م �أ�سلحتهم وجثث زم�لائ��ه��م ،الفتا �إىل �أن مدفعية اجلي�ش
الوطني دكّت جتمعات ومواقع امليلي�شيا احلوثية يف جبهتي امل�شجح
والك�سارة وك ّبدتها خ�سائر كبرية يف الأرواح والعتاد ،منها تدمري
طاقمني ومقتل كل عنا�صرهما ،بينما د ّمر طريان حتالف دعم ال�شرعية
تعزيزات وجتمعات حوثية يف مواقع متفرقة غرب م���أرب ،و�أحلق
بامليلي�شيا خ�سائر فادحة يف العتاد والأرواح.

حجز تحفظي على السفينة
الجانحة بقناة السويس

القاهرة  -البالد

ق�ضت حمكمة الإ�سماعيلية االقت�صادية �أم�س (الثالثاء)،
برف�ض التظلم املقدم من ال�شركة املالكة لل�سفينة «EVER
 ،»GIVENال��ت��ي �سبق لها اجل��ن��وح وتعطيل حركة
املالحة بقناة ال�سوي�س ملدة  6ايام "،وت�أييد الأمر باحلجز
التحفظي عليها .و�أو�ضحت املحكمة يف بيان لها �أم�س،
�أنه �سيتم التحفظ على ال�سفينة املتوقفة حالي ًا يف منطقة
البحريات املرة باال�سماعيلية ق�ضائي ًا بو�ضعها حتت �سلطة
املحكمة ومنع ال�شركة امل�شغلة لها من الت�صرف فيها ت�صرف ًا
ي�ضر مب�ستحقات هيئة قناة ال�سوي�س لديها ،ومنعها اي�ض ًا
م��ن القيام ب��اي عمل ق��ان��وين او م���ادي م��ن �شانه اخ��راج
ال�سفينة من حتت �سلطة الهيئة حلني �سداد ما عليها من
م�ستحقات قدرتها الهيئة بـ  900مليون دوالر.
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بيت ذاكر ضمن المواقع المسجلة باليونسكو  ..برنامج تطوير جدة التاريخية

حريصون على حماية المواقع التاريخية وفق أعلى المعايير
جدة ـ عبد الهادي املالكي

انطالق ًا م��ن م�ب��د�أ الو�ضوح وال�شفافية،
�أو� �ض��ح برنامج تطوير ج��دة التاريخية
يف وزارة ال�ث�ق��اف��ة �أن "بيت ذاكر" يف
حارة ال�شام مبنطقة جدة التاريخية� ،أحد
امل��واق��ع ال�سعودية امل�سجلة على قائمة
ال�تراث العاملي يف منظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة "اليون�سكو"،
وال��ذي تعر�ض ج��زء منه لالنهيار م�ساء
�أم�س الأول ،ويقع يف قائمة املباين الآيلة
لل�سقوط وب��ا� �ش��رت ف��رق ال��دف��اع امل��دين
�أعمالها يف املوقع وو�ضعت االح�ترازات
الالزمة .ومل ت�سفر احلادثة عن �أية خ�سائر
ب�شرية ،نظر ًا لإخ�لاء املنزل وحميطه من
ال�سكان منذ �أ�شهر ،وت�سويره وتطبيق
كافة الإجراءات املعتمدة يف املباين الآيلة
لل�سقوط ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
ومت ر� �ص��د ال �ت �ط��ورات وم��راق�ب�ت�ه��ا منذ
�أ�سابيع.
و�أكد برنامج تطوير جدة التاريخية عمله
على حماية املباين التاريخية وحفظها وفق
�أعلى املعايري املتبعة ،لت�أهيلها وتطويرها
يف امل �ج��االت العمرانية ،واالقت�صادية،
واالجتماعية ،والثقافية ،والتاريخية،
والبيئية ،وتوفري احتياجاتها من املرافق
العامة واخلدمات.
وميثل م�شروع ج��دة التاريخية ام�ت��داداً
لتطوير املناطق التاريخية يف ال�سعودية
وحت�سني بيئتها واحل �ف��اظ على قيمتها توليه القيادة ال�سعودية من اهتمام بالإرث ت���س�ه��م يف ا� �س �ت �ث �م��ار ب�ي��وت�ه��ا ال�تراث �ي��ة م�شروعات عديدة ت�شمل التجديد العمراين ال �ت�راث ب�ح��ي ال�ب�ل��د امل� ��درج ع�ل��ى قائمة
يوني�سكو ،من خالل ترميم املباين الآيلة
وم�ساجدها العتيقة و�أ�سواقها املتنوعة ،والعمل على جعلها متحف ًا مفتوح ًا.
الأثرية لتكون واجهة لل�سياحة العاملية ،احل�ضاري.
بو�صفها موقع ًا غني ًا ب��الآث��ار ومن��وذج� ًا و�سعت وزارة الثقافة التي ت�شرف على وط��رازه��ا امل �ع �م��اري ال �ف��ري��د� ،إىل �إب ��راز و�شرعت �إدارة ج��دة التاريخية ،باتخاذ لل�سقوط يف امل��وق��ع ال�ت��اري�خ��ي ،حماية
مميز ًا للرتاث العمراين ،وذل��ك �ضمن ما �إدارة ج��دة التاريخية عرب خططها التي مكوناتها الرتاثية ومزاياها املعمارية عرب خ �ط��وات م�ت���س��ارع��ة ت �ه��دف �إىل �صيانة لل�سالمة العامة ،ومنع ًا لتدهور الهياكل

إتالف  65ألف كيلوجرام
خضروات بمركزي جدة

جدة -يا�سر بن يو�سف

�أت �ل �ف��ت �أم ��ان ��ة حم��اف �ظ��ة ج� ��دة ،و�� �ص ��ادرت � 65أل��ف
كيلوجرام خ�ضروات يف ال�سوق املركزي ،وذلك �ضمن
اجلوالت الرقابية امل�ستمرة على ال�سوق املركزي للت�أكد
من حتقق اال�شرتاطات ال�صحية يف كل ما يعر�ض على
امل�ستهلكني .وكانت �أمانة جدة �أعلنت يف وقت �سابق
–عرب تويرت -عن تنفيذ  4024جولة ملتابعة االمتثال
للإجراءات الوقائية ،وذلك �ضمن جهود الرقابة املكثفة
على املن�ش�آت التجارية للت�أكد من امتثالها للإر�شادات

والتدابري االحرتازية.
و�أو�ضح مدير �سوق اخل�ضار املركزي املكلف ب�أمانة
جدة الدكتور يو�سف الهاجوج �أن الأمانة نفذت 134
زيارة ميدانية خالل ال�شهر املا�ضي �شملت  448ن�شاط ًا
قائم ًا �أ�سفرت ع��ن ر�صد  77خمالفة ،مبين ًا توا�صل
اجل��والت الرقابية على ال�سوق امل��رك��زي للت�أكد من
حتقق اال��ش�تراط��ات ال�صحية يف كل ما يعر�ض على
امل�ستهلكني والت�أكد من تطبيق الإجراءات االحرتازية
للوقاية من فريو�س كورونا.

تعزيز آليات التطوير بين
الملكية الفكرية وجامعة نورا
الريا�ض ـ البالد

وقعت الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية مذكرة تعاون
م�شرتك م��ع جامعة الأم�ي�رة ن��ورة بنت عبدالرحمن
ب�ش�أن برنامج التحالف الأكادميي للبحث والتطوير،
ب�ح���ض��ور رئي�سة ج��ام�ع��ة الأم �ي�رة ن ��ورة ال��دك�ت��ورة
�إي�ن��ا���س بنت �سليمان العي�سى والرئي�س التنفيذي
للهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز
بن حممد ال�سويلم .وتهدف املذكرة �إىل دعم التحالف
الأك��ادمي��ي ب�ين الطرفني يف جم��االت امللكية الفكرية
لدعم منظومة امللكية الفكرية لتحقيق تنمية اقت�صادية
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لغرفة عمليات الهالل األحمر

جدة -يا�سر بن يو�سف

ا�ستقبلت الفرق اال�سعافية بهيئة الهالل الأحمر
ال�سعودي مبحافظة ج��دة وامل��راك��ز التابعة لها(
 )7918ب�لاغ��ا خ�ل�ال الع�شرين ي��وم��ا م��ن �شهر
رم�ضان 1442هـ  .حيث تنوعت البالغات ما بني (
حوادث مرورية – مر�ضية) جتاوبت معها الفرق
اال�سعافية بكل كفاءة ومهنية .وبلغ عدد احلوادث
املرورية ( )1920بالغا فيما بلغ عدد بالغات
احلاالت املر�ضية ( )5998بالغا  ،ما بني امرا�ض
ال�سكري والتنف�سية والإغ��م��اءات وغ�يره��ا من
االمرا�ض الأخرى وهي الن�سبة الأعلى من تلقي
البالغات خ�لال ه��ذه الفرتة .ويبلغ ع��دد املراكز
الإ�سعافية داخ��ل حمافظة جدة واملراكز التابعه
لها ( ) 35مركز ًا ا�سعافي ًا تعمل علي مدار ال�ساعة
وجمهزه ب�أحدث املعدات اال�سعافية ويعمل بها
طواقم طبية من �أطباء واخ�صائيني وفني ا�سعاف
 ،بالإ�ضافة ايل عربات اجلولف التي تعمل يف
كورني�ش جدة ومطار امللك عبدالعزيز الدويل.
وت�ستقبل غرفة العمليات بهيئة الهالل الأحمر
ال�سعودي البالغات عن طريق الرقم  997وعرب
التطبيق يف الأجهزة الذكية (ا�سعفني).
حيث يتيح التطبيق للم�ستخدمني �إمكانية ان�شاء
بالغ من خالل الهواتف الذكية  ,وا�ستدعاء فرقة
ا�سعافية  .ومعرفة حالة البالغ وتتبع م�ساره
 ,ويتيح اي�ض ًا للفرق اال�سعافية اال�ستدالل علي
موقع البالغ ويوفر �أي�ضا معرفة املن�ش�أة ال�صحية
القريبة من امل�ستخدم و�أرقام الطوارئ واللهجات
االغاثية والعديد من املميزات داخل التطبيق.

واجتماعية يف اململكة �إمي��ان� ًا ب��ال��دور الهام للملكية
الفكرية يف متكني اجل��ام�ع��ات وم��ؤ��س���س��ات البحث
العلمي يف اململكة ومل��ا تتمتع به اجلامعة من مكانة
�أكادميية هامة على امل�ستوى املحلي.
وت�سعى االتفاقية �إىل �إج��راء ال��درا��س��ات والأب�ح��اث
املتخ�ص�صة يف �سيا�سات و�أن�ظ�م��ة امللكية الفكرية
وعملياتها ،والتطبيقات العلمية والعملية لنتائج
ال��درا��س��ات والأب �ح��اث املتخ�ص�صة يف جم��ال امللكية
الفكرية ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد وت�صميم مناهج تعليمية
�أكادميية وتدريبية يف جماالت امللكية الفكرية.

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

إعالنات محاكم التنفيذ

القدمية.
وجاءت هذه اخلطوات التي قادتها �إدارة
ج��دة ال�ت��اري�خ�ي��ة م��ع م �� �س ��ؤويل البلدية
و�أ��ص�ح��اب الأم �ل�اك ،ت��زام�ن� ًا م��ع �أعمالها
الأخ�� ��رى ال �ت��ي ت��ر ّك��ز يف جم�م�ل�ه��ا على
تطوير خطط طويلة الأج��ل للحفاظ على
املنطقة التاريخية ،كما تعاقدت �إدارة جدة
التاريخية مع مقاولني حمليني وجمموعة
�أخرى من اخلرباء املخت�صني يف احلفاظ
على الهياكل اخل��ارج�ي��ة لإجن ��از �أع�م��ال
الرتميم والإ�صالح يف حي البلد.
وتتمتع املباين الواقعة يف جدة التاريخية
ب ��أه �م �ي��ة ك �ب�يرة ل �ت��اري��خ ج ��دة وت��راث �ه��ا
الثقايف ،خ�صو�صا وانها ت�ضم  400مبنى
يف املنطقة املدرجة �ضمن قائمة يوني�سكو
للرتاث الثقايف ،و 200مبنى يف املنطقة
العازلة املحيطة.

االنتهاء من إعداد إستراتيجية تطوير المسرح السعودي

تخريج  5400كادر
في مجاالت الفنون األدائية

جدة ـ البالد

ف��رغ��ت هيئة امل���س��رح وال�ف�ن��ون الأدائ �ي��ة م��ن �إع��داد
ا�سرتاتيجيتها ال�شاملة لتطوير وتنمية قطاع امل�سرح
وال�ف�ن��ون الأدائ �ي��ة بكافة ف��روع��ه واجت��اه��ات��ه ،ودع��م
ومتكني من�سوبي القطاع وامل�شتغلني فيه من فنانني
وفنيني وم�ستثمرين ،خا�صة يف امل�سارات التعليمية
والتدريبية التي تهدف منها �إىل تخريج نحو 4500
م�سرحي وم�سرحية ،وت��أه�ي��ل نحو  4200متدرب
وم�ت��درب��ة ،واك�ت���ش��اف امل��واه��ب يف جم��االت امل�سرح
والفنون الأدائ�ي��ة ،وف��ق الإط��ار العام لال�سرتاتيجية
الوطنية للثقافة ،وبالتوائم مع م�ستهدفات ر�ؤية اململكة
 2030يف تطوير ال�ق�ط��اع ال�ث�ق��ايف ،وت�ع��زي��ز ج��ودة
احلياة ،وحتقيق امل�ساهمة االقت�صادية الفاعلة.
وق��ال الرئي�س التنفيذي للهيئة �سلطان ال�ب��ازع��ي:
ت�صميم اال�سرتاتيجية ي�ستهدف النهو�ض بقطاع
امل���س��رح وال�ف�ن��ون الأدائ �ي��ة بو�صفه �أح��د القطاعات
الثقافية الرئي�سة ال�ت��ي اهتمت بها الإ�سرتاتيجية
الثقافية الوطنية .ونوّه بالدعم الكبري الذي يحظى به
قطاع امل�سرح والفنون الأدائية من �سمو الأمري بدر بن
عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ،الفتا �إىل �أن املهام
الرئي�سة للهيئة ميكن تلخي�صها بتمكني املمار�سني
للم�سرح والفنون الأدائية عرب تهيئة البيئة التنظيمية
التي ت�ساعدهم على العمل والإبداع وتطوير قدراتهم

بالتعليم والتدريب� ،إ�ضافة �إىل التحفيز والدعم حتى
يتمكنوا م��ن ت�ق��دمي ع��رو���ض تليق بذائقة اجلمهور
ال�سعودي وجت�ع��ل م��ن الإق �ب��ال على ه��ذه العرو�ض
جزء ًا من العادات الثقافية الرا�سخة ،كما تقدم الثقافة
ال�سعودية للعامل �أجمع.
و�صممت الهيئة ا�سرتاتيجيتها بعد درا��س��ة مُعمّقة
للواقع ال��راه��ن لقطاع امل�سرح والفنون الأدائ �ي��ة يف
اململكة ،و�إجراء الدرا�سات املعيارية مع جتارب دولية
خمتلفة ،معتمدة على عد ٍد من امل�صادر املعرفية متثلت
يف مراجعة �أكرث من  50وثيقة ،ومقابالتٍ مع �أ�صحاب
العالقة تفوق الع�شرين مقابلة مع اخل�براء املحليني
والدوليني ،وا�ستطالعات الر�أي التي �شارك فيها 1001
فرد من خمتلف �شرائح املجتمع.
وخل�صت ال��درا��س��ات التي �أجرتها الهيئة �إىل ح�صر
التحدّيات التي تواجه م�شروع تطوير امل�سرح والفنون
الأدائية ،والتي ترتبط ب�ضعف برامج تنمية املواهب،
وعدم تو ّفر البنية التحتية الأ�سا�سية و�ضعف التمويل،
�إىل جانب توا�ضع التطبيقات التقنية امل�ستخدمة يف
الن�شاطات امل�سرحية ،وافتقار القطاع �إىل حوكمة
متقدمة تتيح له حتقيق م�شاركة جمتمعية �أعلى ،وعدم
وج��ود �أدوات لقيا�س م�ستوى تفاعل اجلمهور مع
املعرو�ض ،بالإ�ضافة �إىل عدم توفر تراخي�ص للأن�شطة
�أو املهن والوظائف ذات العالقة بالقطاع.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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 1385-9-13هـ

1380-8-3هـ

 1380-8-1هـ

 1380-8-7هـ

1383-6-5هـ

1384-9-17هـ

عشاء ميسي يحيله للتحقيق
جدة – البالد

11

يواجه قائد بر�شلونة ليونيل مي�سي ،التحقيق وقد تفر�ض عليه عقوبات ب�سبب تنظيمه حفل
ع�شاء يف منزله ،ح�ضره العبو الفريق وزوجاتهم لالحتفال بلقب ك�أ�س ملك �إ�سبانيا ،وملزيد
من االن�سجام واحلما�سة ،من �أجل ال�صراع على لقب الدوري الإ�سباين ،وقبل لقاء القمة �أمام
�أتلتيكو مدريد املت�صدر ،ال�سبت املقبل .وبح�سب �صحيفة  ABCالإ�سبانية ،ف�إن خرق القوانني
�سيجعل الرابطة تفتح حتقيق ًا يف الأمر ،ورغم تنظيم احلفل يف الهواء الطلق بحديقة منزل
مي�سي ،لكن بروتوكول فريو�س كورونا املفرو�ض من رابطة ال��دوري ،وال�سلطات ال�صحية،
مينع جتمع �أكرث من � 6أ�شخا�ص يف مكان واحد".
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في لقاء مؤجل من الجولة  26بدوري المحترفين

الغدير اخلالد

النصر المنتشي يواجه الفيصلي المتحفز
هالل �سلمان – جدة

بعد فراغه من ح�سم ت�أهله �إىل
دور الـ  16ل��دوري �أبطال �آ�سيا
بجدارة ،يعود فريق الن�صر �إىل
ال�����ص��راع املحلي؛ حيث يواجه
ال��ف��ي�����ص��ل��ي ال��ل��ي��ل��ة يف م���ب���اراة
م�ؤجلة من اجلولة الـ  26لدوري
ك���أ���س الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان
للمحرتفني.
يحتل الن�صر امل��رك��ز ال�سابع
بر�صيد  36ن��ق��ط��ة ،فيما يقبع
الفي�صلي يف املركز الـ  12بـ 33
نقطة.
وه����ذه ه��ي امل���ب���اراة الأخ��ي�رة
ل��ـ (ع��ن��اب��ي ���س��دي��ر) قبل خو�ضه
ن��ه��ائ��ي ك����أ����س خ�����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني �أم����ام ال��ت��ع��اون ي��وم
اجلمعة � 9شوال املقبل ،املوافق
 21مايو.
وبالعودة ملباراته الأخرية يف
ال���دوري ،خ�سر (ال��ع��امل��ي) �أم��ام
�ضمك ( )3-2وي�سعى لتعوي�ض
ف���ق���دان���ه ل��ن��ق��اط ت��ل��ك امل���ب���اراة
ال��ل��ي��ل��ة ،ب��ع��د �أن �شهد م�ستواه
انتعا�شا فنيا مع مدربه اجلديد
الربازيلي مانو مينيزي�س ،فيما
ي�أمل الفي�صلي بتحقيق نتيجة
�إي��ج��اب��ي��ة ت��ب��ع��ده ع���ن امل���راك���ز
الأخرية ،وحتفزه خلو�ض غمار
نهائي ك�أ�س امللك بروح معنوية
عالية .مواجهتهما ذها ًبا انتهت
ن�صراوية(.)2-3

وتتواصل اإلنجازات
تتوا�صل الإجن�����ازات ال�����س��ع��ودي��ة ،وب��ك��ل ف��خ��ر؛ حيث
ن�سطر ذل��ك يف �صفحات ال��ت��اري��خ ،ول��ن نقف عند هذا
احل��د؛ بل �سنوا�صل التميز والإب���داع والنجاح ،حيث
اختتمت ،وبف�ضل الله هذا الأ�سبوع املا�ضي مناف�سات
دور املجموعات من دوري �أبطال �آ�سيا  2021حيث مت
ا�ست�ضافة  ١٢نادي ًا يف وطننا الغايل بجدة عرو�س البحر
الأحمر ،ويف الريا�ض عا�صمة اململكة ،ومت احت�ضان تلك
الأندية بكل رحابة �صدر؛ ابتداء من اال�ستقبال بكل فرح
يف املطار �إىل مكان الإقامة �إىل توفري �سبل الراحة لهم
وت�سهيل كافة الأمور لبعثات الأندية امل�شاركة وتطبيق
كافة الإجراءات االحرتازية واحلفاظ على �سالمة اجلميع
�إىل توديعهم بالورود ،بعد انتهاء مناف�سات املجموعات،
فكان الإب��داع يف التنظيم والتميز يف التطبيق ،عنوان
مرحلة املناف�سة ودائم ًا نقدم �أنف�سنا ب�شكل راق ومثايل
وجميل .فكل ال�شكر والتقدير للجميع وعلى ر�أ�سهم وزير
الريا�ضة �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن
تركي الفي�صل على دعمه املتوا�صل ،وال�شكر والتقدير
والعرفان جلميع من�سوبي وزارة الريا�ضة ومن�سوبي
االحت��اد ال�سعودي لكرة القدم برئا�سة يا�سر امل�سحل
وجميع ال��ف��رق امل�ساندة ولكل م��ن ���ش��ارك يف التنظيم
واال�ستقبال والتوديع وكان على قدر امل�س�ؤولية ف�شكر ًا
لهم من القلب و�شكر ًا على ماقدموه من جهد وتعب ووقت
لإجناح ذلك ،والقادم �أجمل بحول الله.
دام عزك ياوطن

تشلسي يتربص بريال مدريد

بعد انقضاء  34جولة من" األولى" ...وصعود الحزم

الفيحاء يقترب ...وقطبا حائل يتصارعان على " الثالثة"
حائل -خالد احلامد

جدة – هالل �سلمان

ر�ؤيا:

تويرت@alotorgy :

في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يحل ري���ال م��دري��د �ضيفا ثقيال على
ت�شل�سي الليلة يف �إي��اب ن�صف نهائي
دوري �أبطال �أوروبا.
ي��ح��ل��م ال��ف��ري��ق ال��ل��ن��دين ب��ال��و���ص��ول
للمباراة النهائية للمرة الأوىل منذ عام
 ،2012ويعول على الهدف الثمني الذي
�أحرزه ذهابا عرب الأمريكي كري�ستيان
بولي�سيت�ش لإجناز املهمة؛ �إذ �سيكون
ق���ادر ًا على بلوغ امل��ب��اراة النهائية يف
حال تعادله �سلب ًا �أو فوزه ب�أي نتيجة
ع��ل��ى ال��ف��ري��ق امل��ل��ك��ي ،ال����ذي يخو�ض
ن�صف النهائي للمرة الـ  30يف تاريخه.
لكن ريال مدريد لن يكون لقمة �سائغة
خ�صو�صا �أن �سجل مدربه زين الدين
زيدان يبدو رائعا يف �أقوى البطوالت
الأوروبية حيث قاد (املريينغي) للفوز
باللقب  3م��رات متتالية �أع��وام 2016
و 2017و.2018
وم��ا يثري قلق �أن�صار الفريق امللكي
ه���و ك��ث�رة الإ�����ص����اب����ات يف ���ص��ف��وف��ه
و�آخرها ملدافعه الفرن�سي رافايل فاران

حامت العطرجي

الذي �سين�ضم �إىل �سريخيو رامو�س يف
م�شاهدة املباراة من املدرجات بالإ�ضافة
�إىل ك���ارف���اخ���ال وم��ي��ن��دي ول��وك��ا���س
فا�سكيز ،لكن الأوروغوياين فيديريكو
فالفريدي عاد م�ؤخرا من الإ�صابة وبات
ب�إمكان زيدان الدفع به يف خط الو�سط.
ويف املقابل ،ي�أمل الأمل���اين توما�س
توخيل م��درب (ال��ب��ل��وز) يف �أن يكون
مهاجمو ال��ف��ري��ق يف �أف�����ض��ل ح��ال لهز
�شباك حار�س الريال العمالق البلجيكي
تيبو ك���ورت���وا� ،إذ ي��ق��دم تيمو فرينر
م�ستوى متوا�ضعا يجرب امل��درب على
ا�ستبداله بالفرن�سي املخ�ضرم �أوليفييه
جريو ،ورمبا يعتمد توخيل �أي�ضا على
املغربي حكيم زيا�ش الذي يقدم حلوال
هجومية متنوعة.
ويغيب ع��ن ت�شكيلة ت�شل�سي العب
الو�سط الكرواتي ماتيو كوفات�شيت�ش
وي��ح��وم ال�����ش��ك �أي�����ض��ا ح���ول م�شاركة
مي�سون ماونت الذي �أ�صيب يف املباراة
الأخرية .يقود املباراة احلكم الإيطايل
دانييلي �أور�ساتو.

ا�شتدت املناف�سة وال�صراع يف
دوري الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان
ل��ل��درج��ة الأوىل ع��ل��ى ال�����ص��ع��ود
مل�صاف �أندية ال��دوري ال�سعودي
ل��ل��م��ح�ترف�ين؛ وي��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى
ال�صعود ثالثة �أندية على بطاقتي
ت�أهل مبا�شر ،وذلك بعد �أن �ضمن
ف���ري���ق احل�����زم �إح������دى ب��ط��اق��ات
ال�صعود بجدارة قبل جولتني.
وي��ت�����ص��در احل���زم �سلم ترتيب
الدوري بر�صيد  83نقطة ،ويحل
يف املركز الثاين فريق "الفيحاء"
ب��ر���ص��ي��د  76ن��ق��ط��ة ،ويف امل��رك��ز
ال��ث��ال��ث ي���أت��ي ف��ري��ق "اجلبلني"
ب��ر���ص��ي��د  69ن��ق��ط��ة ،ويف امل��رك��ز
ال���راب���ع ف��ري��ق "الطائي" ب��ـ 67
ب���ف���ارق ن��ق��ط��ت�ين ع���ن "اجلبلني"
املناف�س املبا�شر "للطائي".
وك����ان����ت ح���م���ى امل��ن��اف�����س��ة ق��د
ا�شتعلت بعد نهاية اجل��ول��ة ،34
بفوز "الطائي" على "الدرعية"
 2-3يف ���س��ي��ن��اري��و جم���ن���ون،
وذل���ك ب��ع��د �أن �أح����دث "الطائي"
رمي��ون��ت��ادا يف ال��دق��ائ��ق الأخ�يرة
م��ن عمر اللقاء؛ ليح�صد النقاط
ال��ث�لاث ،وي��رت��ف��ع ر���ص��ي��ده ل��ـ،67
وم����ع ت��ب��ق��ي �أرب�����ع ج����والت على
نهاية الدوري ترتفع حدة املناف�سة
بني"الطائي" و"اجلبلني " على
بطاقة ال�صعود الثالثة.
�ضمان البقاء
بعد نهاية اجل��ول��ة � 34ضمنت
فرق الكوكب  50نقطة ،وهجر 48
نقطة ،واخلليج  47نقطة ،و�أحد
 46نقطة البقاء ،ولي�س لها �أمل يف
املناف�سة على ال�صعود.

�صراع الهبوط

تقع  4فرق داخ��ل دائ��رة اخلطر
ح��ت��ى الآن ،وه���ي ع��ل��ى الرتتيب

"البكريية  33نقطة ،والثقبة 30
نقطة ،وعرعر  25نقطة ،والنجوم
 23نقطة".
ويف ح��ال حتقيق النه�ضة �أى
فوز يف اجلوالت القادمة� ،سيت�أكد
هبوط النجوم وعرعر.

والبكريية  25ه��دف��ا ،والدرعية
 27هدفا".
 الأقوى دفاعا" الفيحاء واجلبلني 25ه����دف����ا ،واحل�������زم  26هدفا".
الأ���ض��ع��ف دفاعا" الثقبة  56ه��دف��ا،
والنجوم  55هدفا ،وعرعر  51هدفا.

 �شهدت اجل��ول��ة  34ت�سجيل 27هدفا ،لي�صبح ع��دد الأه��داف
امل�سجلة حتى الآن  774هدفا.
 ظ��ه��رت ب��اجل��ول��ة  3بطاقاتحمراء لريتفع عدد  44بطاقة.
 احت�سب باجلولة  3ركالت جزاءلريتفع العدد لـ  95ركلة؛ �سجل منها
 ،79فيما �أهدرت  16ركلة.
 الأق�������وى هجوما" احل���زم 74ه��دف��ا ،وال��ف��ي��ح��اء  69ه��دف��ا،
والطائي  51هدفا.
 -الأ�ضعف هجوما" النجوم،

ي�شتعل ال�����ص��راع على ���ص��دارة
ترتيب الهدافني بني" عثمان باري
العب احلزم ،و كارلو�س دي مورا
العب اجلبلني ،و�سوريا �إبراهيم
العب �أحد" بر�صيد  18هدفا.

�إح�صاءات

الهدافون

اجلولة 35

يف اجل��ول��ة ال��ق��ادم��ة  ،35التي
���س��ت��ق��ام ي���وم  15م��اي��و احل���ايل،
�سي�ست�ضيف "الطائي" نظريه
"الكوكب" ف��ي��م��ا ي��ح��ل ف��ري��ق
"اجلبلني" ���ض��ي��ف��ا ع��ل��ى ف��ري��ق
"�أحد".
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مهلة تصحيحية لمقدّمي
«الخدمات البريدية»
الريا�ض  -البالد
�أعلنت هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات بالتعاون مع وزارة التجارة
واملركز الوطني للتناف�سية عن بدء املهلة الت�صحيحية للمن�ش�آت والأفراد
العاملني يف تقدمي الأن�شطة املتعلقة بخدمات الربيد يف اململكة دون
ترخي�ص وب�شكل خمالف للأنظمة ،ودخولها حيز التنفيذ ملدة � 6أ�شهر
تنتهي يف  15رب��ي��ع الأول ال��ق��ادم ،لت�سهيل �إج����راءات احل�صول على
الرتاخي�ص الالزمة يف هذا القطاع ،وذلك بهدف حماية حقوق امل�ستفيدين
من اخلدمات الربيدية وتعزيز جودة اخلدمة املقدمة لهم وحتقيق املناف�سة
العادلة يف ال�سوق.
وبينت الهيئة �أن اخلدمات الربيدية املرخ�صة يف اململكة ت�شمل «نقل
الر�سائل ،نقل ال��ط��رود� ،صناديق ال�بري��د ،ال�بري��د الر�سمي ،اخلدمات
الربيدية املالية ،حمطات ال��ط��رود ،وخ��دم��ات التو�صيل ع�بر املن�صات
الإلكرتونية» الفتة �إىل �أن �إ�صدار الرتاخي�ص يتم عرب موقعها الإلكرتوين،
داع��ي��ة كافة مقدمي اخل��دم��ة غ�ير املرخ�صني م��ن املن�ش�آت والأف����راد �إىل
ت�صحيح �أو�ضاعهم قبل انتهاء املهلة الت�صحيحية ،مو�ضحة �أن خمالفة
ممار�سة ن�شاط تقدمي خدمات الأن�شطة الربيدية يف اململكة من دون
ترخي�ص عقب انتهاء املهلة يُعر�ض املن�ش�أة �إىل العقوبات والغرامات
املقررة نظام ًا لدى كافة الأجهزة احلكومية ،والتي قد ت�صل اىل الغرامات
املالية وعقوبات �إغالق ال�سجل التجاري و�إيقاف املن�ش�أة.
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ألف ريال غرامة تسجيل العامل دون عمل

الريا�ض  -البالد
قطعت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،ب�أنها �ستوقع
عقوبات رادع���ة على �أ���ص��ح��اب العمل يف ح��ال ت�سجيل العاملني
باملن�ش�آت دون وجود عالقة عمل حقيقية.
وقالت �إنه يف حال ر�صد �أي حالة لت�سجيل عامل دون وجود عالقة
عمل فعلية ،تقوم جلنة التحقيق يف املخالفات يف امل�ؤ�س�سة مبا�شرة

ببحث احلالة والت�أكد عن وجود عالقة عمل فعلية من عدمه ،ويف
حال ثبوت عدم وجود عالقة عمل بني �صاحب العمل والعامل ،تطبق
على املن�ش�أة العقوبات التي ن�ص عليها نظام الت�أمينات االجتماعية،
ويفر�ض عليها غرامة مالية ت�صل �إىل �ضعف مبلغ اال�شرتاكات
امل�ستحقة عن تلك الفرتة امل�سجلة �أو  20.000ري��ال �أيهما �أعلى
عن كل حالة .ولفتت �إىل �أن��ه يتم تطبيق خمالفة �صرف تعوي�ض

دون وج��ه ح��ق على امل�ستفيد وت��ك��ون غرامتها ال تتجاوز مقدار
تلك التعوي�ضات مع �إعادة ما �صرف له ،ويتم �إلغاء مدد اال�شرتاك
امل�سجلة باعتبارها غري �صحيحة ،مبينة �أنها تقوم با�ستخدام نظام
ذكاء ا�صطناعي يتابع حركة ت�سجيل امل�شرتكني ويقوم بتحليلها
بناء على معايري معينة الكت�شاف احل���االت امل�شبوهة واحالتها
للتفتي�ش امليداين للتحقق وت�سجيل املخالفات والعقوبات.

أغذية تحافظ على مناعة الجسم

جدة  -البالد
�أكد خرباء تغذية �أن هناك عددا من الأغذية ت�ساعد ال�صائمني يف احلفاظ
على �أجهزتهم املناعية قوية حتى نهاية رم�ضان.
وقدمت خبرية تغذية رو�سية جمموعة من الن�صائح يف هذا الإط��ار،
داعية �إىل تناول الن�شويات املعقدة كالبقوليات والعد�س واحلبوب الكاملة
والقمحة الكاملة ،بجانب الأرز البني وال�شوفان ،والكينوا ،والربغل،
والذرة ،وذلك لكونها غنية بالألياف ،كما ن�صحت خبرية التغذية بتناول
الفواكه واخل�ضار ،وذلك لكونها غنية بالفيتامينات ،التي من �أهمها "b،
 ، c، dو ،"aحيث ت�شتمل على م�ضادات الأك�سدة وتقي من االلتهاب،
م�شددة على تناول احلليب وم�شتقاته واللحوم كلحمة الهربة والدجاج
دون اجللد وال�سمك بجميع �أنواعه.
ون�صحت بعدم غلي اخل�ضروات �أثناء عملية الطهي لفرتة طويلة حتى
ال تفقد عنا�صرها الغذائية املفيدة ،م�ؤكدة �أهمية تناول النباتات الع�شبية
كالكركم والزجنبيل ،مو�ضحة �أن هذه النباتات ت�شتمل على م�ضادات
الأك�سدة وااللتهاب.
ويحتاج اجل�سم للعديد من العنا�صر الغذائية لتقوية املناعة واحلفاظ
على القوة البدنية ،لذلك ين�صح خرباء التغذية بتناول الأغذية املحتوية
على الفيتامينات املفيدة ل�صحة اجل�سم.

انطالق أول رحلة لسفينة
ذاتية التحكم

البالد  -وكاالت
ت�ستعد �أول �سفينة ذاتية التحكم بالعامل لالنطالق يف رحلتها الأوىل
عرب املحيط الأطل�سي قريبًا يف م�سار م�ستوحى من ال�سفينة الأ�صلية،
التي جلبت املهاجرين �إىل �أمريكا ال�شمالية ،فيما �سيتم توجيه ال�سفينة
بوا�سطة الذكاء اال�صطناعي بد ًال من طاقم البحارة املعتاد.
وتقرر �أن تغادر ال�سفينة "ماي فالور  ،"400وفقا ل�صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية ،من بليموث ب�إجنلرتا منت�صف ال�شهر اجل��اري وت�صل �إىل
بليموث مبا�سات�شو�ست�س الأمريكية ،والتي تقع على بعد حوايل 3000
ميل مع نهاية مايو اجلاري� ،أي ما يعادل خم�س املدة التي ا�ستغرقتها ماي
فالور الأ�صلية ،التي نقلت  102حاج وركاب �آخرين يف عام .1620
و�سوف ت�سلك ال�سفينة التي يبلغ ارتفاعها  50قدمًا تقريبًا نف�س
امل�سار الذي �أبحرت عربه �سابقتها القدمية ،ولكنها لن حتمل �أي ركاب
�أو طاقم .وتعتمد ال�سفينة على قبطان من الذكاء اال�صطناعي على
متنها ي�ستخدم ر�ؤية الكمبيوتر وبرامج الت�شغيل الآيل ووات�سون،
وقد مت تدريب "قبطان الذكاء اال�صطناعي" ب�أكرث من مليون �صورة
بحرية حتى يتمكن م��ن التعرف على ال�سفن واجل�سور والأر����ض
واحلطام وغريها من املخاطر.

تكتمل فرحتي
يويل املجتمع واجلهات احلكومية واخلا�صة ،اهتماما كبريا بذوي االحتياجات ،وتوفر لهم ما يعينهم على االندماج يف احلياة العامة ،ويف هذا ال�سياق
�أطلقت جامعة الطائف ودارة امللك عبدالعزيز ،ممثلة يف مركز تاريخ الطائف ،مبادرة "تكتمل فرحتي" بالتعاون مع جمعية الطائف لذوي االحتياجات
اخلا�صة ،بهدف �إدخال الفرحة وال�سرور على ذوي الإعاقة و�أ�سرهم ،وتعريفهم بتاريخ ومراحل وتوثيق و�صناعة الورد ،وذلك تزامن ًا مع فعاليات طائف
الورد ،التي تنفذ فعاليتها يف متنزه الردف ال�سياحي.

موظفو نيوم يتطوعون لدعم المجتمع المحلي

تبوك ـ البالد
�أطلق موظفو �شركة نيوم مبادرة تطوعية لدعم �أبناء و�أ�سر
املجتمع املحلي خ�لال �شهر رم�����ض��ان امل��ب��ارك ،ب��ال��ت��ع��اون مع
اجلمعية اخلريية مبحافظة حقل وجمعية الرب اخلريية مبركز
اخلريبة ،متثلت يف جتهيز وت��وزي��ع ال�سالل الغذائية التي
تتنا�سب مع احتياجات ومتطلبات �أبناء و�أ�سر املجتمع املحلي
خالل ال�شهر الف�ضيل ,وذلك �ضمن برامج امل�س�ؤولية االجتماعية
ل�شركة نيوم.
و�أك��د املدير التنفيذي لل�ش�ؤون احلكومية م�شاري املطريي
حر�ص �إدارة ال�شركة على ترك �أث��ر �إيجابي على جميع فئات
املجتمع املحلي من خالل طرح مبادرات ت�شكل ج�سر حمبة ممت ّد

من نيوم �إىل �أبناء و�أ�سر املناطق املحيطة خالل �شهر رم�ضان
املبارك ،وذلك حتت مظلة برامج دعم ومتكني املجتمع املحلي من
خالل خم�س ركائز ت�ضم التعليم والتوظيف والتمكني وامل�شاركة
املجتمعية� ،إ�ضافة �إىل توفري فر�ص عمل واعدة لأبناء املنطقة.
و�أفاد �أن الهدف هو تقدمي مبادرات اجتماعية و�إن�سانية تت�سم
بالتنوع وال�شمولية ،مع تر�سيخ ثقافة العطاء وزي��ادة الوعي
ب�أهمية م�شاركة املوظفني يف �أعمال ومبادرات نيوم على �صعيد
امل�س�ؤولية االجتماعية ،كما �أن تفعيل مبادرات كهذه يف جماالت
ع��دة من �ش�أنه �أن يلبي احتياجات املجتمع املحيط بنا الذي
يُعد جوهر اهتمامنا حتقي ًقا ملبد�أ التنمية امل�ستدامة وااللتزام
واملوثوقية.

مشروب «قمر الدين»
ال يسبب الجلطات
جدة  -البالد
قالت هيئة ال��غ��ذاء وال����دواء� ،إن��ه
ال ���ص��ح��ة مل���ا ي���ت���داول ح���ول ع�لاق��ة
م�شروب قمر الدين بجلطات مر�ضى
ال�سكر ،وزي��ادة ن�سبة الكول�سرتول
يف الدم.
و�أك��دت هيئة الغذاء وال��دواء عرب
ح�سابها ال��ر���س��م��ي ع��ل��ى "تويرت"،
�أن م�����ش��روب ق��م��ر ال��دي��ن مل يثبت
ت���أث�يره على ن�سبة ال�سكر يف ال��دم
وين�صح بالتقليل منه �إال �أنه يُح�ضر
با�ستخدام كميات عالية من ال�سكر
مم��ا ي���ؤث��ر ع��ل��ى م��ر���ض��ى ال�سكري،
ن��ا���ص��ح��ة ب��ت��ح�����ض�يره منزليا
با�ستخدام امل�شم�ش
ال���ط���ازج ب�����س��ك��ر �أق���ل
للح�صول على فائدته.
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مليون دوالر إيرادات فيلم في أسبوع

البالد  -وكاالت
و�صلت �إيرادات فيلم ""Mortal Kombat
�إىل  66.900مليون دوالر ،منذ طرحه يف دور
العر�ض نهاية �أبريل املا�ضى ،وانق�سمت الإيرادات
بني  34.100مليون دوالر داخل الواليات املتحدة
الأمريكية ،و 32.800مليون بدور العر�ض حول
العامل.
والفيلم م��ن بطولة �شني ه��ان ال���ذي يلعب دور

"�شاجن تو�سنج" ،و�أن هرييوكى �ساندا يف دور
"�سكوربيو" ،وج��و ال���ذى �سيلعب دور Sub
 ،Zeroولودي لني وجي�سيكا ماكنامي يف دور
"�سونيا بليد" ،وج��و���ش الو���س��ون ،وت��ادان��وب��و
�أ�سانو .وت��دور �أح��داث الفيلم حول قائمة �ضخمة
من املقاتلني من �شخ�صيات خمتلفة يف عامل خيايل
يقاتل من �أجل التفوق.
وت��ع��د �شخ�صية "�شاجن تو�سنج" واح����دة من
ال�شخ�صيات القليلة الأ�صلية
يف الفيلم ،والتي ظهرت لأول
م���رة يف �أول ج��ي��ل م��ن لعبة
""Mortal Kombat
ك�����ش��خ�����ص ق����وي و���ش��ر���س
يريد هزمية من يف الأر�ض
ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن م���ن ب��ن��اء
�إم��ب�راط����وري����ة خ��ا���ص��ة
ب����ه ،ب��ي��ن��م��ا �شخ�صية
�سكوربيو كال�سيكية
من لعبة Midway
الأ�����ص����ل����ي����ة ،وك����ان
حم�����������اربً�����������ا م����ن
النينجا.

