خادم احلرمني يتلقى ات�صاال هاتفيا
من الرئي�س الرتكي
نيوم-وا�س

تلقى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله
 ات�صا ًال هاتفياً ،من فخامة الرئي�س رجب طيب اردوغان رئي�س جمهورية
تركيا .وجرى خالل االت�صال ،بحث العالقات الثنائية بني البلدين ،كما
هن�أ فخامته ،خادم احلرمني ال�شريفني بقرب قدوم عيد الفطر املبارك.
وقد عرب خادم احلرمني ال�شريفني عن �شكره لفخامة الرئي�س الرتكي
على تهنئته� ،سائ ً
ال الله �أن يعيد هذه املنا�سبة على امل�سلمني جميعا
باخلري وامل�سرات.

الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

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

بحث تطوير التعاون مع الرئيس الفلبيني

ويل العهد ي�ستعر�ض العالقات ال�سعودية
الإماراتية مع حممد بن زايد
جدة -وا�س

ا�ستعر�ض �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدفاع ،يف جدة �أم�س ،مع �صاحب ال�سم و ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
بدولة الإمارات العربية املتحدة ،العالقات الأخوية بني البلدين
ال�شقيقني ،و�أوجه التعاون امل�شرتك يف خمتلف املجاالت و�سبل
دعمه وتطويره� ،إىل جانب ا�ستعرا�ض التطورات الإقليمية
والدولية واجلهود املبذولة جتاهها.
ورحب �سمو ويل العهد يف بداية االجتماع ب�سمو ويل عهد

الأمري حممد بن �سلمان ي�ستقبل ويل عهد �أبوظبي

�أبوظبي والوفد املرافق يف زيارتهم احلالية للمملكة ،فيما نقل
�سمو ويل عهد �أبوظبي حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإم��ارات العربية املتحدة �إىل
�أخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،فيما حمله �سموه حتيات خ��ادم احلرمني ال�شريفني
ل�سمو رئي�س دولة الإمارات.
على �صعيد �آخ��ر �أج��رى �سمو ويل العهد ،ات�صا ًال هاتف ًيا،
بفخامة الرئي�س رودريغو دوترتي رئي�س جمهورية الفلبني،
جرى خالله بحث العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني
و�سبل تطويرها مبا يعزز التعاون امل�شرتك.
التفا�صيل �ص3

وزير الثقافة « ..درب زبيدة» على قائمة الرتاث العاملي
امليزانية

وصول التوأم السيامي
اليمني للمملكة

حتقق تفوقا يف
تنويع االقت�صاد

الريا�ض -وا�س

�إنفاذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه الله -و�صل
التو�أم ال�سيامي اليمني "يو�سف ويا�سني" برفقة
والديهما �إىل قاعدة امللك �سلمان اجلوية بالريا�ض،
�أم ����س ،ق��ادم�ين م��ن مدينة امل�ك�لا بح�ضرموت عرب
طائرة الإخ�لاء الطبي اجل��وي ،مب�ساندة من قوات
حتالف دعم ال�شرعية باليمن بقيادة اململكة العربية
ال�سعودية .و ُنقل التو�أم ال�سيامي فور و�صولهما �إىل

البالد  -مها العواودة -يا�سر بن يو�سف

ثمن عدد من اخلرباء االقت�صاديني
ورج����ال الأع���م���ال ن��ت��ائ��ج امليزانية
العامة للربع الأول من العام احلايل
م�شيدين مبا حتقق من ارت��ف��اع يف
الإي���رادات غري النفطية وانخفا�ض
م�����س��ت��وى ال��ع��ج��ز مم���ا ي ��ؤ���ش��ر �إىل
تعايف الن�شاط االقت�صادي.
و�أك���دوا �أن ميزانية الربع الأول
من العام اجلاري وارتفاع الإيرادات
غري النفطية فيها يعني وجود �أداء
�أف�����ض��ل ل��ت��ن��وي��ع االق��ت�����ص��اد وف��ت��ح
جماالت املوارد املالية غري التقليدية
بالن�سبة للدولة وبذلك حققت �أهداف ًا
كانت يف ال�سابق غري ممكنة.
و�أ���ش��اروا �إىل �أن �أرق���ام ميزانية
ال��رب��ع الأول ت ��ؤك��د وب�شكل كبري
توافقها مع ر�ؤي��ة اململكة وخا�صة
يف ج��ان��ب ب��رن��ام��ج ال��ت��وازن امل��ايل
الذي يهدف �إىل �أن تكون الإيرادات
م�ساوية للنفقات بحلول عام ٢٠٢٣
وه��و واح���د م��ن م�ستهدفات ر�ؤي��ة
 ٢٠٣٠الطموحة كما �أن ال�سري بهذه
الأرقام والوترية من حيث انخفا�ض
ال��ع��ج��ز ���س��ي��دف��ع ب��امل��م��ل��ك��ة بحلول
 ٢٠٢٣لتحقيق ب��رن��ام��ج ال��ت��وازن
املايل ب�شكل كبري.

م�ست�شفى امللك عبدالله التخ�ص�صي للأطفال بوزارة
احلر�س الوطني لدرا�سة حالتهما والنظر يف �إمكانية
�إجراء عملية ف�صلهما .وقدّم حممد عبدالرحمن والد
التو�أم �شكره وامتنانه خل��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل
عهده الأم�ين – حفظهما الله  -على تبنيهما النظر
يف حالة طفليه وما حظي به من حفاوة اال�ستقبال
وكرم ال�ضيافة ،م�شيد ًا باململكة وما تقوم به من عمل
�إن�ساين كبري.
التفا�صيل �ص2

الداخلية تستحدث إدارة
لنشاطات البحرية
الريا�ض -وا�س

�ضيوف الرحمن

يف عيون ال�سعوديني

التفا�صيل �ص6

مصر

ت�ن�ف�ي��ذ ًا ل�ت��وج�ي�ه��ات الأم �ي�ر حم�م��د ب��ن �سلمان
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ويل ال�ع�ه��د ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
ال� ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع ،حفظه ال �ل��ه ،با�ستحداث
�إدارة للن�شاطات البحرية ترتبط باملديرية العامة
حل��ر���س احل� ��دود ،حت�ق�ي� ًق��ا لأه� ��داف ب��رام��ج ر�ؤي��ة
اململكة  ،2030وت�ع��زي� ًزا ملقومات ال�سياحة يف
اململكة ،ا�ستحدثت وزارة الداخلية �إدارة الن�شاطات
البحرية باملديرية العامة حلر�س احلدود ،من خالل
ال�ت�ع��اون والتن�سيق ع�بر ال��رب��ط الإل �ك�ت�روين مع
اجلهات ذات العالقة برتخي�ص وتنظيم الن�شاطات
وال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ب �ح��ري��ة ،ال �ت��ي ت�شمل ال��ري��ا��ض��ات

البحرية ،والغو�ص ،والنزهة والرتفيه ،وال�سياحة
البحرية ،وو�ضع خطط وتعليمات الأمن وال�سالمة
ملزاولتها ،والتوعية بال�سالمة البحرية .وي�شرف
ح��ر���س احل � ��دود  ،مم �ث� ً
لا يف �إدارة ال�ن���ش��اط��ات
البحرية ،على غرفة عمليات البحر الأحمر بجدة،
ال�ت��ي ا�ستحدثت م ��ؤخ � ًرا مب�شاركة ( )12وزارة
وهيئة لت�سهيل �إجراءات اليخوت وتنظيم دخولها،
مبا يحقق التن�سيق والتكامل بني جميع اجلهات
الأمنية واخلدمية ،ويكفل �سرعة �إجناز الرتاخي�ص
وال�ت���ص��اري��ح ،وجت ��اوز العقبات ال�ت��ي ق��د تواجه
امل�ستفيدين من اخلدمة� ،إ�ضافة �إىل متابعة وتطوير
ممار�سة الن�شاطات البحرية.
التفا�صيل �ص2

الحوثي ينهب الخزينة ويجوع اليمنيين
م�أرب  -البالد

ترفض المساس
بأمنها المائي

قطع وزير الإعالم والثقافة وال�سياحة اليمني معمر الإري��اين� ،أن ممار�سات ميلي�شيا احلوثي
الإرهابية املدعومة من �إي��ران ج��زء من �سيا�سات الإف�ق��ار والتجويع املتعمد بحق املواطنني
يف مناطق �سيطرتها ،مبينا �أن احلوثيني ينهبون اخلزينة واالحتياطي النقدي وي�صادرون
مدخرات اليمنيني ،م�ضيفا �أن "احلوثيني ي�ستخدمون الأموال املنهوبة للإ�ضرار ب�أمن اليمن".
وقال الإرياين ،وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الر�سمية (�سب�أ)� ،إن زعيم ميلي�شيا احلوثي وجه
ميلي�شياته ب�صرف مئات املاليني من الرياالت ح�صري ًا لأتباعه من حمافظة �صعدة ،بينما
املاليني من املواطنني يف العا�صمة املختطفة وباقي املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرته يت�ضورون
فقر ًا وجوع ًا ،يف �أكرب م�أ�ساة �إن�سانية يف العامل كما و�صفتها تقارير الأمم املتحدة ،م�شريا �إىل
�أن امليلي�شيا نهبت اخلزينة العامة واالحتياطي النقدي والإيرادات من اجلمارك وال�ضرائب
يف مناطق �سيطرتها ،و�أوقفت مرتبات املوظفني منذ �ستة �أعوام ،وخنقت القطاع اخلا�ص،
و�صادرت مدخرات املواطنني عرب فر�ض الر�سوم واجلبايات غري القانونية ،دون �أي
اعتبار ل�تردي الو�ضع االقت�صادي واملعاناة الإن�سانية .وت��اب��ع" :ميلي�شيا احلوثي
الإرهابية وجهت املليارات التي نهبتها من خزينة الدولة والإيرادات وقوت ومدخرات
املواطنني ل�صالح م��ا ت�سميه "املجهود احلربي" وت�صعيد حربها املتوا�صلة على
اليمنيني ،ومتويل �أن�شطتها الإرهابية ،وتنفيذ �سيا�سات �إيران التخريبية للإ�ضرار
ب�أمن وا�ستقرار املنطقة وتهديد امل�صالح الدولية".
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إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين

وصول التوأم السيامي اليمني إلى المملكة

الخارجية تواسي المكسيك في ضحايا الجسر
�إىل وقوع �ضحايا وم�صابني .و�أعربت ال��وزارة عن خال�ص
الريا�ض -وا�س
ع�برت وزارة خارجية اململكة العربية ال�سعودية عن بالغ تعازيها وموا�ساتها �إىل الواليات املتحدة املك�سيكية ال�صديقة
الأ���س��ى حل���ادث ان��ه��ي��ار ج�سر �أث��ن��اء م���رور ق��ط��ار �أن��ف��اق يف حكوم ًة و�شعب ًا ،و�إىل ذوي ال�ضحايا يف هذا امل�صاب اجل�سيم،
عا�صمة الواليات املتحدة املك�سيكية مدينة مك�سيكو ،ما �أدى مع متنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني.

قائد مقاومة الجوف اليمنية:

دور التحالف محوري في المعركة الوطنية
البالد  -حممد عمر

�أ�شاد ال�شيخ خالد بن على �شطيف ،عقب توليه ر�سمي ًا
ق��ي��ادة م��ط��ارح قبائل ده��م و�أب��ن��اء حمافظة اجل��وف،
بجهود اململكة يف دع��م اليمن �إن�ساني ًا واقت�صادي ًا
وع�سكري ًا يف ظل موقفها الثابت والأخوي على مدار
ال��ت��اري��خ ،م�����ش��دد ًا على م��واج��ه��ة امل�����ش��روع احلوثي
الفو�ضوي امل��دع��وم �إي��ران��ي�� ًا م���ؤك��د ًا �أن كافة ال�شعب
يقف �صف ًا واح��د ًا خلف ال�شرعية الوطنية والتحالف
يف معركة التحرير الوطني من امللي�شيات وا�ستعادة
اال�ستقرار وال�سالم .
و�أ���ض��اف �شطيف ":يف احلقيقة وقفة التحالف مع
اليمنيني ال ميكن �أن تن�سى يف ا�ستعادة ال�شرعية
الد�ستورية ومقارعة املد الإيراين يف اليمن ،والدور
الذي يقوم به  ،وعلى ر�أ�سه اململكة العربية ال�سعودية
دور حموري ومهم يف خارطة العمل الع�سكري.
و�شدد على �أن احلرب يف اليمن وخ�صو�ص ًا يف املناطق
ال�شرقية ه��ي ح��رب ا�ستنزاف للملي�شيات احلوثية

الريا�ض -وا�س

�إنفاذا لتوجيهات خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه
الله -و�صل التو�أم ال�سيامي اليمني "يو�سف
ويا�سني" برفقة والديهما �إىل ق��اع��دة امللك
�سلمان اجلوية بالريا�ض� ،أم�س ،قادمني من
مدينة املكال بح�ضرموت عرب طائرة الإخالء
الطبي اجل��وي ،مب�ساندة من ق��وات حتالف
دعم ال�شرعية باليمن بقيادة اململكة العربية
ال�سعودية.
و ُنقل ال��ت��و�أم ال�سيامي ف��ور و�صولهما �إىل
م�ست�شفى امللك عبدالله التخ�ص�صي للأطفال
ب���وزارة احل��ر���س الوطني لدرا�سة حالتهما
والنظر يف �إمكانية �إجراء عملية ف�صلهما.
وق��دّم حممد عبدالرحمن والد التو�أم �شكره

وامتنانه خل���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل
عهده الأم�ين – حفظهما الله  -على تبنيهما
النظر يف حالة طفليه وما حظي به من حفاوة
اال�ستقبال وك��رم ال�ضيافة ،م�شيد ًا باململكة
وم��ا تقوم ب��ه م��ن عمل �إن�ساين كبري ،ال��ذي
هو حمل تقديره الوا�سع ،مبديا ثقته بالله
عز وجل ثم بالفريق الطبي ال�سعودي نظر ًا
خلربته الطويلة يف هذا املجال.
ورف���ع امل�ست�شار ب��ال��دي��وان امللكي امل�شرف
ال���ع���ام ع��ل��ى م���رك���ز امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ل�ل�إغ��اث��ة
والأعمال الإن�سانية ورئي�س الفريق الطبي
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ال�شكر
خل��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني

حفظهما الله -على هذه املبادرة الإن�سانيةالنبيلة التي ت�أتي تقدير ًا للظروف ال�صعبة
التي يواجهها اليمن ال�شقيق ،وتعك�س الدور
الإن�ساين الذي تقوم به اململكة جتاه العامل
يف الع�شرات من الدول املنكوبة واملحتاجة
ملد يد العون وامل�ساعدة يف مثل هذه احلاالت،
منوها مبا قدمته قوات حتالف دعم ال�شرعية
باليمن من جهود كبرية و�سرعة ا�ستجابة يف
نقل التو�أم ال�سيامي ،كما �أ�شاد بالدعم الفني
واللوج�ستي املهم الذي وفرته وزارة احلر�س
الوطني ممثلة بال�ش�ؤون ال�صحية من خالل
م�ست�شفى امللك عبدالله التخ�ص�صي للأطفال.
ويعد هذا التو�أم احلالة ( )116التي وردت
من ( )21دول��ة جرت درا�ستها يف الربنامج
ال�سعودي الوطني لف�صل التوائم.

تنفيذا لتوجيهات ولي العهد

وزارة الداخلية تستحدث إدارة للنشاطات البحرية

الريا�ض -وا�س

تنفي ًذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الدفاع  -حفظه الله  ،-با�ستحداث �إدارة للن�شاطات
البحرية ترتبط باملديرية العامة حلر�س احل���دود ،حتقي ًقا
لأهداف برامج ر�ؤية اململكة  ،2030وتعزي ًزا ملقومات ال�سياحة
يف اململكة العربية ال�سعودية ،ا�ستحدثت وزارة الداخلية
�إدارة الن�شاطات البحرية باملديرية العامة حلر�س احلدود،

وع�����ص��اب��ات احل���ر����س ال���ث���وري الإي������راين ال���ذي���ن مت
ا�ستقدامهم من �إيران وغريهم من اجلن�سيات بالرغم
من حماولة �سفري �إي��ران ل��دى امللي�شيات تقدمي وعد
بالن�صر بعد و�صوله �صنعاء  ،ولكن اجلي�ش الوطني
مدعوم ًا ب��ط�يران التحالف ورج���ال القبائل اف�شلوا
هذا الرهان ،وكبدوهم واخل�براء الذين ا�ستقدموهم
خ�سائر فادحة خ�صو�ص ًا على �أ�سوار حمافظة م�أرب
هذه املحافظة التي �أعجزت �إيران بكل ثقلها و�أ�سلحتها
وميل�شياتها .وا�ستطرد �شطيف ":حمور عملنا اليمن
كلها فهي بالدنا و�أين ما مت توجيهنا من قبل قيادتنا
ال�سيا�سية ف�إننا جنود خمل�صون للوطن والأولوية
الآن هي حمافظة اجلوف ،وقبائلها و�أبنا�ؤها �أعطونا
ه��ذه امل�س�ؤولية وي��ري��دون �أن ي��ع��ودوا �إىل بالدهم
و�أر�ضهم و�سن�سعى بكل ال�سبل �أن نحرر هذه املحافظة
التي قدمت قوافل من ال�شهداء والتي تعترب حمافظة
مهمة تاريخي ًا ويف اجلغرافيا ال�سيا�سية وه��ذا هو
الغاية والهدف الذي لن نرتاجع عنه".

م��ن خ�لال ال��ت��ع��اون والتن�سيق ع�بر ال��رب��ط الإل��ك�تروين مع
اجلهات ذات العالقة برتخي�ص وتنظيم الن�شاطات والفعاليات
البحرية ،التي ت�شمل الريا�ضات البحرية ،والغو�ص ،والنزهة
والرتفيه ،وال�سياحة البحرية ،وو�ضع خطط وتعليمات الأمن
وال�سالمة ملزاولتها ،والتوعية بال�سالمة البحرية.
وي�شرف حر�س احلدود  ،ممث ًال يف �إدارة الن�شاطات البحرية،
على غرفة عمليات البحر الأح��م��ر ب��ج��دة ،التي ا�ستحدثت
م���ؤخ�� ًرا مب�شاركة ( )12وزارة وهيئة لت�سهيل �إج���راءات

اليخوت وتنظيم دخولها ،م��ن خ�لال رق��م االت�صال املوحد
( )1980من داخل اململكة و( )+9661980من خارج اململكة،
�أو الربيد الإل��ك�تروين (@maritime_activities
 ،)moi.gov.saمبا يحقق التن�سيق والتكامل بني جميع
اجلهات الأمنية واخلدمية ،ويكفل �سرعة �إجناز الرتاخي�ص
والت�صاريح ،وجت��اوز العقبات التي قد تواجه امل�ستفيدين
من اخلدمة� ،إ�ضافة �إىل متابعة وتطوير ممار�سة الن�شاطات
البحرية.

والد د.القريقري إلى رحمة اهلل
جدة  -البالد

انتقل �إىل رحمة الله تعاىل ،ال�شيخ �أحمد بن حممد
الزريري القريقري من �أعيان قبيلة القراقرة من
ح��رب وه��و وال��د الدكتور �أمي��ن القريقري ،من
من�سوبي م�ست�شفى امللك فهد الع�سكري ،ويتلقى
العزاء يف جدة على الرقم 0504598611
(البالد) التي �آملها النب�أ ،تتقدم لكافة ذويه بالعزاء
واملوا�ساة ،داعني املوىل القدير� ،أن يتغمد الفقيد
بوا�سع رحمته ،وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهمهم
ال�صرب واالحت�ساب�( ،إ ّنا لله و�إ ّنا �إليه راجعون).

يضم  20طالبة و 9طالب ينافسون  1800طالب من  80دولة

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يخوض منافسة آيسف في أمريكا
الريا�ض  -البالد

يع�سكر  30م��ن ط��ل��ب��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام يف
ال��ري��ا���ض ،لت�أهيلهم وتدريبهم وانتقالهم
م��ب��ا���ش��رة للتحكيم خل��و���ض �أه���م مناف�سة
علمية عاملية ومتثيل اململكة خالل الأ�سبوع
احل��ايل يف معر�ض �آي�سف ال��دويل للعلوم
والهند�سة()2021 Regeneron ISEF
الذي يقام هذا العام افرتا�ضي ًا يف الواليات
املتحدة  ،مب�شاركة �أك�ثر من  1800طالب
من �أكرث من  80دولة� ،ضمن برنامج �سنوي
تنظمه م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله
للموهبة والإب��داع "موهبة" ،بال�شراكة مع
وزارة التعليم يف ال��ري��ا���ض ،مت��ت رعايته
ه��ذا ال��ع��ام م��ن وزارة االت�����ص��االت وتقنية
املعلومات.
وي�شارك املنتخب ال�سعودي مب�شاريع بحثية
مب��ج��االت :ال��ط��اق��ة ،وال��ذك��اء اال�صطناعي،
والتقنية احليوية ،ومكافحة الفريو�سات،
والأم��������ن ال��ب��ي��ئ��ي واال�����س����ت����زراع امل���ائ���ي
وال�صحراوي ،عمل عليها الطالب خالل هذا
العام يف الأوملبياد الوطني للإبداع العلمي
يف عامه احل��ادي ع�شر ،وال��ذي يعد واح��د ًا
م��ن  19ب��رن��اجم�� ًا خمتلفة ،تقدمها موهبة
�سنوي ًا للطلبة الذين يتم اكت�شافهم �سنوي ًا
يف اململكة.

وت�ضمن املع�سكر التدريبي الذي ي�ستمر 6
�أيام ور�ش ًا تدريبية لتطوير مهارات العر�ض
والإل���ق���اء ل��ل��م�����ش��ارك�ين ،وج��ل�����س��ات ف��ردي��ة
لإثراء اخللفية العلمية للطالب والطالبات،
واال���س��ت��ع��داد للم�شاركة يف التحكيم يف
معر�ض معر�ض ريجينرين ال��دويل للعلوم

والهند�سة "�آي�سف ."2021
وي��ق��وم ع��ل��ى ال��ت��دري��ب نخبة م��ن امل��درب�ين
م��ن الأك��ادمي��ي�ين واخل�ب�راء واملحكمني يف
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ال�����س��ع��ودي�ين
والأم���ري���ك���ان ،ك��م��ا ج���رى خ�ل�ال املع�سكر
ت��ق��دمي ور����ش���ة ت��دري��ب��ي��ة مل���ه���ارات الإل���ق���اء

املميز ،بال�شراكة املجتمعية مع مركز الإلقاء
للتدريب يف الريا�ض ،لإعداد �أع�ضاء الفريق
ال�سعودي جلوالت حتكيم معر�ض "�آي�سف
 "2021ومهارات عر�ض وتقدمي م�شاريعهم
العلمية �أمام �أع�ضاء اللجان التحكيمية يف
املعر�ض العاملي التي انطلقت �أم�س وت�ستمر

حتى بعد غد اخلمي�س.
وقام �أع�ضاء اللجنة العلمية وجلنة التحكيم
بعقد �سل�سلة من املقابالت الفردية مع الطلبة
امل�شاركني ،ال�ستعرا�ض امل�شاريع وتقدمي
ال��دع��م العلمي ل��ه��ا ،وت��زوي��ده��م ب����الأدوات
واملهارات العلمية الالزمة ،بجانب مراجعة
عنا�صر امل�شروع العلمي.
وي�ضم املع�سكر التدريبي لت�أهيل "املنتخب
ال�سعودي"  30طالب ًا وطالبة؛ " 21طالبة
و 9طالب" م��ن �أب����رز الطلبة ال�سعوديني
امل���وه���وب�ي�ن ،ال���ذي���ن م�����روا ب���ع���دة م��راح��ل
تدريبية وحتكيمية متعددة قبل و�صولهم
�إىل هذه املرحلة ،حيث اختريوا من بني 51
�ألف طالب وطالبة على م�ستوى اململكة ،بعد
حتكيم الأعمال ومرورها بعدة مراحل ،حتى
و�صلت �إىل  150فائز ًا وم�شارك ًا يف معر�ض
�إب����داع  ،2021ث��م اخ��ت�ير م��ن بينهم للفوز
 35طالب ًا ،كرمهم م�ست�شار خ��ادم احلرمني
ال�شريفني �أم�ير منطقة مكة املكرمة الأم�ير
خالد الفي�صل يف مار�س املا�ضي يف حفل
�إب��داع  ،2021ثم ر�شح �أف�ضل  30م�شروع ًا
من بينها للم�شاركة ومتثيل ال�سعودية يف
م�سابقة �آي�سف العاملية .2021
وت�شارك اململكة ممثلة يف م�ؤ�س�سة موهبة
كراع رئي�سي،
يف معر�ض "�آي�سف ٍ ."2021

كما تقدم ج��ائ��زة خا�صة لأف�ضل امل�شاريع
امل�شاركة يف جمال الطاقة جري ًا على عادتها
كل عام.
وتعد م�شاركة اململكة العربية ال�سعودية يف
معر�ض "�آي�سف  "2021اخلام�سة ع�شرة لها
على التوايل ،حيث بد�أت م�شاركتها منذ عام
2007م ،وبلغ �إجمايل اجلوائز التي ح�صل
عليها الطالب ال�سعوديون يف املعر�ض 48
جائزة كربى ،و 27جائزة خا�صة ،من بينها
 8جوائز يف  ،2020منها  5جوائز كربى،
و 3ج��وائ��ز خ��ا���ص��ة ،كما ق��دم��ت امل�ؤ�س�سة
جوائز دولية �سنوية خا�صة يف امل�سابقة
بلغت حتى الآن  79جائزة ل��ـ 97طالب ًا من
 20دولة.
ومي��ر ال��ط�لاب قبل م�شاركتهم يف �آي�سف
برحلة طويلة م��ن ال��ت��دري��ب والت�أهيل من
خ�لال ب��رام��ج موهبة ال��ت��ي يتلقونها طيلة
ان�ضمامهم ل��ه��ا ،ب��ع��د اكت�شافهم ،ت�ؤهلهم
ومتكنهم م��ن ال��و���ص��ول �إىل ه��ذا امل�ستوى
العلمي ،والبحثي.
وي��ع��د معر�ض ريجينرين ال���دويل للعلوم
والهند�سة "�آي�سف" �أكرب معر�ض للمناف�سة
يف جمال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل
اجلامعية ،وي�ستقطب �أكرث من  1800طالب
وطالبة من �أكرث من  75دولة حول العامل.
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القيادة تعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر «مترو»
الريا�ض  -البالد
بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز،
برقية عزاء وموا�ساة ،لفخامة الرئي�س �أندري�س مانويل
لوبيز �أوب��رادور ،رئي�س الواليات املتحدة املك�سيكية،
�إثر انهيار ج�سر قطار مرتو معلق وما نتج عنه من
وفيات و�إ�صابات.
وقال امللك �سلمان" :علمنا بنب�أ انهيار ج�سر

قطار مرتو معلق ،وما نتج عن ذلك من وفيات و�إ�صابات ،و�إننا
�إذ ن�شارك فخامتكم �أمل هذا امل�صاب ،لنبعث لفخامتكم ولأ�سر
املتوفني ول�شعبكم ال�صديق ب�أحر التعازي و�صادق املوا�ساة،
راجني للم�صابني ال�شفاء العاجل ،و�أن ال تروا �أي مكروه".
من جهته ،بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ،برقية عزاء وموا�ساة ،لفخامة الرئي�س �أندري�س

مانويل لوبيز �أوب��رادور ،رئي�س الواليات املتحدة املك�سيكية،
�إث��ر انهيار ج�سر قطار م�ترو معلق وم��ا نتج عنه م��ن وفيات
و�إ�صابات.
وق��ال �سمو ويل العهد" :بلغني نب�أ انهيار ج�سر قطار مرتو
معلق ،وما نتج عن ذلك من وفيات و�إ�صابات ،و�أعرب لفخامتكم
ولأ�سر املتوفني ول�شعبكم ال�صديق عن �أحر التعازي ،و�صادق
راجيا للم�صابني ال�شفاء العاجل".
املوا�ساةً ،

بحث تطوير العالقات مع الرئيس الفلبيني

ولي العهد يستعرض مع محمد بن زايد العالقات األخوية ودعم التعاون
جدة -وا�س

اجتمع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،يف جدة �أم�س ،مع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة.
ورحب �سمو ويل العهد يف بداية االجتماع ب�سمو ويل عهد �أبوظبي والوفد املرافق يف
زيارتهم احلالية للمملكة ،فيما نقل �سمو ويل عهد �أبوظبي حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإم��ارات العربية املتحدة �إىل �أخيه خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،فيما حمله �سموه حتيات خادم احلرمني
ال�شريفني ل�سمو رئي�س دولة الإمارات.
وج��رى خ�لال االجتماع ا�ستعرا�ض العالقات الأخ��وي��ة بني البلدين ال�شقيقني ،و�أوج��ه
التعاون امل�شرتك يف خمتلف امل�ج��االت و�سبل دعمه وتطويره� ،إىل جانب ا�ستعرا�ض
التطورات الإقليمية والدولية واجلهود املبذولة جتاهها.
ح�ضر االجتماع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزير

ديوان ويل عهد �أبوظبي حممد املزروعي .وكان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة
قد و�صل جدة �أم�س ،وكان يف ا�ستقباله لدى و�صوله مطار امللك عبدالعزيز الدويل �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع .كما كان يف ا�ستقباله �صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد
بن عبدالعزيز وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن
�سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع و�صاحب ال�سمو الأم�ير في�صل بن فرحان بن
عبدالله وزير اخلارجية ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء م�ست�شار الأمن الوطني
الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان.
على �صعيد �آخر �أجرى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل
الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز حممد العيبان .كما ح�ضر االجتماع من اجلانب الإماراتي �سمو ال�شيخ طحنون بن زايد العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،ات�صا ًال هاتف ًيا ،بفخامة الرئي�س رودريغو
نائب وزير الدفاع ،و�صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية� ،آل نهيان م�ست�شار الأمن الوطني ونائب الأمني العام يف املجل�س الأعلى للأمن الوطني علي دوترتي رئي�س جمهورية الفلبني.وجرى خالل االت�صال بحث العالقات الثنائية بني البلدين
ومعايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س ال��وزراء م�ست�شار الأمن الوطني الدكتور م�ساعد بن ال�شام�سي و�سفري دولة الإم��ارات لدى اململكة ال�شيخ نهيان بن �سيف �آل نهيان ووكيل ال�صديقني و�سبل تطويرها مبا يعزز التعاون امل�شرتك.

مساعدات طبية من
المملكة للسودان

اخلرطوم  -وا�س

�س ّلم مركز امللك �سلمان للإغاثة والأع�م��ال الإن�سانية �أم�س الأول الدفعة
الأوىل من امل�ساعدات الطبية لوزارة ال�صحة ال�سودانية ،التي تبلغ  52طنا
من �أدوية الطوارئ واملحاليل الوريدية وامل�ستهلكات الطبية املختلفة ملكافحة
فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد  ،)19 -لي�ستفيد منها  1.588.883فردا.
وقام بت�سليم امل�ساعدات  -نيابة عن املركز � -سفري خادم احلرمني ال�شريفني
ل��دى ال���س��ودان علي ب��ن ح�سن جعفر ،ووكيلة وزارة ال�صحة ال�سودانية
الدكتورة ي�سرا حممد عثمان يف العا�صمة اخلرطوم .ويهدف امل�شروع لدعم
امل�ست�شفيات احلكومية ال�سودانية باملحاليل الوريدية ال�ضرورية للتدخل
الطبي يف ح��االت ال �ط��وارئ ،و�إم ��داد امل�ست�شفيات بامل�ستلزمات الطبية
املنقذة للحياة ،وت�أمني �أدوية الأمرا�ض املزمنة ،وم�ستهلكات و�أدوية لأق�سام
الطوارئ مب�ست�شفيات وزارة ال�صحة ال�سودانية.

ضيوف الرحمن يشيدون بالخدمات المتميزة

مكة املكرمة -البالد

�أ�شاد عدد من �ضيوف الرحمن بالدعم الذي
يلقاه احل��رم��ان ال�شريفان وقا�صدوهما من
ل��دن حكومة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود –حفظه
الله -وبتنوع اخلدمات املقدمة من الرئا�سة
ال�ع��ام��ة ل���ش��ؤون امل�سجد احل ��رام وامل�سجد
النبوي بامل�سجد احل��رام و�سط منظومة من
الإج��راءات االح�ترازي��ة ،والتدابري الوقائية،
واال�شرتاطات ال�صحية.
و�أب� ��دى املعتمر �أح �م��د حم�م��ود ��ش��ري��ف من
جمهورية م�صر العربية �إعجابه باخلدمات
املقدمة والت�سهيالت ،ورفع �شكره وامتنانه
للمملكة حكوم ًة و�شعب ًا ،ملا لقيه من رعاية

اهتمام منذ بد�أ العمرة حتى �إمتامها وقال� :إن
هذه �أول عمرة له منذ بداية جائحة كورونا،
وت�ف��اج��أ مب��ا لقيه م��ن خ��دم��ات جليلة تعك�س
اهتمام ق�ي��ادة ه��ذه ال�ب�لاد امل�ب��ارك��ة ،م�شيد ًا
باخلدمات التي تقدمها �إدارة الأبواب وح�سن
تعامل من�سوبيها.
وحت��دث املواطن عمر �سراج عياد فقال� :إن
الدولة –رعاها الله -بذلت كل ما من �ش�أنه
خدمة احلرمني ال�شريفني وقا�صديهما ،ولقد
ر�أي��ت تنظيما مبهرا يرفع ال��ر�أ���س ،فجزاهم
الله خري اجلزاء حيث �سخروا كل الإمكانيات
خلدمة �ضيوف الرحمن ،و�شكر ًا حلكومتنا
الر�شيدة ،ول�ش�ؤون احلرمني على التنظيم
الأكرث من رائع وهذه اخلدمات املميزة التي

تعك�س اهتمام والة �أمرنا –حفظهم الله.-
و�أب ��دى ع��ادل حممد �أ� �ش��رف م��ن جمهورية
ب��اك���س�ت��ان الإ� �س�لام �ي��ة �إع �ج��اب��ه بالتقنيات
احلديثة التي �أطلقتها حكومتنا الر�شيدة،
وال �ت��ي ��س�ه�ل��ت ع�ل��ى امل�ع�ت�م��ر ع�م�ل�ي��ة ح�ج��زه
لأداء منا�سك العمرة ،وك��ذل��ك �أداء منا�سك
ال�صالة ،وكما �أ�شاد بالدعم الكبري الذي يلقاه
احل��رم��ان ال�شريفان ورواده�م��ا من حكومة
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل�ل��ك �سلمان بن
ع �ب��دال �ع��زي��ز ،وويل ع �ه��ده الأم�ي��ن �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان –
حفظهم الله ،-ومثمن ًا ال��دور الريادي الذي
حظيت به اململكة حكوم ًة و�شعب ًا يف خدمة
احلرمني ال�شريفني وقا�صديهما.

تعليم الهيئة الملكية بينبع
يوقع اتفاقية االعتماد المدرسي
جدة -يا�سر بن يو�سف

وقعت هيئة تقومي التعليم وال�ت��دري��ب ،ممثلة باملركز الوطني للتقومي والتميز
املدر�سي "متيز" ،م�ساء �أم�س ،اتفاقية تعاون مع �إدارة التعليم العام بالهيئة امللكية
بينبع ،وذلك مبقر هيئة تقومي التعليم والتدريب بالريا�ض.
وت ��أت��ي االت�ف��اق�ي��ة ال�ت��ي وق�ع��ت بح�ضور رئي�س هيئة ت�ق��ومي التعليم وال�ت��دري��ب
الدكتور ح�سام بن عبدالوهاب زم��ان ،ومدير عام قطاع التعليم بالهيئة امللكية
بينبع الدكتور ماهر ب��ن حممد عبدالرحمن ال�غ��امن� ،ضمن �سل�سة االتفاقيات
التي وقعتها هيئة تقومي التعليم والتدريب م�ؤخر ًا مع (� )22شركة �أهلية وعاملية
تقدمت بطلب احل�صول على االعتماد املدر�سي لعام  2021م.وتهدف االتفاقية
�إىل �إتاحة الفر�صة لإدارة التعليم العام بالهيئة امللكية بينبع بالت�سجيل وا�ستخدام
املن�صة الإلكرتونية اخلا�صة بهيئة تقومي التعليم والتدريب لإجراء التقومي الذاتي،
واال�ستفادة من الربامج التعريفية التي تقيمها الهيئة ،اخلا�صة بالتقومي واالعتماد
املدر�سي وفق ًا للمعايري وال�ضوابط املعتمدة لدى الهيئة.

االتصاالت تحذر من توريد وبيع األجهزة المخالفة

الريا�ض -البالد

حذرت هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات موردي �أجهزة االت�صاالت
من توريد وتوزيع وبيع الأجهزة املخالفة للموا�صفات املعتمدة من
الهيئة وم��ن �ضمنها �أج�ه��زة االت���ص��االت غ�ير املرخ�صة و�أج�ه��زة
مقويات ال�شبكة غري النظامية ،داعي ًة املخالفني �إىل �إعادة الأجهزة
املخالفة مل�صادرها �أو �إتالفها؛ تفاد ًيا لتطبيق العقوبات والغرامات
املالية املقررة عقب نهاية املهلة املحددة يف 5/7/2021م .
و�أو�ضحت �أن �أج�ه��زة االت�صاالت املخالفة تلحق �أ��ض��رارا بالغة
على ج��ودة االت���ص��االت؛ حيث تت�سبب مقويات ال�شبكة املخالفة
يف �إحداث تداخالت راديوية تنعك�س ب�شكل �سلبي على خدمات

االت�صاالت املتنقلة ،كما تت�سبب يف تدين م�ستوى اخلدمات لدى
امل�ستخدمني املجاورين لتلك الأجهزة املخالفة.
و�أ�شارت الهيئة �إىل �إطالق حمالت تفتي�شية بال�شراكة مع وزارة
التجارة والهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجل��ودة
وهيئة ال��زك��اة وال�ضريبة واجل �م��ارك يف �أ� �س��واق االت�صاالت
وتقنية املعلومات ت�شمل منافذ البيع وامل�ستودعات يف خمتلف
مناطق اململكة؛ لر�صد و�ضبط �أج�ه��زة االت���ص��االت املخالفة،
وات�خ��اذ العقوبات والإج ��راءات النظامية جت��اه املخالفني عقب
انتهاء املهلة املحددة ،والتي قد ت�صل �إىل  25مليون ريال ح�سب
نظام االت�صاالت.

كلمة

نهج قويم
اهتمام اململكة ب�ضيوف الرحمن نهج
اختطته منذ ت�أ�سي�سها وحتى هذا
العهد امليمون عهد خ��ادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب���ن عبد
العزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده
الأمني ،انطالق ًا من ر�سالتها ال�سامية
وت�شرفها بخدمة احلرمني ال�شريفني
وق��ا���ص��دي��ه��م��ا يف ك���اف���ة الأح������وال
والظروف ،فكانت وما زالت تن�شئ
وت�شيد امل�شاريع العمالقة والذكية
وتنفذ التو�سعات يف مدينتي مكة
املكرمة واملدينة امل��ن��ورة وامل�شاعر
امل��ق��د���س��ة ل��ت�����س��ه��ي��ل �أداء ال��ن�����س��ك
والزيارة يف �أجواء �إميانية �آمنة.
ولثقل اململكة الإ�سالمي �أكدت ر�ؤية
 2030ع��ل��ى �إت��اح��ة ال��ف��ر���ص��ة لعدد
ك��ب�ير م��ن امل�����س��ل��م�ين لأداء منا�سك
احل���ج وال��ع��م��رة وت��ن��ف��ي��ذ ���ش��راك��ات
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ف��ع��ال��ة م���ع ال��ق��ط��اع
اخلا�ص ورفع م�ستوى الوعي لدى
احلجاج واملعتمرين والعاملني يف
منظومتي احل��ج والعمرة و�إي��ج��اد
�آل��ي��ة ل��رف��ع م�ستوى التن�سيق بني
اجلهات ،كما انطلق برنامج خدمة
�ضيوف الرحمن لتي�سري ا�ست�ضافة
قا�صدي احلرمني ال�شريفني ،وتقدمي
�أف�����ض��ل اخل���دم���ات ل��ه��م ،م���ع �إث����راء
التجربة الدينية والثقافية.
وق����د ت��ع��ام��ل��ت امل��م��ل��ك��ة ب��ك��ف��اءة
تامة وحر�ص �شديد مع �ضيوف
ال��رح��م��ن وال�������زوار م��ن��ذ تف�شي
ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ح���ر����ص��� ًا على
�سالمتهم و�صحتهم حيث اتخذت
ال��ت��داب�ير االح�ترازي��ة والوقائية
ال�ل�ازم���ة ال��ت��ي متكنهم م��ن �أداء
�شعائرهم انطالق ًا من م�س�ؤوليتها
التاريخية ونهجها القومي ووفق ًا
ملا يقت�ضيه احلال ا�ستجابة لتطلع
ك��ث�ير م��ن امل�����س��ل��م�ين يف ال��داخ��ل
واخلارج لأداء املنا�سك والزيارة.

محليات
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شددت على أهمية لبس الكمامة والتباعد االجتماعي  ..الصحة:

اللقاحات آمنة وفعالة والتزموا باإلجراءات االحترازية

الريا�ض ـ البالد

�أكدت ال�صحة �أن اللقاحات امل�ستخدمة يف
اململكة �آمنة وفعّالة ب�إذن الله للوقاية من
الإ�صابة بفريو�س كورونا وم�ضاعفاته،
الفت ًة �أنها تخ�ضع لإ�شرتاطات عالية من
اجلهات املخت�صة وتعتمد �أعلى معايري
ال�����س�لام��ة والأم�������ان حُ
وت���ق���ق ال��ف��ع��ال��ي��ة
وامل�أمونية العالية.
و����ش���دًدت ع��ل��ى �أه��م��ي��ة التقيد بالتدابري
ال��وق��ائ��ي��ة م��ث��ل لب�س ال��ك��م��ام��ة والتباعد
االجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم امل�صافحة
للحد من انت�شار فريو�س كورونا حفاظا
على �صحة و�سالمة اجلميع.
ويف ن��ف�����س ال�����س��ي��اق �أع���ل���ن���ت ال�����ص��ح��ة
�إح�صائية جديدة مل�ستجدات كورونا يف
اململكة �أم�����س ت�ضمنت ت�سجيل 1016
حالة م�ؤكدة وتعايف  900حالة فيما بلغ
ع��دد احل��االت الن�شطة  9691حالة منها
 1346حالة حرجة .وبينت الإح�صائية
�أن �إجمايل عدد الإ�صابات يف اململكة بلغ
 422316حالة وبلغ عدد حاالت التعايف
 405607حاالت.
وفيما يخ�ص الوفيات فقد مت ت�سجيل 12
حالة حيث و�صل �إجمايل عدد الوفيات يف
اململكة  7018حالة "يرحمهم الله جميع ًا"
كما مت �إجراء  72188فح�صا خمربيا.
من ناحية �أخ��رى ك�شفت وزارة ال�صحة،
�أم�س  ،عن ت�صدر الريا�ض لقائمة املناطق
ال�سعودية يف ع��دد الإ���ص��اب��ات اجلديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد خالل ال�ساعات
ال����ـ 24امل��ا���ض��ي��ة ،م�سجل ًة � 373إ���ص��اب��ة
جديدة؛ تلتها مكة املكرمة بـ 279حالة ،ثم
املنقطة ال�شرقية  125حالة.
وجاءت املدينة املنورة يف املرتبة التالية
ب��ـ 52ح��ال��ة ،ومنطقة ع�سري ب��ـ 44حالة،
ث��م منطقة ج���ازان ب��ـ 31ح��ال��ة ،ث��م منطقة
الق�صيم بـ ،29ثم منطقة تبوك بـ 27حالة،
ث��م منطقة ح��ائ��ل ب���ـ 18ح��ال��ة ،ث��م منطقة ون�����ص��ح��ت اجل���م���ي���ع .وك�����ش��ف��ت وزارة «الأعرا�ض املتوقعة من �أخذ اللقاح ب�سيطة ودع��ت ال���وزارة �إىل التوا�صل مع مركز
احل���دود ال�شمالية ب���ـ 13ح��ال��ة ،ومنطقة ال�صحة ،يف وق��ت �سابق ،عن الأع��را���ض جدًّا ،قد تكون �أملًا يف مكان احلقن يتح�سن ( )937للإ�ست�شارات والإ�ستف�سارات على
الباحة ب��ـ 13حالة ،ومنطقة اجل��وف بـ 7اجل��ان��ب��ي��ة امل��ت��وق��ع��ة امل�����ص��اح��ب��ة ل��ت��ن��اول بالكمادات الباردة� ،أو �شعو ًرا بال�صداع مدار ال�ساعة ،واحل�صول على املعلومات
حاالت ،و�أخريًا منطقة جنران بـ 5حاالت ..لقاح فريو�س كورونا امل�ستجد ،وقالت :والتعب يتح�سن بالإكثار من ال�سوائل» .ومعرفة م�ستجدات فريو�س (كورونا).

جوالت لتوعية المتسوقين
في األسواق والمجمعات التجارية

التخصصي ضمن أفضل  10شركات للتطور المهني
الريا�ض ـ البالد

حقق م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز
الأب��ح��اث بالريا�ض م���ؤخ��ر ًا ،امل��رك��ز الأول يف
القطاع ال�صحي ،وامل��رك��ز ال��راب��ع �ضمن قائمة
متنوعة من �أبرز � 10شركات وقطاعات حكومية
وخ��ا���ص��ة يف اململكة ل��ع��ام  ،2021ال��ت��ي تدعم
التقدم املهني ملوظفيها بح�سب درا�سة من�شورة
ل�شركة «لينكد �أن».
ي���أت��ي ذل���ك يف �إط����ار حت���ول امل���ؤ���س�����س��ة العامة
مل�ست�شفى امل��ل��ك في�صل التخ�ص�صي وم��رك��ز

الأبحاث �إىل م�ؤ�س�سة م�ستقلة غري هادفة للربح
و�ضمن ما تتميز به من بيئة عمل جاذبة.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أنها اعتمدت على �سبعة
عوامل رئي�سة تعك�س �أهم مالمح التقدم املهني
يف ال�����ش��رك��ات وال��ق��ط��اع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وه���ي:
ال���ق���درة ع��ل��ى حتقيق ال��ت��ق��دم امل��ه��ن��ي وتنمية
املهارات وا�ستقرار ال�شركة وا�ستقطاب الفر�ص
اخلارجية والتقارب بني املوظفني والتنوع بني
اجلن�سني واخللفيات التعليمية.
و�أكد معايل امل�شرف العام التنفيذي للم�ؤ�س�سة

إغالق  12مسجدًا
مؤقتاً في  6مناطق
الريا�ض ــ البالد

�أغ��ل��ق��ت وزارة ال�����ش���ؤون الإ���س�لام��ي��ة وال��دع��وة
والإر�شاد �أم�س  12م�سجدا م�ؤقت ًا يف  6مناطق
بعد ثبوت  12حالة �إ�صابة بفريو�س كورونا بني
�صفوف امل�صلني لي�صل جمموع ما �أُغ ِلق خالل 87
يوم ًا  1030م�سجد ًاُ ،فتِحَ  1001منها بعد االنتهاء
من التعقيم واكتمال اجلاهزية يف �إطار احلر�ص
على �سالمة مرتادي بيوت الله.
وبينت الوزارة يف تقرير �صادر ام�س �أن امل�ساجد
املغلقة ث�لاث��ة مبنطقة ال��ب��اح��ة وث�لاث��ة مبنطقة
اجل���وف واث���ن���ان مبنطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة واث��ن��ان
مب��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���ض وم�����س��ج��د مب��ن��ط��ق��ة الق�صيم
وم�سجد مبنطقة جازان .و�أ�شارت �إىل �إعادة فتح
 33م�سجدا ،منها واحد وع�شرون مبنطقة الق�صيم
وثالثة باملنطقة ال�شرقية وثالثة مبنطقة الريا�ض
واثنان مبنطقة مكة املكرمة واثنان مبنطقة الباحة
وم�سجد مبنطقة اجلوف وم�سجد مبنطقة املدينة
املنورة وذلك بعد اكتمال الإج��راءات االحرتازية
كافة من التعقيم وال�صيانة.
ودعت يف ختام بيانها اليومي امل�صلني ومن�سوبي
امل�����س��اج��د �إىل االل���ت���زام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات اخل��ا���ص��ة
بالإجراءات االحرتازية عند ذهابهم للم�ساجد ومن
ذلك لب�س الكمامة و�إح�ضار ال�سجادة اخلا�صة بهم
وحتقيق التباعد اجل�سدي ل�سالمتهم.

العامة مل�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز
الأبحاث الدكتور ماجد الفيا�ض �أن تعزيز بيئة
العمل وتطويرها والتحفيز الوظيفي و�إتاحة
الفر�ص لتوظيف اخل�برات واملهارات املتعددة
واملتنوعة للعاملني يف خمتلف تخ�ص�صاتهم
يُ�سهم ب�شكل فعال يف جن��اح ر�ؤي���ة امل�ؤ�س�سة
يف �أن ت��ك��ون اخل��ي��ار الأم��ث��ل لكل مري�ض يف
جم��ال ت��ق��دمي ال��رع��اي��ة التخ�ص�صية وترجمة
ر�سالتها التي تركز على خدمة املجتمع بتوفري
�أعلى م�ستويات الرعاية ال�صحية التخ�ص�صية

وتقدمي �أف�ضل جتربة للمر�ضى يف بيئة تعليمية
وبحثية متكاملة ا�ستناد ًا على  6قيم رئي�سة
وه���ي :ال�����س�لام��ة ،وال��ت��م��ح��ور ح��ول املري�ض،
والتميز ،وامل�س�ؤولية ،وال�شفافية ،والتعاون.
و�أ����ض���اف ال��دك��ت��ور ال��ف��ي��ا���ض �أن ر�أ�����س امل��ال
الب�شري ه��و م�صدر ق��وة �أي م�ؤ�س�سة و�أه��م
م��ورد لديها م��ا يتطلب تهيئة البيئة املحفزة
ال��ق��ادرة على ا�ستثمار االم��ك��ان��ات وامل��ه��ارات
والكفاءات الفردية واجلماعية لتحقيق الأهداف
اال�سرتاتيجية.

 % 72نسبة تفاعل المجتمع
إيجابيا مع الجائحة برمضان
الريا�ض ــ البالد

ق ّلل املجتمع ال�سعودي يف �شهر رم�ضان من ح�ضور املنا�سبات
االجتماعية بن�سبة  ،%72ك�شفت ذلك نتائج ا�ستطالع �أجراه
املركز ال�سعودي ال�ستطالعات ال��ر�أي حول �سلوك املجتمع
يف �شهر رم�ضان مقارنة بال�شهر املا�ضي لهذا العام 1442ه-
2021م ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ق ّلل املجتمع من زيارات الأقارب
بن�سبة  ،%46وم��ن زي���ارات الأ���ص��دق��اء بن�سبة  ،%54ويف
املقابل زاد ق�ضا�ؤه وق ًتا �أطول مع الأ�سرة بن�سبة .% 49
كما ك�شفت النتائج �أن ممار�سة الريا�ضة يف �شهر رم�ضان مل
تتغري عن ال�شهر املا�ضي لدى  ،%42يف حني ارتفعت -يف
�شهر رم�ضان -م�شاهدة املجتمع التلفاز بن�سبة ،% 38.7
وا�ستخدام اجلوال بن�سبة  ،% 38.8وزادت �ساعات الت�سلية
لدى .%52.1
�أما الت�سويق ،فلم تت�أثر امل�شرتيات عرب التطبيقات واملواقع
الإل��ك�ترون��ي��ة ع��ن م�ستواها ال�سابق ل��دى  ،%48.4ويبدو
�أن الأم��ر راج��ع �إىل ارتفاع الأ�سعار؛ حيث �أ�شار � %42إىل
ارتفاعها يف �شهر رم�ضان ،وقد �أفاد  %68بعدم ت�أثري الإعالن
التجاري املكثف يف �شهر رم�ضان على قراراتهم ال�شرائية.
والنتيجة املفاجئة الأخ���رى ه��ي ع��زوف الغالبية ()%79
عن الأك��ل يف املطاعم يف �شهر رم�ضان ،وال يعني ذلك عدم
ال�شراء ،و�إمنا يعني عدم اجللو�س يف املطاعم.
النتائج الأخرى التي ك�شف عنها اال�ستطالع هي �أن �ساعات
ال��ن��وم زادت يف �شهر رم�ضان ل��دى  %25ف��ق��ط ،والن�سبة

تبوك ــ البالد

د���ش��ن �أم��ي�ن م��ن��ط��ق��ة ت��ب��وك امل��ه��ن��د���س
دروي�ش بن علي �آل حمفوظ � ،أم�س ،
حملة "ممتثل" مبنطقة تبوك ،بح�ضور
امل�شرف العام على الإدارة العامة لدعم
ومت��ك�ين الأم���ان���ات ب����وزارة ال�����ش���ؤون
البلدية والقروية والإ�سكان املهند�س
ع��ب��دال��ل��ه ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن �سعيد,
وم�شاركة الفرق الرقابية والتطوعية
ب�أمانة املنطقة ،والتي تهدف �إىل رفع
درج��ة امتثال املجتمع وجميع املحال
التجارية والغذائية يف جميع الأ�سواق
وامل��ج��م��ع��ات وم��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع باملنطقة
للإجراءات ال�صحية والوقائية ،وذلك
بتفعيل العديد من الأن�شطة والربامج
ذات العالقة .و�أو���ض��ح �أم�ين تبوك �أن
حملة " ممتثل " املطلقة يف اح���د "
امل��والت " التجارية هي املرحلة التي
ي�صل �إليها ال��ف��رد م��ن مرحلة املتلقي
ملرحلة امل��ب��ادر ،و�أه���م �أه���داف احلملة
ور���س��ال��ت��ه��ا ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب�أهمية

االمتثال وااللتزام بال�ضوابط ال�صحية
واملحافظة على لب�س الكمامة والتباعد
اجل�سدي وتعقيم وغ�سل اليدين ب�شكل
م�ستمر ،وال���ت���زام امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة
والتموينية ب��الإج��راءات الوقائية من
قيا�س احلرارة وتوفري املعقمات ،كذلك
املل�صقات الأر�ضية لتو�ضيح م�سافات
ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي ,م�����ش�ير ًا �إىل �أن
املبادرة �شملت العديد من امل�ستهدفات
والر�سائل التوعوية وكان من �أبرزها
ا�ستخدام الفن الت�شكيلي ,بالإ�ضافة
�إىل توعية املجتمع من خالل ا�ستخدام
املل�صقات التوعوية املوحدة مع مراعاة
جانب اللغات وا�ستخدام الرتجمة فيها
وحت��دي��د م��وظ��ف باللغة الإجن��ل��ي��زي��ة
للتو�ضيح للزوار الأجانب بالتعريف
باحلملة �إ�ضافة �إىل ا�ستخدام مكربات
ال�صوت يف املجمعات الكربى باللغتني
العربية والإجنليزية حتمل الر�سائل
ب�أهمية تطبيق الإج��راءات االحرتازية
لرواد املوالت والعاملني فيها.

 10اشتراطات للسكن الجماعي للعمال بمكة
مكة املكرمة ـ �أحمد االحمدي

الباقية ( )%75توزعت ن�سبهم بدرجة متقاربة بني من ّ
قل
نومهم (� ،)%36أو مل يتغري ع��دد �ساعات نومهم (،)%39
وه��ذه النتيجة ت�شري �إىل �أن غالبية املجتمع مل يغري منط
حياته كثريا يف �شهر رم�ضان مقارنة مبا قبله ،وي�ؤيد ذلك
�أن  %58ر�أوا �أن مزاجهم وانفعاالتهم ال�شخ�صية مل تتغري
يف �شهر رم�ضان مقارنة بال�شهر ال�سابق .و�أن  %81ر�أوا �أن
ان�ضباطهم يف العمل مل يتغري �أي�ضا ،كما �أن  %78.8مل تتغري
�ساعات ا�ستئذانهم.

�أع���ل���ن���ت وك����ال����ة اخل����دم����ات ب����أم���ان���ة
ال��ع��ا���ص��م��ة امل��ق��د���س��ة ع���ن ا���ش�تراط��ات
ال�سكن اجلماعي للأفراد والإج��راءات
االح��ت��رازي�����ة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ف�يرو���س
ك��ورون��ا يف م�ساكن ال��ع��م��ال ،م���ؤك��دة
متابعة تطبيق اال�شرتاطات و�إ�صدار
املخالفات بحق املخالفني.
ول��ف��ت��ت الإدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ن�����ش���آت
ال��ت��ج��اري��ة �إىل �أن �أب����رز ا���ش�تراط��ات
ال�����س��ك��ن اجل��م��اع��ي ل�ل��أف���راد الفح�ص
الدوري حلرارة الأفراد بوا�سطة ميزان
احل���رارة الليزري ،وتوفري املطهرات
و�أدوات ال��ت��ع��ق��ي��م يف ك��اف��ة م��راف��ق

ال�سكن ،وتوفري الكمامات والقفازات
ال��وق��ائ��ي��ة ال�صحية ذات اال���س��ت��خ��دام
ال��واح��د ،وفتح و�إغ�لاق �أب��واب دخول
ال�سكن اخلارجي ب�شكل �أوتوماتيكي.
و�أ���ض��اف��ت �أن اال���ش�تراط��ات ت�ضمنت
ك���ذل���ك ت���وف�ي�ر غ����رف ع����زل منف�صلة
للحاالت الطارئة والقادمة من اخلارج،
وعمل �صنابري املياه واملغا�سل بتقنية
اال�ست�شعار ،وجدولة تطهري الدورات،
وتركيب �أجهزة تعقيم داخ��ل با�صات
العمال ،والتعاقد مع �شركة متخ�ص�صة
للنظافة وجمع النفايات داخل ال�سكن،
والتعاقد مع �شركة متخ�ص�صة ملكافحة
�آفات ال�صحة.

الرأي
اخلمي�س  24رم�ضان 1442هـ املوافق  6مايو 2021م ال�سنة  90العدد 23342

نقطة ارتكاز

سمو ولي العهد وإنجازات الرؤية

وبذهن متوقِّد ق َّدم �سمو �سيدي ويل العهد الأمري
بكل و�ضوح و�شفافيةٍ ،
حممد بن �سلمان  -حفظه الله  -يف لقائه الذي مت بثه قبل �أيام بيانًا �شاملاً
واف ًيا بالأرقام والإح�صاءات ملا َّمت �إجنازه خالل املرحلة الأوىل من ر�ؤية
اململكة  ،2030تلك الر�ؤية الطموحة التي تتحرك فيها كل �أجهزة الدولة
بتوجيهات ودعم وعناية موالي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز � -أيده الله  -فخالل الأعوام اخلم�سة املا�ضية مت ت�أ�سي�س البنية
التحتية لالنطالق يف تنفيذ خطط الر�ؤية وبراجمها ،ومتكني مبادراتها
املختلفة� ،إذ مت بناء الهياكل امل�ؤ�س�سية والت�شريعية ،وو�ضع ال�سيا�سات
العامة لها.
وت�ؤكد امل�ؤ�شرات ما حققته الر�ؤية من �إجنازات يف خمتلف املجاالت،
ُو�سع
فعلى ال�صعيد االقت�صادي مت توفري بيئة تدعم �إمكانات الأعمال وت ِّ
القاعدة االقت�صادية يف اململكة ،مما �أدى �إىل زيادة �أ�صول �صندوق
اال�ستثمارات العامة لتبلغ نحو  1.5تريليون ريال يف عام 2020م
بح�سب الأرقام املعلنة ،ومت تطوير التقنيات املالية ،وحتفيز بيئة ريادة

الأعمال؛ مما �ساهم يف جعل ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول" �إحدى
�أكرب � 10أ�سواق مالية حول العامل ،كما تطور االقت�صاد الرقمي حتى
�أ�صبحت اململكة الأوىل على م�ستوى جمموعة الع�شرين يف جمال
التناف�سية الرقمية ،و َّمت تن�شيط قطاع ال�سياحة ،ورفع ن�سبة �إ�سهامه
يف الناجت املحلي ،وتطوير وجهات �سياحية متنوعة يف اململكة ،بهدف
�سجل
توليد فر�ص عمل جديدة لل�شباب يف هذا املجال الواعد الذي َّ
خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية منو ًا بن�سبة  ،٪14مما جعل قطاع
ال�سياحة يف ال�سعودية الأ�سرع منو ًا على م�ستوى العامل.
تن�س ال��ر�ؤي��ة احل�ف��اظ على البيئة واحل��ر���ص على ا�ستدامتها
ومل َ
وحمايتها يف خ�ضم جهودها و�سعيها ال��د�ؤوب لتطوير االقت�صاد،
و َّمت خالل الفرتة املا�ضية �إن�شاء �سبع حمميات طبيعية حلفظ الأنواع
النباتية واحليوانية يف اململكة.
وعلى ال�صعيد االجتماعي ُبذلت جهو ٌد كثرية لتح�سني م�ستوى جودة
احلياة ،وتطورت اخلدمات ال�صحية والتعليمية ،كما تطورت اخلدمات

الإ�سكانية ،وزادت ن�سبة متلك املواطنني للم�ساكن ،ومت توفري ال�سـكن
املالئـم للم�شـمولني بخدمـات ال�ضمـان االجتماعـي ومـن فـي حكمهـم،
وفـق نظـام التملــك �أو االنتفــاع ،وذلــك بال�شــراكة مــع القطــاع غيــر
الربحــي الذي منا وتطور ب�شكل غري م�سبوق يف خمتلف املناطق.
ومن �أبرز منجزات الر�ؤية تعزيز ثقافة النزاهة وال�شفافية �سواء على
امل�ستوى احلكومي �أو حتى على امل�ستوى الفردي ،وت�شري الأرقام
والإح�صاءات الر�سمية �إىل �أن جمموع ما ا�سرتدته اخلزينة العامة
للدولة من ت�سويات مكافحة الف�ساد بلغ  247مليار ريال خالل الأعوام
الثالثة املا�ضية فقط.
وم��ع بداية ه��ذا العام 2021م انطلقت املرحلة الثانية من ر�ؤي��ة
اململكة  ،2030و�سوف ت�ستمر حتى عام 2025م ،ومن املخطط
له يف ه��ذه املرحلة �أن يتم دف��ع عجلة العمل ل��زي��ادة الإجن��ازات
املتحققة ،وبالقطع ف�سوف يتم تطوير برامج الر�ؤية وحتديثها
بح�سب امل�ستجدات االقت�صادية واالجتماعية وم��ا ي�ستجد يف
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العامل من جمريات� ،إذ �سيتم �إع��ادة هيكلة بع�ض برامج الر�ؤية
احلالية ،و�إن�شاء برامج جديدة ،وبالقطع ف�سوف ي�ستمر تعزيز
النمو االقت�صادي ،وت�سهيل بيئة الأعمال يف اململكة� ،إ�ضافة �إىل
زيادة تعزيز دور الأفراد والقطاع اخلا�ص يف حتقيق الر�ؤية ،من
خالل التو�سع يف توظيف القدرات وا�ستثمار الإمكانات املتاحة
لتحقيق املزيد من النجاح والتقدم.
�أكادميي وكاتب ر�أي
@GhassanOsailan

ّ
التلذذ بالقرآن الكريم
علي خضران القرني

وزارة الداخلية
والقرار الحكيم
ا�ستمعت كما ا�ستمع غريي ،قبل �أيام �إىل
ت�صريح امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م الإدارة العامة
ملكافحة املخدرات ،ب��وزارة الداخلية ،عرب
و�سائل الإعالم املقروءة وامل�سموعة ،مبنع
دخول اخل�ضروات والفواكه اللبنانية �إىل
اململكة �أو عبورها م��ن �أرا�ضيها ،نتيجة
للم�ضبوطات املتكررة عرب املنافذ من لبنان
عرب (�شاحنات) نقل الفواكه واخل�ضروات
وال �ت��ي حت �ت��وي ع �ل��ى ك �م �ي��ات ك �ب�يرة من
املخدرات املتنوعة.
ورغ ��م ال�ت��وا��ص��ل ب��ال �ط��رق ال��ر��س�م�ي��ة مع
اجل� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة يف ل �ب �ن��ان واط�لاع �ه��ا
على خلفية الأم��ر وطلب و�ضع ح��د لهذه
املخالفات �إ ّال �أنها مل تتجاوب.
وح �م��اي��ة ل �ل��وط��ن وامل ��واط� �ن�ي�ن م ��ن ت�ك��رر
ت�صدير ه��ذه ال�سموم القاتلة �إىل اململكة
تعدي ًا على �أمنها و�أمانها من فئات د�أب��ت
على ممار�سة الإجت��ار باملمنوعات القاتلة
وت�صديرها لل�شعوب الآم �ن��ة ،ل�ل�إ��ض��رار
ب���ش�ع��وب�ه��ا ،ومب ��ا ي�ت�ع��ار���ض واالت �ف��اق��ات
ال��دول �ي��ة ال �ت��ي حت ��رم مم��ار� �س��ة م�ث��ل ه��ذه
الآف��ات وتداولها دولي ًا وقانوني ًا ومعاقبة
ممار�سيها وحتكيم العدالة بحقهم!
و�أم ��ام ه��ذا اخلطر فقد ات�خ��ذت ال��دول��ة -
�أي��ده��ا ال�ل��ه – ممثلة يف وزارة الداخلية
موقف ًا حا�سم ًا بوقف ه��ذا اخلطر الداهم
وي �ت �م �ث��ل يف م �ن��ع دخ � ��ول اخل �� �ض��روات
والفواكه اللبنانية وما يف حكمها للمملكة
�أو امل��رور عرب �أرا�ضيها حماية ملواطنيها
و�أم�ن�ه��ا البيئي م��ن تف�شي ه��ذه ال�سموم
فيها.
لقد �أح�سنت الدولة – �أيدها الله – ممثلة
يف وزارة الداخلية ،بهذا الإجراء طاملا �أن
اجلهات امل�س�ؤولة يف لبنان مل تتعاون معها
يف احل��د م��ن مت��ادي مواطنيها واملقيمني
على �أر��ض�ه��ا م��ن مم��ار��س��ة ه��ذه الأع �م��ال
الإج��رام�ي��ة والإجت ��ار ب��امل�خ��درات املحرمة
دولي ًا وقانونياً.
خامتة� :إن ما قامت وتقوم به الإدارة العامة
للمخدرات ب��وزارة الداخلية عرب تاريخها
الطويل امل�شرف من �إجن ��ازات رائ��دة يف
تعقب مروجي املخدرات حملي ًا وخارجي ًا
ب��ال�ت�ع��اون م��ع رج��ال اجل �م��ارك م��ن خالل
املنافذ واحلد من ن�شاطها وتغرمي وجمازاة
من جبلوا على ممار�سة هذه الآفات القاتلة،
حماية لأم ��ن اململكة وم��واط�ن�ي�ه��ا ،جهود
ملمو�سة وم���ش��اه��دة ي��درك�ه��ا البعيد قبل
القريب.
وقد كان لقرار وزارة الداخلية مبنع دخول
اخل�ضروات والفواكه اللبنانية �إىل اململكة
�أو ع�ب��وره��ا م��ن �أرا��ض�ي�ه��ا� ،أث ��ره الفاعل
و� �ص��داه احل���س��ن حم�ل�ي� ًا وع��امل �ي �اً ،ب��ل هو
�إج��راء �صائب حلماية اململكة ومواطنيها
من تف�شي هذه ال�سموم القاتلة فيها ،ف�أمن
اململكة وحماية مواطنيها من ترويج هذه
املواد ال�سامة بني �صفوفهم (خط �أحمر) ال
ميكن جتاوزه� ،أو ال�سكوت عليه ،و�ستظل
بالدنا حكوم ًة و�شعباً ،درع ًا واقي ًا وج�سر ًا
م�ن�ي�ع� ًا �أم � ��ام ه ��ذا ال �غ��زو اخل �ط�ي�ر ال��ذي
ي�ستهدف �أمننا و�صحة مواطنينا ب�إذن الله.
وبالله التوفيق
gmail.com@Ali.kodran7007

الفكر وتعلو الهمم.
ما �أجمل �أن نقف �أمام الله تعاىل
فما �أج�م��ل �أن نتلذّذ ب��ال�ق��ر�آن،
يف كل الأحوال والأوقات بكل
فهو من �أعظم �أ�سباب ال�سعادة
خ�ضوع وم��ا �أج�م��ل �أن نرتل
يف احلياة ،ويف الآخرة من �أهم
�آياته بكل خ�شوع.
�أ�سباب النجاة .بركة يف العمر
فبالقر�آن الكرمي تزيد �سعادتنا
والأوق � ��ات وزي� ��ادة يف املثوبة
ون�ح��ن ن�ح� ّل��ق يف ه��ذا امللكوت
واحل �� �س �ن��ات�� ،ش�ف��اء للنفو�س
ن�ست�شعر ال � ّرح �م��ات ال� ّرب��ان�ي��ة
عبد الناصر بن علي الكرت
ُ
املثقلة والأج�ساد املتبعة.
ون���ش�ع��ر ب��ال� ّن�ف�ح��ات الإمي��ان �ي��ة
ت �� �ش��رق وج � ��وه �أه � ��ل ال� �ق ��ر�آن
فتالوته ت�شرح ال�صدور وتبعث
على ال��راح��ة واالط�م�ئ�ن��ان ،وت��د ّب��ر �آي��ات��ه تهدينا احلكمة و تزيد يف الدنيا بالو�ضاءة ويلب�سهم يف الآخ��رة ت��اج الكرامة .و�أه��ل
القر�آن تعرفهم ب�سيماهم و�أخالقهم ،الذين جعلوه منهاج حياة
الإميان ،وتع ّلمه وتعليمه رفعة للمقام وعل ٌو لل�ش�أن.
وما �أجمل �أن نتلذذ دوم� ًا بالقر�آن لنقرتب من الرحمن ون�أن�س ي�سرت�شدون ب�أمره وه��داه ويقفون عند ح��دوده ونواهيه ،فبان
بالكرمي املنّان فهو كتاب الله املبني وحبله املتنيو�صراطه امل�ستقيم �أثره يف حياتهم وتعامالتهم و�آدابهم وجميع �ش�ؤونهم.وما �أجمل
املنزّل على ر�سوله الكرمي بل�سان عربي مبنيّ ،ي�سره الله للذّكر �أن نهتبل ال�ساعات الطيبة مما تبقى من الع�شر الأواخر من ال�شهر
ففتح به �أعين ًا عمي ًا و�أ�سمع �آذان ًا �صم ًا و�أهدى قلوب ًا ُغلفا� ،ضمن املبارك مبالزمة كتاب الله العزيز تالوة وتدبر ًا وفهم ًا.فكم نحن
بحاجة �إىل التّلذّذ بالقر�آن الكرمي والت�أ ّمل يف �آياته البينات.
بها ال�سعادة ملن يتلوه حق تالوته ويتفقّه يف �أحكامه.
كتاب �أحكمت �آياته من لدن حكيم خبري فيه من املعجزات العظيمة
والنفائ�س الثمينة ما يدعو القارئ �إىل مزيد من الت�أ ّمل والتف ّكر
يتب�صر بوعي وحكمة ي�س ّبح اخلالق العظيم لقد ابتهجت كغريي عندما �سمعت الطفل ال�سعودي من املدينة
والتد ّبر  ..جتعل من ّ
املنورة الذي ختمت والدته ال�صينية القر�آن الكرمي مائة مرة �أثناء
�آناء الليل و�أطراف النّهار .
كتاب يهدي القلوب وينري احلياة ويبهج الأرواح ،رفيق ل�صاحبه حملها به وقد حفظ كتاب الله قبل ال�سابعة من عمره ،يرتله �أجمل
يف املدله ّمات و�شفيع له بعد املمات ..يرتقي به �أعلى ال ّدرجات .ترتيل بعدد من القراءات ويحفظ احلديث يعك�س
ي�ؤن�س الوح�شة ويوا�سي يف الغربة� .إذا �أقبلنا عليه بقلوبنا فزنا �أجمل �صور الرتبية الإ�سالمية ،لنعلم �أن الأم خري
وغنمنا ،و�إن هجرناه خ�سرنا وندمنا .به تطمئن الأرواح ويرتقي من يع ّد الأبناء للحياة.

وقفة:

تأثيرات زواج األطفال
ل��وف��اة ال�ف�ت�ي��ات يف ��س��ن  19-15يف
ح ��ددت الغالبية العظمى م��ن ال�ب�ل��دان
جميع �أنحاء العامل؛ وذلك لأن الإجناب
 18عا ًما كحد �أدنى ل�سن الزواج؛ لكن
امل�ب�ك��ر ج� � ًدا يف احل �ي��اة مي�ث��ل خماطر
ه��ذا ال يبدد امل�ع��دالت امل�ت��زاي��دة ل��زواج
كبرية على ج�سم الفتاة املراهقة؛ وال
الأطفال يف جميع �أنحاء العامل؛ عادة
�سيما يف البلدان النامية التي ال تتمتع
مي�ي��ل ال�ك�ث�ير م�ن��ا �إىل االع �ت �ق��اد ب ��أن
ب�أحدث رعاية �صحية؛ لذلك تواجه تلك
ه ��ذه امل�م��ار��س��ة امل ��ؤمل��ة م��وج��ودة فقط
الفتيات خماطر امل��وت ب�سبب ال��والدة
يف ال�ب�ل��دان النامية غ�ير الغربية التي
عباس
نيفين
وامل�ضاعفات املرتبطة باحلمل؛ وكذلك
يديرها دكتاتوريون!! وهذا تخيل بعيد
اخلطر املتزايد للإ�صابة بفريو�س نق�ص
كل البعد عن �أر���ض الواقع؛ قد تواجه
�أفريقيا وجنوب �آ�سيا تهمة تواجد �أعلى معدالت زواج للأطفال بها؛ �إال املناعة الب�شرية لأنهم كث ًريا ما يتزوجون من رجال �أكرب �سنًا لديهم خربة
�أن��ه يجب تو�ضيح �أن الثقافة الغربية بعيدة كل البعد عن احل�صانة من زوجية �أكرب؛ وهذا بدوره ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �إ�صابة الأطفال بفريو�س
نق�ص املناعة الب�شرية املوروث؛ ففي �أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى؛
ت�أثري زواج الأطفال �أي�ض ًا.
من املهم معاجلة الظروف التي تطورت يف ظلها هذه الديناميكية؛ فاحلرب تكون الفتيات اللواتي ترتاوح �أعمارهن بني  15و  19عا ًما �أكرث عر�ضة
الأهلية وال�صراعات الع�سكرية امل�ستمرة يف ال�صومال على �سبيل املثال؛ للإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية مبقدار  6-2م��رات مقارنة
�ساهمت يف ارتفاع حاالت زواج الفتيات يف �سن مبكرة؛ فغال ًبا ما ي�شعر بنظرائهن من الرجال.
تعمل العديد م��ن املنظمات غ�ير الربحية يف مكافحة زواج الأط�ف��ال
الآب��اء ب�أنهم يف�ضلون تزويج بناتهم لرجال �أك�بر �سن ًا والذين يوفرون
بنظرهم احلماية من العنف الدائر بد ًال من �إر�سال الفتيات �إىل املدر�سة؛ وت�سليط ال�ضوء على �أ� �ض��راره؛ فبني كل ث�لاث ن�ساء تزوجت واح��دة
�أي�ض ًا مناخ النيجر القا�سي وال��ذي ب��دوره �أدى �إىل تفاقم تلك امل�شكلة منهم قبل بلوغها اخلام�سة ع�شرة عام؛ ووفق ًا للإح�صائيات فقد تزوجت
حتى تقع م�س�ؤولية �إطعام الفتاة و�إ�سكانها على عاتق �شخ�ص �آخر بد ًال �سبعمائة مليون امر�أة حول العامل قبل بلوغهن �سن الثامنة ع�شرة.
من الأب؛ وكذلك يف �أفغان�ستان والتي غال ًبا ما تكافح العائالت فيها من
�أجل توفري تكاليف التعليم ب�سبب كره الن�ساء املتجذر بعمق يف الثقافة.
Nevenabbas88@gmail.com
ال ت�ؤثر هذه املمار�سة �سل ًبا على تعليم املر�أة �أو �شكل م�ستقبلها فح�سب؛
@NevenAbbass
بل ت�ؤثر � ً
أي�ضا على �صحة املر�أة فاحلمل املبكر هو �أحد الأ�سباب الرئي�سية

أسرار الصمت
ملاذا تتحدث عن كل ما يخ�صك ،بحجة انك تعرف املتحدث
اليه جيد ًا� ،أو بدافع ارحتت له نف�سياً؟
ملاذا تعطي النا�س مفاتيح �أذيتك بنف�سك؟
ملاذا تذكر نقاط �ضعفك و�أماكن وجعك؟
ثم ت�أتي بعد ذل��ك تندب خيانة �صديق �أو طعن قريب� ،إن
ال�ك�لام ف��ن وذوق وم�ه��ارات �أم��ر نعرفه جميعنا ،ون�سعى
دائم ًا وعلى ال��دوام لتعلمه و�إتقانه �إال �أن ال�سكوت هو فن
م��ن ن��وع �آخ��ر ،يحفظك م��ن ك��ل �أذي ��ة ،وم��ن ك��ل ��س��وء ،فن
ال�سكوت ال يعني ال�صمت فح�سب ،بل يعني ما بعد ال�صمت
م��اذا �سيكون ،فال�صمت �أداة ا�ستفزاز بارعة يف �إخ��راج

ما يف قلوب النا�س عنك ،وال�صمت �أداة �أمان حتفظك من
ك�شف نقاط �ضعفك للآخرين ،وال�صمت �أداة جتعلك تتقن
اال�ستماع ملن هم حولك ،وال�صمت �سالح حلل الأزم��ات
باللني ،بعيد ًا عن العنف والقوة ال�صمت ترفّع عن املجادلة
والنقا�ش ،وعن التفاهات والنزاعات ،وعن تف�سريات الكالم
فال�سكوت فن عميق �صعب التمر�س واملمار�سة ،فهو �أقوى
بالتعبري� ،أ�صدق يف تو�صيل الر�سالة ،و�أعمق يف الت�أثري
لذلك ،امل�سرح ال�صامت �أ�صعب و�أ�صدق و�أق��وى من ذاك
امل �ل��يء ب��ال�ك�لام ،وال �ف��ن ال���ص��ام��ت �أرق ��ى و�أع �م��ق م��ن ذاك
املح�شو بالكلمات .ال�صمت يطلق العنان للجميع �أن يك�شف

د.لؤي بن بكر الطيار

تطوير المناهج الدراسية
واستراتيجيات الغد
�أط�ل�ع��ت ع�ل��ى امل �ق�ترح ال ��ذي �أ� �ص��دره م��رك��ز تطوير
امل�ن��اه��ج يف وزارة التعليم وال ي ��زال ق�ي��د التقييم
خلطط درا�سية مطورة لعام  ،1443وذلك من اخلطط
املطورة املقرتحة التي تعد جزءا من الدليل ال�شامل
للخطط ال��درا� �س �ي��ة وت�خ����ص امل��رح�ل�ت�ين االب�ت��دائ�ي��ة
واملتو�سطة وال�سنة الأوىل امل�شرتكة م��ن املرحلة
الثانوية والتي ت�شمل مدار�س التعليم العام ومدار�س
حتفيظ القران الكرمي واملدار�س ال�سعودية باخلارج
والرتبية اخلا�صة والتعليم امل�ستمر ،حيث �شملت هذه
املقرتحات تغيريات جذرية وتطويرية و�شاهدت ما
ت�ضمنت اخلطط الدرا�سية من العمل بنظام الف�صول
الدرا�سية الثالثة بحيث ميتد كل ف�صل  13ا�سبوعا
ويكون للمواد �ساعات تتم درا�ستها من بعد با�ستثناء
مادة الرتبية البدنية واطلعت على ما ت�ضمنته اخلطط
من مواد جديدة لبع�ض املراحل الدرا�سية وتعديالت
على م�سميات وحمتوى مواد درا�سية موجودة حاليا
كمادة الرتبية اال�سرية التي ا�صبح ا�سمها مهارات
حياتية و�أ�سرية وحتوي م�سمى مادة الرتبية البدنية
�إىل الرتبية البدنية وال��دف��اع ع��ن النف�س و�إ�ضافة
مادتي املهارات الرقمية والتفكري الناقد.
ومن خالل تتبع للتطور ال��ذي ت�ضمنته تلك اخلطط
ف��إن ذل��ك يعد جانبا مهما لتغيري ال��روت�ين ال��ذي ظل
�أع��وام��ا يف التعليم و�أ�شيد مبا ت�ضمنته اخلطة من
�إ� �ض��اف��ة م��ادت��ي امل �ه��ارات ال��رق�م�ي��ة ال �ت��ي ت��رف��ع من
ذهنية الطالب وت�شحذ هممهم نحو الإب��داع و�أي�ض ًا
مادة التفكري الناقد التي تدفع الطالب �إىل االبتكار
والتجديد و�أهمية وجود الدفاع عن النف�س يف مادة
الرتبية البدنية التي ت�سهم اي�ض ًا يف تن�شيط خاليا
اجل�سم وتعلم املهارات الريا�ضية من خالل الريا�ضة،
ومن املميز جدا �أن يكون لدى �أجيالنا ثقافة تعليمية
ب���ش��أن امل �ه��ارات احل�ي��ات�ي��ة والأ� �س��ري��ة ال�ت��ي ت��ؤه��ل
الأجيال مل�ستقبل يرتفع فيه جانب التثقيف الأ�سري
واالج�ت�م��اع��ي حتى نن�شئ �أج �ي��ا ًال لديها امل�س�ؤولية
وان يكون التعليم جماال �أ�سا�سيا ل�صناعة م�ستقبل
طموح.
ً
نعي�ش ر�ؤية �سعودية واعدة وتطورا يف كل املجاالت
وما�ضون �إىل حتقيق كل املنجزات يف وطن طموح
وحتت لواء قيادة حكيمة وما�ضون �سوي ًا يد ًا بيد �إىل
حتقيق كل االمنيات و�شتى النجاحات.
Loay.altayar@nco.sa

شهد فواز السهلي

لنف�سه عن نف�سه ،كيف يفكر ويف�سر اال�شياء دون دالالت
لها �سوى م�شهد �صامت يتيح له حرية التف�سري ،ال�صمت
فلتنج بنف�سك من منعطفات
تقرير نف�سي يعرب لك عنك ،لذلك ُ
احلياة ،تكلم قليالً ،وا�صمت كثري ًاِ ،
اعط معلومات �سطحية
عنك ،ال تتعمق يف احلوار والنقا�ش مع �أي �شخ�ص ال تثق
به ،و�إن وثقت به ،ال تك�شف كل �أوراقك له ،و�إن كنت حتتاج
�إىل الكالم تكلم ملخت�ص يحفظ �سرك ويعطيك ر�أي ًا حمايد ًا
عنك ،وينجيك ويطورك من دون �أن ي�أتي يوم يذكرك ب�أنه
فعل لك �شيئ ًا من هذا انتبه .ال�سكوت فن ال يفهمه �سوى من
يتقن التعامل مع نف�سه.
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فجر الصحافة السعودية

مواجهة تحديات كفاءة الطاقة وترشيد االستهالك
الريا�ض -البالد

ناق�شت جلنة االقت�صاد والطاقة مبجل�س
ال�����ش��ورى يف اج��ت��م��اع��ه��ا ،ع�بر االت�����ص��ال
امل��رئ��ي ،برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س
اللجنة الدكتور في�صل �آل فا�ضل ،التقرير
ال�سنوي للمركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة
للعام امل��ايل 1442 / 1441ه��ـ ،بح�ضور
عدد من م�س�ؤويل املركز.
وب���ح���ث االج���ت���م���اع �إجن�������ازات امل��رك��ز
ال�����س��ع��ودي ل��ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة خ��ل�ال ع��ام
التقرير� ,إ�ضافة �إىل التحديات واحللول
التي من �ش�أنها تر�شيد ا�ستهالك الطاقة
يف املن�ش�آت احلكومية واخلا�صة واملباين
ال�سكنية.
كما بحث االج��ت��م��اع �أب���رز م��ا ورد يف
تقرير الأداء املحال �إىل اللجنة لدرا�سته
و�إع��داد ر�أيها وتو�صياتها ب�ش�أنه متهيدا
للعر�ض �أم��ام املجل�س للمناق�شة ،بهدف
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى االداء باملركز
وتطوير جودة العمل.
فيما ا�ستعر�ض �أع�ضاء اللجنة حوكمة
�أع��م��ال امل��رك��ز وا���س�ترات��ي��ج��ي��ت��ه ومت��ي��زه
امل���ؤ���س�����س��ي وب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل وال�����ش��راك��ات
واالتفاقيات مع الأجهزة احلكومية ومتكني
ال�����ش��رك��ات م���ن امل�����س��اه��م��ة االج��ت��م��اع��ي��ة،
وتعزيز اهتمامها بكفاءة الطاقة وتر�شيد
اال�ستهالك ،وما �أجنزه املركز من مبادرات
على جميع امل��راح��ل املتعلقة ب��درا���س��ات
اجلدوى ،الت�صميم ،التنفيذ.
واطلع االجتماع على ما �أجن��زه املركز
حيال القطاعات امل�ستهدفة لرفع كفاءة

الطاقة؛ مثل ال�صناعة ،توليد الكهرباء،
ون��ق��ل وت��وزي��ع الكهرباء وحتلية املياه
واالن��ت��اج امل���زدوج ع�ل�اوة على احل��د من
ا�ستهالك الطاقة ورفع كفاءة ا�ستخدامها
يف م�شاريع التنمية اجل��دي��دة بالرتكيز
ع��ل��ى ث��ل�اث جم�����االت رئ��ي�����س��ة؛ ال�����ش��ك��ل
احل�ضري وو�سائل النقل العام ،وتربيد
املناطق.

فئات املجتمع الن�شء والكبار.
و�أك���د �أع�ضاء اللجنة خ�لال اجتماعهم
مب�س�ؤويل املركز على �أهمية تبني املركز
للأدوات التقنية �سواء حلماية البيانات �أو
للتحول الرقمي يف �أعمال املركز ،وتطوير
�آل��ي��ات لت�شجيع اال���س��ت��ث��م��ار والتمويل
وتطوير الأع��م��ال واملحتوى املحلي يف
جماالت كفاءة الطاقة.

ولفت �أع�ضاء اللجنة النظر �إىل �أهمية
موا�صلة تنفيذ حمالت وبرامج توعوية
م��ت��ن��وع��ة ع���ن �أه��م��ي��ة ت��ر���ش��ي��د ا���س��ت��ه�لاك
الطاقة ،مع بناء م�ؤ�شرات قيا�س ،والدور
املمكن القيام به من قبل اجلهات احلكومية
الأخ������رى يف ت��ط��وي��ر ب���رام���ج ات�����ص��ال��ي��ة
للمجتمع تت�ضمن م��ب��ادئ وق��ي��م تر�شيد
اال���س��ت��ه�لاك ول��غ��ر���س ثقافته يف خمتلف

فتح فرع لمصرف عراقي في المملكة خطوة اقتصادية كبيرة
البالد  -مها العواودة

�أ�شاد املدير التنفيذي لرابطة امل�صارف
اخلا�صة العراقية علي ط��ارق م�صطاف
مبوافقة جمل�س ال��وزراء ال�سعودي على
ت��رخ��ي�����ص ف��ت��ح ف���رع ل��ل��م�����ص��رف الأه��ل��ي
العراقي يف اململكة م�ؤكدا لـ(البالد) �أن
ذل��ك ميثل خ��ط��وة ك��ب�يرة ومهمة لتمتني
ال��ع�لاق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة بني
البلدين ال�شقيقني.
و�أ���ش��ار �إىل �أن ال��ت��ع��اون االقت�صادي
ي�����ش��ه��د ت����ط����ورا م���ث���م���را ب���ع���د ت�����ش��ك��ي��ل

1.7

املجل�س التن�سيقي ال��ع��راق��ي
ال�������س���ع���ودي وال�����ذي
ي�������ح�������ت�������اج �إىل
وج��������ود ع�ل�اق���ات
م�������ص���رف���ي���ة ب�ين
ال��ب��ل��دي��ن ت�سهل
ح���رك���ة ال��ت��ج��ارة
واال�ستثمار وتزيد
من فر�ص

مليار ريال أرباح
السعودية للكهرباء

جدة -يا�سر بن يو�سف

�أعلنت ال�شركة ال�سعودية للكهرباء نتائجها املالية للربع الأول من
2021م ،حيث �سجلت �إيرادات ت�شغيلية بـمبلغ  13.35مليار ريال
فيما بلغ �إجمايل الربح  2.9مليار ري��ال ،والربح الت�شغيلي2.3
مليار ريال� ،أما �صايف الربح فبلغ 1.7مليار ريال ،وبلغ �إجمايل
حقوق امللكية  249.7مليار ريال يف نهاية الربع الأول . 2021
وت�أتي النتائج املالية لل�شركة عن الربع الأول 2021م ك���أول
نتائج ربعية لها بعد الغاء الر�سم احلكومي املقر عليها يف مطلع
عام 2018م وتنظيم �إيراداتها وفق منوذج قاعدة الأ�صول املنظمة
اع��ت��ب��ار ًا م��ن ب��داي��ة ال��ع��ام امل��ايل  ،2021وذل��ك تطبيقا ملجموعة
الإ�صالحات الهيكلية والتنظيمية واملالية ال�شاملة املقرة يف قطاع
الكهرباء� ،إن��ف��اذ ًا للأمر امللكي الكرمي ال�صادر يف �شهر نوفمرب
2020م ،حيث ا�ستهدفت اال�صالحات رفع م�ستوى اخلدمة املقدمة
للم�ستهلك ،و�إي��ج��اد بيئة حمفزة وج��اذب��ة لال�ستثمار يف قطاع
الكهرباءُ ،ت�سهم يف التنمية االقت�صادية ،وتتواكب مع متطلبات
ر�ؤية "اململكة . ”2030
وب��ي��ن��ت ال�����ش��رك��ة �أن����ه ���ض��م��ن تطبيق الإ����ص�ل�اح���ات الهيكلية
والتنظيمية واملالية ال�شاملة ،ب���دء ًا م��ن ال��رب��ع الأول 2021م،
انعك�س الغاء الر�سم احلكومي وتطبيق من��وذج قاعدة الأ�صول
املنظمة جوهري ًا على �إعادة هيكلة الو�ضع املايل لل�شركة وتعزيز
قدرتها على ا�ستيفاء م�ستحقاتها والوفاء بالتزاماتها املالية مبا يف
ذلك ال�سداد النقدي ملدفوعات الوقود وم�شرتيات الطاقة.
كما �أو�ضحت �أن من��وذج قاعدة الأ���ص��ول َ
املنظم ُة هو منهجية
خا�صة باملنظم تتما�شى مع املعايري العاملية ،وحت��دد امل�ستوى
املنا�سب للإيرادات (االيراد املطلوب) الذي يغطي تكاليف ال�شركة
الكف�ؤة ويحقق عائد ع��ادل على ر�أ���س امل��ال امل�ستثمر يف �أوج��ه
الن�شاط التي تنظمها هيئة املياه والكهرباءَ ،
وتت�ضمن تلك املنهجية
ا�ستمرار دعم احلكومة لل�شركة من خالل ح�ساب املوازنة بتغطية
�أي فرق بني الإيراد املطلوب املحدد من املنظم والإيرادات الفعلية
لل�شركة.

-

سوق المشتقات يوفر فرصا لالستثمار
امل��ال��ي��ة ل��ل��ع��ام امل����ايل 2020
الريا�ض -البالد
�أن ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام
�أك����د وك��ي��ل ه��ي��ئ��ة ال�����س��وق
امل��ا���ض��ي �شهد �إط��ل�اق �سوق
امل��ال��ي��ة ل��ل�����ش��رك��ات امل��درج��ة
امل�شتقات املالية يف اململكة،
وامل���ن���ت���ج���ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة
وذل����ك ان��ط�لا ًق��ا م��ـ��ن �أه����داف
عبد الله ب��ن غنام �أن الهيئة
الهيئة الإ�سرتاتيجية لتطوير
ع���م���ل���ت ع���ل���ى ف���ت���ح امل���ج���ال
ال�����س��وق امل��ال��ي��ة ،ولتحقيق
�أم��ام �سوق امل�شتقات املالية
�أه�����ـ�����داف ب���رن���ام���ج ت��ط��وي��ر
يف امل��م��ل��ك��ة وت���وج���ت ه��ذه
عبد اهلل بن غنام
القطاع امل��ايل ،ومتا�شيًا مـع
اجل��ه��ود ب�إطالقها ،وذل��ك يف
�إط���ار ت��وف�ير الفر�ص املتنوعة لال�ستثمار ر�ؤية اململكة  ،2030و�سـعيًا منهـا �إلـى �إيجـاد
يف ال�����س��وق امل��ال��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة� ،إذ يعـد بيئـة جاذبـة لال�ستثمار.
ومتثلـت انطالقة �سـوق امل�شـتقات املاليـة
تنويـع املنتجـات اال�ستثمارية والآل��ي��ات
املتاحـة فـي ال�سـوق املاليـة جاذب ًا لر�ؤو�س ببـدء ت��ـ��داول العقـود امل�سـتقبلية مل�ؤ�شـر
الأم����وال املحلية والأج��ن��ب��ي��ة ،و�أ���ش��ار �إىل (�إم تي  )30ك���أول منتـج للم�شـتقات املاليـة
�أن الهيئة تعمل ب��ا���س��ت��م��رار ع��ل��ى توفيــر يتـم تداولـه فـي ال�سـوق املاليـة ال�سـعودية،
البيئــة التنظيميــة املحفــزة لطـرح منتجات ك��م��ا �أت��ي��ـ��ح ال��ت��ـ��داول جلميـع ال��ع��م��ـ�لاء مـن
ا�سـتثمارية جديــدة وتطبيــق �آليــات عمــل امل�ؤ�س�سـات وال�شـركات والأف���راد علـى �أن
ال�ســوق وف ًقا لأف�ضل املمار�سـات العامليـة ،يقـوم الو�سـيط بقيـا�س م�لاءم��ة العميـل،
ومب��ا يتنا�سب مـع م�ستوى ن�ضج ال�سوق ومنــذ بدايــة �إطالق ال�ســوق فــي �أغ�ســط�س
امل���ال���ي���ة وي��ل��ب��ي االح���ت���ي���اج���ات امل��خ��ت��ل��ف��ـ��ة 2020م حتــى نهايــة العــام ،تــم تــداول
�أربعة �أنــواع مــن العقــود امل�ســتقبلية بقيمــة
للمتعامليـن فـي ال�سـوق.
و�أو���ض��ح التقرير ال�سنوي لهيئة ال�سوق تداوالت بلغــت  2.28مليــون ريــال.

تنظيم إعانة البحث عن عمل
يرفع كفاءة الخدمات
جدة -يا�سر بن يو�سف

مثمن ًا قرار مجلس الوزراء ..مدير رابطة المصارف العراقية:

الأع��م��ال ب�ين الطرفني وت��خ��دم ال�شركات
العراقية وال�سعودية على حد �سواء.
ور�أى �أن امل��واف��ق��ة ال��ك��رمي��ة ت���أت��ي
ل���ت���ع���زز م���وق���ف ال����ع����راق وان��ف��ت��اح��ه
ع��ل��ى ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وم��ط��اب��ق��ة عمل
امل�����ص��ارف املتقدمة وال��ب��ن��ك امل��رك��زي
ال��ع��راق��ي ملعايري االم��ت��ث��ال ومكافحة
غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب والتي
ي�شدد عليها البنك املركزي
ال�����س��ع��ودي لأع��ط��اء
الرتخي�ص.

السوق المالية:

وا�ضاف":نطمح ان يكون للم�صرف
االهلي العراقي دور ًا يف دعم امل�ؤ�س�سات
العراقية احلكومية واخلا�صة وتعزيز
وتر�سيخ العالقات مع جمتمع الأعمال
ال�سعودي خ�صو�صا بعد افتتاح منفذ
ع��رع��ر احل����دودي ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ،وال��ذي
يحتاج �إىل عالقات م�صرفية عالية لزيادة
احل��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة ونتطلع �أن يكون
للم�صرف دور يف ت�سهيل حت��وي�لات
احلجاج واملعتمرين العراقيني وتقدمي
اخلدمات لهم داخل اململكة".

�أو���ض��ح �صندوق تنمية امل���وارد الب�شرية
(ه���دف) �أن تنظيم �إع��ان��ة البحث ع��ن عمل
الذي وافق عليه جمل�س الوزراء �أم�س الأول
�سي�سهم يف رف��ع ك��ف��اءة خ��دم��ات الت�أهيل
والتدريب املقدمة من ال�صندوق للباحثني
وال��ب��اح��ث��ات ع��ن ع��م��ل وزي����ادة جاهزيتهم
لدخول �سوق العمل.
وبني ال�صندوق �أن التنظيم اجلديد يهدف
�إىل دع���م ال��ب��اح��ث�ين ع��ن ع��م��ل وحتفيزهم
لدخول �سوق العمل ،ورفع كفاءة اخلدمات
وب��رام��ج الت�أهيل وال��ت��دري��ب املقدمة لهم،
وتعظيم ا�ستفادتهم من اخلدمات ،كما ي�ساند
التنظيم اجلديد امل�ستفيدين منه يف رحلتهم
للبحث عن عمل ويعزز جاهزيتهم ومتكينهم
من فر�ص العمل.
و�أ���ش��ار �إىل �أن تنظيم �إع��ان��ة البحث عن
عمل� ،سي�ساهم يف تقليل اعتماد امل�ستفيدين

على الأ�شخا�ص غ�ير النظاميني لتحديث
بياناتهم �إلكرتونيًا �أو االط�لاع على �سرية
بياناتهم ،كما مُيكن للفئات غري امل�ستفيدة
م��ن ال��دع��م امل���ايل للتنظيم ،اال���س��ت��ف��ادة من
خدمات التدريب والتوظيف التي يقدمها
ال�صندوق.
ووف�� ًق��ا لقرار جمل�س ال���وزراء؛ يحل هذا
التنظيم ،حم��ل تنظيم �إع��ان��ة ال��ب��ح��ث عن
عمل ال�����ص��ادر ب��ق��رار جمل�س ال����وزراء رقم
( )353وتاريخ 1432/ 12/ 25هـ ،وتنظيم
املخ�ص�ص امل��ايل ل�صعوبة احل�صول على
عمل ال�����ص��ادر ب��ق��رار جمل�س ال����وزراء رقم
( )44وتاريخ 1435/ 01/ 29هـ.
و�سي�ستمر ال�صندوق يف �صرف الإعانة
املالية للم�ستفيدين احلاليني من برناجمي
�إع��ان��ة البحث ع��ن عمل واملخ�ص�ص امل��ايل
ل�صعوبة احل�صول على عمل ،حتى انتهاء
املدة املحددة ،وفق �سيا�سات الربناجمني.

خبراء ورجال أعمال:

الميزانية حققت نجاحا ملموسا في تنويع االقتصاد
البالد – مها العواودة -يا�سر بن يو�سف

ثمن عدد من اخلرباء االقت�صاديني ورجال الأعمال
نتائج امليزانية العامة للربع الأول من العام احلايل
م�شيدين مب��ا حتقق م��ن ارت��ف��اع يف الإي����رادات غري
النفطية وانخفا�ض م�ستوى العجز مما ي�ؤ�شر �إىل
تعايف الن�شاط االقت�صادي.
اخلبري االقت�صادي الدكتور ح�سني �شبك�شي �أكد
�أن ميزانية الربع الأول من العام اجل��اري وارتفاع
الإيرادات غري النفطية فيها يعني وجود �أداء �أف�ضل
لتنويع االقت�صاد وفتح جم��االت امل��وارد املالية غري
التقليدية بالن�سبة ل��ل��دول��ة وب��ذل��ك حققت �أه��داف�� ًا
كانت يف ال�سابق غري ممكنة ،ماي�ؤكد توافقها مع
ر�ؤية  ، 2030مرجع ًا �سبب انخفا�ض عجز امليزانية
مقارنة ب��ذات ال��ف�ترة م��ن ال��ع��ام املا�ضي �إىل الأداء
الأف�ضل والأكرث فعالية وت�أثري ًا من قبل الت�شريعات
ال�����ص��ادرة م��ن وزارة املالية للمراقبة والتقليل من
الهدر وحت�سني قدرات ال�صرف بحيث يكون ال�صرف
لل�ضرورة الق�صوى.
م��ن ج��ان��ب��ه �أو���ض��ح امل�ست�شار االق��ت�����ص��ادي علي
احلازمي �أن �أرقام ميزانية الربع الأول ت�ؤكد وب�شكل
كبري توافقها مع ر�ؤي��ة اململكة  ٢٠٣٠وخا�صة يف
جانب برنامج ال��ت��وازن امل��ايل ال��ذي يهدف �إىل �أن
تكون الإيرادات م�ساوية للنفقات بحلول عام ٢٠٢٣
وهو واحد من م�ستهدفات ر�ؤية  ٢٠٣٠الطموحة.
وي����رى �أن ال�����س�ير ب��ه��ذه الأرق������ام وال���وت�ي�رة من
ح��ي��ث ان��خ��ف��ا���ض ال��ع��ج��ز ���س��ي��دف��ع باململكة بحلول
 ٢٠٢٣لتحقيق برنامج التوازن امل��ايل ب�شكل كبري،

ح�سن �شبك�شي

خالد بن �سويدان

م�ضيف ًا" ":العجز املقرر لهذا العام  ١٤٥مليار ريال،
وبهذه الوترية لن ن�صل لهذا الرقم بل �سنحقق �أرقام ًا
جيدة تدور حول  ١٠٠مليار من ناحية العجز ،وكما
هو معلوم �أن النفقات لهذا العام مقرر لها  ٩٩٠مليار
واالي����رادات مقرر لها  ٨٤٦مليارا متوقع ًا حت�سن
الإي���رادات بنهاية العام ب�شكل كبري وع��زا ذل��ك �إىل
حت�سن �أ�سعار النفط والتعايف االقت�صادي اجليد".
و�أكد يف الوقت ذاته �أن كفاءة الإنفاق تعمل ب�شكل
جيد لهذا جاء العجز منخف�ضا مقارنة بالربع الرابع
من  ،٢٠٢٠وه��ي م�ؤ�شرات جيدة ت�ؤكد �أن اململكة
ت�سري ب�شكل ج��ي��د فيما يتعلق بناحية تخفي�ض
العجز ،م�شري ًا �إىل �أن الإي��رادات غري النفطية لعبت
دورا كبريا ب�سبب ارتفاع �ضريبة القيمة امل�ضافة من
� ٥إىل  %١٥وي��رى �أن ما�سيحفز النمو االقت�صادي
والأرقام اجليدة هو زيادة االنفاق اال�ستهالكي الذي
يزيد من الإي��رادات التي ت�أتي بطريقة غري مبا�شرة
عن طريق �ضريبة القيمة امل�ضافة ،الفت ًا �إىل �أن حتفيز
زي��ادة الإنفاق اال�ستهالكي يحتاج �إىل احلفاظ على
الوظائف واالنفاق الر�أ�س مايل واالنفاق الت�شغيلي

�سرت الراكان

علي احلازمي

وذل���ك �سينعك�س ب�شكل غ�ير مبا�شر على االن��ف��اق
اال�ستهالكي وه��و واح��د م��ن املكونات الكبرية يف
النمو االقت�صادي لأية دولة.

تعايف الن�شاط االقت�صادي
ولفت رجل الأعمال وع�ضو الغرفة التجارية بالريا�ض
خالد بن عبدالرحمن بن �سويدان ،النظر �إىل اجلهود
ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ال��دول��ة ح��ي��ث م��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام
اجلاري التعايف الالفت يف الن�شاط االقت�صادي باململكة
رغم التحديات الكبرية التي واجهت جميع دول العامل،
حيث ك�سبت اململكة الرهان يف ظل �أزمة عاملية ت�سببت يف
هزة اقت�صادية عنيفة على �صعيد وا�سع ،وك�شفت الأرقام
التي �أعلنتها امليزانية عن ع��ودة الثقة لقطاع الأعمال
وامل�ستهلكني والرتكيز على جذب اال�ستثمارات املختلفة،
نتيجة االجراءات احلكيمة التي اتخذتها القيادة الر�شيدة
يف ذروة الأزمة ،حيث كان هدفها الأ�سا�سي احلفاظ على
�سالمة املواطنني واملقيمني ،عرب تقدمي مبادرات عديدة
للتخفيف من الآثار املرتتبة على جائحة كورونا.
وا���ض��اف �أن ���ص��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة يعتزم

�ضخ مئات املليارات يف االقت�صاد ال�سعودي يف العام
املقبل وال�سنوات التالية ،مما �سيمكن من بروز قطاعات
جديدة وخلق املزيد من فر�ص العمل وتوفري �إي��رادات
�إ�ضافية للدولة ،م�شريًا �أن هذه التطمينات تعطي املزيد
من التحفيز االقت�صادي ،وتك�شف قدرة ال�صندوق على
تعوي�ض العجز املقدر ب��ـ 141مليار ري��ال ،مع العلم �أنه
تراجع ب�شكل الفت ً
نزوال من  298مليار ريال.
�أما رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الطائفني خلدمات حجاج
الداخل ال�شيخ �سرت بن عبدالعزيز ال��راك��ان فقال �إن �أكرب
الب�شائر التي حتملها موازنة  ،2021هي �إ���ص��رار الدولة
على خف�ض عجز امليزانية من  298مليار ري��ال يف العام
اجلاري� ،إىل  141مليار ريال خالل العام املقبل ،مما يعني
�أن ه��ن��اك  157م��ل��ي ً
��ارا ت��راج��ع ً��ا يف العجز ،وه��و م��ا ميثل
�إجن���ا ًزا ماليًا كبريًا ،يف ظل العوا�صف االقت�صادية التي
تواجه العامل ،وتراجع �أ�سعار النفط ،وارتفاع تكلفة فاتورة
امليزانية العامة التي ت�صل يف العام اجلديد �إىل  151مليار
ريال ،وميزانية التعليم التي �ست�صل �إىل  186مليار ريال،
وال�صحة والتنمية االجتماعية البالغة  175مليار ري��ال،
م�شد ًدا على الإجراءات ال�صارمة التي تتعامل بها الدولة ،يف
اجلوانب املالية ،بهدف تعزيز خمتلف القطاعات وت�سريع
معدالت التنمية ال�شاملة والنمو االقت�صادي.
و�أك��د �أن وزارة املالية �شددت على � 7أ�سباب للتح�سن
املتوقع مبعدالت منو الناجت املحلي الإج��م��ايل للمملكة
يف  ،2021حيث ت�شري التقديرات الأولية �إىل منو الناجت
املحلي الإج��م��ايل احلقيقي بن�سبة  %3.2يف ،2021
وا�ستمرار منوه على املدى املتو�سط يف �ضوء التطورات
املالية واالقت�صادية املحلية والعاملية.
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حكم نهائي بالسجن على أسدي ..ومعارض إيراني لـ«

«السيناريو الدامي» يقلق خامنئي قبل االنتخابات الرئاسية
البالد  -ها�شم �آل ها�شم

ي�ضرب الإره��اب الإي��راين كل ال��دول عرب الدبلوما�سيني
الذين يزرعهم امل�لايل للتج�س�س وتنفيذ عمليات القتل
والتفجريات ،مثلما فعل الدبلوما�سي علي �أ�سدي املتهم
بالتخطيط ملحاولة تفجري جت ّمع ملعار�ضني �إيران ّيني قرب
باري�س يف �صيف العام  ،2018ما �أوقعه حتت طائلة
القانون� ،إذ �صدرت بحقه عقوبة ال�سجن  20عام ًا مبوجب
قانون الإرهاب البلجيكي ،وانتهت �أم�س (الأربعاء) جل�سة
متابعة حماكمته ،حيث �أكد حمامي الدفاع �أن موكله تخلى
عن حقه يف ا�ستئناف احلكم ما يثبت احلكم النهائي بحقه.
وقال املحامي دميرتي دي بيكو�" :إن �أ�سدي مل يوقع على
ا�ستمارة طلب اال�ستئناف ،ما يعني �أن��ه تخلى عن هذا
احلق" ،قانعا باحلكم ال��ذي �أ�صدرته املحكمة اجلنائية
يف فرباير املا�ضي ،فيما مت�سك املتهمون الثالثة الآخرين
بطعنهم �أم��ام اال�ستئناف .وح��ددت املحكمة يف جل�ستها
�صباح ام�س يومي  11و 12نوفمرب لإع���ادة حماكمة
الثالثة الآخ��ري��ن ،وه��م ال��زوج��ان البلجيكيان املعتقالن
ن�سيمه نعامي ( 36عام ًا) و�أم�ير �سعدوين ( 40عام ًا)،
�إىل جانب مهرداد عارفاين ( 57عام ًا).
وتعيد جل�سات اال�ستئناف ت�سليط الأ�ضواء على ق�ضية
دور الدبلوما�سي الإي��راين يف انتداب �أعوانه من �أجل
تنفيذ خمطط �إرهابي ،وبالتايل يرى مراقبون �أن ال فائدة
بالن�سبة �إليه من التظلم �أمام حمكمة اال�ستئناف.
وانطلقت حماكمة الدبلوما�سي العام املا�ضي �أمام املحكمة
اجلنائية يف �أنتورب ،والتي حكمت عليه بال�سجن 20
عاما ،بتهمة التخطيط لتفجري جت ّمع ملعار�ضني �إيران ّيني
قرب باري�س ،يف ق�ض ّية �أث��ارت توتّرات دبلوما�س ّية بني
فرن�سا و�إي���ران ،ال �سيما �أن باري�س اتهمت يف �أكتوبر
 2018وزارة اال�ستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء
حماولة الهجوم تلك.

ويف �سياق �آخ���ر ،يلتف نظام امل�لايل على االنتخابات
الرئا�سية املزمع �إج��را�ؤه��ا يف  18يونيو املقبل ،وفق ًا
لع�ضو املجل�س ال��وط��ن��ی ل��ل��م��ق��اوم��ة الإي��ران��ي��ة مهدي
عجبائي ،ال��ذي �أك��د �أن النظام الإي����راين يتعمد �إب��راز

املر�شحني الأق���ل �شعبية والأق���ل خ�برة م��ن �أج��ل مترير
االنتخابات من دون ح��دوث �أي مفاج�أة تزلزل كر�سي
املر�شد على خامنئي .وق��ال لـ"البالد"� ،إن هناك �أوام��ر
لو�سائل الإع�ل�ام املحلية بالرتكيز فقط على املر�شحني

الذين مت دفعهم من قبل احلر�س الثوري ،ويف مقدمتهم
ح�سني دهقان ،امل�س�ؤول ال�سابق يف قوات حر�س املاللني
ووزير دفاع �سابق يف حكومة ح�سن روحاين ،مو�ضحا
�أن االنتخابات الرئا�سية املقبلة تعد الأوىل يف تاريخ

�إي��ران التي ت�شهد ه��ذا الكم من املر�شحني ذو "اخللفية
الع�سكرية" والذين خدموا باحلر�س الثوري �أو خدموا
باجلي�ش الإيراين ،الفتا �إىل �أن الإعالم الإيراين يحاول
لفت الأنظار �إىل تلك ال�شخ�صيات باالدعاء �أنهم قادرون
على ح��ل الأزم����ات االق��ت�����ص��ادي��ة وال�سيا�سية وامللفات
اخلارجية ،التي تعاين منها �إي��ران على م��دار ال�سنوات
املا�ضية وظهرت ب�شكل جلي عقب انت�شار جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد .وع��ن م��دى اهتمام ال�شعب الإي��راين
بهذه االنتخابات� ،أكد عقبائي �أن هناك حالة من الالمباالة،
لكون املواطنني ي��درك��ون ج��ي��د ًا �أن��ه��ا انتخابات �شكلية
�سوف يتم فيها اختيار املر�شح الذي ينفذ تعليمات املر�شد،
متوقع ًا مقاطعة للت�صويت �إذا ما مل ي�ستخدم احلر�س
الثوري قوته الغا�شمة لإجبار املواطنني على الت�صويت
والذهاب ل�صناديق االقرتاع عنوة.
ولفت املعار�ض الإي���راين �إىل �أن��ه ب�سبب التالعب غري
امل�سبوق يف �أ�سعار البنزين ،والتقلبات غري العادية يف
�أ�سعار العمالت ،وخ��روج الواليات املتحدة من االتفاق
النووي ع��ام  ،2015وع��دم ق��درة �أوروب���ا على احلفاظ
على االت��ف��اق ال��ن��ووي ،واالف��ت��ق��ار �إىل الإدارة القوية
واملتما�سكة ،ف����إن امل��واط��ن��ون ���س��وف يعزفون ع��ن هذه
االنتخابات التي ل��ن تغري م��ن الأم���ر م��ن ���ش��يء ،م�شبها
ال��و���ض��ع االج��ت��م��اع��ي يف �إي����ران بربميل ال��ب��ارود ال��ذي
��ش�يرا �إىل غ�ضب ال��ن��ا���س من
�سينفجر يف �أي وق���ت ،م��� ً
هذا النظام جراء االرتفاع املذهل يف الأ�سعار والبطالة
والت�ضخم مما �أدى �إىل انت�شار حالة من الي�أ�س ،وبالتايل
�أدى ذلك �إىل ا�ضطرابات واحتجاجات ومظاهرات عديدة
يف �أنحاء البالد .وتابع قائال ":يخ�شى خامنئي ب�شدة
من فقدان ال�سيطرة على الظروف امل�ضطربة بالفعل يف
البالد ،حيث �أن احتجاجات ما بعد االنتخابات الرئا�سية
خالل عام  2009ال تزال يف ذاكرته".

يستخدمون األموال المنهوبة لإلضرار باألمن ..األرياني:

الحوثي ينهب الخزينة لتجويع اليمنيين

م�أرب  -البالد

قطع وزي��ر الإع�ل�ام والثقافة وال�سياحة اليمني معمر الإري���اين� ،أن
مم��ار���س��ات ميلي�شيا احل��وث��ي الإره��اب��ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن �إي����ران جزء
من �سيا�سات الإف��ق��ار والتجويع املتعمد بحق املواطنني يف مناطق
�سيطرتها ،مبينا �أن احلوثيني ينهبون اخلزينة واالحتياطي النقدي
وي�صادرون مدخرات اليمنيني ،م�ضيفا �أن "احلوثيني ي�ستخدمون
الأموال املنهوبة للإ�ضرار ب�أمن اليمن".
وقال الإري��اين ،وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الر�سمية (�سب�أ)� ،إن زعيم
ميلي�شيا احلوثي وجه ميلي�شياته ب�صرف مئات املاليني من الرياالت

ح�صري ًا لأتباعه من حمافظة �صعدة ،بينما املاليني من املواطنني يف
العا�صمة املختطفة وباقي املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرته يت�ضورون فقر ًا
وجوع ًا ،يف �أكرب م�أ�ساة �إن�سانية يف العامل كما و�صفتها تقارير الأمم
املتحدة ،م�شريا �إىل �أن امليلي�شيا نهبت اخلزينة العامة واالحتياطي
النقدي والإي���رادات من اجلمارك وال�ضرائب يف مناطق �سيطرتها،
و�أوقفت مرتبات املوظفني منذ �ستة �أع��وام ،وخنقت القطاع اخلا�ص،
و���ص��ادرت م��دخ��رات املواطنني ع�بر فر�ض الر�سوم واجل��ب��اي��ات غري
القانونية ،دون �أي اع��ت��ب��ار ل�ت�ردي ال��و���ض��ع االق��ت�����ص��ادي وامل��ع��ان��اة
الإن�سانية .وت��اب��ع" :ميلي�شيا احلوثي الإره��اب��ي��ة وجهت املليارات

التي نهبتها من خزينة الدولة والإيرادات وقوت ومدخرات املواطنني
ل�صالح م��ا ت�سميه "املجهود احلربي" وت�صعيد حربها املتوا�صلة
على اليمنيني ،ومتويل �أن�شطتها الإرهابية ،وتنفيذ �سيا�سات �إيران
التخريبية للإ�ضرار ب�أمن وا�ستقرار املنطقة وتهديد امل�صالح الدولية".
ودع��ا الإري���اين املجتمع ال��دويل والأمم املتحدة واملبعوثني الأمم��ي
واخلا�ص لليمن واالحتاد الدويل لل�صحفيني لإدانة جرائم وانتهاكات
امليلي�شيا احل��وث��ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن �إي����ران بحق ال�صحفيني وتقدمي
امل�س�ؤولني عن تلك اجلرائم للمحا�سبة بو�صفهم جمرمي حرب.
وم��ع توا�صل العملية احلوثية الع�سكرية على م����أرب ،ج��ددت الأمم
املتحدة التحذير من الآثار الإن�سانية املرتتبة على ت�صعيد ميلي�شيات
احلوثي غرب املدينة .وقال مكتبها لل�ش�ؤون الإن�سانية �إن ما يقارب
� 400ألف من املقيمني يف خميمات النزوح قد ينزحون جمدد ًا �إىل
املحافظات املجاورة ،مع ا�ستمرار القتال ،كما يتوقع �أن يوا�صل املزيد
من املدنيني الفرار نحو ال�ضواحي ال�شرقية ملدينة �صرواح و�إىل مدينة
م�أرب ،كما جاء يف البيان ال�شهري الأممي عن احلالة الإن�سانية ،ب�أن
مواقع النازحني باتت مكتظة بالفعل وقدرات اال�ستجابة فوق طاقتها،
حمذرة من انتقال الأعمال القتالية نحو املدينة واملناطق املحيطة بها� ،إذ
�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل نزوح � 385ألف �شخ�ص �آخرين �إىل خارج املدينة
و�إىل ح�ضرموت .و�أك��د مكتب ال�ش�ؤون الإن�سانية �أن حمافظة م�أرب
ت�ست�ضيف ما يقدر بنحو مليون �شخ�ص نازح داخلي ًا ،وهو �أكرب عدد
للنازحني يف اليمن ،والبع�ض منهم يعي�شون يف حوايل  125موقع ًا
للنازحني.
وبعد االنتهاكات الأخ�يرة من قبل احلوثيني ،و�صف رئي�س احلكومة
اليمنية ،معني عبدامللك ،ما تُقدم عليه امليلي�شيا يف م�أرب ب�أنه "انتحار"،
م�ؤكد ًا �أن ال �أمل لها فيها �أو يف غريها من حمافظات اليمن ،م�ؤكدا �أن
معركة ال�شعب اليمني لي�ست م���أرب ،بل هي معركة ا�ستعادة الدولة
وكامل مناطق اليمن.

ليبيا ..مباحثات أممية  -أوروبية لمراقبة وقف النار
طرابل�س  -البالد

مت�ضي اجلهود الدولية يف اجت��اه احل��ل ال�سيا�سي
الدائم يف ليبيا بعد اتفاق جميع الأط��راف على وقف
�إط�لاق ال��ن��ار ،حيث �أك��د دبلوما�سي �أوروب���ي� ،أم�س
(الأربعاء)� ،أن الأمم املتحدة تبحث مع دول �أوروبية
�إمكانية امل�شاركة يف مراقبة وق��ف �إط�لاق النار يف
ليبيا.
وقال �إن االحتاد الأوروب��ي م�ستعد لتزويد املراقبني
يف ليبيا ب��اخل�برات و���ص��ور الأق��م��ار اال�صطناعية،
مو�ضحا �أن �أ�سطول "�إيريني" ي�سجل ا�ستمرار انتهاك
حظر توريد ال�سالح �إىل ليبيا ،مبينا �أنه من املقرر �أن
يبحث وزراء الدفاع الأوروبيون اليوم يف بروك�سل،
ملف امل��رت��زق��ة ،وا�ستئناف ت��دري��ب خفر ال�سواحل
الليبي .و�أ���ض��اف "الوزراء الأوروب��ي�ين �سيبحثون
كذلك تعطيل �أن��ق��رة التعاون ب�ين عملية "�إيريني"
و�أ���س��ط��ول الناتو يف املتو�سط� ،إ�ضافة �إىل تقوية

�آليات التدخل الع�سكري الأوروبية" ،م�شري ًا �إىل �أن
ملف �أفغان�ستان �سيكون على الطاولة كذلك.
وكانت وزيرة اخلارجية يف احلكومة الليبية جنالء
امل��ن��ق��و���ش دع���ت يف م����ؤمت���ر ���ص��ح��ايف م�����ش�ترك مع
نظريها الرتكي مولود ت�شاو�ش �أوغ��ل��و� ،أنقرة �إىل
ات��خ��اذ خ��ط��وات لتنفيذ خم��رج��ات برلني ح��ول ليبيا
وق���رارات جمل�س الأم��ن ذات ال�صلة ،والتعاون مع ًا
يف �إنهاء تواجد كافة القوات الأجنبية واملرتزقة يف
البالد حفاظا على �سيادتها .وح�ض رئي�س املجل�س
الأوروبي �شارل مي�شال ،جميع املرتزقة والع�سكريني
الأجانب على اخلروج �سريع ًا من ليبيا.
وكان اتفاق وقف �إطالق النار الذي مت التو�صل �إليه
يف �أكتوبر من العام املا�ضي بني الأط���راف الليبية
برعاية الأمم املتحدة ن�ص على �ضرورة ان�سحاب كافة
القوات الأجنبية واملرتزقة بحلول يناير � ،2021إال
�أن هذا التاريخ انق�ضى دون التو�صل لأي حل.

مصر ترفض المساس
بأمنها المائي
القاهرة  -البالد

جددت م�صر رف�ضها القاطع للم�سا�س ب�أمنها املائي� ،إذ
�أكد الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي� ،أن ق�ضية
�سد النه�ضة هي ق�ضية وجودية بالن�سبة مل�صر ،و�أن
بالده لن تقبل بالإ�ضرار مب�صاحلها املائية �أو امل�سا�س
مبقدرات �شعبها.
وقال خالل ا�ستقباله املبعوث الأمريكي اخلا�ص ملنطقة
القرن الأفريقي ،جيفري فيلتمان� ،إن م�صر حري�صة
على تعزيز ال��ت��ع��اون الثنائي م��ع ال��والي��ات املتحدة
يف �إط��ار عالقات ال�شراكة اال�سرتاتيجية املمتدة بني
البلدين ال�صديقني وال��دور احليوي لتلك ال�شراكة يف
حتقيق اال�ستقرار مبنطقة ال�شرق الأو���س��ط والقارة
الأفريقية.
و�أو�ضح املتحدث الر�سمي با�سم رئا�سة م�صر �أن اللقاء
�شهد التباحث حول عدد من امللفات الإقليمية يف منطقة
القرن االفريقي ،يف مقدمتها تطورات ملف �سد النه�ضة،
حيث �أكد فيلتمان �أن الإدارة الأمريكية جادة يف حل تلك
الق�ضية احل�سا�سة نظر ًا ملا متثله من اهمية بالغة مل�صر
وللمنطقة والتي تتطلب التو�صل �إىل ت�سوية عادلة
و�شاملة.
من جانبه �أو���ض��ح الرئي�س امل�صري� ،أن النهج املرن
مل�صر يف التعامل مع هذه الق�ضية على مدار ال�سنوات
املا�ضية يف خمتلف م�سارات التفاو�ض ،والذي طاملا قام
على �أ�سا�س ال�سعي للتو�صل �إىل اتفاق عادل ومتوازن
وملزم قانون ًا يحقق م�صالح كل من م�صر وال�سودان
و�إثيوبيا ،ويراعي حقوق وم�صالح م�صر وامنها املائى
ومينع �إيقاع ال�ضرر بها ،م�شريا �إىل �أن جميع اجلهود
ال��ت��ي ب��ذل��ت خ�لال عملية ال��ت��ف��او���ض مل تتو�صل ايل
االتفاق املن�شود نتيجة غياب الإرادة ال�سيا�سية لدى
الطرف الآخر.
و���ش��دد ع��ل��ى �أن م�صر ال ت���زال ت�سعى للتو�صل �إىل
ات��ف��اق ع���ادل ومن�صف وم��ل��زم ق��ان��ون�� ًا مل��لء وت�شغيل
�سد النه�ضة ،مبا يف ذلك من خالل م�سار املفاو�ضات
برعاية االحت��اد الأفريقي بقيادة مقدرة من الرئي�س
الكونغويل "فيليك�س ت�شي�سيكيدي" ،م�����ش��دد ًا على
�أن تلك الق�ضية ه��ي ق�ضية وج��ودي��ة بالن�سبة مل�صر
التى لن تقبل بالإ�ضرار مب�صاحلها املائية �أو امل�سا�س
مبقدرات �شعبها ،ومن ثم �أهمية حتمل املجتمع الدويل
م�سئولياته يف حلحلة تلك الأزم����ة وح��ي��وي��ة ال��دور
الأمريكي لال�ضطالع بدور م�ؤثر يف هذا االطار.
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وزير الثقافة :نعمل على إدراج
"درب زبيدة" ضمن قائمة التراث العالمي
الريا�ض ـ البالد

قال وزير الثقافة الأمري بدر بن عبدالله بن فرحان �إن وزارته ب�صدد التعاون مع الأ�شقاء يف العراق
لت�سجيل "درب زبيدة" التاريخي الذي يربط بني الكوفة ومكة املكرمة؛ �ضمن قائمة الرتاث العاملي
يف "اليون�سكو".
و�أو�ضح الوزير �أن "درب زبيدة" الذي ميتد على طول  1400كلم ،يُعد �أحد �أقدم الطرق التجارية يف
اجلزيرة العربية ،ومن طرق احلج املهمة يف ذلك الوقت ،و�شكل �شريان ًا اقت�صادي ًا وحمطات للتبادل
الثقايف ،الفت ًا �إىل �أن هيئة الرتاث �ستعمل على تفعيل الدرب التاريخي ثقافي ًا وتراثي ًا.
و�أبان �أنه �سمي بهذا اال�سم ن�سبة �إىل زبيدة بنت جعفر زوجة اخلليفة العبا�سي هارون الر�شيد ،وذلك
نظر ًا للأعمال الهامة التي �أمرت بها خلدمة هذا الدرب والعناية به ،مبين ًا �أنه ينطلق من الكوفة يف
العراق �إىل مكة املكرمة ومير بخم�س من مناطق اململكة.
ويعد "درب زبيدة" مبحافظة رفحاء يف منطقة احلدود ال�شمالية من �أ�شهر الطرق
التاريخية التي تزخر بها اململكة العربية ال�سعودية  ،والتي كان ي�سلكها �سكان
اجلزيرة العربية ومن حولها قبل الإ�سالم ،وذلك نظري ما يحويه من معامل �أثرية
ال تزال باقية حتى الآن ،وقد حظي باهتمام والة الأمر منذ توحيد البالد على يد
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود  -رحمه الله  -مرو ًرا ب�أجناله امللوك
الربرة  -رحمهم الله  -حتى عهدنا امليمون عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  ،-نظري ما ميثله من قيمة تاريخية
كبرية بو�صفه طري ًقا للحجاج والتجارة يف ع�صور الإ�سالم القدمية.
يذكر �أن اململكة العربية ال�سعودية تزخر بعدد كبري من الدروب
التاريخية التي كان ي�سلكها �سكان اجلزيرة العربية ومن
حولها قبل الإ��س�لام وب�ع��ده ،بيد �أن "درب زبيدة" ظل
�أ�شهرها على الإطالق ،نظري ما يحويه من معامل �أثرية
ال تزال باقية حتى الآن ،مما ا�ستحق الت�سجيل يف
قائمة الرتاث العاملي مبنظمة "اليون�سكو".

 798متطوعا ومتطوعة
يعيدون الوهج لقرى عسير

"ترميم"

تدرب المتعافين
من األمراض النفسية

 2900كادر يتدربون
ببرنامج الحرف اليدوية

الدمام -حمود الزهراين

ع�سريي
�أبها  -مرعي
ّ

يتخذ العمل التطوعي يف اململكة العربية ال�سعودية
امن��اط��ا خمتلفة ت�صب كلها يف �صالح امل�ستفيدين
و�إت�ساقا مع ذلك �أطلقت امانة ع�سري م�ؤخرا مبادرة
“امل�ساند البلدي” بال�شراكة مع برنامج املدن ال�صحية
بع�سري وجمل�س �شباب منطقة ع�سري وفريق ن�شامى،
وحققت �أ�صدا ًء �إيجابية وجناحات ميدانية.
من جهته �أو�ضح علي ح�سن ع�سريي م�س�ؤول العمل
التطوعي ب�إمارة املنطقة �أن مبادرة " ن�شامى ع�سري"
�أ�سهمت يف تعزيز وتطوير �آل�ي��ات العمل التطوعي
يف منطقة ع�سري �إ�ضافة �إىل زيادة الوعي االجتماعي
ب�أهمية ال�ت�ط��وع ،الف�ت��ا �إىل �أن امل �ب��ادرة حققت يف
مرحلتها الأوىل -التي ا�ستمرت �ستة �أ�شهر -ت�سجيل
�أك�ثر من � 11أل��ف متطوع ومتطوعة ،بلغت �ساعاتهم
التطوعية �أكرث من مليوين �ساعة .
و�شرعت املبادرة بتد�شني م�شروع "املتطوع التقني"
الذي ا�ستهدف � 413أ�سرة يف املنطقة و�شارك فيه 798
متطوع ًا عملوا على �صيانة منازل الأ�سر امل�ستفيدة من
م�شروع الرتميم كما تنوعت امل�شاريع التي انبثقت
م��ن م �ب��ادرة ن�شامى ع�سري ب�ين "الفرز الب�صري"،
و"امل�ساند البلدي" ،و"الت�صنيع الطبي" ،و" تر�شيد"،
و" الرحال املتطوع" ،و"�ساعة �صحة" ،و"التوعية
ال�صحية املجتمعية" ،و"الغ�سيل الكلوي" التي ركزت

يف مهامها على دفع تكاليف عمليات الغ�سيل الكلوي
والعمليات ال�لازم��ة لعدد من اجلاليات غري املقتدرة
واملت�ضررة من اجلائحة.
كما حر�صت املبادرة يف م�شروعها الذي �أطلقته بعنوان
" خريات ع�سري " على ا�ستهداف  98مزارع ًا حملي ًا ،
وقاموا بعر�ض منتجاتهم و�سط فعالية �أقيمت �ضمن
ب��رام��ج "�صيف ع�سري" حققوا خاللها ع��ائ��د ًا مالي ًا
جم��زي � ًا وال�ت�ح�ق��وا ب��ال�ع��دي��د م��ن ال��ور���ش التدريبية
والتثقيفية يف جماالتهم بطرق نظامية روع��ي فيها
تطبيق الإجراءات االحرتازية.
ومتيز م�شروع "ن�شامى احلي" � -أحد م�شاريع املبادرة
 مب�شاركة  6500متطوع ومتطوعة ،ينتمون لأكرثمن  77جلنة تنمية اجتماعية يف املنطقة ،تناف�سوا
يف تنفيذ  12ف��ر��ص��ة ،م� ّث�ل��ت عينة م��ن االجت��اه��ات
الإ�سرتاتيجية للمنطقة يف جماالت الأر�ض والإن�سان
واالقت�صاد ،حيث عمل املتطوعون يف امل�ب��ادرة على
 900م���ش��روع ت�ن�م��وي ،ت�ن��وع��ت ب�ين �إح �ي��اء ال�ق��رى
ال�تراث�ي��ة ،وف�ت��ح ال�ط��رق ال�ق��دمي��ة ،وت��رم�ي��م امل�ساجد
و�إنارتها ،مب�شاركة جميع الفئات العمرية من الرجال
والن�ساء ،وا�ستفادوا من جت��ارب القدامى امل�شاركني
م�ع�ه��م يف ر� �س��م خططهم ال�ت�ط��وي��ري��ة وع �م �ل��وا على
ا�ستخدام �أدوات الطبيعة وتطويعها يف ت�أهيل وترميم
املناطق الرتاثية و�إعادة احلياة لها من جديد.

توا�صل جمعية ترميم جهودها لتفعيل املبادرات
االجتماعية بال�شراكة مع بع�ض اجلهات الداعمة
وباالم�س وقعت جمعية ترميم بال�شرقية اتفاقية
تعاون مع جممع �إرادة لل�صحة النف�سية بالدمام
لتدريب وت�أهيل املتعافني من الأمرا�ض النف�سية
ع �ل��ى �أع� �م ��ال ال�ترم �ي��م ودع �م �ه��م يف امل���ش��ارك��ة
االجتماعية برعاية مدير عام فرع وزارة املوارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية باملنطقة ال�شرقية
عبدالرحمن املقبل ووق��ع االتفاقية عن اجلمعية
املهند�س حمد اخل��ال��دي وع��ن جممع ال�صحية
النف�سية الدكتور حممد الزهراين امل�شرف العام
للمجمع.
و�أو��ض��ح اخل��ال��دي �أن االتفاقية تت�ضمن ترميم
م�ن��ازل املتعافني ون ��زالء املجمع املنطبقة على
�شروط اخلدمة وقيام اجلمعية بت�أهيل وتدريب
امل�ستفيدين من املجمع على �أعمال الرتميم كما
تت�ضمن امل�شاركة مع املتطوعني باملجمع ل�صيانة
ال�سكن املخ�ص�ص لنزالء املجمع وتبني املتطوعني
املهرة بالتوظيف لدى �شركاء "ترميم" يف القطاع
اخل��ا���ص ،كما مت االت �ف��اق على ت��زوي��د اجلمعية
بقائمة ال �ن��زالء ال��راغ�ب�ين ب��ال�ت�ط��وع يف �أع�م��ال
ال�ترم �ي��م ،ك �م��ا ت �ق��رر ت��وف�ير م���س��اح��ة ل�ت��دري��ب
املتطوعني داخل املجمع.
و�أ��ض��اف اخل��ال��دي �أن االتفاقية ت�سعى لتحقيق
م�ستهدفات ر�ؤي ��ة اململكة  2030يف �أن يكون
للقطاع غري الربحي فعالية �أكرب يف قطاع اال�سكان
خا�صة �أن اجلمعية متخ�ص�صة يف جمال ترميم
وت�أهيل املنازل بال�شرقية واملجمع متخ�ص�ص يف
اخلدمات ال�صحية النف�سية.

خيرية مساعي توزع كسوة العيد لـ  576مستفيداً

الريا�ض ـ البالد

قامت جمعية م�ساعي الن�سائية اخلريية
بتحديث بيانات وبطاقات امل�ستفيدين عرب
نظام "منافذ ال�سعودية" ،ل�ضبط وت�سجيل
ح��رك��ة � �ص��رف امل �� �س��اع��دات العينية ل��دى
اجلمعية عرب املحالت التجارية ،و�صرف
م�ساعدة "ك�سوة العيد" و�إ�صدار بطاقات
جديدة لإح�صاء عدد �أفراد الأ�سرة و�إ�ضافة
الأ�سر اجلديدة.
وج� ��رى ت�ف�ع�ي��ل � �ص��رف "ك�سوة العيد"
ل �ـ 576م�ستفيد ًا ،من خ�لال �أج�ه��زة الدفع

االلكرتوين ملنافذ ال�سعودية عرب بطاقات
"�شراء" التي ير�صد بها النظام حركة
��ص��رف امل���س��اع��دات للم�ستفيدين ،وذل��ك
انطالقا من تعزيز دور اجلمعية املجتمعي
والعمل الإن�ساين وم�س�ؤوليتها جتاه هذه
ال�شريحة من املجتمع.
ُي��ذك��ر �أن جمعية "م�ساعي" الن�سائية
اخل�يري��ة ه��ي �إح ��دى ال��رواف��د يف اململكة
تهتم بالأ�سرة بجميع �أف��راده��ا (الأمهات،
ال�شباب ،الأطفال) ،وت�ستهدف ذوي الدخل
املحدود.

تبوك ــ البالد

اختتمت جمعية "�أعمال" للتنمية الأ��س��ري��ة �أم����س،
برنامج التدريب احلريف للأعمال اليدوية ،الذي �أقيم
مبقر اجلمعية .و�أف��ادت اجلمعية �أن الربنامج الذي
ا�ستمر مل��دة � 5أي ��ام ،ا�شتمل على ع��دد م��ن الأن�شطة
ال�ت��دري�ب�ي��ة يف ��ص�ي��ان��ة اجل�� ��واالت ،وف ��ن التجميل
الن�سائي ،وت�صميم اجلرافيك ،وال�صناعة اجللدية،
م�شرية �إىل �أن الربنامج ا�شتمل على معر�ض م�صغر
لعر�ض ع��دد من النماذج امل�ستفيدة منه ،حيث �سطر

ال�شباب والفتيات �إب��داع��ات�ه��م املتنوعة يف ت�سويق
�أعمالهم احلرفية ،منوهة �إىل �أن عدد امل�ستفيدين من هذا
الربنامج جتاوز  2900م�ستفيد وم�ستفيدة خالل العام
املن�صرم 2020م .يذكر �أن اجلمعية تعمل بال�شراكة
مع اجلهات ذات العالقة على دعم الأ�سر املنتجة التي
�أتاحت لها و�سائل التوا�صل احلديثة فر�ص ًا ت�سويقية
وا�سعة من خ�لال ت�سهيل فر�ص لتمويل امل�شروعات
متناهية ال�صغر ،وحتفيز القطاع غري الربحي للعمل
على بناء قدرات هذه الأ�سر ومتويل مبادراتها.

مسالخ أمانة جدة تستقبل
 41ألف ذبيحة خالل شهر

جدة -يا�سر بن يو�سف

ا�ستقبلت م�سالخ �أمانة حمافظة جدة النظامية خالل
�شهر �أبريل املا�ضي نحو  41,203ر�ؤو�س من الأنعام
جرى ذبحها يف ثالثة م�سالخ ثابتة ،فيما �أ�سفر ك�شف
الطب البيطري على املذبوحات عن �إعدام  122ذبيحة
كلي ًا غ�ير �صاحلة لال�ستهالك ،وذل ��ك و��س��ط تطبيق
�إج � ��راءات اح�ت�رازي��ة م���ش��ددة ل�ل��وق��اي��ة م��ن ف�يرو���س
كورونا واحلد من انت�شاره.
و�أو��ض��ح مدير امل�سالخ ب�أمانة ج��دة رائ��د بن �شجعي
امل �ط�يري �أن امل��ذب��وح��ات ت��وزع��ت ع�ل��ى م�سلخ ج��دة
ال��رئ�ي���س��ي� ،إذ ا�ستقبل  11,959ذب�ي�ح��ة ،يف حني
بلغت املذبوحات مب�سلخ �سوق الأن�ع��ام امل��رك��زي يف
(اخلمرة)  25,698ذبيحة ،وجرى ذبح  3546ذبيحة

يف م�سلخ ال�سبيل .وبني املطريي �أن املذبوحات من
الأغنام خالل ال�شهر املا�ضي بلغت  36,264ذبيحة،
ومن الأبقار  ، 3222يف حني ا�ستقبلت امل�سالخ 1717
ر�أ�س ًا من الإب��ل ،م�شريًا �إىل �أن ك�شف الطب البيطري
على املذبوحات �أ�سفر عن �إعدام  122ذبيحة كلي ًا غري
�صاحلة لال�ستهالك ،و�إعدام جزئي من  4767ذبيحة.
يذكر �أن الأمانة جندت كوادرها الب�شرية بتخ�صي�ص
ً
م�شرفا
� 10أط �ب��اء ب�ي�ط��ري�ين و  255ج� ��زارًا و 28
موزعني على امل�سالخ الثالثة ،و�سط متابعة م�شددة
المتثال الإر� �ش��ادات االح�ترازي��ة للوقاية من فريو�س
كورونا ،وت�شديد الرقابة على الأنعام ال��واردة للت�أكد
من �سالمتها ،بجانب ر�صد املخالفات وتطبيق نظام
الغرامات واجلزاءات بحق املخالفني.

زمان
9
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 1380-8-7هـ

 1380-8-3هـ

 1380-8-5هـ

 1380-8-1هـ

 1386-9-2هـ

النفيعي :جماهير األهلي سندي األول
جدة – البالد

10

�أك����د م��اج��د ال��ن��ف��ي��ع��ي ،ال��رئ��ي�����س اجل��دي��د
للأهلي� ،أن امل�س�ؤولية لي�ست �سهلة .وقال:
"احلمد لله وفقنا يف ح�سم االنتخابات،
ون��ت��م��ن��ى ال��ت��وف��ي��ق يف حت��ق��ي��ق الأف�����ض��ل
للنادي".
و�أ����ض���اف" :مل �أب����رم �أي ات��ف��اق م��ع �أي
�شخ�صية �سواء الأمري من�صور بن م�شعل �أو

غريه ،ومن ال ميلك القوة يحتاج لالتفاقات،
تقدمت لرئا�سة النادي ب�سبب طلب جماهري
الأه��ل��ي على امل�ستوى ال�شخ�صي ،ال��ذي
�أج�ب�رين �أن �أك���ون يف ه��ذا امل��ك��ان حاليًا،
وهي �سندي الأول بعد الله ،ونتمنى الدعم
وامل�ساندة من جميع الأهالويني يف املرحلة
القادمة؛ لتحقيق �آم��ال وطموحات ع�شاق
القلعة اخل�ضراء".
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فيما تعقد اجتماعًا مهمًا مع رؤساء األندية اليوم

منصة الكلمة

وزارة الرياضة تجذب المستثمرين بتأسيس شركات األندية
الريا�ض – البالد

خ���ط���وات ن��وع��ي��ة وم��ت�����س��ارع��ة ت��ق��وم ب��ه��ا وزارة
ال��ري��ا���ض��ة جل���ذب امل�ستثمرين ،و�إت���اح���ة امل��زي��د من
الفر�ص اال�ستثمارية يف القطاع الريا�ضي ،حيث
�شهدت الفرتة املا�ضية املوافقة على ت�أ�سي�س عدد
من ال�شركات التابعة للأندية ،وطرح عدد من
املواقع التابعة لوزارة الريا�ضة لال�ستثمار.
وحتقي ًقا لذلك ،منحت وزارة الريا�ضة
خالل الفرتة من �أغ�سط�س  2019وحتى
الآن ،املوافقة لـ  13ن��اد ًي��ا من �أندية
دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان
ل��ل��م��ح�ترف�ين ل��ت���أ���س��ي�����س "�شركات
ا�ستثمارية"��� ،ض��م��ن �أه�����داف
احلوكمة املنبثقة من مبادرة
ا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة دع���م
الأندية يف الوزارة.
وح���������ص����ل����ت
�أن������������دي������������ة
" الهالل،

مصادر”

االحت�����اد ،ال��ف��ي�����ص��ل��ي ،ال��ن�����ص��ر ،الأه���ل���ي ،ال���وح���دة،
القاد�سية ،ال�شباب� ،أبها ،الفتح ،االتفاق ،التعاون،
والباطن" ،على املوافقة للبدء يف �إن�شاء ال�شركات
وفق الإجراءات النظامية والقانونية ،بهدف ت�أ�سي�س
هذه الكيانات.
وت�����ه�����دف ال�����������وزارة م�����ن ه���ذه
اخلطوة �إىل ت�أ�سي�س منظومة
ا�ستثمارية جاذبة لت�شجيع
ال�����ق�����ط�����اع اخل����ا�����ص
ل��ل�ا�����س����ت����ث����م����ار يف
الأندية الريا�ضية،
ومت����ك����ي����ن����ه����ا م���ن
العمل على ا�ستثمار
م��وارده��ا لتحفيز منو
االقت�صاد الريا�ضي يف
امل��م��ل��ك��ة ،وزي���ادة
م�����������وارد
الأن����دي����ة
مال ًيّا.

وت�شرتط وزارة الريا�ضة قبل املوافقة على �إن�شاء
ال�����ش��رك��ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة ،ت�شكيل جل��ن��ة ا�ستثمار
ب��ال��ن��ادي ،بالإ�ضافة �إىل تو�ضيح �أغ��را���ض ال�شركة
الأ�سا�سية ،وتطبيق �أنظمة ولوائح الوزارة اخلا�صة
باال�ستثمارات وال��رع��اي��ة ،بجانب ت��زوي��د ال���وزارة
بجميع العقود اال�ستثمارية القائمة للنادي.
وتكمن ا�ستفادة الأندية من ال�شركات اال�ستثمارية
يف:
حتقيق معايري ا�سرتاتيجية دعم الأندية وتطبيقاحلوكمة.
توفري بيئة ا�ستثمارية حمفزة تعزز من م��واردالنادي.
ا���س��ت��ث��م��ار �أم������وال ال�����ش��رك��ة وف���وائ�������ض �أم����والا���س��ت��ث��م��ارات ال����ن����ادي ،وحت�����ص��ي��ل �إي��������رادات تلك
اال�ستثمارات.
امل�شاركة يف ال�صناديق اال�ستثمارية والوقفيةوالعقارية ،وغريها من ال�صناديق اال�ستثمارية.
ت���أ���س��ي�����س ك���ي���ان ا���س��ت��ث��م��اري ي��ح��وك��م العمليةاال�ستثمارية ويدير املوارد.
ت�شغيل جميع عقود اال�ستثمار والرعاية والإعالنوالت�أجري واال�ستئجار.

متلك جميع احلقوق اال�ستثمارية اخلا�صة بالناديوالعبيه وبراجمه وم�شاريعه ،وت�سويقها وت�شغيلها
وبيعها ،و�إدارة جميع العالقات مع امل�ستثمرين.
�إدارة ج��م��ي��ع ب��رام��ج ال��ع�لاق��ة واال���س��ت��ث��م��ار معاجلماهري وبرامج الع�ضوية ،وحت�صيل الإي���رادات
و�سداد النفقات املرتبطة بها.
�إن�����ش��اء �شركات تابعة داخ��ل اململكة �أو خارجهامملوكة لها بالكامل� ،أو بامل�شاركة م��ع م�ستثمرين
حمليني �أو دوليني.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ،طلبت الإدارة ال��ع��ام��ة لت�شغيل
املن�ش�آت الريا�ضية بوزارة الريا�ضة ،ح�ضور ممثلني
من احتاد القدم ال�سعودي ورابطة الدوري والأندية
وال�شركات امل�شغلة واجلهات املعنية من �أج��ل �شرح
بروتوكول عودة اجلماهري �إىل املالعب املقررة يف 17
مايو اجلاري ،وذلك خالل ور�شة عمل نظمتها الوزارة.
وتخلو امل�لاع��ب م��ن اجلماهري منذ م��ار���س 2020
ب�سبب ظروف جائحة كورونا ،لكن وزارة الريا�ضة
زف��ت الب�شرى يف  29مار�س املا�ضي بقرار ال�سماح
بعودة اجلماهري حل�ضور املباريات بدءا من اجلولة الـ
 28لدوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني،
مع االلتزام بكافة ال�ضوابط والإجراءات االحرتازية.

”:

دولي سابق ورغبة الالعب يعجالن
بتمديد" سعود" لالتحاد
جدة -حممد بن نافع

وا�صلت �إدارة �أمن��ار احلائلي جهودها يف �سبيل تعزيز
�صفوف الفريق ،واملحافظة على اال�ستقرار الفني الذي عا�شه
النمور هذا املو�سم ،وذلك من خالل جتديد عقد الالعب مهند
ً
ريا يف
ال�شنقيطي حتى  .2024كما قطعت الإدارة
�شوطا كب ً
جتديد عقد الالعب �سعود عبداحلميد ملدة ترتاوح بني ()4-3
�سنوات ،ومبميزات �أف�ضل من عقده ال�سابق ،و�أكدت م�صادر
مطلعة لـ " البالد " �أن قرب الالعب من العب احت��ادي دويل
�سابق ،قد �ساهم يف تقريب الكثري من وجهات النظر بني
النادي من جهة ،والالعب .و�أك��دت ذات امل�صادر �أن الالعب
كان مر ًنا جدًا يف املفاو�ضات ،و�أب��دى رغبته يف اال�ستمرار
مع الكيان االحت��ادي ،وهو ما قد يعجل ب�إعالن توقيع عقد
متديد الالعب ر�سم ًيا قبل دخوله فرتة ال�ستة �أ�شهر احلرة،
التي �ستبد�أ بعد �شهرين ون�صف ،وتتيح له التوقيع لأي ناد
يرغبه دون الرجوع لنادي االحت��اد ،وهو ماال تريده �إدارة
احلائلي التي �سعت وبجدية كبرية حل�سم ملف جتديد عقد
الالعب للمرة الثانية مع العميد؛ حيث �سبق �أن وقع الالعب
عقده االحرتايف الأول مع االحتاد فرباير .2019

الغواصات ..عقبة أمام نهائي إنجليزي في اليورباليج
جدة – البالد

ي��ق��ف ف��ي��اري��ال الإ���س��ب��اين عقبة �أم���ام
ن��ه��ائ��ي �إجن��ل��ي��زي حمتمل يف ال���دوري
الأوروب��ي "يوروبا ليغ" بني مان�ش�سرت
يونايتد و�أر���س��ن��ال ،عندما ّ
يحل الليلة
�ضي ًفا على ال��ن��ادي ال��ل��ن��دين يف ملعب
الإم��ارات يف �إي��اب ن�صف النهائي� ،آم ًال
�أن يحافظ على تقدمه ( )1-2ذهابا.
منقو�صا بع�شرة
وجد �أر�سنال نف�سه
ً
العبني منذ الدقيقة � 57إثر طرد اال�سباين
داين �سيابيو�س ع��ن��دم��ا ك���ان م��ت���أخ�� ًرا
بهدفني دون رد� ،إال �أن هد ًفا غاليًا خارج

الديار من العاجي نيكوال بيبي �أبقى على
�آماله حية يف بلوغ النهائي.
�أما القطب الآخ��ر مان�ش�سرت يونايتد،
فو�ضع قدمًا يف النهائي باكت�ساحه روما
الإي��ط��ايل ( )2-6يف "�أولد ترافورد"
ذهابًا ،و�سيعمل على ت�أكيد ت�أهله الليلة.
وي��ع��ود م��درب (الغوا�صة ال�صفراء)
�أوناي �إميري �إىل ملعب الإمارات ،حيث
�أم�ضى فيه مو�سما و� 4أ�شهر قبل �إقالته
يف نوفمرب .2019
متخ�ص�صا يف الدوري
ويعترب �إميري
ً
الأوروب��ي ،بعد �أن حقق اللقب  3مرات

متتالية ( )2016-2014م��ع �إ�شبيلية
الإ�سباين.
�أما بالن�سبة لأر�سنال ،ف�ست�شكل عودة
ال��غ��اب��وين �أوب��ام��ي��ان��غ ب��ع��د �شفائه من
املاالريا دفعة معنوية بعد غيابه عن لقاء
الذهاب.
يونايتد على باب النهائي
يجد مان�ش�سرت يونايتد نف�سه مرتاحً ا
ن�سبيًا ،بعد �أن بات قاب قو�سني من بلوغ
نهائي امل�سابقة التي ت��وج بلقبها عام
 2017بعد اكت�ساحه روما  2-6ذهابًا.
وج���د "ال�شياطني احلمر" �أنف�سهم
يف م���أزق عندما ت���أخ��روا (-2
 )1على ملعبهم يف ال�شوط
الأول الأ���س��ب��وع ال��ف��ائ��ت� ،إال
�أن �أدا ًء خ���ار ًق���ا يف ال��ث��اين
ب��ق��ي��ادة ك��اف��اين وفرناندي�ش
ال��ذي �سجل كل منهما هدفني
ومت����ري����رت��ي�ن ح���ا����س���م���ت�ي�ن،
والفرن�سي ب��ول بوغبا ،قلب
الطاولة على فريق العا�صمة
الإي��ط��ال��ي��ة ال����ذي ت��ع��اق��د قبل
يومني م��ع امل���درب الربتغايل
جوزيه مورينيو خلفا ملواطنه
باولو فون�سيكا.

حممد اجلليحي

هالل يئن ...وتأهل أعرج
هالل مرتنح مي�شي متكئ ًا على ع�صاه ،يحاول جاهدا �أن ي�سري
وي�شق عباب البطوالت و�سط �صمت �إداري يف م�ساعدته!! حتى
القرارات الداعمة وامل�ساندة له ت�أتي مت�أخرة ،وك�أن هذا الفريق
تعوّ د على اخل�سائر واخل���روج من البطوالت ،ومب�ستويات
خمجلة يقدمها الع��ب��وه .البع�ض �صب غ�ضبه على امل��درب
(امل�ؤقت) والبع�ض �شتت الأ�سباب من هنا وهناك ،لكن الأكيد
�أن الإدارة هي امل�س�ؤولة الأوىل عما يحدث للهالل من خروج
من ك�أ�س امللك وخ�سارة ك�أ�س ال�سوبر ،وكاد �أن يخرج من دوري
�أبطال �آ�سيا ،وهو من كان بطلها يف  2019والآن قد يخ�سر
الدوري.
املدرب منذ بداياته مع الفريق الأول ،كانت امل�ؤ�شرات تدل على
عدم منا�سبته لأ�سلوب وطريقة الهالل نهائي ًا ،حتى يف اختيار
الت�شكيلة الآ�سيوية كان من الوا�ضح عدم وجود ا�سرتاتيجية
وا�ضحة ومنهج ي�سري عليه الفريق ،فاملدرب يفا�ضل بني العب
حمور (كويالر) وبني (مهاجم) فيتو؟؟ فلكل مركز مهام ،فما هو
منهج املدرب ...هل هو هجومي �أم دفاعي؟!
�أت��ف��ه��م م��ا �ساقه م��ن �أع����ذار بفعل الإ���ص��اب��ات ،ول��ك��ن اخلطط
املمنهجة تكون ثابتة وال تتغري بتغري الأ�شخا�ص فاملفرت�ض �أن
يكون التفا�ضل بني العبني من نف�س املركز.
باملجمل ال��ه�لال ���س��ار يف ط��ري��ق منحدرة �شديدة ال��وع��ورة،
�ساعدته بع�ض ال��ظ��روف على الت�أهل عن جمموعته ك�أف�ضل
ثان ،وبطريقة مل يكن يتخيلها �أي هاليل تعود على ال�صدارة
والت�أهل.
الإدارة الهاللية �سبق �أن جددت ثقتها باملدرب الأ�سبق رزفان،
ومل تلبث �أن �أقالته بعد جولتني فقط ،وبعدها حت�ضر الربازيلي
ميكايل ،وبعد �سوء النتائج حت�ضر الربتغايل موراي�س.
الأخطاء الإدارية موجودة والت�أخر والرتدد يف اتخاذ القرارات
امل�صريية كان �أهم الأ�سباب لرتنح الأزرق و�إىل ما و�صل �إليه.
�إ�ضاءات..
على �إدارة الهالل �أن حتفظ حقوق النادي مع االحتاد الآ�سيوي
فكما هو معروف �أن مواجهات الأندية ال�سعودية والإيرانية
يف الأدوار الإق�صائية تكون يف بلد حمايد ،وجم��رد التفكري
يف نقلها لأر���ض اخل�صم يعترب خ�سارة وخط�أ ي�ضاف لقائمة
الأخطاء الإدارية ،التي مل حتفظ حق الهالل ناهيك عما حتدث
به ع�ضو جلنة امل�سابقات باالحتاد الآ�سيوي عن �أن م�شاركة
الهالل يف هذه الن�سخة كانت بجهود خا�صة! وهذا غري �صحيح
لأن الهالل �شارك وخرج بظروف قاهرة يف الن�سخة املا�ضية
ولي�س مثل نادي الوحدة الإماراتي ،الذي اعتذر وان�سحب قبل
بداية البطولة ومل يتحدث �أحد ًا عنه� ،أو عن م�شاركته يف هذه
الن�سخة احلالية �أو �أنها (ا�ستثنائية).
�سور الهالل كما يعلم اجلميع منذ ت�أ�سي�سه مل يجر�ؤ �شخ�ص على
تقزميه �أو حماولة النيل منه ،والكل يقف مع الكيان �سواء من
�إدارته �أو جماهريه �أو حمبيه والأكيد �أن جمهور الهالل يعلم �أن
(احلال املايل) ال يعجبه ،حتى لو ت�صدر �أو ح�صل على بطولة.

@Mohammed158888
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اللواء خالد الزيد عضو اتحاد الكرة السابق لـ"

حاوره -علي الغامدي
ال��ل��واء خ��ال��د ال���زي���د ...داف���ع عن
�أل��وان ن��ادي ال�شباب ،ومنتخبنا
ال��وط��ن��ي ،وع�ضو جمل�س �إدارة
ك���رة ال���ق���دم ال�����س��اب��ق ،ت��وىل
ع���دة منا�صب �إداري�����ة يف
املنتخبات ال�سنية .الزيد
ي���ح���ل ���ض��ي��ف��ا ع���ل���ى "
البالد" عرب �صفحة

":

البلطان مؤهل لقيادة اتحاد القدم..
والمهلل األخطر بعد ماجد
لـو

1ـ كنت رئي�س ن��ا ٍد و�أم���ام فريقك
ثالثة ا�ستحقاقات 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).
 ن�صف نهائي دوري �أبطال �آ�سيا.2ـ كنت �أح��د �أع�ضاء جلنة اختيار
�أف�����ض��ل م��ق��دم ب��رام��ج ريا�ضية
�سعودي حمايد .من ترى �أنه
ي�ستحق ذلك من ه�ؤالء...
(عبدالرحمن احلميدي.
ت�����رك�����ي ال���ع���ج���م���ة.
عبدالله املنيع)؟
 ع � �ب� ��دال� ��رح � �م� ��ناحل� �م� �ي ��دي وت��رك��ي
العجمة.
3ـ كنت م�س� اً
ؤول
ري��ا���ض��يً��ا يف بلد

 1من ...3

�آ�سيوي ...وخريت بني
(لعب نهائي املونديال وخ�سارته .الفوز
ب��ك���أ���س �أمم �آ���س��ي��ا .ال��ف��وز ب��ك���أ���س العامل
للنا�شئني)؟
 نهائي املونديال.4ـ ك��ن��ت م���دي��� ًرا ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي..
و�ستمنح �إ����ش���ارة ال��ق��ي��ادة لأح���د ه����ؤالء
الالعبني ...ملن �ستمنحها؟
(ي��ا���س��ر ال��ق��ح��ط��اين .ح�سني عبدالغني.
�أ�سامة هو�ساوي).
 �أ�سامة هو�ساوي.5ـ ل��و كنت م�����س��� اً
ؤول ع��ن املنتخب...
وخ�يرت بني املدربني (خليل الزياين.
ن��ا���ص��ر اجل���وه���ر .حم��م��د اخل��را���ش��ي)
لقيادة الأخ�ضر يف ك�أ�س ال��ع��امل ،فمن
�ستختار؟
 خليل الزياين.6ـ ل��وك��ن��ت رئ��ي�����سً��ا ل�لاحت��اد ال��ع��رب��ي...
رئي�سا للجنة احلكام؛ فمن الأقرب
وحتتاج ً

من ه�ؤالء...
(ج��ا���س��م م��ن��دي .ع��ل��ي بوج�سيم .جمال
الغندور)؟
 علي بو ج�سيم.7ـ لو اتفقنا اً
جدل �أن الربامج الريا�ضية
ت�ؤجج التع�صب ..ف َمنْ ترى وجوب �إيقاف
الربامج الثالثة الآتية...
(ال���دوري مع وليد .احل�صاد الريا�ضي.
كورة).
 ال �أحبذ �إيقاف الربامج.8ـ لو كانت الأق��دار ب��الأم��اين ..فهل كنت
تتمنى �أن تكون...
(مي�سي .كر�ستيانو رونالدو .نيمار)
 مارادونا ،مع احرتامي للثالثة.9ـ ل��و ك��ان ه��ن��اك انتخابات على رئا�سة
الفيفا بني...
(ه���اف���ي�ل�اج .ب�ل�ات���ر .ب�لات��ي��ن��ي) فلمن
�ست�صوت؟
� -س�أمنح �صوتي لبالتر.

هدف األسطورة في الصين ال ينسى المونديالي خليل جالل األكفأ مارادونا أمهر من لمس الكرة
أي

1ـ كان لدينا ثالث قنوات ريا�ضية
�أغلقت جميعها� ...أيً���ا منها كنت
تتمنى ا�ستمرارها؟
( �أوربت� .ART .إم بي �سي برو).

 �أوربت.2ـ كنت مدربًا و�أمامك الثالثي (عمر ال�سومة.
عبدالرزاق حمدالله .قوميز) �أيً��ا منهم �سيكون
خيارك لتبد�أ به املباراة؟

 عمر ال�سومة.3ـ طلب منك و�أنت رئي�س للجنة املعلقني اختيار
واح��د من الثالثة( ...ع�صام ال�شوايل .فار�س
عو�ض .فهد العتيبي) للتعليق على نهائي ك�أ�س
العامل الذي يجمع منتخبي الربازيل والأرجنتني
� ...أيًا منهم �ستختار؟
 ع�صام ال�شوايل.4ـ هناك جائزة لأف�ضل حكم م�ساعد يف تاريخ

التحكيم ال�سعودي� ..أيًا من ه�ؤالء الثالثة ترى
�أنه ي�ستحقها...
(ع��ل��ي ال��ط��ري��ف��ي .حم��م��د ���س��ع��د ب��خ��ي��ت .ب��در
ال�شمراين)؟
 حممد �سعد بخيت.5ـ ل��دي��ك ق�ضية ري��ا���ض��ي��ة ق��ان��ون��ي��ة وحت��ت��اج
اال�ستنارة بر�أي قانوين� ...أيًا من ه�ؤالء ترى �أن
ر�أيه �سيقودك لك�سب الق�ضية؟

(حم���م���د ال���دوي�������ش .د.ع���م���ر اخل������ويل .خ��ال��د
ال�شعالن).
 خالد ال�شعالن.6ـ تلعب هذه الديربيات يف وقت واح��د� ...أيًا
منها �ست�شاهد؟
(الأهلي واالحتاد ـ الهالل والن�صر ـ ريال مدريد
و�أتليتكو مدريد).
 -الهالل والن�صر.

الزياني شيخ المدربين ..وبخيت أفضل مساعد
1ـ �أمامك هذه الأ�سماء
ال��ث�لاث��ة ...م��ن ت��رى
�أن��ه الأف�ضل لرئا�سة
احتاد القدم؟
(هالل الطويرقي .خالد البلطان.
�سعود ال�سويلم).
 خالد البلطان.2ـ َمنْ مِ نْ هذه الأه��داف الثالثة
ال ي��ف��ارق خميلتك (ه���دف ماجد
يف ال�صني .ه��دف العويران يف
بلجيكا .هدف املولد يف اليابان)؟
 هدف ماجد عبدالله يف ال�صني.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؟
(علي داوود .د�.صالح الورثان.
عادل ع�صام الدين)
 علي داوود.4ـ ق��رر االحت���اد ال��ع��رب��ي تقدمي

من

الشوالي أميز
المعلقين..
وأختار بوجسيم

ج��ائ��زة لأف�ضل الع��ب يف تاريخ
كرة القدم العربية ...من �ستختار
من ه�ؤالء الثالثة؟
(م�����اج�����د ع����ب����دال����ل����ه .حم���م���ود
اخلطيب .رابح ماجر).
 ماجد عبدالله.5ـ ط��ل��ب م��ن��ك ال��ت�����ص��وي��ت على
ج��ائ��زة لأف�ضل الع��ب يف تاريخ
ك���رة ال����ق����دم ...م���نْ مِ ����نْ ه����ؤالء
�ستعطيه �صوتك؟
(بيليه .مارادونا .كرويف)
 -مارادونا.

6ـ �إذا اتفقنا �أن ماجد عبدالله
�أف�ضل مهاجم ���س��ع��ودي ...فمن
تراه ي�ستحق �أن يكون بعده؟
(�سامي اجلابر .فهد املهلل .حمزة
�إدري�س).
 فهد املهلل.رئي�سا للجنة احلكام...
7ـ �أن��ت
ً
�أمامك ه�ؤالء...
(عمر املهنا .خليل جالل .عبدالله
ال��ن��ا���ص��ر ...فمن �ستختار منهم
لقيادة نهائي ك�أ�س خادم احلرمني
ال�شريفني؟

 خليل جالل.8ـ امل���ح���ل���ل���ون (حم���م���د ف�����ودة.
ع���ب���دال���رح���م���ن ال�����زي�����د .ج��م��ال
ال�شريف)
> اختلفوا على لقطة حتكيمية،
فمن �ستقتنع بر�أيه؟
جمال ال�شريف.9ـ �أمامك هذه اللجان الثالث...
ملن �ستقول :خذلتونا!!
(جلنة امل�سابقات .جلنة احلكام.
جلنة االحرتاف)؟
 -جلنة امل�سابقات.

هؤالء

1ـ طلب منك اختيار ت�شكيلة تاريخية
للمنتخب ال�سعودي...فمن �ستختار؟
 حار�س ( حممد الدعيع). دف��اع ( �أحمد جميل� ،صالح النعيمة ،حممد عبد اجل��واد،عبدالله �صالح).
 و�سط ( فهد الهريفي� ،سعيد العويران ،خالد م�سعد ،ف�ؤاد�أنور).
 -هجوم ( يو�سف الثنيان ،ماجد عبدالله ،حمي�سن اجلمعان).

هذا

1ـ �شخ�صية ريا�ضية ت��رى �أن��ه قدم
دعمًا لناديه يفوق غريه...
(الأمري خالد بن عبدالله .الأمري خالد
بن �سلطان .الأمري خالد بن فهد)؟
 الأمري خالد بن �سلطان.2ـ العب �سعودي ترى �أنه انتهى قبل وقته...
(حممد ال�صحفي العب االحتاد .عبدالعزيز الدو�سري
العب الهالل .معتز املو�سى العب الأهلي)؟
 حممد ال�صحفي العب االحتاد.3ـ العب ظلم مع املنتخب...
(خالد قهوجي .حممد نور� .سعد احلارثي)؟
 خالد قهوجي.4ـ منتخبنا الوطني �سيلعب نهائي القارة هنا يف
ال�����س��ع��ودي��ة ...وي��ح��ت��اج ل��دع��م ج��م��اه�يري ...ف�أين
يلعبها؟
(ملعب اجلوهرة بجدة .ملعب امللك فهد بالريا�ض.
ملعب الأمري حممد بن فهد بالدمام)
 -ملعب اجلوهرة بجدة.
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انتحال الهوية بـ«توكلنا
واعتمرنا» يُعرّض للمساءلة
جدة  -البالد
ح��ذرت النيابة العامة م��ن تعمد م�شاركة الغري البيانات
ال�شخ�صية يف التطبيقات ال�صادرة عن اجلهات الر�سمية
املخ�ص�صة للتعريف بالهوية ،وم��ا حتظى به من خدمات،
كتطبي َقي "توكلنا واعتمرنا" ،والتواط�ؤ على انتحال �صفة
الغري يف هذا ال�ش�أن؛ لالنتفاع مبا تتيحه من خدمات ،م�ؤكدًا
�أن ذلك ُيع ُّد موجبًا للم�ساءلة اجلزائية.
وقالت عرب ح�سابها الر�سمي يف "تويرت"" :انتحال �شخ�صية
وهوية الغري عرب التطبيقات الر�سمية ،ال�صادرة عن اجلهات
املخت�صة ،كتطبي َقي (توكلنا واعتمرنا)� ،أو ا�ستخدام �أي من
اخلدمات املتاحة عربها با�سم الغري� ،أو من خالل ممار�سة
�أي �سلوك مادي ينطوي على مظاهر خارجية ،توحي ب�صحة
هوية و�شخ�صية حائز التطبيق وم�ستخدم خدماته خال ًفا
للحقيقة ،ومرتكب ذلك يقع حتت طائلة امل�ساءلة اجلزائية،
وي�شمل ذلك كل من حر�ض غريه� ،أو �ساعده� ،أو اتفق معه على
ارتكاب اجلرمية".
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المملكة تختار اللون البنفسجي لـ«سجاد المراسم»
جدة  -البالد
اخ���ت���ارت امل��م��ل��ك��ة ال���ل���ون ال��ب��ن��ف�����س��ج��ي ل��ون��ا
معتمدا ل�سجاد مرا�سم ا�ستقبال �ضيوف الدولة
ال��ر���س��م��ي�ين ،م��ن ر�ؤ����س���اء ،ووزراء و���س��ف��راء،
وممثلي ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة ،وال�سجاد
امل�ستخدم يف خمتلف املنا�سبات الر�سمية� ،إذ
ج���اءت م��ب��ادرة تغيري �سجاد امل��را���س��م بتعاون
م�شرتك بني وزارة الثقافة واملرا�سم امللكية.
ويت�ضمن �سجاد املرا�سم البنف�سجي ح�ضور ًا
بارز ًا لعن�صر ثقايف �سعودي يتم ّثل يف فن حياكة
ال�سدو التقليدي ال��ذي ُي��ز ّي��ن �أط���راف ال�سجاد
اجلديد ،ليُ�ضفي بُعد ًا ثقافي ًا �إ�ضافي ًا باعتباره من حالة النه�ضة والنمو التي تعي�شها اململكة يف ظل تتج�سد يف الأر�ض والإن�سان والزمن ،كما يعك�س
احلرف ال�شعبية الأ�صيلة يف اململكة ،واملُ�سجّ ل ر�ؤية ال�سعودية  ،2030من حيث التجدد امل�ستمر ،لون �صحاري اململكة وهِ �ضابها يف ف�صل الربيع
ِ
ر�سمي ًا يف القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري واالع��ت��زاز املتنامي ب��ج��ذور ال��ت��اري��خ والهوية عندما تتزيّن بلون زه��رة اخل��زام��ى ،ونباتات
املادي لليون�سكو ،فيما يعك�س اللون البنف�سجي واحل�ضارة ،واالحتفاء مبدلوالت الثقافة التي �أخرى مثل العيهالن والريحان.

يفتون فيما ال يعلمون
•ميلكون ال���ق���درة ع��ل��ى ت��روي��ج��ه��ا
وت�سويقها يف كل الظروف والأح��وال،

ي��ت��ح��ول��ون اىل مفتني و�أط���ب���اء وعلماء
يف كل �شيء ،ال�شائعات جمالهم الوا�سع
ال����ذي ي��ت��ح��رك��ون م��ن خ�لال��ه ،ح��ت��ى يف
���ش��ه��ر رم�����ض��ان ال���ك���رمي ي��ف��ت��ون ف��ي��م��ا ال
يعلمون ،الفتوى معروفة من هم رجالها
وم�����ص��ادره��ا ال �أن ي���أت��ي �أم��ث��ال اول��ئ��ك
ويفتون بتلك الطريقة ال مانع لديهم �أن
ي�شاركوا يف ن�شر ال�شائعات وي�سندون
على ف�لان وع�لان وه��و مل يقل �شيئا من
ذلك.
ما ذكره �أحدهم ان الهند لن ت�صاب
بجائحة كورونا ال�سبب انها ت�ستخدم
نوعا من التوابل  ،ح�ضرته كررها بكل
ثقة م��ن خ�لال برنامج تلفزيون ،املذيع
�أع��اد امل�سمى ليلقى الت�أكيد والإ���ص��رار
من الطرف الآخ��ر  ،عند م�شاهدة �أمثال
�سعادته ت�شعر ان��ه يعي�ش خ��ارج الزمن
واملنطق النه بعد فرتة خالل يوم واحد
�أ�صيب باجلائحة �أكرث من مليون �شخ�ص
بخالف الرقم الكبري لعدد الوفيات حتى
انهارت املنظومة ال�صحية لعدم قدرتها
على ا�ستيعاب الأعداد امل�صابة واملتوفية،
لي�س معلوما م��ن �أي���ن ح�صل ح�ضرته
تلك املعلومة العجيبة او انه تلقاها من
�شائعات هذا وذاك� ،أعتربها وقتها ن�صرا
كبريا م�ستفيدا من ق��درات��ه يف احلديث
والفتوى يف كل �شيء.
الإعالم اجل��دي��د ك��م��ا ه��و م��ع��روف
�ساهم يف انت�شار ال�شائعات والفتاوى من
�أمثال ه���ؤالء ب�شكل وا�سع ،ي�ستثمرونه
بالن�شر وال���زي���ادة م��ن ت��وي�تر ووات�����س
وف��ي�����س��ب��وك وغ�ي�ره���م ،م�����س��ت��م��رون يف
رم�ضان وباقي �أيام و�شهور العام.
يعتربونه اجن�������ازا ي�����س��ج��ل يف
تاريخهم احلافل بالفتاوى وال�شائعات
التى ال عالقة لها باحلقيقة  .من املمكن ان
ترتفع الن�سبة خالل العيد  ،ال�سباق بينهم
�شديد من ي�أتي بواحدة �أقوى من الآخر
 ،ي�صل عندهم الأمر اىل وفاة �إن�سان نقال
عن فالن كما و�صله وعلم به  ،مثلما ذكرته
اذاع����ة م��ع��روف��ة ق��ب��ل ���س��ن��وات ع��ن وف��اة
�شخ�صية كبرية خالل رحلة خارجية وهو
ولله احلمد حي يرزق.

•

ضوابط لتعديل أجر
المشترك بـ«التأمينات»

جدة  -البالد
�أعلنت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات �أنه ب�إمكان �صاحب العمل
تعديل �أجر امل�شرتك خالل �أ�شهر ال�سنة.
وبينت عرب ح�سابها الر�سمي يف "تويرت"� ،أن �صاحب العمل
ي�ستطيع حتديث �أجر امل�شرتك دون �سن اخلم�سني عند حدوث
�أي تغيري على �أجره امل�سجل خالل ال�سنة.
وقالت الت�أمينات العامة� ،إن ال�ضوابط ه��ي� :أن تكون
�أج��ور املن�ش�أة قد مت حتديثها بداية ال�سنة ،التعديل متاح
لل�شهر الذي يتم فيه تقدمي الطلب ،وميكن �إج��راء التعديل
للم�شرتكني جمتمعني �أو منفردين مل��رة واح��دة يف ال�شهر
كحد �أق�صى.

•

مشروبات تقضي
على جفاف الفم

•

جدة  -البالد
ن�صح خرباء تغذية بتناول �أربعة �أنواع من امل�شروبات خالل
ارتفاع درجة احلرارة هذه الأيام للق�ضاء على جفاف الفم �أثناء
ال�صيام ،حيث يقل �إفراز اللعاب مما ي�سبب �إزعاجا للبع�ض.
وق��ال��وا وف��ق��ا مل��وق��ع "الكون�سلتو"� ،إن ت��ن��اول الع�صائر
الطبيعية بني وجبتي الإفطار وال�سحور مثل املوز والفراولة
والعنب واجلوافة ،ي�ساعد على �إف��راز اللعاب ب�صورة كبرية
وتقليل جفاف الفم �أثناء ال�صيام ،منوهني �إىل �أن العرق�سو�س
له من فوائد يف تقليل جفاف الفم ،لأنه يحتوي بن�سبة كبرية
على معدن البوتا�سيوم ،ال��ذي يحافظ على ت��وازن ال�سوائل
باجل�سم ،بالإ�ضافة �إىل قدرته على �ضبط �ضغط الدم وتنظيم
�ضربات القلب وتن�شيط ال���دورة ال��دم��وي��ة .ولفتوا �إىل �أن
حم�ض اللبنيك املتواجد يف احلليب على احلفاظ على ترطيب
الفم �أثناء ال�صيام� ،إذا مت تناوله خالل وجبة ال�سحور ،كما �أن
�شرب � 8أكواب من املاء بني وجبتي الإفطار وال�سحور ،يعمل
على ترطيب الفم وحماية اجل�سم من الإ�صابة باجلفاف خالل
�ساعات ال�صيام.

يقظة:

فرحة أيتام

وا�صل مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية� ،أعماله الإن�سانية بتوزيع ك�سوة عيد الفطر املبارك
للأطفال الأيتام يف جمهورية لبنان� ،إذ ا�ستفاد من امل�شروع  6.548طفال من �أبناء الالجئني ال�سوريني
والفل�سطينيني واملجتمع امل�ضيف يف مدن بريوت ،وعكار ،والبقاع ،وطرابل�س ،وزحلة( .وا�س)

امرأة تنجب تسعة توائم

البالد  -وكاالت
�أجنبت امر�أة من مايل ت�سعة توائم ،وهو �أكرب عدد
مواليد دفعة واح��دة ،لتن�ضم �إىل جمموعة ن��ادرة من
الن�ساء و�ضعن ت�سعة توائم.
وقوبل حمل حليمة �سي�سيه ( 25عاما) بحالة من
الذهول يف الدولة الواقعة بغرب �أفريقيا وجذب انتباه
زعمائها ،وعندما قال الأطباء يف مار�س �إنها بحاجة �إىل
رعاية متخ�ص�صة ،نقلتها ال�سلطات ج��وا �إىل املغرب
حيث و�ضعت مواليدها ،فيما قالت وزيرة ال�صحة يف

فالح ال�صغري

مايل فانتا �سيبي" :املواليد اجلدد خم�س �إناث و�أربعة
ذكور والأم بخري".
وكان من املتوقع �أن تلد �سي�سيه �سبعة �أطفال ،وفقا
للفح�ص ب��امل��وج��ات ف��وق ال�صوتية ال���ذي �أج���ري يف
امل��غ��رب وم���ايل وال���ذي مل ير�صد اث��ن�ين م��ن الأج��ن��ة.
وو�ضعت كل مواليدها خالل عملية قي�صرية.
ويعد �إجن��اب ت�سعة مواليد �أمر يف غاية الندرة� ،إذ
تعني امل�ضاعفات الطبية لو�ضع �أكرث من مولود بهذا
ال�شكل �أن بع�ض الأجنة ال تكمل فرتة احلمل.

اإلطاحة بمحتالين
على كبار السن
مكة املكرمة  -البالد
�ألقت اجلهات الأمنية القب�ض على مقيمني
خم��ال��ف�ين ل��ن��ظ��ام الإق���ام���ة ت��ر���ص��دوا ع��م�لاء
امل�صارف كبار ال�سن لالحتيال عليهم.
وقال املتحدث الإعالمي ل�شرطة منطقة مكة
امل��ك��رم��ة� ،إن ج��رائ��م امل�ضبوطني متثلت يف
الرت�صد لعمالء امل�صارف من كبار ال�سن بعدد
من �أحياء حمافظة جدة �أثناء �إجرائهم عمليات
ال�سحب النقدي م��ن �أج��ه��زة ال�صرف الآيل،
وادعاء م�ساعدتهم ومن ثم ا�ستبدال بطاقاتهم
ب�أخريات م�شابهة بعد احل�صول على البيانات
ال�سرية ل��ه��ا ،وم��ن ث��م �إج���راء عمليات �سحب
نقدية و�شرائية من خاللها ،حيث بلغت الأموال
ال��ت��ي ا�ستوليا عليها � 49أل���ف ري���ال ،وج��رى
�إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية
الأول��ي��ة ،و�إحالتهما �إىل ف��رع النيابة العامة.
و�أك���د �أن اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة متكنت �أي�����ض��ا من
القب�ض على مقيمني �سرقا كيابل كهربائية من
مبان حتت الإن�شاء مبواقع خمتلفة مبحافظة
ٍ
جدة وبيعها بطرق غري نظامية ،حيث ُقدرت
امل�سروقات مببلغ ( )60,000ريال .وقد جرى
�إيقافهما وا ُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية
الأولية ،و�أحيال �إىل فرع النيابة العامة.

ي���ارب يف ه��ذه الأي���ام امل��ب��ارك��ة �أ�سالك
الراحة لكل من �ضاقت عليه دنياه وذرفت
عيناه يا الله �أفرح قلوبا �أنهكها التمني
وب�شر �أ�صحابها بفرح ال يذكرهم بوجعهم
وا�سعد قلوبهم و�أ�سعدنا ب�صحبتهم ..
اللهم �إغفر ل��وال��دي ووالديكم وم��ن يعز
عليكم وادخلهم جنتك يا�أرحم الراحمني.
تويرت falehalsoghair
hewar2010@gmail.com

الحلقات األخيرة لـ«ضد الكسر» تدخل المونتاج
القاهرة  -البالد
بعد انتهاء ت�صويرها منذ يومني ،دخلت احللقات
الأخرية من م�سل�سل "�ضد الك�سر" للنجمة نيللى
كرمي مراحل املونتاج.
و�شهدت احللقة  22من امل�سل�سل� ،أح��داث��ا عن
طريق الفال�ش ب��اك بظهور نيللى ك��رمي وهى
فى بداية م�شوارها ،حيث كانت تعمل فى
مكتبة ،وك�شفت �أن �صاحب املكتبة يتاجر
فى العملة.
وخ�لال احللقة ح�صل خ�لاف بني
نيللى و���ص��اح��ب امل��ك��ت��ب��ة ب�سبب
عجز فى الإي��راد اليومي واتهمها
بال�سرقة ،وك�شفت �أنها تعلم ب�أمر
جت����ارة ال�������دوالرات امل���وج���ودة
ف��ى امل��خ��زن وه���ددت���ه وط��رده��ا
�صاحب املكتبة ،وبعدها ذهبت
نيللى كرمي (�سلمى) وطلبت
م��ن��ه �أن ت��ع��م��ل م��ع��ه فى
جتارة العملة
وب��ال��ف��ع��ل
واف������ق

الأخ�ير وب��د�أت رحلتها معه ،وبعدها مت القب�ض
على �صالح ودخوله ال�سجن وقبل القب�ض عليه
ب�ساعات ح�ضر مل��ن��زل �سلمى و�أع��ط��اه��ا �شنطة
ال����دوالرات لتحتفظ بها حتى خ��روج��ه ،وبعدها
قامت �سلمى ب�سرقة الأموال.
م�����س��ل�����س��ل "�ضد الك�سر"
م��ن ب��ط��ول��ة نيللي ك��رمي،
وحم��������م��������د ف������������راج،
ول���ق���اء اخل��م��ي�����س��ى،
وم�����������ص�����ط�����ف�����ى
دروي�ش ،وه�شام
�إ�����س����م����اع����ي����ل،
وت�������ارا ع���م���اد،
و�����س����ي����ن����ت����ي����ا
خليفة ،وحمزة
ال����ع����ي����ل����ي،
و�إخ�������������راج
�أحمد خالد.

