
الريا�س- وا�س
 )3( �إيقاف  عن  �لف�ساد  ومكافحة  �لرقابة  هيئة  يف  م�س�ؤول  م�سدر  �أعلن 
م�ظفني يعمل�ن باأحد �لبن�ك و)11( مقيمًا، لقيام �مل�ظفني بتاأ�سي�س كيانات 
�ملقيمني  قبل  من  �إد�رتها  تتم  بنكية  ح�سابات  وفتح  �أقاربهم  باأ�سماء  جتارية 
و�إيد�ع  مبالغ مالية بها م�سدرها غري م�سروع بلغت )505.725.336( ريااًل، 
�أقر  كما   ، �ملبالغ  تلك  من  ن�سبة  على  وح�س�لهم  �ململكة  خ��ارج  �إىل  وحت�يلها 

�ملقيم�ن على ��ستخد�م ح�سابات بنكية الأكرث من )40( كيانًا جتاريًا يف �إيد�ع 
مبالغ مالية وحت�يلها �إىل خارج �ململكة .

و�لقروية  �لبلدية  �ل�س�ؤون  ب���ز�رة  م�ظفني  �إيقاف  عن  �مل�سدر  �أعلن  كما 
ومر�قب  �لعامة  بالنيابة  وع�س�  قا�ٍس  على  و�لقب�س  وم��طن  و�الإ���س��ك��ان، 
ب�ز�رة �مل��رد �لب�سرية و)6( مقيمني و�إيقاف كاتب عدل، وع�س� هيئة تدري�س 
باإحدى �جلامعات ومديرة جممع حتفيظ �لقر�آن �لكرمي ومدير وحدة �ل�سمان 

�الجتماعي ب�ز�رة �مل��رد �لب�سرية وم�ظف ب�ز�رة �ل�سحة يف ق�سايا ف�ساد.
�ملال  على  يتعدى  من  كل  و�سبط  ر�سد  يف  م�ستمرة  �أنها  �لهيئة  و�أك��دت 
للإ�سر�ر  �أو  �ل�سخ�سية  م�سلحته  لتحقيق  �ل�ظيفة  ي�ستغل  �أو  �ل��ع��ام 
بامل�سلحة �لعامة وم�ساءلته حتى بعد �نتهاء علقته بال�ظيفة، ك�ن جر�ئم 
�لف�ساد �ملايل و�الإد�ري ال ت�سقط بالتقادم، و�أن �لهيئة ما�سية يف تطبيق ما 

يق�سي �لنظام بحق �ملتجاوزين دون تهاون.

الإعالم املتجدد
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التفا�صيل �ص3

التفا�صيل �ص2

القيادة تهنئ غوتري�س والدوق الأكرب 
لدوقية لوك�سمبورج الكربى

الريا�س - وا�س
تهنئة،  برقية  �سع�د،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  بعث 
كما  ثانية،  ب�الية  ف�زه  مبنا�سبة  �ملتحدة،  �الأمم  ملنظمة  �لعام  �الأمني  غ�تري�س  الأنط�ني� 
بعث، حفظه �لله، برقية تهنئة، ل�ساحب �ل�سم� �مللكي �لدوق هرني، �لدوق �الأكرب لدوقية 

ل�ك�سمب�رج �لكربى.
�آل �سع�د،  �ل�سم� �مللكي �الأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز  وبعث �ساحب 
ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �ل�زر�ء وزير �لدفاع، برقيتي تهنئة، الأنط�ني� 
غ�تري�س �الأمني �لعام ملنظمة �الأمم �ملتحدة ول�ساحب �ل�سم� �مللكي �لدوق 

هرني، �لدوق �الأكرب لدوقية ل�ك�سمب�رج �لكربى.

اإلرهاب الحوثي يستنفر التنديد الدولي
عوا�سم - وكالت

�ليمنية  �الأزمة  �لدويل حلل  �لذي ي�سعى فيه �ملجتمع  �ل�قت  يف 
و��ستمر�ر  �الأمم��ي��ة  للجه�د  �لد�عمة  �ململكة  مل��قف  وتقديره   ،
�حل�ثي  ميلي�سيا  ت���سل   ، �ل�سع�دية  �الإن�سانية  �مل�ساعد�ت 
�ملدنية  �الأعيان  �سد  �الإرهابية  �عتد�ء�تها   ، �إي��ر�ن  من  �ملدع�مة 
و�ملدنيني يف �ململكة عرب �طلق �مل�سري�ت �ملفخخة، وما متار�سه 
�أي�سا من جر�ئم �لقتل و�لرتويع بحق �ليمنيني من غري �مل��لني 
�أن  مر�قب�ن  وي���ؤك��د  ل�سيطرتها.  �خلا�سعة  �ملناطق  يف  لها 
، ويرفع  �لعامل  ي�ستنفر غ�سب  بات  �الإره��اب �حل�ثي  متادي 
حماوالت  ل�قف  ووكلئها  �ير�ن  على  �لدولية  �ل�سغ�ط  من 
زعزعة ��ستقر�ر �ملنطقة ، ما يعني �لتم�سك �لدويل يف �ملرحلة 
�لقادمة ب�سرورة ح�سم �مللفات �الإير�نية �لتي ت�ستهدف �أمن 

و�سلمة �لدول وتهديد �ملنطقة و�مللحة �لبحرية.
�لتنديد  لغة  وحدة  �ال�ستنكار  وترية  �رتفاع  �إطار  ويف 
�لفرن�سية  �الأد�ن����ة  ج���اءت   ، �مليلي�سيا  بجر�ئم  �لعاملي 
�لق�ية للهجمات �حل�ثية ، د�عية �مللي�سيا ل�قف �الأعمال 
يف  بناء  ب�سكل  و�النخر�ط  ف�ر�،  لل�ستقر�ر  �ملزعزعة 

�لعملية �ل�سيا�سية الإنهاء �أزمة �ليمن.

ليبيا

 خارطة طريق
7لإبعاد املرتزقة

البالد- مها العواودة 
�أكد نائب رئي�س جلنة �حلج و�لعمرة من�س�ر �أب� خنجر �أن ي�م  15 من ذي 
�لقعدة �حلايل �آخر ي�م ال�ستلم طلبات �حلج على �أن يبد�أ بعدها �لفرز ومن 
يتم قب�له من �ملتقدمني �سترتك م�ساحة من �ل�قت تقدر ب�ساعات ل�سد�د �ملبلغ 
�ملنا�سب من ثلثة بر�مج هي برنامج  �ل�سركة و�لربنامج  ليتمكن من �ختيار 
�ملهلة  عن  يتاأخر  ومن  �ل�سيافة  وبرنامج  �ملميزة  �ل�سيافة  وبرنامج  �الأب��ر�ج 
�ألف حاج.  يكتمل عدد ٦٠  �آخر حتى  ملتاأهل  �لفر�سة  �سيتم حت�يل  �ملمن�حة 
و�أ�ساف:" �سيتم �إعطاء �لتعليمات �ملقدمة ور�سد �ملعل�مات لتك�ن يف بطاقة 

�حلاج �لذكية وت�زيع �ملتقدمني وهذه �الجر�ء�ت حتتاج لعدة �أيام" م�ؤكدً� �أن 
ن�سبة �ملتقدمني من �مل��طنني و�ملقيمني �ستك�ن خمتلفة عن �الأع��م �ل�سابقة 
ب�سبب زيادة �أ�سعار �لباقات و�لتي طر�أت بفعل �الإجر�ء�ت �الحرت�زية و�أدت 

لفر�س هذه �لزيادة حتى ت��كب �خلدمات �ال�ستثنائية �ملقدمة.
كما �أو�سح �أن �الأو�ساع �ال�ستثنائية مل��سم حج هذ� �لعام فر�ست �إجر�ء�ت 
و�لتعقيم  حر�رية  ب��بات  بينها  من  �لتجهيز  يف  حا�سرة  �ستك�ن  �حرت�زية 
�ملبا�سر و�لتعقيم باالأوزون، وغياب �لب�فيهات حيث �ستك�ن �ل�جبات م�سبقة 

�لتجهيز بعيدً� عن �خليام د�خل �مل�ساعر .

الريا�س - البالد
�لدفعات  تاأجيل  برنامج  ف��رتة  متديد  �ل�سع�دي،  �مل��رك��زي  �لبنك  �أعلن 
�عتبار�  �إ�سافية  �أ�سهر  ثلثة  مدة   ، �خلا�س  �لقطاع  مت�يل  بدعم  �خلا�سة 
�ملن�ساآت  وي�ستهدف   ، �حل��ايل  �لعام  من  �سبتمرب   30 �إىل  ي�لي�  �أول  من 
�ملتناهية �ل�سغر و�ل�سغرية و�ملت��سطة �لتي ما ز�لت متاأثرة من �الإجر�ء�ت 
�لقيام  من  ومتكينها  ك�رونا  فريو�س  جائحة  مل��جهة  �ملتخذة  �الحرت�زية 

بدورها يف تعزيز �لنم� �القت�سادي، و�ملحافظة على م�ست�يات �لت�ظيف.
عن  �لتم�يل  جهات  لتقييم  وفقًا  جاء  �لقر�ر  �أن  �ملركزي  �لبنك  و�أو�سح 

مدى ��ستمر�رية تاأثر �ملن�ساآت ، ومنها �ملن�ساآت �ملتناهية �ل�سغر و�ل�سغرية 
�سي�ف  حلماية  �ملتخذة  �الح��رت�زي��ة  �الإج���ر�ء�ت  من  �ملتاأثرة  و�ملت��سطة 

�لرحمن، يف �س�ء �س��بط برنامج تاأجيل �لدفعات.
 وجتاوز عدد �لعق�د �مل�ستفيدة من برنامج تاأجيل �لدفعات منذ �نطلقه 
قيمة  بلغت  فيما  عقد،  �آالف   106 تاريخه  حتى  2020م  مار�س   14 يف 
عدد  جت��اوز   � فيما   ، ري��ال  مليار   167 نح�  �لعق�د  لتلك  �مل�ؤجلة  �لدفعات 
�لعق�د �مل�ستفيدة من برنامج �لتم�يل �مل�سم�ن 5،282 عقدً�، بقيمة مت�يل 

�إجمالية جتاوزت 10 مليار�ت ريال. 

البنك المركزي يمدد تأجيل الدفعاتاإلخالل بمدة اختيار الباقات يفقد المتقدم فرصة الحج
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حجازي

تعزيز ان�سيابية التجارة البينية بدول جمل�س التعاون اخلليجي

لو�سع املطبات 
ال�سناعية

الريا�س ـ البالد 
للم���سفات  �ل�سع�دية  �لهيئة  ��سرتطت 
و�ملقايي�س و�جل�دة، وج�د �أ�سباب منطقية 
 ، �ل��ط��رق  على  �ل�سناعية  �مل��ط��ب��ات  ل��سع 
وحددت 5 مربر�ت متثلت يف: وج�د حركة 
م�ساة كثيفة، و�لتقاطعات �ملرورية �حلرجة، 
�خل��ط��رة،  و�الأف��ق��ي��ة  �ل��ر�أ���س��ي��ة  و�ملنحنيات 
ومناطق �لعمل، و�أخريً� عند �نتهاء �لطريق 

)طريق غري نافذ(.
 وت�ستهدف �لهيئة �ل�سع�دية للم���سفات 
�ملطبات  تت�سبب  �أال  و�جل����دة،  و�ملقايي�س 
�ل�سيار�ت  على  �أ���س��ر�ر  �أي��ة  يف  �ل�سناعية 
و�لركاب �إذ� ما مت �اللتز�م بال�سرعات �ملقررة 
يف �ل��ط��رق ، وذل���ك م��ن خ���لل �مل�������س��ف��ات 
�ملعتمدة  �الأ���س��ك��ال  وف��ق  �مل��ح��ددة  �لقيا�سية 
�ل�سناعية،  للمطبات  �لهند�سية  و�لت�ساميم 
ومنها �ملطبات �لق�سرية و�الن�سيابية ومطب 
�ل��سادة �خلا�س مبركبات �لط��رئ، وكذلك 
�إ�سافة  �مل�ست�ى  �لعل�ي  �ل�سطح  ذو  �ملطب 

�إىل �لتقاطعات �ملرف�عة.

�سروط

5

مكافحة الف�ساد تتوا�سل

مق�سد ال�سياحة العالجية
اأمال

اأمانة جدة

القب�س على قا�س واإيقاف كاتب عدل ومراقبني ومدراء وموظفي بنك حولوا ن�سف مليار جمهولة امل�سدر 

جمل�س الوزراء يوافق على تعديل نظام املرافعات ال�سرعية والرتخي�س لبنكني حتت التاأ�سي�س



فيينا- وا�س
االحت��ادي��ة  النم�سا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ا���س��ت��ع��ر���س 
بن  فرحان  بن  في�سل  االأم��ر  مع  دي��ر،  فان  األك�سندر 
عبدالله وزير اخلارجية، اأم�س، يف الق�سر الرئا�سي 
ال�سديقني  البلدين  بني  امل�سرتكة  العالقات  بفيينا، 
مناق�سة  كما مت   ، كافة  املجاالت  و�سبل تطويرها يف 
االإقليمية  الق�سايا  يف  امل�����س��رتك  التن�سيق  تعزيز 
وال��دول��ي��ة ذات االه��ت��م��ام امل�����س��رتك، وال��ت��ط��رق اإىل 
على  التعاون  فر�س  وا�ستك�ساف  اخل���رات  ت��ب��ادل 
الثنائية  بالعالقات  للدفع   2030 اململكة  روؤية  �سوء 
نحو اآفاق اأرحب. ونقل �سمو وزير اخلارجية خالل 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  وتقدير  حتيات  اال�ستقبال 
و�ساحب  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان  امللك 
ال�سمو امللكي االأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 
النم�سا  � ومتنياتهما لفخامته ول�سعب  الله  � حفظهما 
حمله  فيما  واالزده����ار،  التقدم  م��ن  امل��زي��د  ال�سديق 
ال�سريفني،  فخامته حتياته وتقديره خلادم احلرمني 
ال�سحة  مبوفور  لهما  ومتنياته  العهد،  ويل  و�سمو 

التقدم  م��ن  امل��زي��د   اململكة  ول�سعب  العافية  ومت��ام 
واالزدهار.

من جهة اأخرى عقد �سمو وزير اخلارجية، اأم�س، مع 
الك�سندر  النم�سا االحتادية  وزير خارجية جمهورية 
خاللها  ج��رى  ر�سمية،  مباحثات  جل�سة  �سالنرج، 
العالقات  وتطوير  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  فر�س  بحث 
الثنائية و�سبل تنميتها يف املجاالت املختلفة وخا�سة 
التن�سيق  وتعزيز   ،2030 اململكة  روؤي���ة  �سوء  يف 
كما  ال�سديقني،  البلدين  م�سالح  يخدم  مبا  امل�سرتك 
مت مناق�سة اأبرز التطورات على ال�ساحتني االإقليمية 
ر�سالة  �سموه،  تلقى  اآخ���ر  �سعيد  على  وال��دول��ي��ة. 
العربية  م�سر  جمهورية  خارجية  وزي��ر  من  خطية، 
�سموه،  ع��ن  نيابة  الر�سالة  وت�سلم  �سكري،  �سامح 
عبدالكرمي  بن  وليد  املهند�س  اخلارجية  وزير  نائب 
اأم�����س،  ال��ري��ا���س  يف  ا�ستقباله،  خ��الل  اخل��ري��ج��ي، 
ملنظمة  التنفيذي  املدير  نائب  ف��وزي  اإيهاب  ال�سفر 
االإ���س��الم��ي،  ال��ت��ع��اون  ملنظمة  التابعة  امل���راأة  تنمية 
اململكة  لدى  العربية  بح�سور �سفر جمهورية م�سر 

اأحمد فاروق.

محليات
االأربعاء 13 ذو القعدة 1442ه� املوافق 23 يونيو 2021م ال�سنة 90 العدد 223376

القصبي يؤكد على صناعة محتوى إعالمي مميز 
فيصل بن فرحان يستعرض العالقات مع رئيس النمسا ووزير الخارجية

رفع الشكر لولي العهد.. أمير تبوك:

المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة
تبوك - البالد

با�سمه  تبوك  منطقة  اأمر  عبدالعزيز  بن  �سلطان  بن  فهد  االأم��ر  رفع 
�سلمان  بن  حممد  لالأمر  واالمتنان  ال�سكر  املنطقة  اأهايل  عن  ونيابة 
بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، 
امل�سروعات  من  لعدد  العهد  ويل  �سمو  تد�سني  مبنا�سبة  الله،  حفظه 
اململكة  مناطق  الدفاع يف عدد من  ملن�سوبي وزارة  والطبية  ال�سكنية 
م�سروع  منها  ري��ال،  مليارات  اأربعة  من  اأك��ر  بلغت  اإجمالية  بتكلفة 
مركز  اإن�ساء  وم�سروع  الغربية،  بال�سمالية  امل�سلحة  القوات  اإ�سكان 

القلب يف م�ست�سفى القوات امل�سلحة بال�سمالية الغربية.

واأكد �سموه اأن تد�سني هذه امل�سروعات ياأتي يف اإطار النه�سة التنموية 
خ��ادم  بقيادة  ال��زاه��ر  العهد  ه��ذا  يف  اململكة  ت�سهدها  التي  ال�ساملة 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�سمو ويل 
عهده االأمني، حفظهما الله، التي تعود بالنفع على الوطن واملواطن. 
روؤ�ساء  االأول،  اأم�س  االأ�سبوعي،  اللقاء  يف  ا�ستقباله،  خالل  ذلك  جاء 
املحاكم واملواطنني ومديري االإدارات احلكومية املدنية والع�سكرية، 
للمواطنني  حديثه  يف  متناواًل  بتبوك،  احلكومي  الق�سر  يف  وذل��ك 
العديد من املو�سوعات التي تهم املنطقة يف خمتلف املجاالت، منوهًا 

باللحمة الوطنية ال�سادقة التي متيز جمتمعنا.

الفيصل يستقبل سفير كوسوفا

جدة-  البالد 
مكة  منطقة  اأم��ر  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  م�ست�سار  ا�ستقبل 
�سفر  ب��ج��دة،  االإم����ارة  مقر  يف  الفي�سل  خ��ال��د  االأم���ر  امل��ك��رم��ة 

خالل  وج��رى  مييكو.  لولزمي  اململكة  ل��دى  كو�سوفا  جمهورية 
ذات  امل��و���س��وع��ات  ال��ودي��ة ومناق�سة  االأح��ادي��ث  ت��ب��ادل  ال��ل��ق��اء 

االهتمام امل�سرتك.

تلقى رسالة من وزير خارجية مصر

الدمام- البالد
اأكد وزير االإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبدالله الق�سبي �سعي الوزارة للو�سول الأف�سل 
منظومة  خالل  من  وموؤثر  مميز  اإعالمي  حمتوى  ل�سناعة  االحرتافية  املهنية  املمار�سات 
االإعالم. جاء ذلك لدى تفقده، اأم�س، فرع وزارة االإعالم يف املنطقة ال�سرقية، ولقائه مدير 

الفرع خالد ال�سديري ومديري وموظفي فروع الوزارة والهيئات التابعة لها.
واطلع الق�سبي، على �سر العمل باأق�سام وهيئات الوزارة، وا�ستمع اإىل االآراء واملقرتحات 

التي تهدف اإىل حتقيق املزيد من التطوير يف املنظومة االإعالمية باملنطقة.

القبض على قاض وعضو نيابة وإيقاف كاتب عدل ومدراء ومراقبين في قضايا فساد

الريا�س- البالد
طالب جمل�س ال�سورى خالل جل�سته، اأم�س،عر االت�سال املرئي، املوؤ�س�سة 
�سعوديني  ا�ستقطاب  مبوجبها  يتم  اإح��الل  خطة  بو�سع  للحبوب  العامة 
�سغل  من  امل���راأة  متكني  مع  �سعوديني،  بغر  امل�سغولة  الوظائف  ل�سغل 

وظائف اإدارية ومهنية اأكر، وفقًا الحتياجات املوؤ�س�سة.
لالأمن  )ق��ان��ون(  نظام  م�سروع  بدرا�سة  املوؤ�س�سة  قيام  ال��ق��رار  وت�سمن 
من  واحلد  بالغذاء،  ال�سلة  ذات  الن�ساطات  حوكمة  كفاءة  لرفع  الغذائي؛ 
االزدواجية والتداخل يف االخت�سا�سات بني اجلهات احلكومية املعنية، 
قواعد  الإ�سدار  العالقة،  ذات  التن�سيق مع اجلهات  اإىل  املوؤ�س�سة  دعا  كما 

ومعاير وموا�سفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي.
والزراعة  املياه  جلنة  نظر  لوجهة  ا�ستماعه  بعد  ق��راره  املجل�س  واتخذ 
التقرير  جتاه  اأبدوها  التي  واآرائهم  االأع�ساء  ملحوظات  ب�ساأن  والبيئة 
اأثناء  1441/1442ه����،  املايل  للعام  للحبوب  العامة  للموؤ�س�سة  ال�سنوي 
املجل�س  رئي�س  برئا�سة  املجل�س،  وا�ستمع  �سابقة.  جل�سة  يف  مناق�سته 
وجهة  اإىل  ال�سيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبدالله  الدكتور  ال�سيخ 
ملحوظات  ب�ساأن  وال�سباب،  واالأ���س��رة  االجتماعية  ال�سوؤون  جلنة  نظر 
�سوؤون  ملجل�س  ال�سنوي  التقرير  جتاه  اأبدوها  التي  واآرائ��ه��م  االأع�ساء 

االأ�سرة للعام املايل 1441/1442، بعد طرحه للنقا�س يف جل�سة �سابقة.، 
و�سوت باملوافقة على قرار طالب فيه جمل�س �سوؤون االأ�سرة بن�سر الوعي 
وتنمية  ب��االأ���س��رة  اخلا�سة  ال�سحية  والثقافة  والت�سريعات  باالأنظمة 
بالتن�سيق مع اجلهات  كافة، وذلك  املجتمع  �سرائح  االأ�سرية يف  االأهداف 
ذات العالقة، والعمل على تو�سيح امل�ستهدفات ومدى التقدم واآلية العمل 

يف املبادرات التي يقوم عليها.
واأكد على جمل�س �سوؤون االأ�سرة بالتو�سع يف قاعدة املعلومات اخلا�سة 
اإ�سافة اخت�سا�س يف تنظيم  العالقة، ودرا�سة  باالأ�سرة مع اجلهات ذات 
على  م�سددًا  ال�سن،  لكبار  التنمية  بجانب  ُيعنى   ، اال�سرة  �سوؤون  جمل�س 
القادمة  ال�سنوية  تقاريره  اإع���داد  عند  االل��ت��زام  االأ���س��رة  ���س��وؤون  جمل�س 

بقواعد اإعداد التقارير ال�سنوية للوزارات واالأجهزة احلكومية االأخرى.
ما  ب�ساأن  والق�سائية  االإ�سالمية  ال�سوؤون  جلنة  تقرير  املجل�س  وناق�س 
للعام  االإداري��ة  باالأعمال  املتعلق  املظامل  لديوان  ال�سنوي  التقرير  ت�سمنه 
الديوان  مطالبة  املت�سمن  ق��راره  على  و�سوت  1441/1442ه�����  امل��ايل 
هدفه  حتقيق  يف  الق�سائية  غ��ر  ال�����س��اغ��رة  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  باال�ستفادة 
االإ�سرتاتيجي "اإيجاد كوادر موؤهلة ونظام اأداء لديوان املظامل وحماكمه"، 
املحاور  الرقمي يف  التحول  م�ستوى  رفع  على  العمل  اإىل  الديوان  داعيًا 

التي مل ي�سل فيها اإىل م�ستوى اجلهات االأخرى )امل�سنف معها( يف قطاع 
العدل وال�سوؤون اال�سالمية.

كما ت�سمن قرار املجل�س قيام الديوان ببيان اأ�سباب عدم حتقيق امل�ستهدف 
طالب  كما  االأ�سباب،  تلك  معاجلة  على  والعمل  امل�ستفيد  ر�سا  موؤ�سر  يف 
مدد  تقلي�س  موؤ�سر  لتحقيق  تقوميه  يكون  اأن  املظامل  دي��وان  املجل�س 
ذلك  واإي�ساح  قبله  ال��ذي  مع  م��ايل  ع��ام  كل  تقرير  بني  مقارنًة  التقا�سي 
ب�ساأن كل نوع من الق�سايا. وناق�س املجل�س تقرير جلنة احلج واالإ�سكان 
واخلدمات، ب�ساأن التقرير ال�سنوي لهيئة تطوير مكة املكرمة للعام املايل 
ب�ساأن  اللجنة  تقرير  ت�سمنه  ما  ب�ساأن  ق��راره  واتخذ  1441/1442ه�����، 
والبحث  التعليم  جلنة  تقرير  ناق�س  كما  تو�سيات،  من  ال�سنوي  التقرير 
للتعليم  الوطني  للمركز  ال�سنوي  التقرير  ت�سمنه  م��ا  ب�ساأن  العلمي، 
خالل  واف��ق  قد  املجل�س   وك��ان    .1441/1442 امل��ايل  للعام  االإلكرتوين 
ال�سناعية  التجارية  الغرف  جمل�س  بني  اتفاقية  م�سروع  على  اجلل�سة 
ال�سعودية، ومكتب املمثل االقت�سادي والثقايف لتايبيه يف اململكة لتجنب 
االزدواج ال�سريبي يف �ساأن ال�سرائب على الدخل وملنع التهرب ال�سريبي 

والروتوكول املرافق.
واالآث���ار،  وال�سياحة  واالإع����الم  الثقافة  جلنة  ناق�ست  اآخ��ر  �سعيد  على 

ال�سنوي  التقرير  املرئي،  االت�سال  عر  اجتماعها،  يف  ال�سورى  مبجل�س 
على  امللحوظ  والتطور  /1442ه����،   1441 امل��ايل  للعام  االإع��الم  ل��وزارة 
االإعالمية  االإ�سرتاتيجية  ا�ستعر�ست  كما  ت�سمنه،  وما  ال��وزارة  تقرير 
بها  تخت�س  كانت  التي  واالخت�سا�سات  الوزارة،  واإ�سرتاتيجية  للمملكة 
وانتقلت الأجهزة اأخرى، واآليات التن�سيق مع اجلهات االإعالمية. جاء ذلك 
يف اجتماعها، عر االت�سال املرئي برئا�سة ع�سو املجل�س رئي�س اللجنة 
اللجنة  اأع�ساء  املجل�س  اأع�ساء  مب�ساركة  القرين  اأحمد  بن  علي  الدكتور 
للوزارة  الر�سمي  املتحدث  احلكومي  للتوا�سل  االإع��الم  وزارة  ووكيل   ،
والتطوير  التخطيط  وكالة  على  وامل�سرف  املغلوث،  عبدالله  الدكتور 
الدكتور  امل�سرتكة  للخدمات  امل�ساعد  والوكيل  العا�سم،  حممد  الدكتور 

عثمان املحيميد وعدد من قيادات وم�سوؤويل الوزارة.
واطلع رئي�س واأع�ساء اللجنة على مهام مركز التوا�سل احلكومي واأهدافه 
واخت�سا�ساته، واآليات التن�سيق فيه مع اجلهات احلكومية، واللجان ذات 
العالقة به والتن�سيق بينها، واأثر جائحة )كورونا( على بع�س االأن�سطة 
االإعالمية. وتطرق االجتماع اإىل بع�س ال�سعوبات التي يعاين منها قطاع 
االإعالم اخلارجي، واإىل االإعالم املوجه للمقيمني داخل اململكة اإ�سافة اإىل 

احلديث حول الهياكل الوظيفية وا�ستقطاب الكفاءات املتميزة.

الريا�س- وا�س
الف�ساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  يف  م�سوؤول  م�سدر  �سرح 
خ��الل  اجل��ن��ائ��ي��ة  الق�سايا  م��ن  ع����ددًا  ب��ا���س��رت  الهيئة  ب���اأن 
النظامية بحق  االإج��راءات  ا�ستكمال  املا�سية، وجاٍر  الفرتة 

املتجاوزين، وكانت اأبرز الق�سايا على النحو االآتي:
والنيابة  الداخلية،  وزارة  مع  بالتعاون   : االأوىل  الق�سية 
العامة، ورئا�سة اأمن الدولة، والبنك املركزي ال�سعودي، مت 
عمليات،  )مدير  البنوك  باأحد  يعملون  موظفني   )3( اإيقاف 
بتاأ�سي�س  املوظفني  لقيام  مقيمًا،  و)11(  اثنني(،  و�سّرافني 
تتم  بنكية  ح�سابات  وفتح  اأقاربهم  باأ�سماء  جتارية  كيانات 
م�سدرها  مالية  مبالغ  بها  واإي��داع  املقيمني  قبل  من  اإدارتها 
وخم�سة  خم�سمائة   )505.725.336( بلغت  م�سروع  غر 
و�ستة  وثالثمائة  األفًا  وع�سرين  وخم�سة  و�سبعمائة  ماليني 
وثالثني ريااًل، وحتويلها اإىل خارج اململكة وح�سولهم على 

ن�سبة من تلك املبالغ مقابل ت�سهيل عمليات االإيداع، كما اأقر 
املقيمون على ا�ستخدام ح�سابات بنكية الأكر من )40( كيانًا 
اململكة  اإىل خارج  مالية وحتويلها  مبالغ  اإي��داع  جتاريًا يف 
وجاٍر العمل على ح�سرها واتخاذ الالزم حيال مالكها وفقًا 

ملا تق�سي به االأنظمة والتعليمات.
ال�سوؤون  بوزارة  اثنني(  )موظفني  اإيقاف   : الثانية  الق�سية 
بامل�ساركة  لقيامهم  ومواطن  واالإ�سكان،  والقروية  البلدية 
م�ساريع  على  خالله  من  واحل�سول  جتاري  كيان  بتاأ�سي�س 
"ي�سرف  ال��وزارة  مع  متعاقدة  اأجنبية  �سركات  من  بالباطن 
املوظفون على م�ساريع تلك ال�سركات"، اإذ بلغ اإجمايل قيمة 
ماليني  ع�سرة   )10.000.000( عليها  ح�سلوا  التي  العقود 

ريال.
دائ��رة  "رئي�س  يعمل  قا�ٍس  على  القب�س   : الثالثة  الق�سية 
امل�سهود  باجلرم  املناطق"  اإح��دى  يف  التجارية  باملحكمة 

حل�سوله على مبلغ )19.500( ت�سعة ع�سر األفًا وخم�سمائة 
ريال، من اأحد موظفي مكاتب اال�ست�سارات الهند�سية مقابل 
�سركتني،  ب��ني  جت���اري  خ���الف  يف  حتكيم  ق�سية  تر�سية 
وح�سوله �سابقًا من مكاتب ا�ست�سارات هند�سية اأخرى على 
تر�سية  مقابل  ري��ال  األ��ف  وع�سرين  اثنني   )22.000( مبلغ 

ق�سايا حتكيم.
الق�سية الرابعة : القب�س على ع�سو بالنيابة العامة باجلرم 
ريال  األ��ف  ثالثني   )30.000( مبلغ  على  حل�سوله  امل�سهود 
مقابل حفظ ق�سية منظورة لديه قام بتاأخر البت فيها ملدة 
على  للح�سول  اأطرافها  اأحد  على  ال�سغط  بهدف  اأ�سهر   )7(

املبلغ.
الق�سية اخلام�سة : اإيقاف كاتب عدل، وع�سو هيئة تدري�س 
 )20.000( مبلغ  على  االأول  حل�سول  اجلامعات،  باإحدى 
ع�سرين األف ريال مقابل اإنهاء اإجراءات اإفراغ اأر�س للثاين 

بطريقة غر نظامية.
ال��ق��راآن  حتفيظ  جممع  م��دي��رة  اإي��ق��اف   : ال�ساد�سة  الق�سية 
املناطق  اإح��دى  يف  التعليم  ب��وزارة  عامة  وثانوية  الكرمي 
وثالثة  مائة   )153.942( مبلغ  على  باال�ستيالء  لقيامها 
املبالغ  من  ريااًل  واأربعني  واثنني  وت�سعمائة  األفًا  وخم�سني 

امل�سّلمة لها من الوزارة واملخ�س�سة لل�سرف على املجمع.
االجتماعي  ال�سمان  وحدة  مدير  اإيقاف   : ال�سابعة  الق�سية 
اإح��دى  يف  االجتماعية  والتنمية  الب�سرية  امل��وارد  ب��وزارة 
كم�ستفيدين  معارفه  من  ع��دد  بت�سجيل  لقيامه  املحافظات 
املقررة  االإعانة  و�سرف  م��زورة  طبية  بتقارير  ال�سمان  من 
�سرفه  مت  م��ا  اإج��م��ايل  بلغ  اإذ  ال��ت��ق��اري��ر،  تلك  مب��وج��ب  لهم 

)500.000( خم�سمائة األف ريال.
الق�سية الثامنة : القب�س على مراقب بوزارة املوارد الب�سرية 
لقيام  امل�سهود  باجلرم  مقيمني  و)6(  االجتماعية  والتنمية 

زيارة  قبل  التفتي�سية  باجلوالت  املقيمني  باإ�سعار  املوظف 
املواقع  من  مالية  مبالغ  بطلب  ليقوموا  التجارية  املواقع 
مت  وقد  عليها،  ملخالفات  حتريره  عدم  مقابل  زيارتها  املقرر 
القب�س على املذكورين بعد ح�سولهم على مبلغ )10.000( 

ع�سرة اآالف ريال من اأحد املواقع وت�سليمها للموظف.
اإيقاف موظف بوزارة ال�سحة حل�سوله   : التا�سعة  الق�سية 
على مبالغ مالية من مواطنني مقابل توظيفهم بالوزارة، اإذ 

بلغ اإجمايل ما حت�سل عليه )40.000( اأربعني األف ريال.
واأكدت الهيئة اأنها م�ستمرة يف ر�سد و�سبط كل من يتعدى 
م�سلحته  لتحقيق  الوظيفة  ي�ستغل  اأو  ال��ع��ام  امل���ال  على 
حتى  وم�ساءلته  العامة  بامل�سلحة  لالإ�سرار  اأو  ال�سخ�سية 
امل��ايل  الف�ساد  ج��رائ��م  ك��ون  بالوظيفة،  عالقته  انتهاء  بعد 
واالإداري ال ت�سقط بالتقادم، واأن الهيئة ما�سية يف تطبيق 

ما يق�سي النظام بحق املتجاوزين دون تهاون.

الشورى يطالب مؤسسة الحبوب باستقطاب السعوديين 

إيقاف موظفي بنك ومقيمين حولوا  أكثر من نصف مليار ريال مجهولة المصدر للخارج 



الريا�س- وا�س
مبجموعة  التعليم  وزراء  اجتماع  ا�ستعر�ض 
اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  اأب���رز  الع�سرين 
اململكة  قامت  والتي  التعليم،  عمل  جمموعة 
بدور كبري يف اإعادتها جمددًا على جدول اأعمال 
قمة املجموعة يف �سنة رئا�سة اململكة ملجموعة 
من  2020م،  ال�سابقة  ال���دورة  يف  الع�سرين 
يناير  منذ  االج��ت��م��اع��ات  ع�����س��رات  عقد  خ��ال 
جمموعة  دول  م���ع  واالت�������س���االت  2021م، 
وجمموعة  ال��دول��ي��ة،  واملنظمات  الع�سرين، 

التوا�سل.
حممد  بن  حمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  و�سكر 
ال�سيخ يف كلمته خال اجلل�سة االفتتاحية  اآل 
ا�ست�سافتها  على  االإيطالية  احلكومة  اأم�����ض 
االجتماع خال �سنة رئا�ستها 2021م، م�سيدًا 
جدول  على  التعليم  اإدراج  يف  اإيطاليا  بجهود 
والفقر  املدمج،  التعليم  واختيار  القمة،  اأعمال 
كاأولويتني  ك��ورون��ا؛  جائحة  خ��ال  التعليمي 

لهذا العام.
لقد  بامل�ستقبل،  متفائًا  هنا  اليوم  اأقف   : وقال 
ب�سكل  روؤيتنا  ��ت  ونمَ عملنا،  اأ�ساليب  تغريت 
القرار  و�سّناع  التعليم  خ��راء  ومعظم  كبري، 
ال��ت��ع��ام��ل مع  ب�����س��اأن  ال��ي��وم ملمني  اأ���س��ب��ح��وا 
تاأثري اجلائحة العاملي؛ لذا يجب اأن ننظر اإىل 
جائحة،  جمرد  ولي�ض  كفر�سة  العاملي  الوباء 
املدار�ض  اأن  اإىل  م�سريًا  ُقدًما"،  ن�سي  واأن 
العامل  اأنحاء  التعليمية يف جميع  واملوؤ�س�سات 
اليوم  نحن  م�سبوقة، وها  اأزمة غري  من  عانت 

نفخر باإجنازاتنا يف التغّلب على هذه اجلائحة، 
والتفكري يف م�ستقبل اأنظمتنا التعليمية.

واأ�ساف اأن االلتزام امل�سرتك بتزويد املواطنني 
�سي�سهم  الازمة؛  والقيم  واملهارات،  باملعرفة، 
خ��ال  م��ن  اأن���ه  مبينًا  ال��ع��امل��ي،  االزده�����ار  يف 
ال���ت���ع���اون، وم��وا���س��ل��ة احل�����وار، وم�����س��ارك��ة 
ومراعاة  مبتكرة،  حلول  وتوفري  االهتمامات، 
حقوق جميع الطاب؛ �سنم�سي قدمًا لتح�سني 

وتكييف وتطوير اأنظمتنا التعليمية.
وا�ستعر�ض يف مداخلة خال االجتماع؛ اأف�سل 
ممار�سات وزارة التعليم يف اململكة فيما يتعلق 
باأولويات جمموعة الع�سرين هذا العام، ومنها 
تاأثري  من  التخفيف  اإج���راءات  يف  اال�ستمرار 
ال��وق��اي��ة والتدخل  ت��داب��ري  ال��وب��اء، واع��ت��م��اد 

املعلمني،  تدريب  يف  واال�ستثمار  والتعوي�ض، 
واأدوات  االأم��ور  واأولياء  الطاب  دعم  واأنظمة 
تطوير  اإىل  باالإ�سافة  ُبعد،  عن  املبتكرة  التعّلم 
"مدر�ستي"، واإطاق 23 قناة تعليمية،  من�سة 
ذوي  للطاب  ُبعد  عن  التعّلم  م�سادر  وت�سهيل 
وزارة  اأن  واأو���س��ح  اخل��ا���س��ة.  االح��ت��ي��اج��ات 
املناهج  تطوير  عن  اأعلنت  اململكة  يف  التعليم 
الثاثة  الف�سول  وتطبيق  الدرا�سية  واخلطط 
املقبل،  ال��درا���س��ي  للعام  الثانوية  وم�����س��ارات 
املرحلة  متّثل  التطوير  عملية  اأن  اإىل  منوهًا 
تهدف  التي  التعليمية  االإ�ساحات  من  االأوىل 
ل��روؤي��ة  االإ�سرتاتيجية  االأه����داف  حتقيق  اإىل 
الطلبة،  لدى  املهارات  وتعزيز   ،2030 اململكة 

وتمَبّني اأ�ساليب التعّلم املدمج.

محليات
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ال��ذي  ال�سحي  االأم���ن  مظلة  حت��ت 
مواجهتها  يف  اململكة  ب��ه  متيزت 
توا�سل   ، وت��داع��ي��ات��ه��ا  للجائحة 
جهودها  امل��ع��ن��ي��ة  االأج���ه���زة  ك��اف��ة 
ال���ك���ب���رية جت�����اه ك����ل م����ا ي��ت��ع��ل��ق 
و�سامة  االأرواح  على  باحلفاظ 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني و���س��ي��وف 
الرحمن ، ومع بدء اج��راءات حج 
هذا العام ، هياأت اململكة منظومة 
تلتقي  متكاملة   وخ��ط��ط��ًا  ك��ام��ل��ة  
ال����ذي يج�سد  ال���ه���دف  ه����ذا  ع��ل��ى 
�سرف ر�سالة اململكة جتاه �سيوف 
الرحمن، وحر�ض قيادتها الر�سيدة 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بقيادة 
اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 
االأم��ني  ع��ه��ده  ويل  و�سمو  �سعود 
اأع��ل��ى  ب��ت��وف��ري   - ال��ل��ه  حفظهما   -
درج�����ات ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة وال�����س��ام��ة 
يف  كانوا  اأينما  للحجاج  والراحة 

حلهم وتنقاتهم.
االحرتازية  االإج���راءات  وو�سط    
ال���دق���ي���ق���ة، �����س����ي����وؤدي احل���ج���اج  
امتثااًل  حمدد  عدد  وفق  منا�سكهم 
يف  االإ���س��ام��ي��ة  ال�سريعة  ملقا�سد 
وتت�سافر  الب�سرية،  النف�ض  حفظ 
ذات  واالأج��ه��زة  ال����وزارات  جهود 
جميع  م���ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال�����س��ل��ة 
لتي�سري   ، ال�����س��ل��ة  ذات  اجل��ه��ات 
وتوحيد   ، ملنا�سكهم  احلجاج  اأداء 
اخل��دم��ات،  اأرق���ى  لتوفري  االأدوار 
كنهج داأبت عليه اململكة،  لي�سيف 
م��و���س��م ه���ذا ال���ع���ام رغ���م ظ��روف��ه 
يف  ج��دي��دة  �سفحات  اال�ستنائية 
�سجل العطاء والبذل الذي ت�سطره 
على مدار ال�ساعة طوال العام بكل 
ال��ت��ف��اين واالخ���ا����ض ، وحم��ط��ة 
ج���دي���دة يف م�����س��رية ال��ن��ج��اح��ات 
امل��ق��رون��ة ب��ال�����س��واه��د امل��ت��اح��ق��ة 
ال��واق��ع،  اأر����ض  على  واملت�سارعة 
وم�����س��روع��ات ع��م��اق��ة  وخ��دم��ات 

ورعاية المثيل لها يف العامل.

األمن الصحي
كلمة

مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام المرافعات الشرعية 
أكد التطور التنموي الشامل وفقًا لخطط وبرامج رؤية 2030 

إنشاء وحدة للتخصصات االجتماعية بوزارة الموارد البشرية .. والترخيص لبنكين تحت التأسيس
تعديل نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال االستخدامات السلمية للطاقة الذرية 

نيوم- وا�س
االت�صال  عرب  ـ  اأم�س  جل�صته  يف  الوزراء  جمل�س  وافق 
املرئي ـ برئا�صة خادم احلرمني ال�صريفني، امللك �صلمان 
بن عبدالعزيز اآل �صعود، رئي�س املجل�س، حفظه اهلل، 
على تعديل نظام املرافعات ال�صرعية واإن�صاء وحدة 
للتخ�ص�صات االجتماعية بوزارة املوارد الب�صرية 

اتفاقية  م�صروع  منوذج  تعديل  على  وافق  كما 
اال�صتخدامات  جمال  يف  للتعاون  اإطارية 
اململكة  الذرية بني حكومة  للطاقة  ال�صلمية 
الدول  وحكومات  ال�صعودية  العربية 
)اإ�س  لبنك  الرتخي�س   واإ�صدار  االأخرى 
ـ  الرقمي  ال�صعودي  والبنك  �صي(  تي 

حتت التاأ�صي�س. 
الر�صالتني  فحوى  على  املجل�س  اطّلع  اجلل�صة،  بداية  ويف 
اللتني تلقاهما خادم احلرمني ال�صريفني، و�صاحب ال�صمو 
الرئي�س  فخامة  من  ـ،  اهلل  حفظهما  ـ  العهد  ويل  امللكي 
وفخامة  الفلبني،  جمهورية  رئي�س  دوترتي  رودريقو 
الع�صكري  املجل�س  رئي�س  ديبي  اإدري�س  حممد  اجلرنال 
االنتقايل يف جمهورية ت�صاد، وكذلك جممل االجتماعات 
ال�صقيقة  الدول  من  عدد  مع  جرت  التي  واللقاءات 
وال�صديقة خالل االأيام املا�صية؛ لتو�صيع التعاون الثنائي 
العربي  العمل  م�صرية  ودعم  اأرحب،  وجماالت  اآفاق  اإىل 
الق�صايا  جتاه  الريادي  اململكة  دور  وتعزيز  امل�صرتك، 

الدولية ومنها التحديات البيئية العاملية.

وتناول املجل�س يف هذا ال�شياق، نتائج م�شاركة اململكة يف 
االجتماع الت�شاوري لوزراء اخلارجية العرب، وما ا�شتمل 
التعاون  ال��وزاري ملجل�س  املجل�س  ال�شادر عن  البيان  عليه 
م�شامني  م��ن   )148( ال���  دورت���ه  يف  العربية  اخلليج  ل��دول 
التي  ال��ق��ادة  قمة  ق���رارات  لتنفيذ  املبذولة  اجل��ه��ود  اأجملت 
عقدت يف حمافظة الُعال، وروؤي��ة خادم احلرمني ال�شريفني 
ال��ع��م��ل اخلليجي امل�����ش��رك يف  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و   ،� ال��ل��ه  � رع���اه 
على  ال�شيا�شية  الق�شايا  تطورات  وكذلك  املجاالت،  جميع 

امل�شتويني االإقليمي والدويل.

مواجهة تغريات املناخ
واأو����ش���ح وزي����ر االإع�����الم امل��ك��ل��ف ال��دك��ت��ور م��اج��د بن 
عبدالله الق�شبي، يف بيانه لوكالة االأنباء ال�شعودية، اأن 
املجل�س، تطرق اإىل ما اأكدته اململكة العربية ال�شعودية 
مبواجهة  التزامهما  من  االأمريكية  املتحدة  وال��والي��ات 
التحديات املتزايدة للتغري املناخي، والعمل على تعزيز 
)ال�شعودية  م��ب��ادرت��ي  ودع��م  ب��اري�����س،  اتفاقية  تطبيق 
وامل�شاركة  االأخ�شر(،  االأو�شط  و)ال�شرق  اخل�شراء( 
النظيفة،  ال��ط��اق��ة  جم��ال  ذل��ك  يف  مب��ا  فيهما،  الثنائية 
والتعاون  االأرا�شي،  وا�شتخدام  امل�شتدامة،  والزراعة 

وموؤمتر  باإيطاليا  الع�شرين  جمموعة  دول  قمة  الإجن��اح 
االأطراف يف غال�شكو.

خدمة احلجاج 
ذات  اجلهات  من  والرتيبات  اال�شتعدادات  املجل�س  وتابع 
خططها  لتنفيذ  احل����رام،  ال��ل��ه  بيت  ح��ج��اج  بخدمة  ال��ع��الق��ة 

عمل  منظومة  وفق  واخلدمية  والوقائية  والتنظيمية  االأمنية 
الراحة، واملزيد  الرحمن كل �شبل  ل�شيوف  توفر  متكاملة، 
باأف�شل  روحانية،  اأج���واء  يف  ال�شعرية  الأداء  التي�شري  من 
م�شتوى من اخلدمات والت�شهيالت، وباإجراءات تكفل اأمنهم 
وحتقق �شالمتهم من خماطر جائحة فريو�س كورونا � باإذن 

الله �.

تطور تنموي �صامل
وبنينّ معاليه اأن املجل�س، اأ�شار اإىل ما ت�شهده اململكة � بتوفيق 
روؤي��ة   ( وب��رام��ج  خلطط  وفقًا  �شامل  تنموي  تطور  من   � الله 
2030 (، مثمنًا يف هذا ال�شدد تد�شني �شاحب ال�شمو امللكي 
ة ملن�شوبي وزارة  ة وطبيَّ ويل العهد، ثمانية م�شروعات �شكنينّ
من  اأك��ر  بلغت  اإجمالية  بتكلفة  املناطق،  من  عدد  الدفاع يف 

)اأربعة مليارات ريال(، وذلك �شمن �شل�شلة م�شروعات ُنفذت 
الطبية  التجهيزات  واأح���دث  واملوا�شفات،  املعايري  باأف�شل 

ة. والفنيَّ
احلوثي  ملي�شيا  انتهاكات  ا�شتمرار  اإدانته   ، املجل�س  وجدد 
الدولية  القوانني  االإي����راين،  النظام  م��ن  املدعومة  االإره��اب��ي��ة 
طيار،  دون  )مفخخة(  ط��ائ��رات  ب��اإط��الق  العرفية  وال��ق��واع��د 
متعمدة  بطريقة  اململكة،  يف  واملدنيني  املدنية  االأع��ي��ان  جت��اه 

وممنهجة.
واطلع املجل�س، على املو�شوعات املدرجة على جدول اأعماله، 
من بينها مو�شوعات ا�شرك جمل�س ال�شورى يف درا�شتها، 
ك��م��ا اط��ل��ع ع��ل��ى م���ا ان��ت��ه��ى اإل���ي���ه ك���ل م���ن جم��ل�����س ال�����ش��وؤون 
االقت�شادية والتنمية، وجمل�س ال�شوؤون ال�شيا�شية واالأمنية، 
مبجل�س  اخل���راء  وهيئة  ال�����وزراء،  ملجل�س  ال��ع��ام��ة  واللجنة 

الوزراء يف �شاأنها.
كما اطلع على عدد من املو�شوعات العامة املدرجة على جدول 
وهيئة  الداخلية،  ل���وزارة  �شنوية  تقارير  بينها  م��ن  اأع��م��ال��ه، 
باجلوانب  املتعلق  العامة  والنيابة  ال�شرقية،  املنطقة  تطوير 
في�شل  امللك  مل�شت�شفى  العامة  واملوؤ�ش�شة  واملالية،  االإداري���ة 
يلزم  ما  املجل�س  اتخذ  وق��د  االأب��ح��اث،  ومركز  التخ�ش�شي 

حيال تلك املو�شوعات.

قرارات المجلس
للتعاون  اإط��اري��ة  اتفاقية  م�شروع  من��وذج  -تعديل 
يف جمال اال�شتخدامات ال�شلمية للطاقة الذرية بني 
حكومة اململكة العربية ال�شعودية وحكومات الدول 
رقم  ال��وزراء  بقرار جمل�س  عليه  املوافق  االأخ��رى، 
)70( وتاريخ 2 / 2 / 1436ه�، وذلك على النحو 

الوارد يف القرار.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  النقل  وزير  معايل  -تفوي�س 
الهيئة العامة للطريان املدين � اأو من ينيبه � بالتوقيع 
العربية  اململكة  حكومة  بني  اتفاقية  م�شروع  على 

جمال  يف  بلغاريا  جمهورية  وحكومة  ال�شعودية 
خدمات النقل اجلوي، ومن ثم رفع الن�شخة النهائية 

املوقعة، ال�شتكمال االإجراءات النظامية.
ب��اإ���ش��دار الرخي�س  - ق��ي��ام م��ع��ايل وزي���ر امل��ال��ي��ة 
الالزم لكل من بنك )اإ�س تي �شي( � حتت التاأ�شي�س 
� وفقًا  التاأ�شي�س  � حتت  ال�شعودي الرقمي  � والبنك 
ال�شادر  البنوك  مراقبة  نظام  من  )الثالثة(  للمادة 
( وت��اري��خ 22 / 2  ) م / 5  امللكي رق��م  باملر�شوم 

/ 1386ه�.

الب�شرية  امل��وارد  اإداري��ة يف وزارة  اإن�شاء وحدة   -
التخ�ش�شات  )وح��دة  با�شم  االجتماعية  والتنمية 

االجتماعية(.
للوالية  العامة  للهيئة  -اعتماد احل�شابني اخلتاميني 
لعامني  حكمهم  يف  وم��ن  القا�شرين  اأم����وال  على 

ماليني �شابقني.
- ت��ع��دي��ل ن��ظ��ام امل���راف���ع���ات ال�����ش��رع��ي��ة، ال�����ش��ادر 
باملر�شوم امللكي رقم ) م / 1 ( وتاريخ 22 / 1 / 

1435ه�، على النحو الوارد يف القرار.

القيادة تهنئ غوتيرس والدوق األكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى
الريا�س - وا�س

�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بعث 
برقية تهنئة، ملعايل ال�سيد اأنطونيو غوتري�ض االأمني العام ملنظمة االأمم 
املتحدة، مبنا�سبة فوزه بوالية ثانية.وقال امللك املفدى: " ي�سرنا مبنا�سبة 
فوزكم بوالية ثانية اأمينًا عامًا لاأمم املتحدة، اأن نبعث لكم اأجمل التهاين، 
واأطيب التمنيات بالنجاح، موؤكدين حر�ض اململكة العربية ال�سعودية على 
امل�سي قدمًا يف حتمل م�سوؤولياتها االإقليمية والدولية وعزمها على دعم 

منظمة االأمم املتحدة فيما تبذله من جهوٍد وم�ساٍع حميدة ".
�سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  وبعث 

برقية تهنئة، ل�ساحب ال�سمو امللكي الدوق هرني، الدوق االأكر لدوقية 
لوك�سمبورج الكرى، مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لباده. واأعرب امللك 
املفدى، عن اأ�سدق التهاين، واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعادة ل�سموه، 
التقدم  اط��راد  ال�سديق،  الكرى  لوك�سمبورج  دوقية  و�سعب  وحلكومة 

واالزدهار.
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
برقية  الدفاع،  ال��وزراء وزير  رئي�ض جمل�ض  نائب  العهد  �سعود، ويل  اآل 
تهنئة، ملعايل ال�سيد اأنطونيو غوتري�ض االأمني العام ملنظمة االأمم املتحدة 
" ي�سعدنا مبنا�سبة  مبنا�سبة فوزه بوالية ثانية. وقال �سمو ويل العهد: 

اأ�سدق  عن  لكم  نعرب  اأن  املتحدة،  لاأمم  عامًا  اأمينًا  ثانية  بوالية  فوزكم 
التهاين، واأطيب التمنيات بالنجاح، راجني لكم دوام ال�سحة وال�سعادة ".

اآل  العزيز  �سلمان بن عبد  االأمري حممد بن  امللكي  ال�سمو  وبعث �ساحب 
�سعود، ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، 
ل�ساحب ال�سمو امللكي الدوق هرني، الدوق االأكر لدوقية لوك�سمبورج 
العهد،  ويل  �سمو  وعر  لباده.  الوطني  اليوم  ذكرى  مبنا�سبة  الكرى، 
عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة ل�سموه، 
من  املزيد  ال�سديق،  الكرى  لوك�سمبورج  دوقية  و�سعب  حلكومة  راجيًا 

التقدم واالزدهار.

المطرودي يتفقد محاكم ديوان 
المظالم بعسير وجازان

الريا�س-وا�س
بن  اإبراهيم  التنفيذية  لل�سوؤون  املظامل  دي��وان  رئي�ض  نائب  تفقد 
االإداري��ة  اال�ستئناف  ملحكمة  التنفيذية  االأعمال  املطرودي  عبدالله 
باأبها واملحكمة االإدارية بجازان  مبنطقة ع�سري واملحكمة االإدارية 
مناطق  خمتلف  يف  ال��دي��وان  ملحاكم  امليدانية  املتابعة  اإط���ار  يف 

وحمافظات اململكة.
املتبعة  العمل  اآلية  معهم  وبحث  مبن�سوبيها،  الزيارة  خال  والتقى 
يف م�سار التقا�سي االإلكرتوين ا�ستهدافا لتحقيق املعايري املعتمدة، 
وحتقيقا ملبداأ العدالة الناجزة، موؤكًدا اأهمية االجناز الذي ُيعد هدًفا 
وال�سعي  دعواهم،  متابعة  وتي�سري  امل�ستفيدين  خدمة  وهو  مهًما، 
يف  ناجزة  عدلية  اإدارة  اإىل  والو�سول  الرقمية،  املخرجات  جلودة 
الديوان  له  الوقت، م�سيًدا باجلهود املبذولة لتحقيق ما ي�سعى  ذات 

من توفري بيئة ق�سائية رقمية واآمنة لعموم امل�ستفيدين.

آل الشيخ: متفائلون بالمستقبل لتطوير منظومة التعليم



متابعات
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الريا�س- وا�س   

والقانونية  الت�سريعية  لل�سوؤون  امل�ساعد  الأمني  اأكد 

اخلليج  لــــدول  ــتــعــاون  ال ملجل�س  الــعــامــة  ــة  ــان ــالأم ب

اأن  ال�سويدي،  نا�سر  بن  �سلطان  امل�ست�سار  العربية، 

والإن�سانية  احلقوقية  العــتــبــارات  ي�سع  املجل�س 

للجوائح  وال�ستجابة  التاأهب  لإجــــراءات  حمـــورًا 

وغريها من حالت الطوارئ.

واأو�سح يف كلمته، اأم�س الأول عرب الت�سال املرئي، 

املتحدة،  لــ�أمم  التابع  الإن�سان  حقوق  جمل�س  اأمــام 

املجل�س  اأن   ،  47 الـ  العتيادية  دورتــه  افتتاح  خ�ل 

ودوله الأع�ساء اعتمدوا حزمة من الإجراءات الداعمة 

واملقيمني  املــواطــنــني  حــقــوق  تــراعــي  الــتــي  لل�سحة 

للعناية  امل�ستحقة  الفئات  حقوق  وتعزز  متييز،  دون 

كما  الحتياجات اخلا�سة.  كالن�ساء والأطفال وذوي 

اعتمدت دول املجل�س خ�ل اجلوائح حزمًا حتفيزية 

مواطنيها  حقوق  وتعزيز  اقت�ساداتها  لدعم  كبرية 

قــدرة  لــدعــم  �سخية  تــربعــات  مقدمة  ومقيميها، 

الــــدول يف مــواجــهــة اجلــائــحــة، بــالإ�ــســافــة 

التنمية  تــدعــم  هيكلية  اإ�ــســ�حــات  اإىل 

امل�ستدامة و�سائر احلقوق.

"السويدي" إجراءات دول الخليج الصحية
تراعي حقوق المواطنين والمقيمين

1479 إصابة 
جديدة بكورونا

أداء متميز
لمجمع إرادة بجدة

اللقاء التفاعلي لألرصاد 
يحظى بإشادة المهتمين

جمعية المدينة للتوحد 
تدشن قسم التطوع

الريا�س- البالد

بــالإجــراءات  التقيد  �ــســرورة  ال�سحة  وزارة  اأكـــدت 

التجمعات  خــ�ل  الوقائية  والــتــدابــري  الحــرازيــة 

الكمامة  لب�س  مثل  الإجتماعية،  واملنا�سبات  العائلية 

وعدم امل�سافحة وترك م�سافة اآمنة، للحد من انت�سار 

�سحة  على  وللحفاظ  )كــوفــيــد19(  كــورونــا  فريو�س 

و�س�مة اأفراد املجتمع.

حالة   )1479( ت�سجيل  عن  اأم�س،  الــوزارة،   واأعلنت 

املا�سية  �ساعة  ـــ24  ال خــ�ل  بكورونا  موؤكدة  اإ�سابة 

الن�سطة  بلغ عدد احلــالت  فيما  وتــعــايف)920( حالة 

)11131( حالة منها )1487( حالة حرجة.

حالة   )476882( الإ�ــســابــات  عـــدد  اإجــمــايل  وبــلــغ 

ت�سجيل  ومت  حــالــة،   )458048( التعايف  وحـــالت 

)12( حالة وفاة لي�سل اإجمايل الوفيات اإىل )7703( 

مع  بالتوا�سل  اجلميع  الـــوزارة  ون�سحت  حـــالت. 

على  وال�ــســتــفــ�ــســارات  ل��ست�سارات   )937( مــركــز 

ومعرفة  املعلومات  على  واحل�سول  ال�ساعة،  مــدار 

م�ستجدات الفريو�س.

جدة- يا�سر بن يو�سف

خلــدمــات  الــنــفــ�ــســيــة  والــ�ــســحــة  اإرادة  جمــمــع  حــقــق 

يونيو  �سهر  يف  العيادات  ــاإدارة  ب ممث�  بجدة  اإرادة 

العيادات  خلدمة  اأداء  موؤ�سر  يف   %98 ن�سبة  احلايل 

خ�ل  املجدولة  املواعيد  عدد  بلغ  حيث  الإفرا�سية 

اأ�سبوع 200 موعد وقد مت اإجناز 195 منها م�ستوفيًة 

الت�سخي�س  مــن  ــ�زمــة  ال الطبية  الإجـــــراءات  كــافــة 

طبيعة  و�ــســرح  املنا�سبني  ـــدواء  وال الــعــ�ج  وحتــديــد 

الربنامج التوعوية والتثقيفية والتاأهيلية والع�جية 

املقدمة  الع�جية  اخلــدمــات  ت�سهيل  يف  �ساهم  ممــا 

للم�ستفيدين من مواقعهم .

املميز  الـــــدور  هـــذا  املــجــمــع  اإدارة  ثــمــنــت  بـــدورهـــا 

ال�سحيني  واملــمــار�ــســني  الــعــامــلــني  مــن  والــتــفــاعــلــي 

اأوجــه  من  العديد  لإ�سافة  يخ�سه  فيما  كل  باملجمع 

بهدف  املجمع  ي�سهدها  الــتــي  امل�ستمرة  التح�سني 

تقلي�س الوقت والعمل على �سرعة الإجناز فيما ي�سب 

وتخفيف  مواقعهم  من  امل�ستفيدين  ر�سا  حتقيق  يف 

الوقت واجلهد عليهم.

جدة- يا�سر بن يو�سف

د�سنه  ــذي  ال التفاعلي  ال�سهري  الأول  اللقاء  حظي 

ل�أر�ساد، على م�ساحة من�سة توير،  الوطني  املركز 

عرب  حيث  بــالأر�ــســاد،  واملخت�سني  املهتمني  باإ�سادة 

التفاعلية خا�سة  اأهمية هذه اخلطوة  امل�ساركون عن 

رفع  يف  ي�سهم  مما  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  لدول 

باعتبار  املجتمعي،  باأهميته  ودوره  الوعي  م�ستوى 

بالطق�س واملناخ  ال�سباب واملهتمني  فئة عالية من  اأن 

يحر�سون على التواجد الدائم على من�سات التوا�سل 

الــدكــتــور من�سور املــزروعــي  ــاد  ــس الجــتــمــاعــي.  واأ�

التفاعلية  اخلطوة  باأهمية  ال�سورى  جمل�س  ع�سو 

مع اجلمهور للتعرف على الطق�س والتعريف باأهمية 

املقبلة  املرحلة  يف  املركز  دور  على  مــوؤكــدًا  الأر�ــســاد 

�سعيد  كما عرب  الأر�ــســاد.    نظام  بعد �سدور  خا�سة 

عن  اخلليجي  التعاون  جمل�س  اأمانة  من  اال�سارمي 

تعطي  التي  املميزة  على هذه اخلطوة  للمركز  �سكره 

ودوره  الأر�ساد  بعمل  وتوعية  هامة  تعبري  م�ساحة 

يف حياة املجتمعات اخلليجية متمنيًا ال�ستمرار يف 

مثل هذه الربامج التي تعزز ال�سراكة املجتمعية  يف 

جمال الأر�ساد واملناخ.  يذكر اأن اللقاء ال�سهري كان 

"تباين درجات احلرارة" والذي ا�ستمر ملدة  بعنوان 

�ساعتني ون�سف ال�ساعة تبادل فيها املتابعون النقا�س 

ومعلومات الر�سد والطق�س.

املدينة املنورة - حممد قا�سم

التطوع  "متكن"، ق�سم  للتوحد  د�سنت جمعية املدينة 

التطوع،  اإدارة  لوحدات  الوطني  املعيار  وفق  لديها 

ماهل  بن  عــادل  الدكتور  التنفيذي  مديرها  بح�سور 

ها�سم  امل�سركة،  اخلــدمــات  اإدارة  ومــديــر  الــعــويف، 

ال�سعيل، ويو�سف البخيت، م�ست�سار ومدير م�سروع 

الب�سرية  املــوارد  بــوزارة  التطوع  وحــدات  تاأ�سي�س 

م�ست�سارة  الـــردادي،  وهديل  الجتماعية،  والتنمية 

م�سروع تاأ�سي�س وحدات التطوع بالوزارة.

التوحد  م�سابي  تــاأهــيــل  يف  رائـــدة  اجلمعية  وتــعــد 

مل�ستقبل واعد وتقدمي خدمات عالية اجلودة و�ساملة 

واإعـــادة  التقييم  جمـــالت  يف  لهم  عاملية  ومبــعــايــري 

والثقافية  وال�سحية  الجتماعية  والرعاية  التاأهيل 

ودجمهم  ي�ستحقونه،  الذي  املكان  ملنحهم  والتعليمية 

على  العتماد  من  قــدر  اأق�سى  مع  العامة  احلياة  يف 

الذات يف جميع متطلبات احلياة.

وامتنانه  �سكره  عــن  الــعــويف  عـــادل  الــدكــتــور  وعــرب 

وتد�سني  تاأ�سي�س  اإىل  اأدت  التي  املــبــذولــة  للجهود 

تفعيل  ملرحلة  بداية  �ستكون  والتي  بنجاح،  الوحدة 

راأى  فيما  ال�سعودي،  الوطني  املعيار  وفق  الوحدة 

وتوفيق  خــري  بــدايــة  الــتــد�ــســني  اأن  ال�سعيل  هــا�ــســم 

للجمعية ومل�ساندتها يف حتقيق روؤية اململكة 2030.

ألمانيا مفتوحة للسعوديين المحصنين
مشترطة وجود وثيقة رسمية ..

استشارية: فوائد صحية للقيلولة المثالية

المكتبة اإللكترونية اإلسالمية 
تكثف خدماتها بأكثر من 45 لغة

البالد- متابعة - مها العواودة 

اأملانيا  �سفارة  يف  التاأ�سريات  ق�سم  رئي�سة  اأعلنت 

ال�سياح  ل�ستقبال  ب�دها  ا�ستعداد  عن  بالريا�س 

ال�سعودية  العربية  اململكة  من  القادمني  والــزوار 

ب�سرط احل�سول على التطعيم الكامل وذلك ابتداء 

من  على  اأن  اإىل  م�سرية  اجلــاري  يونيو   25 من 

"�سحتي"  من  مطبوع  تقرير  تقدمي  ال�سفر  يريد 

يثبت تلقيه لكامل اجلرعات.

يف  الأملــانــيــة  لل�سفارة  الر�سمي  املــوقــع  ذكــر  كما 

الأملــانــيــة  الأرا�ـــســـي  اإىل  ــدخــول  ال اأن  الــريــا�ــس 

�سيكون م�سموحًا  ل�أ�سخا�س القادمني من اململكة 

اللقاحات  اأحــد  تلقوا  الذين  ال�سعودية،  العربية 

لــ�أدويــة  ــيــة  الأوروب الوكالة  قبل  مــن  املرّخ�سة 

)EMA( �سد فريو�س كورونا ب�سكل كامل واأن 

املطّعمني ب�سكل كامل باإمكانهم التقدمي على طلب 

عن  الأملانية  ال�سفارة  لدى  ال�سرورية  التاأ�سرية 

طريق املركز املوحد للتاأ�سريات.

:"يجوز  لل�سفارة  الر�سمي  املوقع  وكما جاء على 

اأملــانــيــا فــقــط لــ�أ�ــســخــا�ــس يف حــال  الــقــدوم اإىل 

انق�ساء مدة ل تقل عن 14 يومًا بعد تلقي اللقاح 

ذي اجلــرعــة الــواحــدة اأو اجلــرعــة الأخـــرية من 

رقمية  �سهادة  تقدمي  يجب  كما  املطلوب،  اللقاح 

للتطعيم �سد مر�س )كوفيد 19( خا�سة بالحتاد 

الأوروبي اأو اإثبات م�سابه عن اللقاح ب�سكل رقمي 

الأملانية  باللغات  )ورقــيــة(  وثيقة  �سكل  على  اأو 

اأو  الإيــطــالــيــة  اأو  الفرن�سية  اأو  الإجنــلــيــزيــة  اأو 

الإ�سبانية، على اأن تكون البيانات التالية مبينة:" 

الأقل  لل�سخ�س املطّعم )على  ال�سخ�سية  البيانات 

لقب العائلة وال�سم وتاريخ الولدة(-

اللقاح- اللقاحات-ت�سمية  وعــدد  اللقاح  تاريخ 

ــــذي مت الــتــطــعــيــم �ــســده-ا�ــســم  ا�ــســم املـــر�ـــس ال

وعنوان ال�سخ�س/املوؤ�س�سة امل�سوؤولة عن القيام 

اإلــكــروين  اأو  خطي  ب�سكل  -التاأكيد  بالتطعيم 

لل�سروط  اإلكروين م�ستوٍف  اأو ختم  عرب توقيع 

القيام بالتطعيم؛  ال�سخ�س امل�سوؤول عن  من قبل 

يف حــال كــان ذلــك غــري ممكن لأ�ــســبــاب اإداريــــة، 

ال�سخ�س/ قبل  من  التاأكيد  هــذا  اإ�ــســدار  فيتعني 

على  يظهر  منا�سب  ب�سكل  امل�سوؤولة  املوؤ�س�سة  اأو 

وجه اخل�سو�س اخلتم اأو رمزًا حكوميًا ر�سميًا". 

يكون  اأن  يجوز  املتعايف  ال�سخ�س  حالة  ويف 

التطعيم مكّونًا من جرعة واحدة فقط من اللقاح 

ك�سخ�س  املكتمل  التطعيم  �سفة  اإثبات  اأجــل  من 

اإثباتًا  يقدم  اأن  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  يجب  متعاف، 

اللقاح  تلقيه  قبل  كورونا،  بفريو�س  اإ�سابته  عن 

ويجب اأن يتم اإثبات الإ�سابة امل�سبقة بهذا املر�س 

املت�سل�سل  البلمرة  تفاعل  فح�س  تقدمي  بوا�سطة 

م�ست   ،)PCR/اآر �سي  )بــي  اإيجابية  بنتيجة 

على تاريخه مدة ل تقل عن 28 يومًا ول تتجاوز 

ال�سفاء  ــات  ــب اإث تــقــدمي  يــجــب  كــمــا  اأ�ــســهــر  ال�ستة 

اأو  الفرن�سية  اأو  الجنليزية  اأو  الأملانية  باللغات 

الإيطالية اأو الإ�سبانية �سواء ب�سكل رقمي اأو على 

�سكل وثيقة )ورقية(.

جدة- يا�سر بن يو�سف 

امللك  بجامعة  الــنــوم  وبــحــوث  طــب  مبــركــز  الــنــوم  طــب  ا�ست�سارية  راأت 

لي�ست  الــنــوم  قيلولة  اأن  ال�سمراين،  رنيا  الــدكــتــورة  بجدة  عبدالعزيز 

اأن  ميكن  حيث   ، عك�سية  بنتائج  تاأتي  قد  اأنها  البع�س  يجد  اإذ   ، للجميع 

ملن  بتجنبها  ين�سح  ولذلك   ، ليً�  النوم  على  ال�سخ�س  قدرة  مع  تتعار�س 

يعانون من الأرق. وقالت الدكتورة رنيا، اإن القيلولة هي فرة ق�سرية من 

النوم، وعادة ما تكون خ�ل النهار ، ويعتقد الكثريون باأنها و�سيلة فعالة 

اأنها غري مفيدة  اآخــرون  ل��سرخاء واإعــادة �سحن الطاقة ، يف حني يجد 

لنومهم ، فاأحد العوامل الهامة امل�سوؤولة عن الآثار املتباينة لها هي مدتها ، 

اإذ وجد الباحثون اأن خم�س دقائق تعترب ق�سرية جًدا للتنقل خ�ل مراحل 

طويلة  لفرة  مدتها  كانت  اإن  اأمــا   ، ملحوظة  فائدة  لإنتاج  العميقة  النوم 

جًدا )اأكرث من ث�ثني دقيقة( اأو ال�ستيقاظ من مرحلة النوم العميق ، 

فيمكن اأن تت�سبب بال�سعور بالنهاك ملدة قد ت�سل اإىل �ساعة 

كاملة من بعدها.

قيلولة النشاط أفضل 
فاإن  العتبارات،  اإىل هذه  :" بالنظر  قائلة  وتابعت 

اأف�سل مدة قيلولة يف معظم احلالت هي اأن تكون 

طويلة مبا يكفي لتكون منع�سة ، ولكن لي�س لفرة 

فالقيلولة   ، بالنهاك  ال�سعور  يف  تت�سبب  طويلة 

التي تدوم من 10 اإىل 20 دقيقة تعترب 

مثالية، وي�سار اإليها يف بع�س الأحيان 

توفر  لأنــهــا  الن�ساط"  "قيلولة  با�سم 

فوائد النتعا�س دون ال�سعور بالنعا�س 

القيلولة  ال�سوؤال: هل  ذلك. ويظل  بعد 

 : والإجـــابـــة  ؟  لــلــفــرد  بالن�سبة  جــيــدة 

اأو  مــفــيــدة  تــكــون  اأن  ميــكــن  القيلولة 

العوامل  من  عــدد  على  اعتماًدا  �سارة 

الداخلي  فاملحرك   ، لها   والدافع  ومدتها،  ووقتها   ، العمر  مثل  املختلفة، 

لل�سعور باحلاجة للنوم ، مرادف لل�سعور باجلوع ، وكلما طالت املدة بعد 

الوجبة الأخرية عندما ن�ستيقظ من نوم ليلة جيدة، تكون احلاجة امللحة 

للنوم منخف�سة ، وتزيد احلاجة للنوم ببطء على مدار اليوم حتى ن�سعر 

احلاجة  من  يقلل  ليً�  اجليد  فالنوم   ، النوم  وقت  يحني  عندما  بالنعا�س 

امللحة للنوم خ�ل النهار، ومن ثم تبداأ الدورة مرة اأخرى يف اليوم التايل، 

والتي  بالنوم،  لل�سعور  الداخلي  املحرك  من  تقلل  النهار  خ�ل  فالقيلولة 

، ونتيجة  اأف�سل  اليقظة واأداء  ال�سعور مبزيد من  اأن ت�ساعدنا على  ميكن 

م�ساعدة   ، التعلم  حت�سني  النعا�س،  من  احلــد  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  لذلك، 

ت�سكيل الذاكرة وال�سيطرة على امل�ساعر.

القيادة والشعور بالنعاس 
ونوهت الدكتورة رنيا، اأن القيلولة تلعب دوًرا خا�سًا لل�سائقني ، 

حيث اأن القيادة اأثناء ال�سعور بالنعا�س اأمر خطري بالن�سبة 

لل�سائق والركاب وغريهم على الطريق ، فاإذا بداأ ال�سائق 

بالتوقف  فين�سح  القيادة،  اأثــنــاء  بالنعا�س  بال�سعور 

قيلولة ملدة ع�سرين دقيقة  اآمــن، واأخــذ  فــوًرا يف مكان 

هم  خمتلفة  عمل  نوبات  يف  العاملون  كذلك   ، اأكــرث  ل 

اأكرث عر�سة ل�آثار ال�سحية والإ�سابات ب�سبب فقدان 

النوم، ولذلك فان القيلولة املخطط لها قد حت�سن الأداء 

واليقظة لديهم. 

5 نصائح صحية 
وتقدم ا�ست�سارية طب النوم بع�س الن�سائح للح�سول 

كان  فــاإذا   ، املنبه  �سبط  وهــي:  اجليدة  القيلولة  على 

والإنتاجية  باليقظة  ي�سعر  اأن  يريد  الفرد 

بعد القيلولة ، ميكنه ذلك عن طريق احلد 

من مقدار الوقت الذي يق�سيه نائًما )من 

10 اإىل 20 دقيقة املدة املثالية(-  اأخذ قيلولة يف وقت مبكر ، فالقيلولة 

يف وقت متاأخر من اليوم ميكن اأن توؤثر على قدرة ال�سخ�س على النوم 

ليً� ، فهنا يجب املحاولة اأن تكون يف املنت�سف بني الوقت الذي ي�ستيقط 

فيه الفرد والوقت الذي يخطط فيه للذهاب اإىل ال�سرير ليً� - خلق بيئة 

�سديقة للنوم ، فاعتمادا على مكان وجود الفرد، قد يكون اأو )ل( يكون 

متاحا لديه فرا�س مريح ، لكن ي�ساعد كثرًيا اأن تكون القيلولة يف م�ساحة 

يف  التفكري   : جانًبا  املــخــاوف  و�سع   - وهــادئــة  بـــاردة  مظلمة  مريحة 

م�سادر القلق �سيبقي الفرد م�ستيقًظا، فاإذا كان ال�سخ�س يواجه م�سكلة 

يف التخلي عن املخاوف وقوائم املهام اليومية، فعليه حماولة ممار�سة 

النوم وال�ستيقاظ من  ت�ساعده على  اأن  التي ميكن  ال�سرخاء  متارين 

القيلولة بن�ساط - التفكري يف �سبب القيلولة ، ف� بد اأن يفكر الفرد  يف 

ما ياأمل يف احل�سول عليه منها عند تعيني النوايا، فيمكنه التخطيط لها 

للح�سول على الأهداف املرجوة منها.

قيلولة األطفال أكثر 
من  اأكرث  القيلولة  اإىل  الأطفال  ، يحتاج  القول  اإىل  رنيا  الدكتورة  وخل�ست 

البالغني، اإذ يحتاج الأطفال الأ�سغر �سًنا اإىل احل�سول على قيلولة اأكرث من 

الأطفال الأكرب �سًنا ، ونتيجة لذلك، يتغري دورها مع تقدمنا يف العمر ، ومع 

ذلك فاأن قيلولة منت�سف النهار لي�ست خياًرا للجميع ، وميكن للعمل وغريه 

من اللتزامات اأن جتعلها م�ستحيلة ، اإ�سافة لذلك، فان بع�س النا�س يجدون 

�سعوبة يف النوم خ�ل النهار اأو بعيًدا عن املنزل ، وعلى الرغم من الفوائد 

20 دقيقة( ، فبالن�سبة  10 اإىل  املذكورة اأع�ه للقيلولة الق�سرية املدى )من 

قيلولة طويلة  اأخذ  ال�سارة مع  ال�سحية  الآثار  ارتبطت بع�س  ال�سن،  لكبار 

جًدا يف منت�سف النهار )اأكرث من �ساعة يف املدة( ، اإذ ربط الباحثون القيلولة 

قد   ، والكتئاب  القلب  اأمرا�س   ، بال�سكري  الإ�سابة  خطر  بزيادة  الطويلة 

يكون هذا ب�سبب قيلولة منت�سف النهار الطويلة يف البالغني وهي اإ�سارة اإىل 

اأن النوم ليً� لي�س جيًدا ، وهناك حاجة اإىل مزيد من البحوث لفهم الع�قات 

بني القيلولة الطويلة وهذه النتائج ال�سلبية يف كبار ال�سن.

جدة- يا�سر بن يو�سف 

والدعوة  الإ�س�مية  ال�سوؤون  وزارة  توا�سل 

والبحث  املطبوعات  بوكالة  ممثلة  والإر�ــســاد، 

للت�سفح  باركود  بطاقات  خدمة  تقدمي  العلمي، 

وبحوثها  املــتــنــوعــة  ملطبوعاتها  الإلـــكـــروين 

الإ�س�مية  الإلــكــرونــيــة  املكتبة  عــرب  العلمية، 

جلميع  وذلــك  مطبوعة،   3000 على  تزيد  التي 

حجاج بيت الله احلرام خ�ل وجودهم بامل�ساعر 

البحث  يف  خــدمــاتــهــا  مــن  لتمكينهم  املــقــد�ــســة، 

العلمية  واملــطــبــوعــات  املــ�ــســادر،  عــن  ال�سريع 

وفق  عاملية  وبلغات  امل�سلم  تهم  والتي  ال�سرعية 

منظومة اإلكرونية متطورة.

واأكد وكيل الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي 

هذه  اأن  احلمدان  حممد  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ 

للن�سر  الــــوزارة  م�ساريع  �سمن  تــاأتــي  اخلــدمــة 

ملواكبة  خــ�لــهــا  مــن  ت�سعى  الــتــي  الإلـــكـــروين 

برنامج التحول الوطني، وم�ساعيها يف تطبيق 

روؤية اململكة 2030.

والبحث  املطبوعات  وكالة  اأن  ف�سيلته  واأو�سح 

جميع  عــلــى  احلــ�ــســول  اإمــكــانــيــة  تــوفــر  العلمي 

اإ�سداراتها اإلكرونيًا عرب موقع واأجهزة �سا�سات 

مبختلف  �سا�سة   30 خـــ�ل  مــن  ـــك  وذل املكتبة 

املواقع يف مطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة، 

الــدويل  عبدالعزيز  بــن  حممد  الأمـــري  ومــطــار 

بــاملــديــنــة املـــنـــورة، ومــطــار الــطــائــف الــــدويل، 

قباء  وم�سجد  ال�سريف،  النبوي  احلـــرم  ويف 

واملواقيت، وذلك باأكرث من 45 لغة.

الــوزارة  وفرتها  التي  اخلدمة  هذه  حظيت  وقد 

للحجاج خ�ل مو�سم احلج ال�ستثنائي باإ�سادة 

كبرية يف ظل جائحة كورونا الذي تتطلب فيها 

حتقيق التباعد الجتماعي يف جميع الأعمال.
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 وتعد اآمال وجهة ا�ستثنائية  متتد على �سواحل البحر الأحمر 
ممت  �سُ نوعها  من  فريدة  �سخ�سية  لتجارب  بتقدميها  وتتميز 
الفنون  ع��امل  م��ن  وم�ستوحاة  ال����زوار،  م��ن  لنخبة  خ�سي�سًا 
البحر  ونقاء  ال�ستجمام  ومتعة  والرفاهية  وال�سحة  والثقافة 
الأحمر، وامل�سروع قائم بحد ذاته على املوارد البيئية والطبيعية 
التي يت�سمنها، من املناظر اجلبلية ال�ساحرة اإىل الكائنات احلية 
امل��وارد  هذه  اأه��م  ولعل  باحلياة،  تنب�ض  التي  والبحرية  الربية 
اأم���ال هي  مل�سروع  ال��دف��ن  الكنز  ي�سكل  وال���ذي  الإط���اق  على 
ال�سعاب املرجانية يف البحر الأحمر امل�سنفة على اأنها من اأنواع 
حتتويه  مل��ا  وذل��ك  الآن،  حتى  عليها  املحافظ  ال��ن��ادرة  ال�سعاب 
والتي  بالنقرا�ض  املهددة  البحرية  احلياة  اأ�سكال  خمتلف  من 
تعي�ض وتتكاثر يف هذه املنطقة. وبوجود اأكرث من 140 نوعا 
من امل�ستعمرات املرجانية املختلفة واملميزة ت�سكل هذه ال�سعاب 
6.2 % من اإجمايل ال�سعاب املرجانية العاملية، ومبا اأن اأمال 
ت�سجع زوارها على اكت�ساف هذه العجائب الطبيعية فابد لها 
اأن تقوم بحماية راأ�ض املال الطبيعي البحري والربي وتعزيزه 

لتحقيق ال�ستدامة القت�سادية والبيئية.
الأح��ي��اء  بعلوم  املخت�سن  م��ن  جمموعة  مب�ساعدة  ذل��ك  وي��ت��م 
والبحار واملحيطات، حيث مت عقد �سراكات ا�سرتاتيجية معهم 
من اأجل القيام مببادرات بحثية هامة تهدف للحفاظ على احلياة 
اأهمية  ذات  جم���الت  اأرب���ع  حت��دي��د  م��ن  التمكن  ومت  البحرية، 
وحماية  املرجانية،  ال�سعاب  اإدارة  وه��ي:  عليها  للعمل  ك��ربى 
ومكافحة  البحرية،  املحميات  واإدارة  منها،  املميزة  الأن���واع 
اأولوية  ت�ساعد يف حتديد  املجالت  البا�ستيكي. وهذه  التلوث 
املبادرات املختلفة التي �سيتم القيام بها كنقل ال�سعاب املرجانية 
اآمنة، وحت�سن  اأخرى  اأماكن  اإىل  البناء  باأعمال  تتاأثر  قد  التي 
طرق معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي ومنع اأي ت�سريف �سحي 
اأن ي�سب يف البحر، وفر�ض حظر �سامل على ال�سيد كن�ساط 
ذل��ك،  م��ن  ب��دًل  ال�سمكية  املحميات  وتنمية  لل�سيوف  ترفيهي 
واملتابعة الدقيقة مل�ستويات التلوث، و�سيا�سة اليخوت ال�سديقة 

للبيئة، وغريها الكثري من املبادرات املختلفة.
مع  يتم  ال��ذي  التن�سيق  نتحدث عن  اأن  ال�سياق  هذا  بد يف  ول 
امل�سروع  العماق الأكرب ال�سهري: "م�سروع البحر الأحمر". 
التخطيط  يف  والتماهي  ال��ت��اآزر  حتقيق  على  العمل  يتم  حيث 
والت�سميم والتطوير بن م�سروع اأمال وم�سروع البحر الأحمر 
ليتم تعزيز وتن�سيط املنطقة باأكملها. ويتم من خال هذا التعاون 
كال�سعاب  والبحرية  الربية  احلياة  مواطن  تو�سيع  على  العمل 
والنباتات  املانغروف  واأ�سجار  البحرية  والأع�ساب  املرجانية 

الربية املختلفة، ويتوقع حتقيق فائدة �سافية من ذلك بن�سبة 30 
% بحلول عام 2040، كما مت تقلي�ض امل�ساحات اخل�سراء 
التي �سي�ستغلها م�سروع اأمال يف عمليات البناء اإىل 5 % فقط 
على  احلفاظ  اأج��ل  من  وحمايتها  امل�ساحات  بباقي  العناية  مع 
قيمتها، اإ�سافة اإىل ذلك ف�سيتم و�سع حد اأق�سى لعدد الزوار 

ال�سنوي ب� 500000 زائر.
لقد برزت اأهمية ال�سحة وتاأمن الوقاية وال�سامة اأثناء جائحة 

Covid-19 العاملية واأ�سبحت ال�سغل ال�ساغل للم�سافرين 
اأكرث من اأي وقت م�سى، ومع ا�ستمرار تاأقلم �سناعة ال�سياحة 
وال�سفر مع الو�سع اجلديد، ظهرت احلاجة اإىل حتقيق الرفاهية 
النف�سية والعاطفية وهذا ما اأدركه جيدًا القائمن على م�سروع 
العقل،  ب��ن  متناغم  ت���وازن  اإح���داث  اأهميته يف  وع��رف��وا  اأم���ال 

واجل�سد والروح والطبيعة.
ومن وجهة نظر جون باغانو الرئي�ض التنفيذي مل�سروع اأمال؛ 

فاإن اخلروج يف الهواء الطلق بن اأح�سان الطبيعة وبعيدًا عن 
ال�سا�سات وم�سادر التوتر املتنوعة يعترب �سرورًة ملحة تزيل 
عنا اأعباء الروتن ومتنحنا فر�سة لأخذ ا�سرتاحة من �سغوطات 
�سعورًا  مينحنا  اخل�����س��راء  امل�����س��اح��ات  يف  فالتجول  احل��ي��اة، 
املحيط  بعاملنا  ال��روح��ي  ات�سالنا  ويحفز  وال�سكينة  ب��ال��ه��دوء 
يح�سن  كله  وه��ذا  ل�سحتنا،  املهم  البدين  الن�ساط  اإىل  اإ�سافة 
اأن  كما  وتركيزنا،  ن�ساطنا  من  ويزيد  والعقلي  الفكري  اأداءن��ا 

كال�ستحمام  اأم��ال  توفرها  التي  واملمار�سات  التجارب  بع�ض 
بالطبيعة  ارتباطنا  يقوي  والتاأمل  ال�سفاء  لأغرا�ض  الغابة  يف 
من حولنا وي�سمح لنا باأن نعي�ض وكاأننا جزء من منظومة كربى 
على  والعمل  املفاهيم  ه��ذه  تبني  وم��ع  وث��ي��ق.  ب�سكل  مرتابطة 
حتقيق هذه الغايات ل بد لأمال اأن تكون التجربة التي �ستغري 
حياة الكثريين من زوارها وجتدد ج�سدهم وت�سيء اأرواحهم 

وتعدهم باإ�سراق دائم.
قدرتها  على  يتوقف  ب���اأن جناحها  اأم���ال  اإمي���ان  م��ن  وان��ط��اق��ًا 
نظام  ت�سكيل  على  العمل  يتم  �سيوفها،  وحتفيز  اإل��ه��ام  على 
بيئي �سحي مرتكز على الفرد يف كل جوانبه من اأجل امل�سي 
ال�ستثنائي  والفن  ال��رتاث  من  ال�ساملة،  الرفاهية  ثقافة  نحو 
الطبيعة  والتاأمل يف م�ساحات  املتكاملة  ال�سامة وال�سحة  اإىل 

الفاتنة، واخلروج بتجربة مميزة تلبي جميع تطلعات الزوار.
اخل��دم��ات  معظم  اأم����ال  يف  ال��ث��اث��ة  اخل��ل��ج��ان  وج��ه��ة  �ست�سم 
وال�ستجمام  للنقاهة  متكاملة  وج��ه��ة  ب��ذل��ك  لتكون  ال�سحية 
واأكرب ماذ �سحي �سامل يف العامل من خال منتجعات طبية 
الت�سخي�سية  امل��راف��ق  اأرق���ى  على  حتتوي  الأوىل  ال��درج��ة  م��ن 

والعاجية احلديثة.
و�ست�سكل الكنوز الطبيعية يف اأمال خلفيًة للعديد من الن�ساطات 
الرتفيهية والريا�سية املتنوعة مثل الغولف والفرو�سية و�سباق 
ال�ستمتاع  ل���زواره���ا  ب��ذل��ك  لتتيح  ال��ك��ث��ري،  وغ��ريه��ا  ال��ه��ج��ن 

بالأن�سطة اجلماعية يف اأح�سان الطبيعة الهادئة واجلميلة.
ل�سيوفها  اأم���ال  تقدمها  التي  ال�ساملة  التغيري  جتربة  اإن  كما 
هي  اأنف�سهم  من  ن�سخة  اأف�سل  ي�سبحوا  لأن  يتطلعون  الذين 
�سي�سمن  لذلك  النجاح،  حتديد  على  �سي�ساعد  ال��ذي  العامل 
وامل�سيفن  وال��ف��ن��ي��ن  واخل����رباء  امل��درب��ن  م��ن  متكامل  ف��ري��ق 
وامل��ت��خ�����س�����س��ن يف ال�����س��ح��ة وك���ل م��اي��ت��ع��ل��ق ب��ه��ا ك��ال��ت��غ��ذي��ة، 
والر�ساقة، وعلم الطاقة واحلياة والتنف�ض وغريه من اأن يتمكن  
ي�سل زوار اأمال من الو�سول  اإىل التميز ال�سخ�سي وحتقيق 
الزدهار النتائج الإيحابية املرجوة نحو حياة اأف�سل جودة يف 

جو مليٍء بالدعم وامل�ساندة والتحفيز.
اأم����ال اخل����ربات امل��ت��ب��ادل��ة يف ال��ف��ن��ون والثقافة  وب��ذل��ك جت��م��ع 
الأحمر،  البحر  ونقاء  ال�ستجمام  ومتعة  والريا�سة  والرفاهية 
لينغم�ض زوارها يف جتربة مفعمة باملناظر ال�ساحرة والفعاليات 
اأم���ال  وت��ت��ي��ح  ه���ذا  ال�ستثنائية،  امل��ث��رية  وال��ت��ج��ارب  امل��ده�����س��ة 
لزوارها تقدمي خدماتهم للمجتمع من خال املبادرات اخلريية 
اأمال  لي�سل �سوت  لأم��ال  العامل  �ستجذب  التي  البيئة  وبرامج 

للعامل اأجمع.

 تتمتع بجبال وكهوف بديعة على الخط الساحلي

أماال .. ريفيرا الشرق ..  مقصد  السياحة العالجية 

اأو�سح الرئي�س التنفيذي ل�سركة تطوير البحر الأحمر، جون باغانو، الفرق بني م�سروع »اأمال ال�سعودية« وم�سروع البحر الأحمر ،وذكر »باغانو«،  اأن م�سروع اأمال يعد وجهة 
�سياحية اأخرى، وتقع على بعد 200 كم تقريبا �سمال م�سروع البحر الأحمر. واأكد اأن ت�ساري�س م�سروع »اأمال« تختلف عن ت�ساري�س م�سروع البحر الأحمر، حيث تتمتع 

بجبال وكهوف رائعة على اخلط ال�ساحلي.  واأ�ساف اأن كال امل�سروعني يف جمال ال�سيافة وال�سياحة اإل اأن اأوجه الختالف بينهما اأكرب من اأوجه ال�سبه، منوًها باأن م�سروع 
بالتعايف. يرغب  ملن  منا�سبة  وجهة  يعترب  حيث  والعافية،  بال�سحة  للتمتع  اأقليمي  مركز  خللق  ويهدف  العالجية،  ال�سياحة  على  "اأمال" يركز 

جدة ـ خالد بن مر�ضاح 

نيوم و»كاوست« تتشاركان إلنشاء أكبر »حديقة« في العالم 

حلول مبتكرة للحفاظ على الشعاب 
المرجانية في البحر األحمر

جدة  ـ البالد
للعلوم  امللك عبدالله  اأعلنت �سركة نيوم وجامعة 
م�سروع  يف  دخ��ول��ه��م��ا  "كاو�ست"  وال��ت��ق��ن��ي��ة 
م�سرتك لإن�ساء اأكرب حديقة مرجانية يف العامل 
يف جزيرة �سو�سة التي تقع على �سواطئ البحر 
الأحمر يف نيوم وتبلغ م�ساحتها 100 هكتار.
ا�سم  عليها  اأط��ل��ق  ال��ت��ي  اجل���زي���رة  و�ست�سبح 
م��رك��ًزا  املرجانية"،  �سو�سة  ج��زي��رة  "حديقة 
ال�سعاب  ابتكارات وجهود حماية  لعر�ض  عاملًيا 
احلفاظ  ح��ل��ول  وت�سريع  وترميمها  امل��رج��ان��ي��ة 
املقرر  وم��ن  امل��ن��اخ،  تغريرّ  تبعات  ظ��ل  عليها يف 
 2025 ع���ام  امل�����س��روع يف  ه���ذا  ي��ك��ت��م��ل  اأن 

لت�سبح نيوم من خاله رائدة عاملًيا يف جمال ترميم وتنمية 
ال�سعاب املرجانية. وقال الرئي�ض التنفيذي لنيوم املهند�ض 
نظمي الن�سر: "نعمل �سمن منظومة متكاملة للحفاظ على 
البيئة وجميع مكوناتها، ون�سعى اإىل احلفاظ على ال�سعاب 
من  ذلك  ويعد  عموما،  البحرية  واحلياة  حتديدا  املرجانية 
التي نعمل على حتقيقها، ويظهر تعاوننا  البيئية  الأه��داف 

مع كاو�ست البعد املهم لهذه اجلهود".

واأك����د ال�����س��ع��ي م��ن خ���ال ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ق��دم��ة واخل����ربات 
العلمية لطريقة  الأو�ساط  العمل على تعزيز فهم  امل�سرتكة، 
تكيف ال�سعاب املرجانية مع تغري املناخ، اإ�سافة اإىل البحث 
عن حلول مبتكرة للحفاظ على ال�سعاب املرجانية يف البحر 
اأن  اأو�سح رئي�ض كاو�ست توين ت�سان  الأحمر. من جهته 
كاو�ست متتلك اأبحاًثا رائدة يف جمال بيئة البحر الأحمر، 
ويعد هذا امل�سروع الواعد مع نيوم من اأكرب �سفقات نقل 
رائعة  اب��ت��ك��ارات  با�ستخدام  كاو�ست  ت��اري��خ  يف  التقنية 

نا�سئة يف كاو�ست، ونتطلع اإىل العمل جنًبا اإىل 
جنب مع نيوم لتح�سن حياتنا من خال العلوم 

والتقنية.
وبن اأن جزيرة �سو�سة يف البحر الأحمر، تعد 
م��وط��ًن��ا لأك���رث م��ن 300 ن���وع م��ن امل��رج��ان و 
احلديقة  و�ستوفر  الأ�سماك،  من  نوع   1000
للبحث والتطوير بهدف  املرجانية فر�سة فريدة 
وا�ستقطاب  امل��رج��ان��ي��ة  ال�����س��ع��اب  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
املهتمن  ال�سياحة  وحمبي  والباحثن  العلماء 
تقنية  ن��ي��وم  ت�ستخدم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  بالبيئة. 
علماء  طورها  التي   )Maritechture(
امل��وارد  وخمترب  الأح��م��ر  البحر  اأب��ح��اث  مركز 
املرجانية  ال�سعاب  على  كاو�ست  يف  والبحرية  ال�ساحلية 

ال�ساطئية اأوًل ثم احلدائق املرجانية املحيطة باجلزيرة.
اأيقونة  اأن تكون  نيوم من  امل�سروع �سُيمكن  اأن هذا  يذكر 
�سياحية جديدة، كونها وجهة م�ستقبلية ذات طابع عاملي، 
نحو  لنيوم  اجل��ريء  الطموح  �سو�سة  تعك�ض جزيرة  حيث 
ت��ط��وي��ر ���س��ي��اح��ة ب��ح��ري��ة ع��م��اده��ا الب��ت��ك��ار حل��م��اي��ة ومن��و 

الكائنات البحرية يف البحر الأحمر.
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الريا�س:

الهيئة الملكية تتحول من النقدي إلى االستحقاق المحاسبي

الصويان يستعرض نجاحات التحول 
الرقمي في المملكة 

الريا�س- البالد
م�سروع  وينبع  للجبيل  امللكية  الهيئة  اأطلقت 
التحول من الأ�سا�س النقدي اإىل اأ�سا�س ال�ستحقاق 
رفع  بــرنــامــج  مــبــادرة  اإطـــار  يف  وذلـــك  املحا�سبي، 
الأوىل(،  )املرحلة  الذاتية  والإدارية  املالية  الكفاءة 
تطوير  برنامج  يف  امللكية  الهيئة  مبادرات  اإحــدى 

ال�سناعة الوطنية واخلدمات اللوج�ستية.
وتعد الهيئة امللكية من اأوائل اجلهات احلكومية 
ال�ستحقاق  لأ�سا�س  التحول  م�سروع  تطبيق  يف 
و80  حما�سبية  �سيا�سة   12 اأعــدت  اإذ  املحا�سبي، 
اإجراًء حما�سبيًا، كما اأعدت خرائط تدفق املعلومات 
دليل  تطوير  على  وعملت  املحا�سبية،  لــ�إجــراءات 
 5 باإ�سافة  املالية  وزارة  مــن  ال�سادر  احل�سابات 
امللكية  الهيئة  متطلبات  حتقق  خانة  و19  مقاطع 

ت�سميم  عن  ف�س�  امل�سروع،  لتنفيذ  وينبع  للجبيل 
يلبي  مبا  املالية  ال�سوؤون  لقطاع  التنظيمي  الهيكل 

متطلبات التحول.
وتــدريــب  تاأهيل  على  امللكية  الهيئة  وحر�ست 
اأهداف  الكوادر الوطنية يف القطاع املايل لتحقيق 
قيد  األف   33 من  اأكرث  ت�سجيل  خ�ل  من  امل�سروع، 
ال�ستحقاق  لأ�سا�س  وفقًا  تاريخه  حتى  حما�سبي 
اأ�سعاف   4 مبعدل  2021م  فرباير  حتى  املحا�سبي 

الو�سع احلايل.
حما�سبي  نظام  التحول  م�سروع  عــن  و�سينتج 
متكامل  و�سجل  ال�ستحقاق،  اأ�سا�س  على  متكامل 
على  مــوحــد  اآيل  ونــظــام  امللكية،  الهيئة  لأ�ــســول 
م�ستوى الهيئة مبركزها الرئي�س واملدن التابعة لها، 

وكوادر مدربة على اأ�سا�س ال�ستحقاق املحا�سبي.

الريا�س- البالد
حممد  بن  اأحمد  املهند�س  الرقمية  احلكومة  هيئة  حمافظ  بحث   
ال�سويان مع وزير الدولة ل�سوؤون القت�ساد والت�سالت بجمهورية 
الدولية  التوجهات  اأبرز  له،   املرافق  والوفد  �سيكوت  �سيم  اإ�ستونيا 
ــادرات  ــب يف جمــال الــتــحــول الــرقــمــي احلــكــومــي، والــتــعــرف على امل
ق�س�س  ا�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافة  البلدين،  يف  الرقمية  وامل�سروعات 

جناح التحول الرقمي يف اململكة مب�ساركة اجلهات احلكومية.
كونه  احلكومي  الرقمي  التحول  اأهمية  ال�سويان  املهند�س  واأكــد 
ِمْعيارًا للتطوير، م�سريًا اإىل اأن القيادة الر�سيدة – اأيدها الله – عملت 
على حتقيق التميز يف هذا اجلانب، مثمنًا ما قامت به يف �سبيل توفري 

اململكة  مكنت  اجلهود  تلك  اأن  اإىل  منوهًا  متينة،  رقمية  حتتية  بنية 
احلكومي   الرقمي  التحول  جمال  يف  القفزات  من  العديد  حتقيق  من 
موؤ�س�سات  من  العديد  اإ�ــســادة  من  اململكة  به  ماحظيت  اإىل  م�سريا   ،
للمملكة والتي  الرقمية  التحتية  البنية  بقوة ومتانة  الدويل  املجتمع 
مكنتها خ�ل جائحة كورونا من تقدمي اخلدمات احلكومية اإلكرتونيًا 

.
عمل  ا�ستعرا�س  خ�لها  جــرى  عمل  ور�ــســة  اإقــامــة  خــ�ل  وجـــرى 
كمنظومة  احلكومية،  للمن�سات  التجارب  لأبــرز  احلكومية  اجلهات 
)توكلنا( ومن�سة )اعتماد(، اإ�سافة اإىل خدمات وزارة املوارد الب�سرية 

والتنمية الجتماعية، اإىل جانب تطبيق )�سحتي(.

 نحو التكامل االقتصادي في العقد الخامس

 تعزيز انسيابية التجارة البينية بين دول التعاون
الريا�س- البالد

 حتظى م�سرية جمل�س التعاون لدول اخلليج 
اجلوانب،  جميع  يف  الــقــادة  باهتمام  العربية 
ومــنــهــا اجلـــوانـــب القــتــ�ــســاديــة والــتــنــمــويــة، 
البعد  ذات  املــ�ــســاريــع  عــلــى  الــرتكــيــز  واأهــمــيــة 
القت�سادي  املجال  يف  التكاملي  ال�سرتاتيجي 
والــتــنــمــوي، واأبـــرزهـــا النــتــهــاء مــن متطلبات 
الحتاد اجلمركي، والنتهاء من حتقيق ال�سوق 

اخلليجية امل�سرتكة، وم�سروع ال�سكة احلديد.
  ويف هذا الإطار بحث وك�ء وزارات التجارة 
والتكامل   ، البينية  التجارة  ان�سيابية  تعزيز 
املتو�سطة  واملــ�ــســروعــات  الأعـــمـــال  ريــــادة  يف 
وال�سغرية، وخمرجات قمة جمموعة الع�سرين 

يف جمال التجارة وال�ستثمار.
 جاء ذلك خ�ل الجتماع الـ 51  عرب الت�سال 
بدول جمل�س  الـ60  ل�جتماع  املرئي، حت�سريا 
عرب  القادم،  الأحد  يوم  عقده  واملقرر  التعاون، 
، كما ناق�س الجتماع عددًا من  الت�سال املرئي 

املو�سوعات املدرجة على جدول الأعمال.
     90 مليار دولر حجم التجارة

 ويتطلع املجل�س اإىل اأن ي�سهم القطاع اخلا�س 
البينية واإىل  ال�سادرات  اأ�سا�سي يف دعم  بدور 
يف  خرباته  من  وال�ستفادة  اخلــارجــي،  العامل 
 ، والتكت�ت  الدول  مع  القت�سادية  املفاو�سات 
القت�سادية  التنمية  م�سرية  يف  دوره  وتفعيل 
والجتماعية مبفهومها ال�سامل �سواء يف جمال 
التجارة وال�ستثمار والبنية التحتية واخلدمية 

وغريها من املجالت القت�سادية.
 وطبقا لت�سريح الأمني العام ملجل�س التعاون 

اجتماع  هام�س  على  احلجرف  نايف  الدكتور 
اإدارة احتاد غرف دول جمل�س التعاون  جمل�س 
حجم  يبلغ  اجلـــاري،  يونيو  خــ�ل  اخلليجي، 
التجارة البينية لدول املجل�س اأكرث من 90 مليار 
مــوؤكــدا   ،2019 عــام  لح�سائيات  طبقا  دولر 
للتجارة  اأكرب  اإىل حتقيق معدلت منو  احلاجة 
�سوقًا  ت�سكل  املجل�س  دول  اأن  خا�سة  البينية، 
ويبلغ  ن�سمة،  مليون   58 من  اأكرث  حاليًا  ت�سمل 
جمموع ناجتها الداخلي الإجمايل نحو 1.590 

تريليون دولر يف عام 2019.التجارية. 
القت�سادي  التكامل  املجل�س  دول  وتبنت    
عوامل  على  مرتكزة   ، اخلام�س  للعقد  عنوانًا 
احلجرف،  نايف  للدكتور  طبقا   ، اأهمها  عديدة، 
: الروؤى واخلطط التنموية الوطنية يف جميع 
دول املجل�س وما توفره من فر�س كبرية للقطاع 
اخلا�س نحو قيادة القت�ساد اخلليجي، وبروز 
الأمــن  جمــالت  يف  اخلليجي  للتكامل  احلاجة 
الغذائي والدوائي، وتوظيف القت�ساد املعريف 
اللوجي�ستي،  والــتــكــامــل  الــرقــمــي،  والــتــحــول 
الرابعة  ال�سناعية  ــثــورة  ال متطلبات  تــوفــري 
وتعزيز التعامل مع الذكاء ال�سطناعي والأمن 
اخلليجية  ال�ستثمارات  وتعزيز  ال�سيرباين، 
يف  اخلليجي  املـــال  ـــس  راأ� وتــوطــني  امل�سرتكة 
م�ساريع التكامل على اأ�س�س جتارية واقت�سادية 
ــات احلــوكــمــة، وتــعــزيــز  وفـــق اأفــ�ــســل ممــار�ــس
ــدول  ال مــع  والــتــجــاريــة  القت�سادية  الــعــ�قــات 
التجارة  اتفاقيات  خ�ل  من  املماثلة  والتكت�ت 
الإقليمي  واحل�سور  التناف�سية  ودعــم  احلــرة 

والدويل.

 العقد الخليجي الخامس

1
2
3

3

4

4

التكامل في األمن الغذائي والدوائي

االقتصاد المعرفي والتحول الرقمي

متطلبات الثورة الصناعية الرابعة 

تعزيز الذكاء االصطناعي واألمن السيبراني

تحفيز االستثمارات في مشاريع التكامل 

دعم التنافسية والحضور اإلقليمي والدولي

وزير اإلسكان العماني يطلع 
على تجربة"عقارات الدولة"

صرف الدفعة الثانية لمزارعي القمح 
الريا�س - البالد

اأعلنت املوؤ�س�سة العامة للحبوب، �سرف م�ستحقات الدفعة الثانية 
من مزارعي القمح املحلي الذين قاموا بتوريد الكميات املخ�س�سة 
الإلكرتونية  املن�سة  عــرب  احل�سابات  واإغـــ�ق  املو�سم،  لهذا  لهم 

للموؤ�س�سة. الر�سمي  املوقع  "حم�سويل" على 
 )46.178.076( مبلغ  الدفعة  لهذه  اإيداعه  مت  ما  اإجمايل  وبلغ 
البنكية، وذلك لعدد )133( مزارعًا، وبهذا يكون  رياًل بح�ساباتهم 
 )140.368.451( مبلغ  املو�سم  بداية  منذ  اإيداعه  مت  ما  اإجمايل 

رياًل لعدد )469( مزارعًا بكمية )109.096( طنًا.
من  املحلي  القمح  ا�ست�م  للحبوب  العامة  املوؤ�س�سة  وبـــداأت   
املزارعني للمو�سم احلايل اعتبارًا من 22 �سعبان 1442هـ، وحتث 
ت�سليم  من  النتهاء  فور  ح�ساباتهم  اإقفال  على  املزارعني  املوؤ�س�سة 
بح�سب  التالية  الدفعات  اإيــداع  ليت�سنى  لهم  املخ�س�سة  الكميات 

الكميات املوردة وبعد ا�ستكمال اإجراءات التدقيق.

الريا�س - البالد
ا�ستقبل حمافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة اإح�سان بن عبا�س 
والتخطيط  الإ�سكان  وزير  الريا�س  مبدينة  الهيئة  مقّر  يف  بافقيه 
 ، ال�سعيلي  �سعيد  بن  خلفان  الدكتور  عمان  �سلطنة  يف  العمراين 
الدولة"  "عقارات  جتربة  على  العماين  الوزير  اطلع  اللقاء  وخ�ل 
يف اململكة وجهودها يف تعظيم اأ�سول وعقارات الدولة وحمايتها 
وزيادة فاعليتها مع رفع كفاءتها الإنتاجية والقت�سادية عرب حلوٍل 

ابتكارية، مبا ي�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.
هام�س  على  ُعــقــد  اجــتــمــاٍع  خــ�ل  الهيئة  حمــافــظ  وا�ستعر�س 
 2030 اململكة  روؤيــة  حتقيق  يف  واإ�سهامها  الهيئة  جتربة  الزيارة 
من خ�ل عدٍد من املبادرات التي تندرج �سمن برامج الروؤية، ومنها 
وال�ستخدام  الــدولــة  عــقــارات  ملنظومة  الرقمي  التحّول  م�سروع 
الأمثل للعقارات احلكومية الغري م�ستغّلة، واإ�سافًة اإىل تخ�سي�س 
الأرا�سي بال�ستناد اإىل الحتياجات احلكومية الفعلية، مع خف�س 
اأف�سل  وتطبيق  احلكومية،  للقطاعات  العقار  ا�ستئجار  حمفظة 

املوا�سفات واملعايري لإدارة الأ�سول العقارية .
وبني بافقيه اأّن الهيئة تعمل وفق اإ�سرتاتيجيتها املعتمدة لتكون 
حمركا اإ�سافًيا ل�قت�ساد والتنمية الوطنية يف �سوء روؤيتها املتمثلة 
يف تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وحتقيق تنمية م�ستدامة.

 مركز التحكيم التجاري 
يعيد تشكيل لجانه 

الريا�س - البالد
اأعلن املركز ال�سعودي للتحكيم التجاري عن اإعادة 
ت�سكيل جلنته ال�ست�سارية وجلنة الف�سل يف الطلبات 
الفنية الإدارية، يف خطوة من �ساأنها ا�ستقطاب طيف 
جديد من رموز ال�سناعة الدوليني ليكونوا جزًءا من 
جهد املركز لتقدمي بدائل لت�سوية املنازعات تت�سق مع 
اأف�سل املعايري واأحدث املمار�سات الدولية، وذلك يف 
اإطار �سعيه املتوا�سل نحو تعزيز مكانته الدولية يف 
باأف�سل  اأن�سطته  واإثراء  املوؤ�س�سي،  التحكيم  �سناعة 

اخلرباء الدوليني.
للتحكيم  ال�سعودي  وتاأتي هذه اخلطوة من املركز 
ا�ستكماًل ل�إجناز املتحقق يف �سهر مار�س  التجاري 
لدورته  اإدارتـــه  جمل�س  تعيني  يف  املتمثل  املا�سي، 
ـــذي �ــســم رمــــوزًا رفــيــعــة مــن خـــرباء يف  الــثــالــثــة، ال
الــعــامل،  وحـــول  اململكة  داخـــل  مــن  الـــدويل  التحكيم 
من  وقيادات  والقانون،  ال�سريعة  يف  ومتخ�س�سني 

قطاع الأعمال.
وتــر�ــســيــًخــا ل�ــســتــقــ�لــيــة جلـــان املــركــز وحــوكــمــة 
ان�سمام  ال�ست�سارية  جلنته  �سهدت  فقد  اأعمالهما؛ 
ـــــُدد مـــن ذوي اخلــــربة الــعــريــقــة  ثــ�ثــة اأعـــ�ـــســـاء ُج
املتخ�س�سة يف التحكيم املوؤ�س�سي وال�سمعة العاملية؛ 
ا�ستقالتهما من  اأع�سائها بعد  اثَننْي من  ليُحلوا حمل 
مع  املــركــز،  اإدارة  جمل�س  يف  تعيينهما  بعد  اللجنة 
زيادة عدد اأع�ساء اللجنة ع�سًوا واحًدا لي�سبح عدد 

اأع�سائها 15 ع�سًوا.
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لبنان في مؤشر 
"الدول الفاشلة"

بريوت - وكاالت

 يف ظل تعقيدات االأزمة ال�سيا�سية امل�ستع�سية يف 

ك�سف  وحلفائهم،  ايــران  وكالء  نفوذ  جراء  لبنان 

اجلامعة  يف  االزمـــة  مر�سد  ن�سره  جديد  تقرير 

ـــريوت، تــراجــع دولـــة لبنان يف  االمــريكــيــة يف ب

موؤ�سر الدول الفا�سلة، بني عامي 2020 و2021، 

ال�سيا�سي  وال�سلل  االنق�سام  خطورة  يعك�س  مما 

الواقع على م�ستقبل لبنان واأو�ساعه االقت�سادية 

املنهارة.

 واأم�س اأعلنت وزارة االقت�ساد اللبنانية رفع �سعر 

و�سط  عــام،  خــالل  اخلام�سة  للمرة  املدعم  اخلبز 

م�سرية   ، البالد  منها  متر  خانقة  اقت�سادية  اأزمــة 

لبنان  م�سرف  اإنــهــاء  هــو  الــزيــادة  �سبب  اأن  اإىل 

املركزي الدعم مما يرفع تكلفة اإنتاج اخلبز.

يف  ومالية  اقت�سادية  اأزمــة  اأ�سواأ  لبنان  ويعاين 

البنك  يرجح  التي  االأزمة  وهي  احلديث،  تاريخه 

الدويل اأن ت�سنف كواحدة من اأ�سواأ االأزمات التي 

�سهدها العامل يف ال�سنوات الـ150 املا�سية.

وقال البنك الدويل يف تقرير هذا ال�سهر اإن الناجت 

ينكم�س  اأن  املتوقع  من  للبنان  االإجمايل  املحلي 

بعد  وذلـــك   ،2021 عــام  يف  بــاملــائــة   9.5 بن�سبة 

و6.7   ،2020 يف  باملائة   20.3 بن�سبة  انكما�سه 

باملائة يف العام ال�سابق.

قيمتها،  من  باملائة   90 اللبنانية  العملة  وفقدت 

�سابق  وقت  يف  للهبوط  قيا�سيا  م�ستوى  حمطمة 

ـــدوالر  ال مــقــابــل  لـــرية   15500 بــلــغ  ال�سهر  هـــذا 

ال�سوداء ، يف املقابل ال يزال  ال�سوق  الواحد يف 

�سعر ال�سرف الر�سمي للدوالر 1507 لريات.

وكان امل�سرف املركزي قل�س الدعم مع انخفا�س 

احتياطيات العمالت االأجنبية من 30 مليار دوالر 

ما  اإىل   ،2019 عام  اأكتوبر  يف  االأزمــة  بداية  يف 

نق�سا  ،  وهناك  دوالر حاليا  مليار   15 من  يقرب 

رئي�سية  ومنتجات  ـــة  واالأدوي البنزين  يف  حــادا 

�ساعات  معظم  الكهرباء  انقطاع  وي�ستمر  اأخرى، 

معظم  لــدى  ال�سرائية  القوة  وانخف�ست  الــيــوم. 

االآن  ال�سكان  ن�سف  من  اأكرث  ويعي�س  اللبنانيني، 

حتت خط الفقر.

عوا�سم - وكاالت

الــدويل  املجتمع  فيه  ي�سعى  الــذي  الــوقــت  يف 

اململكة  ملواقف  وتقديره   ، اليمنية  االأزمــة  حلل 

امل�ساعدات  االأممية وا�ستمرار  للجهود  الداعمة 

االإن�سانية ال�سعودية ، توا�سل ميلي�سيا احلوثي 

املدعومة من اإيران ،  اعتداءاتها االإرهابية �سد 

االأعيان املدنية واملدنيني يف اململكة عرب اطالق 

اأيــ�ــســا من  ومــا متــار�ــســه  املفخخة،  املــ�ــســريات 

اليمنيني من غري  القتل والرتويع بحق  جرائم 

املوالني لها يف املناطق اخلا�سعة ل�سيطرتها. 

احلوثي  االإرهــاب  متــادي  اأن  مراقبون  ويوؤكد 

بات ي�ستنفر غ�سب العامل ، ويرفع من ال�سغوط 

حماوالت  لوقف  ووكالئها  ايــران  على  الدولية 

التم�سك  يعني  مــا   ، املنطقة  ا�ستقرار  زعــزعــة 

ح�سم  بــ�ــســرورة  الــقــادمــة  املرحلة  يف  الـــدويل 

و�سالمة  اأمن  ت�ستهدف  التي  االإيرانية  امللفات 

الدول وتهديد  املنطقة واملالحة البحرية.  

اال�ستنكار وحــدة  ارتــفــاع وتــرية  اإطـــار    ويف 

جاءت   ، امليلي�سيا  بجرائم  العاملي  التنديد  لغة 

احلوثية  للهجمات  القوية  الفرن�سية  ـــة  االأدان

االأعــمــال  لــوقــف  امللي�سيا  داعــيــة  اململكة،  على 

ب�سكل  واالنخراط  فــورا،  لال�ستقرار  املزعزعة 

اليمن.  اأزمة  الإنهاء  ال�سيا�سية  العملية  بناء يف 

اإننا  بــيــان،  يف  الفرن�سية  اخلــارجــيــة  وقــالــت 

التي  االإرهابية  الهجمات  العبارات  باأ�سد  ندين 

ت�سنها ملي�سيا احلوثي على اململكة، وت�ستخدم 

هذه  اأن  م�سيفة  مفخخة،  م�سرية  طائرات  فيها 

ولكن  فقط  ال�سعودية  اأمــن  تهدد  ال  الهجمات 

ا�ــســتــقــرار املــنــطــقــة كــلــهــا، وتــو�ــســح خــطــورة 

امل�سرية  الطائرات  انت�سار  ميثله  الذي  التهديد 

الــرد  ويجب  ككل،  املنطقة  على  وال�سواريخ 

و�ــســددت  واإقــلــيــمــي.  دبلوما�سي  بنهج  عليها 

اخلارجية الفرن�سية على �سرورة وقف االأعمال 

احلــوار  اإطـــالق  واإعــــادة  اليمن،  يف  العدائية 

�سيا�سي  اتفاق  اإىل  التو�سل  بهدف  ال�سيا�سي 

املتحدة.    االأمم  رعــايــة  حتــت  وجــامــع،  �سامل 

معني  اليمنية  احلكومة  رئي�س  قــال  جهته  من 

�سد  احلوثية  امللي�سيات  هجمات  اإن  عبدامللك، 

دون  متر  لن  واليمن،  ال�سعودية  يف  املدنيني 

موؤكدا وقوف احلكومة   ، ذلك  كلف  مهما  عقاب 

القبائل  ال�سعبية ورجال  مع اجلي�س واملقاومة 

حتى ا�ستعادة الدولة واإنهاء االنقالب احلوثي 

وم�سروعه املدعوم اإيرانيا.

ببقاء  تقبل  لــن  حكومته  اإن  املــلــك،  عبد  ــال  وق  

هذه  وانتهاكات  جلرائم  رهينة  اليمني  ال�سعب 

املدنيني  ت�ستهدف  التي  االإرهابية  امللي�سيات 

ـــدة ، حمـــذرا  والـــنـــازحـــني يف مـــــاأرب واحلـــدي

الــقــوة  وهـــم  حــالــة  ـــاأن  ب االإرهــابــيــة  امليلي�سيا 

لن  اتباعها  ت�سليل  بــه  حتـــاول  الــتــي  املــزعــوم 

الرف�س  �سخرة  على  و�ستتحطم  طويال،  يدوم 

ال�سعبي الوا�سع للم�سروع االنقالبي الكهنوتي 

العزلة  عهود  اإىل  باليمن  العودة  يحاول  الذي 

احلوثي  ملي�سيات  اأن  اإىل  واأ�ــســار  والتخلف. 

لتنفيذ  ل�ساحة  العروبة  موطن  لتحويل  ت�سعى 

م�سيدا  التدمريية،  الطائفية  ايـــران  م�ساريع 

بالدعم امل�ستمر من دول حتالف دعم ال�سرعية، 

معركة  يف  اليمني  ال�سعب  بجانب  والــوقــوف 

العرب جميعا دفاعا عن الهوية واالنتماء. 

 ميدانيا �سقط عدد من عنا�سر ملي�سيا احلوثي، 

اليمني  للجي�س  قــويــة  ع�سكرية  عمليات  يف 

ع�سكري  م�سدر  واأكــد   ، مــاأرب  حمافظة  غربي 

املــ�ــســلــحــة تكبيد  ــلــقــوات  ل لــلــمــركــز االإعـــالمـــي 

ومــاديــة  ب�سرية  خ�سائر  احلــوثــي   ملي�سيات 

كــبــرية بــالــتــزامــن مـــع قــ�ــســف جـــوي لــطــريان 

حوثية  تعزيزات  ا�ستهدف  العربي  التحالف 

كانت يف طريقها اإىل م�سرح القتال.

اخلرطوم - البالد

ــوداين، عــبــد الله  ــ�ــس اأطــلــق رئــيــ�ــس الـــــوزراء ال

"حت�سني"  اأجــل  من  مبادرة  الثالثاء،  حمدوك، 

امل�سار ال�سيا�سي يف البالد، الذي اأعقب االإطاحة 

بنظام الرئي�س ال�سابق عمر الب�سري.

حتديات  جتــاوز  اإىل  جاهدا  ال�سودان  وي�سعى 

واالأمــنــي  االقــتــ�ــســادي  ال�سعيد  عــلــى  عــديــدة 

والعمل على حتقيق اال�ستقرار.

االنتقالية،  الكتلة  تــوحــيــد  املـــبـــادرة  و�سملت 

وتوحيد  واالأمني  الع�سكري  القطاع  واإ�سالح 

اجلــيــ�ــس، وتــوحــيــد الــ�ــســيــا�ــســة اخلــارجــيــة، 

الــ�ــســامــل،  ــ�ــســالم  ال اتـــفـــاق  بتنفيذ  وااللــــتــــزام 

ومعاجلة ق�سية العدالة مبا ي�سمن عدم االإفالت 

اقت�سادي  برنامج  على  والتوافق  العقاب،  من 

عرب حوار �سامل، وتكوين املجل�س الت�سريعي.

معقدا  واقــعــا  تعي�س  الــبــالد  اإن  حــمــدوك  وقـــال 

حتقيق  يف  الف�سل  عــن  جنــمــت  اأزمــــة  وت�سهد 

البالد  ا�ستقالل  منذ  ال�سامل  الوطني  االإجــمــاع 

التي  االإجنـــازات  اإىل  م�سريا   ،1956 العام  يف 

حتققت موؤخرا على م�ستوى االنفتاح اخلارجي 

من  ال�سودان  ا�سم  �سطب  يف  احلكومة  وجنــاح 

قائمة الدول الراعية لالإرهاب.

وقـــال حــمــدوك اإنـــه �ــســرع يف اإجـــــراء لــقــاءات 

ال�سلطة  ـــادات  ـــي ق مـــع  وا�ــســعــة  ـــاورات  ومـــ�ـــس

وقوى  واملدنية  ال�سيا�سية  والقوى  االنتقالية 

بالب�سري،  اأطـــاحـــت  الــتــي  دي�سمرب"  "ثورة 
وذلــــك بــخــ�ــســو�ــس تــطــويــر مــــبــــادرات تــهــدف 

االنتقال  وحت�سني  الــ�ــســامــل،  الــ�ــســالم  الإجنـــاز 

الدميوقراطي وتو�سيع قاعدته وحتقيق اأهداف 

ال�سالم والعدالة.

والتغيري"،  "احلرية  قوى  يف  قيادي  وبح�سب 

فاإن  ال�سودان،  يف  الرئي�سية  املكونات  اإحــدى 

النقا�سات  ت�سدر  اجلي�س  وتوحيد  االأمــن  ملف 

التي اأجراها حمدوك مع القوى ال�سيا�سية خالل 

ال�ساعات املا�سية ، و�سملت املبادرة اأي�سا تعزيز 

الذي  ال�سابق  النظام  وف�ساد  بنية  تفكيك  جهود 

الوطني"  "املوؤمتر  مظلة  حتت  ال�سودان  حكم 

بقيادة الب�سري.

طرابل�س - وكالت

 تزامنا مع مرور مئة يوم على تويل احلكومة 

الــلــيــبــيــة اجلـــديـــدة مــهــامــهــا، اأعــلــنــت وزيــــرة 

طرح  عن   ، املنقو�س  جنــالء  الليبية  اخلارجية 

)برلني  موؤمتر  خــالل  ليبيا"  "ا�ستقرار  مبادرة 

2( الذي ينطلق اليوم االأربعاء ، وتت�سمن روؤية 

حملية واأجندة زمنية للم�ساحلة واالنتخابات.

 وقالت املنقو�س يف كلمة  على املوقع االإلكرتوين 

" عملنا خالل االأ�سهر الثالثة  الليبية:  للحكومة 

على  موحدة  تنفيذية  �سلطة  وبو�سفنا  املا�سية 

مبادرة  اأ�سميناها  ليبية  وطنية  مبادرة  اإعــداد 

ليبيا". "ا�ستقرار 
خالل  املــبــادرة  تلك  طــرح  �سيتم  اأنــه  اإىل  ولفتت 

موؤمتر برلني 2، الذي دعت له احلكومة االأملانية 

بالتعاون مع االأمم املتحدة، وت�سارك فيه الدول 

املعنية التي ح�سرت الن�سخة االأوىل من املوؤمتر 

عام 2020.

يف  برلني  موؤمتر  على  اآمــاال  الليبيون  ويعلق    

وق�سايا  اأزمـــــات  تــــداوي  بــعــالجــات  اخلــــروج 

االنــتــخــابــات  تنظيم  �ــســمــان  واأهــمــهــا  بــالدهــم، 

الرئا�سية والت�سريعية املقبلة، واإخراج املرتزقة 

ي�سعى  بلد  من  وامللي�سيات  االأجانب  واملقاتلني 

لتجاوز �سنوات من الفو�سى.

املــبــادرة  تن�س   ، اخلــارجــيــة  وزيـــرة  وبح�سب   

ويقود  اأمره  زمام  الليبي  ال�سعب  ياأخذ  اأن  على 

بنف�سه هذه العملية بالتعاون مع الدول امل�ساركة 

املبادر  وتت�سمن   ، ليبيا  ال�ستقرار  والــداعــمــة 

اإن�ساء جمموعة عمل دولية ترتاأ�سها ليبيا، على 

وزراء  م�ستوى  على  دوريــة  ب�سورة  تنعقد  اأن 

الليبية  الروؤية  وتعزيز  "دعم  بهدف  اخلارجية، 

الوطنية  ال�سيادة  تكري�س  فيها  االأزمــة مبا  حلل 

وحترير القرار الليبي ودعم وم�ساندة ال�سلطات 

واالأمنية  ال�سيا�سية  خططها  تنفيذ  يف  الليبية 

واالقت�سادية واملالية".

املوؤمتر  طاولة  على  املهمة  امللفات  �سمن  ومن   

من  االأجنبية  والقوات  املرتزقة  اإخراج  ق�سية   ،

ليبيا والتي ت�سكل نقطة مركزية يف اأجندة لقاء 

جنالء  اخلارجية  وزيرة  لفتت  حيث   )2 )برلني 

املنقو�س اإىل اأن املبادرة �ستعمل على خلق اآليات 

تنفيذية لو�سع برنامج زمني وا�سح الن�سحاب 

امل�سارات  على  املــبــادرة  �سرتكز  كما   ، املرتزقة 

االأخرى ومنها "خلق اآليات تنفيذية حلل امل�ساكل 

توحيد  اإىل  وتــهــدف  واالقــتــ�ــســاديــة،  االأمــنــيــة 

وتفعيل  واحـــدة،  قــيــادة  حتــت  الليبي  اجلي�س 

النار وتنفيذ �سروطه" وفق  اإطالق  اتفاق وقف 

ما ذكرته الوزيرة الليبية.

االنتقالية  العملية  املــوؤمتــر،  اأجــنــدة  وتبحث   

واملــراحــل   ،2020 بــرلــني  مــوؤمتــر  منذ  الليبية 

اأعلنته  ما  بح�سب  دائم،  ا�ستقرار  لفر�س  املقبلة 

وزارة اخلارجية االأملانية امل�سيفة للموؤمتر.

اإلرهاب الحوثي يستنفر التنديد الدولي
جرائم المليشيا ضد المملكة والشعب اليمني

السودان .. مبادرة
خارطة طريق ليبية »تحصين المسار«

للمصالحة واالنتخابات

تشمل االقتصاد وإخراج المرتزقة وتوحيد الجيش



كفاءات سعودية
إلكثار طائر الحباري

األمن البيئي يضبط
مخالفي بيع  الحطب المحلي

الطائف ـ البالد 

احلياة  لتنمية  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ن�شر 

�شغار  اإطعام  لكيفية  مقطًعا،  الفطرية، 

طيور احلباري يف مركز الأمري �شعود 

الفي�شل بالطائف، �شمن برنامج اإعادة 

الإكثار.

وقال مركز احلياة الفطرية، يف تغريدة 

التوا�شل  الر�شمي مبوقع  عرب ح�شابه 

ف��راخ  اإط��ع��ام  اإن  »ت��وي��ر«  الجتماعي 

اإع��ادة  برنامج  �شمن  ي��اأت��ي  احل��ب��ارى 

الفي�شل  �شعود  الأم��ري  مبركز  الإك��ث��ار 

لأبحاث احلياة الفطرية بالطائف وذلك 

بكفاءات �شعودية مت تاأهيلها. 

واأن  �شبق  ف��ق��د  مت�شل  ���ش��ي��اق  ويف   

احلياة  لتنمية  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ان��ه��ى 

التميز  الأخرية ملركز  املراحل  الفطرية 

�شعود  الأمري  مبركز  الأحيائي  للتنوع 

ال��ف��ي�����ش��ل لأب���ح���اث احل���ي���اة ال��ف��ط��ري��ة 

تطوير  على  �شيعمل  ال���ذي  بالطائف 

واإطالق  تاأهيل  واإع��ادة  الإكثار  برامج 

املهددة  الفطرية  الأح��ي��اء  م��ن  العديد 

اإ�شراف  حتت  اململكة،  يف  بالنقرا�ض 

حتقيق  اإىل  ت�شعى  وط��ن��ي��ة  ك���ف���اءات 

م���ب���ادرات ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

للبيئة املنبثقة من روؤية اململكة 2030، 

فيما  الدولية  اململكة  بالتزامات  وايفاًء 

والتنوع  البيئة  على  املحافظة  يخ�ض 

الأحيائي.

اأع��م��ال  يف  التو�شع  ه��ذا  و�شيت�شمن 

لأبحاث  الفي�شل  �شعود  الأم��ري  مركز 

احل��ي��اة ال��ف��ط��ري��ة رف���ع ان��ت��اج طيور 

احلباري اإىل 5000 فرخ يف العام يف 

املرحلة الأوىل و 10000 فرخ يف العام 

جت��اوز  ق��د  حيُث  التالية،  مراحله  يف 

من  اأك��ر  2021م  املو�شم  لهذا  الإنتاج 

باإ�شراف  وذلك  نهايته  قبل  فرخا   650

وتاأهيلها  تدريبها  مت  �شعودية  كفاءات 

املركز  يعمل  كما  املا�شية،  املوا�شم  يف 

من خالل برنامج اإكثار طائر احلباري 

مناطق  يف  خمططة  لإطالقات  لالإعداد 

اململكة  يف  للطائر  اجلغرايف  التوزيع 

�شواء يف املحميات التي ي�شرف عليها 

قطاعات  عليها  ت�شرف  التي  اأو  املركز 

الوطني  الربنامج  �شمن  وذل��ك  اأخ��رى 

لإط�����الق واإع�������ادة ت��وط��ن ال��ك��ائ��ن��ات 

الفطرية.

م�شيجات  جت��ه��ي��ز  امل��رك��ز  اأن��ه��ى  ك��م��ا 

اجلبلية  للوعول  جديدة  اإكثار  لربامج 

وال���ظ���ب���اء ال���ع���رب���ي���ة ب���ه���دف ت��ع��زي��ز 

ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي لإط����الق واإع����ادة 

املحلية  ال��ف��ط��ري��ة  ال��ك��ائ��ن��ات  ت��وط��ن 

امل���ه���ددة ب��الن��ق��را���ض يف امل��ح��م��ي��ات 

املنا�شبة يف اململكة وذلك تنفيًذا ملبادرة 

�شمو  اأطلقها  التي  اخل�شراء  اململكة 

الإكثار  برناجمي  يعد  التي  العهد  ويل 

م�شتهدفاتها  �شمن  التوطن  واإع���ادة 

التي تركز على تعزيز التنوع الأحيائي 

واإثراءه يف اململكة.

 الريا�ض ـ البالد  

���ش��ب��ط��ت ال���ق���وات اخل��ا���ش��ة ل��الأم��ن 

منطقة  اأم��ان��ة  م��ع  بالتعاون  البيئي 

لنظام  خمالًفا  مواطًنا   )42( الريا�ض 

البيئة بحوزتهم )36( مًرا مكعًبا من 

لأغرا�ض  املعرو�ض  املحلي  احلطب 

جتارية مبدينة الريا�ض.

للقوات  الر�شمي  املتحدث  واأو���ش��ح 

رائ��د  ال��رائ��د  البيئي  ل��الأم��ن  اخلا�شة 

الإج����راءات  تطبيق  اأن���ه مت  امل��ال��ك��ي، 

اجلهات  م��ن  بحقهم  ك��اف��ة  النظامية 

امل�شبوطة  الكميات  وت�شليم  املعنية، 

البيئة  ب�����وزارة  املخت�شة  ل��ل��ج��ه��ات 

الإبالغ  على  ا  حاًثّ والزراعة،  واملياه 

عن اأي حالت متثل اعتداًء على البيئة 

اأو احلياة الفطرية على الرقم )911( 

وال��ري��ا���ض،  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  مبنطقتي 

مناطق  جميع  يف  و)996(  و)999( 

اململكة.

ي���اأت���ي ذل���ك يف اإط�����ار احل��م��ل��ة ال��ت��ي 

ممثلة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ب��ه��ا  ت��ق��وم 

يف  البيئي  لالأمن  اخلا�شة  بالقوات 

اأو  بيع  اأو  ت�شويق  ن�شاطات  متابعة 

يف  ين�شر  وم��ا  املحلي،  احلطب  نقل 

املن�شات  خمتلف  ع��رب  امل��ج��ال  ه���ذا 

الإلكرونية.

فصل الكهرباء عن معارض السيارات بالمشاعر

أمانة جدة  تستعيد أراٍض بمساحة 25 ألف متر مربع

إنجاز 90 ٪ من مشروع
جسر طريق األمير نايف بالدمام

مكة املكرمة ـ البالد   

امل��ق��د���ش��ة مب�شاركة  ال��ع��ا���ش��م��ة  اأم��ان��ة  ب��ا���ش��رت 

التيار  ف�شل  اأعمال  للكهرباء  ال�شعودية  ال�شركة 

ال�شيارات  و�شراء  بيع  معار�ض  عن  الكهربائي 

املكرمة،  مبكة  امل�شاعر  حمى  �شمن  تقع  والتي 

ووجهت املاُلك باإنهاء اإجراءات عقاراتهم نظامًا 

لدى اجلهات املخت�شة.

وكانت اأمانة العا�شمة املقّد�شة قد بداأت قبل عدة 

اأ�شهر يف نقل معار�ض ال�شيارات بالعابدية، اإىل 

مدينة ال�شيارات بالعكي�شية التي حتوي مناطق 

لأن�شطة ال�شيارات، منها: الوكالت، واملعار�ض، 

والور�ض، ومراكز ال�شيانة، واحلراج، و�شركات 

ال��ن��ق��ل، و���ش��رك��ات ال���ت���اأج���ري، وق��ط��ع ال��غ��ي��ار، 

اأخرى  وخدمات  العمالية،  والقرية  والت�شليح، 

على م�شاحة  تتجاوز ال�4.5 مالين مر مربع.

الثقيلة،  للمعدات  ا  معر�شً  46 املدينة  ت�شم  كما 

و80  امل�شتعملة،  ال��غ��ي��ار  لقطع  ا  معر�شً و82 

م�شتودًعا، و1800 ور�شة، و86 مركًزا لل�شيانة، 

و4 مباٍن خدمية، و1596 حماًل جتارًيا، و300 

م�شاجد،  و10  للتوكيل،  ا  معر�شً و30  معر�ض، 

ومبنى  القيادة،  تعليم  ومدر�شة  حمطات،  و6 

ال��ف��ح�����ض ال�������دوري، وم����رك����ًزا ل��ل��دف��اع امل���دين 

البلدية،  تراخي�ض  لإ���ش��دار  ومقًرا  وال�شرطة، 

و56 مبنى �شكنًيا، و7 مباٍن خدمية.

من ناحية اخرى اأبرمت اأمانة العا�شمة املقد�شة، 

احل�شري  وال�شتك�شاف  للر�شد  ع��ق��دًا  ال��ي��وم، 

وامل�شاعر  املكرمة  مبكة  العامة  ال�شحة  لآف��ات 

املقد�شة مع اإحدى ال�شركات الوطنية املتخ�ش�شة 

 25.320.856 البيئية مببلغ  يف جمال احللول 

رياًل وملدة اأربع �شنوات، وذلك بعد اأن مت طرح 

العملية يف مناف�شة عامة.

عمليات  امل��ق��د���ش��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  اأم���ان���ة  وت����ويل 

م�شروعات ال�شحة العامة اأهمية بالغة؛ لالإ�شهام 

على  واملحافظة  البيئي  الإ���ش��ح��اح  اأع��م��ال  يف 

املقد�شة،  املكرمة وامل�شاعر  العامة مبكة  النظافة 

من خالل القيام بجولت ميدانية وتزويد اجلهة 

يتم  التي  البوؤر  باإحداثيات  بالأمانة  املخت�شة 

وتوجيه  املخت�شن  ِقَبل  من  واكت�شافها  ر�شدها 

عمل  خطة  واإع����داد  ملعاجلتها،  املكافحة  ِف���َرق 

متكاملة لأعمال التطهري والتعقيم.

اآف��ات  مكافحة  اأع��م��ال  بتكثيف  الأم��ان��ة  وت��ق��وم 

ال�شحة العامة بامل�شاعر املقد�شة، حيث ا�شتعدت 

العامة  لل�شحة  العامة  ب���الإدارة  ممثلة  الأم��ان��ة 

ال�شتك�شاف  باأعمال  وقامت  العام  ه��ذا  مبكرًا 

من  ب���دءًا  املقد�شة  للم�شاعر  واملكافحة  املبكر 

ِف��َرق  مب�شاركة  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  منت�شف 

و  مكافحة  وع��ام��ل  فنيًا   230 قوامها  ميدانية 

300 جهاز و�شيارة مكافحة. وتعمل الأمانة على 

العامة  ال�شحة  اآف��ات  ملكافحة  ال�شركات  تاأهيل 

والعقارب  والثعابن  والقوار�ض  كالباعو�ض 

والتعقيم  وال��ت��ط��ه��ري  ب��اأن��واع��ه��ا  واحل�����ش��رات 

هذه  انت�شار  من  للحد  املياه؛  خزانات  وتنظيف 

الأنواع من الآفات ال�شارة، ومكافحة احل�شرات 

والقوار�ض ذات ال�شلة املبا�شرة ب�شحة املواطن 

املقدمة  اخلدمات  مب�شتوى  والرقي  و�شالمته، 

للمواطنن واملقيمن بالعا�شمة املقد�شة.

جدة- يا�سر بن يو�سف    

بلدية  يف  ممثلة  ج��دة  حمافظة  اأم��ان��ة  اأحبطت 

اجل��ن��وب ال��ف��رع��ي��ة ع����ددًا م��ن ال��ت��ع��دي��ات على 

والتي  "الربكة"   بحي  احلكومية  الأرا����ش���ي 

ب�  ق���درت  م�شاحة  ع��ل��ى  خم��ال��ف  ب�شكل  اأق��ي��م��ت 

الأمانة  جهود  �شمن  وذل��ك  مربع  مر  األ��ف   25

ومنع  البلدية  ب��اخل��دم��ات  ل��الرت��ق��اء  امل�شتمرة 

املخالفات.

اأحمد  املهند�ض   اجلنوب  بلدية  رئي�ض  واأو�شح 

بلدية  ن��ط��اق  يف  الإزال����ة  اأع��م��ال  اأن  ال�شافعي 

و�شتة  وم��ب��اين  "اأحوا�ض"  �شملت  اجل��ن��وب 

فيما  خمالفة،  بطرق  مقامة  وجميعها  اأ���ش��وار، 

اخلدمات  حت�شن  اإط��ار  يف  اجلهود  ه��ذه  تاأتي 

املقدمة لل�شكان ومنع املخالفات البلدية واإزالتها 

بكل اأ�شكالها عرب جولت م�شتمرة داخل الأحياء 

ويف املناطق الطرفية.

وت�شكر اأمانة حمافظة جدة ال�شكان على تعاونهم 

يف املحافظة على الأرا�شي احلكومية والتبيلغ 

اإدارة  ع��رب  البلدية  واملخالفات  التعديات  ع��ن 

البالغات البلدية. 

الدمام ـ البالد 

اأجنزت اأمانة املنطقة ال�شرقية 90 ٪ من م�شروع ا�شتكمال تنفيذ 

احلديد  �شكة  تقاطع  مع  العزيز  عبد  بن  نايف  الأم��ري  طريق  ج�شر 

بالدمام، وذلك �شمن م�شروعات مبادرات الطرق.

بخرجي،  مازن  املهند�ض  وامل�شاريع  للتعمري  الأم��ن  وكيل  واأو�شح 

تقاطع طريق  يت�شمن ج�شرين على طرق اخلدمة جل�شر  امل�شروع  اأن 

والآخ��ر  غ��رب  �شرق  بالجتاه  اأحدهما  احلديد  �شكة  مع  متعب  الأم��ري 

بهدف  طوليًا،  مرًا   650 منهما  واحد  كل  وطول  �شرق،  غرب  بالجتاه 

احلاجة  دون  احلديد  �شكة  خط  على  امل��رور  حركة  يف  ان�شيابية  لتوفري 

الطريق  مل�شتخدمي  الوقت  يوفر  مما  القطارات،  عبور  وانتظار  لتوقف 

ويقلل من خطر عبور �شكة احلديد.

وبن اأنه مت النتهاء من كامل الأعمال اخلر�شانية للقواعد والأعمدة واجلدران 

ال�شتنادية، والكمرات اخلر�شانية، والبالطات بالكامل للج�شرين بالجتاهن، 

واأعمال  احلديد،  �شكة  على  للبالطات  اخلر�شانة  �شبيات  ا�شتكمال  �شيتم  فيما 

العزل املائي لبالطات اجل�شر، وا�شتكمال اأعمال الطرق للج�شرين وطرق اخلدمة، 

وتركيب فوا�شل التمدد، بالإ�شافة اإىل اإنهاء الدهانات اخلا�شة باجل�شرين، لفًتا 

املقبل،  اأغ�شط�ض  نهاية  امل�شروع وافتتاحه  اأعمال  كامل  النتهاء من  ُيَتوقع  اأنه  اىل 

عبور  ب��واب��ات  وج��ود  لعدم  الرامية  اخلطط  �شمن  ياأتي  امل�شروع  اأن  اإىل  م�شرًيا 

لل�شيارات على خطوط �شكة احلديد داخل نطاق املدن.
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الريا�ض ـ البالد

املنظمة  ورئي�ض  موؤ�ش�ض  واأكد  لالإبل  العاملي  اليوم  منا�شبة  اأم�ض   عربت 

الدولية لالإبل فهد بن حثلن اأن الذكرى ال�شنوية لليوم العاملي لالإبل التي 

توافق 22 يونيو 2021م ُتعد حمطة عاملية للتذكري باأهمية الإبل ودورها 

يف حياتنا.

2019 يوم  21 مار�ض  وقال يف ت�شريح بهذه املنا�شبة: »انطالًقا من يوم 

امل�شتوى  على  نبذل جهودًا  زلنا  بذلنا وما  لالإبل  الدولية  املنظمة  تاأ�شي�ض 

جانبن:  على  بركيزنا  العالقة،  ذات  الدولية  املنظمات  جميع  مع  الدويل 

تاريخي عميق،  بعد  له  ثقايف  واأن�شطتها كموروث  بالإبل  التعريف  الأول 

واجلانب الثاين حت�شن بيئة معي�شة الإبل، واحلفاظ عليها من الأمرا�ض، 

ورعايتها الرعاية املنا�شبة؛ لال�شتفادة الكاملة من منتجاتها«.

وجميع  املنظمة،  يف  الأع�شاء  ال��دول  جميع  اأدع��و   « حثلن:  ابن  واأ�شاف 

 22 ي��وم  ا�شتغالل  اإىل  العامل  يف  وباأن�شطتها  بها  واملهتمن  الإب��ل،  م��الك 

ودورها  الإب��ل  باأهمية  للتذكري  يوًما  ليكون  لالإبل(  العاملي  )اليوم  يونيو 

يف حياتنا، فلنعمل جميًعا كٌل من موقعه على ت�شجيع ثقافة العناية بالإبل 

من جميع النواحي، ولنتحد جميًعا مع املنظمة يف جهودها بتو�شيع نطاق 

يف  ال��دول  من  وا�شع  قطاع  يف  الإب��ل  وتنت�شر  بالإبل.  والرعاية  الهتمام 

باإبلهم وبيئاتهم ، ولالإبل  اأ�شماوؤهم اخلا�شة  اأرجاء املعمورة ، ولكل قوم 

اجلمل  م�شمى  ُيطلق  حيث  الإب��ل  ذكر  هو  فاجلمل   ، جن�شها  ح�شب  اأ�شماء 

 ، واأجمال وجمالت  مفرد وجمعه جمال  ، وهو  الرابع  عامه  بلغ  اإذا  عليه 

والبعري هو ا�شم يطلق على الذكر اأو الأنثى وجمعه اأبعرة واأباعر وبعران 

، وال�شائع اأن البعري يق�شد به الذكر من الإبل ، اأما الناقة فيطلق على اأنثى 

اجلمل وهي تدل على املفرد وجمعها نوق اأو اأنواق واأنيق واأيانق ونياق 

، كما ت�شمى الإبل كذلك باألوانها فمنها املجاهيم واملغاتري التي لها خم�شة 

األوان هي ) و�شح ، �شقح ، �شفر ، حمر ، �شعل(.

الليل  عتمة  الطريق يف  على  التعرف  بقدرات عجيبة يف  الإبل  وتتمتع 

ويف اأعماق ال�شحراء ، حيث تتمكن بف�شل الله من امل�شري اإىل الوجهة 

التي تنوي الذهاب اإليها دون اأن تتوه اأو تكّل اأو متّل . ولالإبل يف ف�شاء 

�شفاتها  ذك��روا  فقد  خا�شة  وحمبة  �شا�شعة  م�شاحة  وال�شعراء  ال�شعر 

للدللة على  اأكر  الناقة  ذكر  ال�شعراء على  يركز  واأن��واع �شريها، حيث 

حياة  ولهما  توا�شل  بينهما  والإب��ل  فالإن�شان  اأنثى،  اأو  كان  ذكرًا  الإبل 

مدينة  من  يرحتلون  والأج���داد  الآب��اء  فكان   ، الزمان  ق��دمي  منذ  ممتدة 

لأخرى على متون الإبل، وحتمل اأمتعتهم ، ويعي�شون من اخلريات التي 

يكتنزها الإبل من اللحوم واللنب والوبر.

يوم عالمي للتذكير بأهمية "سفينة الصحراء"
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جدة- البالد
ماجد  بــرئــا�ــســة  الأهــلــي  اإدارة  اأ�ـــســـدرت 
راأفت بن ح�سن  د.  بتعيني  قــراًرا  النفيعي 
عبد اجلواد، رئي�ًسا تنفيذًيا للنادي، وذلك 
اإطار م�ساعي املجل�س ل�سمان النجاح  يف 

الإداري امل�ستقبلي.
تطوير  يف  تــرغــب  اأنــهــا  الإدارة  واأكــــدت 
ــقــطــاعــات  ـــــــــة لــكــافــة ال الــهــيــكــلــة الإداري

عملية  يف  البدء  اإىل  بالإ�سافة  بالنادي. 
النادي  �سركة  وتفعيل  الرقمي  التحول 
اأن  اإىل  الإدارة  واأ�ــســارت  ال�ستثمارية، 
راأفت عبد اجلواد يحمل درجة الدكتوراه 
جامعة  مــن  ـــكـــروين  الإل الــتــ�ــســويــق  يف 
لــيــنــكــولــن بــاملــمــلــكــة املـــتـــحـــدة. ودرجــــة 
املاج�ستري التنفيذي يف اإدارة الأعمال من 

جامعة امللك عبد العزيز بجدة.

عبدالجواد رئيسا تنفيذيا لألهلي

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

تهم  عديدة  حماور  وهناك  الريا�سية،  الربامج  اأحد  يف  �ساركت 
نافل  بن  فهد  اأ.  من  بتغريدات  فوجئت  ولكن  الريا�سي،  املتابع 
رئي�س نادي الهالل عن التوثيق، ظاهرها التاأكيد اأنه مع التوثيق 
وباطنها اإ�سقاط خمفي بقوله عن الحتاد ال�سعودي منذ تاريخه، 

وكذلك ا�ستقالليته وختمها بقراطي�س!
ووا�سح اأنه ليريد اأي �سيء قبل عام 1976م تاريخ اعراف فيفا 
بالحتاد ال�سعودي، ح�سب فهم كل متابع ريا�سي من التدقيق يف 
الإ�سرار  وملاذا  التوثيق،  من  يخافون  ملاذا  وال�سوؤال  تغريداته، 
مل  وملــاذا  التوثيق،  عمل  يبداأ  اأن  قبل  امل�سحل  على  ال�سغط  على 
�سمت  من  اأن  نتاأكد  هنا  الهالل،  رئي�س  غري  ناد  رئي�س  اأي  يغرد 
يريد التوثيق وي�سد على ذلك، ولن يخاف من احت�ساب البطولت 
ي�ستعني  اأن  واأرى  والإن�ساف،  وبالعدل  �سوا�سية  الأندية  لكل 
ليريد  خمفية  واأوراق  ال�سعودي  الحتـــاد  باأر�سيف  امل�سحل 
البع�س اأن تظهر رغم اأن ذلك حق من حقوق اجلماهري التي يجب 
حاول  مهما  �ستظهر  فاحلقيقة  ورقما،  ا�سما  بطولتها  تعرف  اأن 
البع�س اإخفاءها ولو بعد حني، وكذلك اأمتنى اأن ي�ستعني بخربات 
تاريخية حية ترزق و�سبق الإ�سارة لهم بالأ�سماء، فهم من عا�سر 
وكتب يف الإعالم وال�سحف وكتب الكتب ووثق بطولت فلي�س 

عيبا ال�ستعانة بهم.
بعدها بحوايل 3 �ساعات غرد رئي�س الن�سر، واأكد على ت�سريح 
امل�سحل، واأن التوثيق �سيكون من عام 56م، واأنهم بالفعل بداأوا 
بالعمل وك�سر اجلدل البيزنطي الذي اأ�سمعه يف برامج ريا�سية 
اأحرز  الــذي  فريقه  تاريخ  واأجحفت  الكرمي  امل�ساهد  ذهن  �ستت 
اأ.  لتغريدات  واأعــود  معرفتها،  يف  ويرغب  البطولت  من  العديد 
الن�سر  اأن  واأظهر  بذلك،  التاأكيد  على  �سدد  الذي  معمر  اآل  م�سلي 
برجالته حفظوا تاريخ ناديهم وهذا مايجب على كل ناد اأن يفعل 
البطولت  تلك  ح�ساب  له  يــروق  ل  البع�س  لأن  لنف�سه؛  ويوثق 
يكتب  الأخــري  يف  باأنه  م�سكورا  واأردف  م�سمياتها،  اختالف  مع 
ما  عليه  ميلي  اأو  عنه  يكتب  اأحــدا  ينتظر  ول  بنف�سه  تغريداته 
يكتب، وهذا حق م�سروع له طبعا؛ وخوفا من اأن يتم ال�سغط على 

رئي�س الحتاد ال�سعودي لإلغاء فكرة التوثيق.. وهذه الكارثة!
اأخريا ل اأرى اإ�سقاط من رئي�س على اآخر، بل حراك ريا�سي ممتع 
�سجت به كل و�سائل التوا�سل الجتماعي، واأعطى زخما كبريا 
واآراء لالإعالميني، وزاد من وترية النقا�س وهذه ظاهرة �سحية 
ولو  املهم  التوثيق  مع  كلنا  اإذن  الريا�سي.  لو�سطنا  جدا  مفيدة 

طالت مدته، والله من وراء الق�سد.
Bader330@ توير/ 

عقدة التوثيق
بدر فهد الدهم�س

 براداريتش على أعتاب األهلي
جدة – البالد

ـــكـــرواتـــي  بـــــات الــــالعــــب ال
فيليب براداريت�س قريبا من 
الأهلي  النادي  اإىل  النتقال 
يف  كبريا  �سوطا  قطع  الــذي 
ال�سباق  وك�سب  معه  التعاقد 
و�سمك  احلــــزم  نـــاديـــي  مـــع 
لعب  مــع  بالتعاقد  املهتمني 

العني يف املو�سم املا�سي.
من  البالغ  براداريت�س  وقدم 
م�ستوى  عــامــا،   29 الــعــمــر 
ممــيــزا مــع الــعــني مــعــارا من 
ــيــاري الإيـــطـــايل،  نــــادي كــال
�سجل  مباراة   25 لعب  حيث 
خاللها هدفا وحيدا و�سنع 5 
اأهداف لزمالئه، واملفارقة اأن 
�سباك  يف  كان  الوحيد  هدفه 

الأهلي.
وبداأ براداريت�س م�سريته مع 
عام  �سبليت  هــايــدوك  فريق 
حتى  مــعــه  وا�ــســتــمــر   2011
اإعــارة  فــرة  تخللتها   2015
اإىل برميوراك، ثم انتقل اإىل 
رييكا ملدة 3 موا�سم وبعدها 
ان�سم اإىل كالياري الإيطايل 
فــريــقــه  اإىل  اأعـــــــاره  الـــــذي 
ثم  �سبليت  هايدوك  ال�سابق 
�سلتا فيغو الإ�سباين، وبعده 

العني.

االتحاد يقترب من" الكفاءة المالية" ويتمسك بالبلوي

10 فرق تتنافس في بطولة 
إشبيلية الرابعة بضباء 

جدة - حممد بن نافع
توا�سل الإدارة الحتادية برئا�سة اأمنار احلائلي العمل على قدم و�ساق  من اأجل 
الكفاءة  �سهادة  على  للح�سول  ريال؛  مليون   )140( البالغ  الديون  جبل  حلحلة 
املالية، وقد ا�ستطاعت الإدارة تقلي�س ديون "رواتب الالعبني" من خالل �سرف 
راتب �سهرين وال�سعي يف كل الجتاهات لتوفري ال�سيولة املالية الالزمة لإذابة 
اإذابته من جبل جليد تلك الديون، كما �سعت اإدارة احلائلي لإبقاء اأبرز  ماميكن 
كمدير  البلوي  حامد  بتواجد  قيمة  واأكــرهــا  واأهمها  املا�سي  املو�سم  مكا�سب 
يف  العمل  تعيق  التي  العقبات  كافة  وتذليل  القدم  لكرة  الأول  للفريق  تنفيذي 
الفريق الأول وفق ال�سراتيجية التي يراها البلوي، التي انعك�ست يف املو�سم 

الفائت على اأداء الفريق الأول ونتائجه. 

اأملج- �سعود اجلهني
حتت �سعار "�سيفنا حتدي" لالألعاب الريا�سية 
بال�سراكة  �سباء  بلدية  تنظمه  الذي  املختلفة، 
مع نادي �سباء، اأجريت قرعة بطولة اأ�سبيلية 
الريا�سية يف ن�سختها الرابعة باإ�سراف مدير 
البطولة طالل املطريف وح�سور روؤ�ساء الفرق 

امل�ساركة.
من  يتاأهل  جمموعتني؛  على   10 عددها  بلغ  التي  الفرق  توزيع  مت  حيث 
كل جمموعة الأول والثاين، وت�سم جمموعة A : اأهلي تبوك وفورناين 

والبلد والريان وال�ساحل.
.E9سيتي تبوك والنجوم والوحدة والأندل�س و� :B فيما ت�سم جمموعة
واأو�سح املطريف اأن البطولة ُتعد من اأقوى دورات احلواري يف املنطقة، 
املوافق  القادم  يوم اجلمعة  املجموعات  مباريات  انطالق  بداية  اأن  واأكد 
تبوك  اأهــلــي  فريقي  مبواجهة  املــبــاريــات  و�ستفتتح  15-11-1442هــــــ 
املنطقة لالهتمام  ل�سباب  البطولة تعترب متنف�سا  اأن  وفورناين، واأ�ساف 

مبمار�سة الريا�سة.

جدة تجهز أخضر السباحة 
لذوي اإلعاقة لآلسيوية

جدة ـ يا�سر بن يو�سف 
ال�سباحة  �سباب  منتخب  جـــدة،  الأحــمــر  البحر  عــرو�ــس  جتهز 
لذوي الإعاقة، للم�ساركة يف البطولة الآ�سيوية التي ت�ست�سيفها 
املقبل،  دي�سمرب   10 اإىل   1 مــن  املــنــامــة  البحرينية  العا�سمة 
دولــة   20 مــن  اأكـــر  ميثلون  ريــا�ــســي   800 خاللها  ويتناف�س 

اآ�سيوية.
واأكد رئي�س احتاد ال�سباحة للجنة الباراملبية  ال�سعودية الدكتور 
نعيم مهدي، اأن ال�ستعدادات قائمة على قدم و�ساق لإبراز مكانة 
متقدمة  ميداليات  وحتقيق  العــاقــة  لــذوي  ال�سعودي  املنتخب 
�سباحية  بتدريبات  حاليا  قــوي  مع�سكر  يقام  حيث  اآ�سيوًيا؛ 

وم�سائية وا�ستعدادات جادة قبل البطولة القارية.
وثمن مهدي الدعم الكبري الذي يجده منتخب ال�سباب من وزارة 
الريا�سة ممثلة يف الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�سل، م�سيدًا 
القارية  البطولت  يف  للم�ساركة  الفئة  لهذه  الالحمدود  بدعمه 

والعاملية لذوي الإعاقة.
وابتهاجًا بتواجد منتخب ال�سباب يف جدة، اأقام نادي جدة لذوي 
رئي�س   واأبــدى  الإعــاقــة،  ذوي  اأخ�سر  لالعبي  احتفالية  الإعاقة 
بتكرمي  �سعادته  زومه  بن  را�سد  الدكتور  النادي  اإدارة   جمل�س 
املنتخب  ال�سعودي نظري اإجنازاته املتعددة يف املحافل الدولية.



رياضة
11 11الأربعاء 13 ذو القعدة 1442هـ املوافق 23 يونيو 2021م ال�سنة 90 العدد 23376

جدة - البالد 
تاأمني  اأمنار احلائلي يف  اإدارة الحتاد برئا�سة  جنحت 
ملو�سمني  حــجــازي  اأحــمــد  املتاألق  امل�سري  مدافعه  بقاء 
مقبلني، بعد اأن فّعل بند �سرائه يف العقد الذي يربطه مع 

ناديه ال�سابق و�ست بروميت�ش األبيون الإجنليزي.
وكان الحتاد قد �سم حجازي بنظام الإعارة من و�ست 
الفرتة،  نهاية  يف  عقده  �ــســراء  اإمكانية  مــع  بروميت�ش 
وجنــح يف اإقــنــاع مــ�ــســوؤويل الــفــريــق الإجنــلــيــزي ب�سم 
قدمه  الــذي  الكبري  امل�ستوى  بعد  مو�سمني  ملــدة  حجازي 

اأداء زمالئه  على  الوا�سح  والتاأثري  معه،  )ال�سخرة( 
اللقب  على  ناف�ش  حيث  اأي�سا،  الفريق  نتائج  وعلى 
فريق  اأن  يذكر  الأخـــرية.  اجلــولت  حتى  ب�سرا�سة 
الثالث  املركز  حمتال  املا�سي  املو�سم  اأنهى  الحتاد 
يف �سلم ترتيب دوري املحرتفني، ما �سمن له مقعدا 
كما   ، اجلديدة  بالن�سخة  اآ�سيا  اأبطال  دوري  يف 
تاأهل الفريق لنهائي كاأ�ش حممد ال�ساد�ش لالأندية 
العربية الأبطال الذي �سيقام يف املغرب اأغ�سط�ش 

املقبل.

االتحاد يؤمن بقاء 
حجازي لموسمين

في كأس األمم األوروبية

قمة نارية بين البرتغال وفرنسا.. والمجر تواجه ألمانيا
جدة – البالد

اخلام�سة  املجموعتني  مــبــاريــات  الــيــوم  تختتم 
وال�ساد�سة، يف كاأ�ش الأمم الأوروبية؛ حيث تلعب 
فيما  بولندا،  مع  وال�سويد  �سلوفاكيا،  مع  اإ�سبانيا 
القمة بني الربتغال وفرن�سا ويتواجه  تقام مباراة 

اأي�سا اأملانيا مع املجر.
املجموعة  بطاقات  اأوىل  فرن�سا  �سمنت  وبعدما 
دون  من  اأوروبـــا  كاأ�ش  نهائي  ثمن  اإىل  ال�ساد�سة 
املجموعات  يف  حتققت  التي  النتائج  بف�سل  تلعب 
حيث  بــهــا،  الــلــحــاق  اإىل  اأملــانــيــا  ت�سعى  الأخــــرى، 
�ــســتــكــون بــحــاجــة اإىل الــتــعــادل اأمـــــام املــجــر يف 
ميونيخ، فيما تواجه برتغال كري�ستيانو رونالدو 
"الديوك" يف  خطر التنازل عن اللقب حني تواجه 

بوداب�ست.
وفرن�سا  الأخــرية  اجلولة  الأربعة  الفرق  وتدخل 
بطلة العامل يف ال�سدارة باأربع نقاط قبل مواجهتها 
متلك  فيما   ،2016 لنهائي  اإعــادة  يف  الربتغال  مع 
اأف�سلية  مــع  اأملــانــيــا  غـــرار  على  نــقــاط   3 الأخــــرية 
"مان�سافت" يف املواجهة املبا�سرة نتيجة فوزه يف 

اجلولة ال�سابقة على حاملي اللقب 2-4.
املخ�سرم  جنمها  على  الربتغال  تعول  وكالعادة، 
املــبــاراتــني  يف  اأهـــــداف   3 �سجل  الـــذي  رونـــالـــدو 
الأوليني، رافعًا ر�سيده اإىل 12 هدفًا يف النهائيات 
يف  اخلام�سة  للمرة  فيها  ي�سارك  الــتــي  الــقــاريــة، 

اإجناز قيا�سي اأي�سًا.
لكن بتلقيها الهزمية اخلام�سة تواليًا اأمام اأملانيا، 
باتت الربتغال بحاجة لتجنب الهزمية اأمام فرن�سا 
 4 اأف�سل  بني  التاأهل  بطاقة  اأقله  على  التي �سمنت 
ال�سدارة  و�ستح�سم  الثالث  املركز  يف  منتخبات 
 2016 نهائي  خل�سارتها  الثاأر  حال  يف  ل�ساحلها، 
اأملانيا  تعادلها وعدم فوز  اأو يف حال  اأر�سها،  على 

على املجر.
ح�سم  اأجل  من  للربتغال  كافيًا  التعادل  و�سيكون 

الثالث،  املركز  يف  منتخبات   4 اأف�سل  بني  تاأهلها 
فيما �ستت�سدر يف حال فوزها وتعرث اأملانيا، لكنها 
�ستنهي املجموعة يف ذيل الرتتيب بحال خ�سارتها 
واأملانيا التي تبدو اأمام مهمة �سهلة على الورق �سد 
املجر يف ميونيخ، ل �سيما اإذا قدمت نف�ش امل�ستوى 

الذي ظهرت به اأمام "برازيل اأوروبا".
الغرمية  اأمام  الأوىل  وبعد اخل�سارة يف اجلولة 

فرن�سا يف مباراة �سيطرت عليها من دون اأن ترتجم 
ال�سيناريو  الأفــق  يلوح يف  بــداأ  اأهـــداف،  اإىل  ذلــك 
م�ساركتها  يف  اأملــانــيــا  اخــتــربتــه  ـــذي  ال املــ�ــســوؤوم 
رو�سيا  مونديال  يف   2018 عام  الأخــرية  الكربى 
حني تنازلت عن اللقب العاملي بخروجها من الدور 

الأول.
و�سي�سمن الأملان املركز الثاين على اأقل تقدير يف 

حال جتديدهم الفوز على املجر، لكن هناك �سكوك 
حتوم حول م�ساركة توما�ش مولر ومات�ش هوميلز 

واإيلكاي غوندوغان ب�سبب الإ�سابة.
على  موجهة  الأنــظــار  �ستكون  القمة،  لقاء  ويف 
بنزمية  كــرمي  الــعــامل  لأبــطــال  الهجومي  الــثــالثــي 
املــردود  بعد  غريزمان  واأنــطــوان  مبابي  وكيليان 

املتوا�سع جدًا.

وبعد عودته اإىل �سفوف )الديوك( ما زال بنزمية 
الأخــرية  مباراته  خو�سه  منذ  الأول  هدفه  ينتظر 
اأرمينيا حني �سجل  قبل ال�ستبعاد عام 2015 �سد 

مرتني رافعًا عدد اأهدافه الدولية اإىل 27.

خطر اخلروج يهدد الثريان
الــدور  من  اخلــروج  خيبة  لتجنب  اإ�سبانيا  ت�سعى 
الفوز  اإىل  وحتتاج   ،2004 منذ  الأوىل  للمرة  الأول 
بعد  الــقــاريــة  البطولة  يف  م�سوارها  تــوا�ــســل  لكي 
 )0-0( ال�سويد  �سد  الأوليني  مباراتيه  يف  التعادل 

وبولندا )1-1(.
بعودة  جــدًا  موؤثر  دعم  على  "لروخا"  و�سيح�سل 
باملنتخب  التحق  الذي  بو�سكيت�ش،  �سريجيو  القائد 
اجلمعة بعد تعافيه من الإ�سابة بفريو�ش كورونا ما 

حرمه من امل�ساركة يف املباراتني الأوليني.
اإ�ــســبــانــيــا املـــبـــاراة وهـــي ثــالــثــة بنقطتني  وتــدخــل 
تاأهلها،  �سمنت  التي   )4( املت�سدرة  ال�سويد  خلف 
املركز  بــولــنــدا  حتتل  فيما  نــقــاط(،   3( و�سلوفاكيا 

الأخري بنقطة.
ومع 4 نقاط من تعادل �سلبي مع اإ�سبانيا وفوز على 
النهائي  ثمن  اإىل  تاأهلها  ال�سويد  �سمنت  �سلوفاكيا، 
نتائج  اإىل  ا�ستنادًا  وذلــك   ،2004 منذ  الأوىل  للمرة 

مباريات املجموعات الأخرى.
املباراة  يف  الدفاعية  قدراتهم  ال�سويديون  واأظهر 
الأوىل، حني تفّتتت الهجمات الإ�سبانية يف اإ�سبيلية 

اأمام �سالبة الدفاع الأ�سفر.
بعد  متقلبة،  نهائيات  بولندا  تخو�ش  جهتها،  من 
تعادل  ثم   ،)2-1( �سلوفاكيا  �سد  افتتاحية  خ�سارة 

�سعب مع اإ�سبانيا )1-1(.
يبلغ  اأن  والأبي�ش  الأحــمــر  الفريق  ومبــقــدور 
غـــرار 2016 عــنــدمــا تابع  عــلــى  الــنــهــائــي،  ثــمــن 
حتى ربع النهائي، لكن عليه الفوز على ال�سويد 

لتحقيق هذا الأمر.

النيران الصديقة تبرز بقوة في " يورو2020 "

جدة- البالد
اأو  العك�سية  الأهــــداف  عــدد  ارتــفــع 
كاأ�ش  يف  �ستة  اإىل  ال�سديقة  النريان 
اأمم اأوروبا، اآخرها هدف لبلجيكا يف 
املرمى  حار�ش  �سّجله  فنلندا،  مرمى 

لوكا�ش هراديكي بنف�سه.
لأملانيا  هــدفــان  ذلــك  �سبق  اأن  وبعد 
ك�سفت  �سديقة،  برتغالية  بلم�ساٍت 
�سبكة اأوبتا لالإح�ساءات، اأن الربتغال، 
هدفني  يتلقى  منتخب  اأول  باتت  التي 
يف مرماه يف مباراة واحدة يف بطولة 
كربى، كما اأنها املرة الأوىل يف تاريخ 

باخلطاأ  هدفان  ُي�سجل  التي  البطولة 
يف املباراة نف�سها وللمنتخب ذاته.

تاريخ  يف  الأوىل  املـــرة  هــي  كــذلــك، 
منتخب الربتغال التي ت�ستقبل �سباكه 
اأربعة اأهداف يف مباراة واحدة، فيما 
ُي�سجل  مــن  اأول  اأملــانــيــا  منتخب  بــات 
يف  فرن�سا(،  )ل�سالح  مرماه  يف  هدفًا 
اأوروبــــا، ويح�سل  اأمم  كــاأ�ــش  تــاريــخ 
يف  املناف�ش  مــن  بــاخلــطــاأ  هــدف  على 

البطولة نف�سها )يف مرمى الربتغال(.
دياز يف  الربتغايّل روبن  فقد �سجل 
واأ�ــســاف  الأول،  اأملانيا  هــدف  مــرمــاه 

ــثــاين  ـــهـــدف ال رافـــايـــيـــل جـــرييـــرو ال
ي�سجل  اأن  قبل  "املان�سافت"،  ل�سالح 
وروبن  الثالث،  الهدف  هافريتز  كاي 

جو�سين�ش الهدف الرابع.
ويف البطولة، �سجل املدافع الرتكي 
مــرييــح دميـــــريال لــ�ــســالــح اإيــطــالــيــا، 
فويت�سيك  البولندي  املرمى  وحار�ش 
ت�سيزين يف مرماه اأمام �سلوفاكيا، كما 
هوملز  مات�ش  الأملـــاين  املــدافــع  �سجل 

ل�سالح فرن�سا.
ودخل دميريال تاريخ البطولة ككل، 
مرمى  يف  ي�سجل  لعـــب  اأول  كــونــه 

املباراة الفتتاحية،  منتخب بالده يف 
اأنتوين  الثاين بعد هدف  الهدف  وهو 
يف  ت�سيكو�سلوفاكيا  لعــب  اأونــدر�ــش 

مرماه اأمام هولندا يف ن�سخة 1976.
اأول  الــبــولــنــدي تــ�ــســيــزين  ويــعــتــرب 
حـــار�ـــش مــرمــى يــ�ــســجــل بــاخلــطــاأ يف 
اأوروبـــا  اأمم  تــاريــخ  كاأ�ش  يف  مــرمــاه 
تاريخ  هــدف عك�سي يف  اأ�ــســرع  وهــو 
مدافع  اأول  هوملز  بات  كما  البطولة، 
يف  بــــالده  مــرمــى  يف  ي�سجل  ــــاين  اأمل

البطولة عرب تاريخها. 

األرجنتين تتأهل لربع نهائي كوبا أميركا
 ميسي يعادل رقم ماسكيرانو

جدة- البالد
تاأهل املنتخب الأرجنتيني اإىل الدور ربع 
النهائي يف بطولة كوبا اأمريكا لكرة القدم 
بـــاراغـــواي، يف  الــفــوز 1-�ــســفــر على  بعد 
مباراة �سهدت م�ساركة ليونيل مي�سي للمرة 
الـ147 مع بالده ليعادل الرقم القيا�سي لعدد 
مع  الوطني  املنتخب  مع  الدولية  املباريات 
ما�سكريانو. وهذا  ال�سابق خافيري  الدويل 
لالأرجنتني  التوايل  على  الثاين  الفوز  هو 
بنتيجة 1-�سفر يف البطولة، كما اأنها بقيت 
خ�سارة،  دون  التوايل  على  الـ16  للمباراة 
منذ الهزمية يف قبل نهائي كوبا اأمريكا عام 

.2019

 7 الفوز  بهذا  الأرجنتني  ر�سيد  واأ�سبح 
نقاط من 3 مباريات يف �سدارة املجموعة 
ت�سيلي،  عـــن  نــقــطــتــني  وبـــفـــارق  الأوىل، 
نــقــاط عن  ـــاراغـــواي، و6  ب نــقــاط عــن  و4 
الرتتيب  بوليفيا  وتــتــذيــل  ــــــواي.  اأوروغ
يف  منتخبات   4 اأول  ر�سيد.وتتاأهل  دون 

املجموعة اإىل ربع النهائي.
الأرجنتني  مدافع  بيت�سيال  وقال جريمان 
موا�سلة  علينا  يجب  لكن  تاأهلنا  "لقد 
ال�سوط  يف  بــقــوة  ظهرنا  وقــد  التح�سن. 
بامل�ستوى  تكن  مل  �سرا�ستنا  لكن  الأول، 
ي�سنع  ومل  الـــثـــاين،  ــ�ــســوط  ال يف  نــفــ�ــســه 

املناف�ش الكثري من الفر�ش".



أخيرة
الأربعاء 13 ذو القعدة 1442هـ املوافق 23 يونيو 2021م ال�سنة 90 العدد 1223376

 مذكرة تفاهم لتأهيل الشباب السعودي 
الريا�ض ـ البالد 

"م�سك اخلريية" وموؤ�س�سة  اأبرمت موؤ�س�سة حممد بن �سلمان 
لتبادل  الطرفني  بــني  تفاهم  مــذكــرة  "�سبل"  ال�سعودي  الــريــد 
اخلرات يف توفري الرامج التدريبية، والعمل على اختيار عدد 
ومتابعة  املتاحة،  العمل  فر�ص  من  لتمكينهم  الوطن،  اأبناء  من 

تاأهيلهم وتدريبهم وفق اأف�سل املعايري واملمار�سات العاملية.

ووّقع التفاقية من جانب "م�سك اخلريية" الرئي�ص التنفيذي 
من جانب  وقعها  فيما  جّنار،  عمر  املهند�ص  واملبادرات  للرامج 
الب�سري  املــال  راأ�ــص  لقطاَعْي  العام  امل�سرف  ال�سعودي  الريد 
واخلدمات امل�سرتكة املهند�ص اأحمد حممد اجلراد، وذلك بح�سور 
رئي�ص موؤ�س�سة الريد ال�سعودي املهند�ص اآنف بن اأحمد اأبامني، 

والرئي�ص التنفيذي للموؤ�س�سة الدكتور بدر بن حمود البدر.

وتهدف مذكرة التفاهم املوّقعة بني الطرفني اإىل توفري برامج 
ترتاوح  �سبل،  ال�سعودي  الريد  موؤ�س�سة  يف  لل�سباب  تدريبية 
ال�سباب  مــن  عــدد  واختيار  �سهًرا،   12 اإىل  �سهرين  بــني  مدتها 
خلو�ص الرنامج بناًء على معايري القبول املتفق عليها من قبل 
وبعد  التدريب  فرتة  خالل  املتدربني  اأداء  متابعة  مع  الطرفني، 

تخرجهم لقيا�ص اأثر الرنامج.

القنصلية األمريكية: تراكم 
الطلبات وراء زيادة فترات االنتظار

وظائف شاغرة 
بالمستشفى التخصصي 

 إحالة مخالف »الجبال« 
للنيابة العامة 

استشاري: أسباب نفسية 
وراء اإلحساس  بـ» التنميل«

جده ـ  البالد 
اأن �سبب زيادة فرتات  الأمريكية يف مدينة جدة،  القن�سلية  اأكدت 
النتظار لطالبي التاأ�سريات من املواطنني ال�سعوديني، يعود لرتاكم 
الإجـــراءات  نتيجة  معها؛  التعامل  يف  املــحــدودة  والطاقة  الطلبات 

املطبقة للحد من انت�سار فريو�ص كورونا.
واأو�سحت القن�سلية اأنه وبح�سب تعليمات مركز مكافحة الأمرا�ص 
والوقاية الأمريكي يجب على امل�سافرين الراغبني يف زيارة الوليات 
لفريو�ص  �سلبية  فح�ص  نتيجة  اإظهار  "جًوا"؛  الأمريكية  املتحدة 
وثيقة  وتقدمي  �ساعة،  بـ72  الأمريكية  الأرا�سي  دخول  قبل  كورونا 
مكتوبة بنتيجة الفح�ص املخري اإىل �سركة الطريان، كما يجب على 

امل�سافرين اللتزام بتعليمات املركز.

الريا�ض ـ البالد 
الأبــحــاث،  ومــركــز  التخ�س�سي  في�سل  املــلــك  م�ست�سفى  ــن  اأعــل
ال�سعوديني  مــن  للجن�سني  �ــســاغــرة  و�سحية  اإداريــــة  وظــائــف  عــن 
الإلــكــرتوين،  موقعه  عر  امل�ست�سفى،  واأو�ــســح  ال�سعوديني.  وغــري 
والدبلوم  العامة  الثانوية  ال�سهادة  حلَملة  متاحة  الــوظــائــف  اأَنّ 
للعمل  والبكالوريو�ص واملاج�ستري يف عدٍد من التخ�س�سات؛ وذلك 

بفروع امل�ست�سفى يف منطقة املدينة املنورة.
وذكر اأنه متاح بامل�ست�سفى وظائف  مدير خدمات الرتجمة، املدير 
الإداري املناوب ، الت�سريفات، اإداري مناوب اأول، م�سوؤول العالقات 
العامة، ممثل عالقات عامة، من�سق ت�سريفات اأول، م�ساعد ت�سريفات، 
من�سق املطار، موظف فرز بريد ثاٍن، مرتجم، من�سق وحدة الوفيات 
�سيكون  املتاحة  الوظائف  يف  الت�سجيل  اأن  اإىل  واأ�سار  واملرا�سة«. 
عر املوقع الإلكرتوين للتوظيف، فيما التقدمي م�ستمر حتى تاريخ 
اأكرث  تفا�سيل  ومعرفة  بالتقدمي  الراغبني  مطالًبا   ، الثادم  يوليو    6
عن �سروط الوظائف املُعلنة، الدخول على الرابط التايل ا�سغط هنا.

مواطن يحول منزله لمتحف تراثي  »واجهة رغدان« مقصد للزوار والمتنزهين  تطوير جلد صناعي 
قادر على تغيير لونه

الباحة  ـ البالد 
ـــزوار  ال مــن  اإقــبــال  رغدان"  "واجهة  مــهــرجــان  �سهد 
اأن  بعد  العام  لهذا  ال�سيف  اإجــازة  بــدء  منذ  واملتنزهني 
حباها  ومبا  معتدًل  مناخًا  الباحة  منطقة  اأجــواء  �سهدت 
الله به من جمال الطبيعة وروعة الإطاللة من على �سفوح 
حيث  مــرت،   1700 بـ  البحر  �سطح  عن  املرتفعة  اجلبال 
تتو�سح غابة رغدان املت�سابكة الأغ�سان باأ�سجار العرعر 
األـــوان  مــع  تتناغم  الــتــي  الــوادعــة  وروابــيــهــا  ومظالتها 
الطبيعة اجلاذبة. ونوه اأمني منطقة الباحة الدكتور علي 

بن حممد ال�سواط مبا يوليه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
منطقة  اأمــري  عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  ح�سام  الدكتور 
الباحة من عناية واهتمام ب�سبابها ، م�سريًا اإىل اأن �سموه 
الطموحة  الطاقات  هــذه  مــن  بال�ستفادة  الأمــانــة  وجــه 
املهرجان  هذا  اأن  مبينًا  الفعاليات،  كافة  يف  واإ�سراكهم 
النوعي رافد �سياحي واقت�سادي ملهرجان �سيف املنطقة، 
حيث هياأت الأمانة موقع املهرجان يف متنزه رغدان مع 
وكهرباء  مــاء  من  الأ�سا�سية  اخلــدمــات  بجميع  تــزويــده 

وخدمات النظافة مع التنظيم الفراغي املنا�سب.

 وا�شنطن ـ وكاالت 
الــوليــات  يف  الباحثني  مــن  فــريــق  جنــح 
ميكنه  �سناعي  جــلــد  تــطــويــر  يف  املــتــحــدة 
خالل  من  اخلارجي  ال�سغط  بقوة  ال�سعور 
لــونــه من  اإ�ـــســـارات كــهــربــائــيــة، كــمــا يتغري 
لونية  اإ�سارة  لإعطاء  القرمزي  اإىل  الأ�سفر 

اإىل مكان ال�سرر.
على  اجلــديــد  ال�سناعي  اجللد  ويحتوي 
جزيئات  على  حتتوي  ع�سوية  جيل  مــادة 
يطلق عليها ا�سم "�سبريوبران"، وهي التي 
يتغري لونها من الأ�سفر الباهت اإىل القرمزي 
يف حالة التعر�ص ل�سغط ميكانيكي. واثناء 
الختبارات، تبني اأن هذا اجليل يتغري لونه 
حالة  يف  كهربائية  ــارات  اإ�ــس منه  وتنبعث 

تعر�سه لل�سغط او ال�سد للخارج.
ويقول الباحثون من اجلمعية الكيميائية 
الــ�ــســنــاعــي اجلــديــد  اإن اجلــلــد  الأمــريــكــيــة 
على  لل�سحنات  كناقل  الأيــونــات  ي�ستخدم 
غرار اجللد الب�سري لتو�سيل ال�سعور بالأمل 

اأو ال�سغط اخلارجي.

اأبها ـ البالد 
اقتناء  على  اأبها  مدينة  مواطني  اأحــد  يحر�ص 
اأثرية يف منزله، وواظب على هذا الأمر  مقتنيات 
لعدة �سنوات، حتى اأ�سبح منزله مزاًرا ملحبي مثل 

هذه املقتنيات.
بها  التي يحتفظ  املقتنيات  اأن  "اأبو طه"،   واأكد 
لي�ست جمرد قطع مر�سو�سة داخل دواليب ، لفتا 

اإىل  اأن هذه القطع ت�سمل مقتنيات تراثية تاريخية، 
لأهل  الجتماعية  احلياة  ومقتنيات جت�سد مالمح 

اململكة يف الأزمنة املا�سية.
ونّوه باأنه �سارك يف عدة معار�ص حملية واأخرى 
يف دبي،  مو�سحا يف الوقت نف�سه اإىل اأنه يوا�سل 
التي  الأ�سياء  وبيع  للنظر،  الالفتة  الأ�سياء  �سراء 

تزيد على حاجته منها.
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ت�شهد متنزهات منطقة ع�شري هذه االأيام توافد اأعداد كبرية من املواطنني واملقيمني الذين ي�شتمتعون بجمال الطبيعة واعتدال درجات احلرارة .
اأبها بحوايل 20 كيلومرتا ، يتواجد  اعداد كبرية من املواطنني الذين يق�شون اأمتع االأوقات يف ظالل  "ال�شودة" الذي يبعد عن مدينة  ويف قمة جبل 
اأ�شجار "العرعر" التي تعترب من اأكرث االأ�شجار انت�شارًا على �شفوح جبال ال�شروات،  ويف ال�شورة اإحدى ال�شائحات تلتقط �شورا لبانوراما اجلمال  واخل�شرة 

ومعانقة ال�شباب لقمم جبال ال�شودة اأم�ض..  ) وا�ض ( 

 بانوراما الجمال 

الطائف ـ البالد 
اإ�سارة  باأنه  املكرمة،  مكة  منطقة  ل�سرطة  الإعالمي  املتحدث  �سرح 
اإىل مقطع الفيديو املتداول يف مواقع التوا�سل الجتماعي، ويظهر 
فيه �سخ�ص يف اأحد اجلبال، يتحدث باأن اجلهات الأمنية ل ت�ستطيع 
حتديد  من  املكرمة  مكة  منطقة  �سرطة  متكنت   فقد  اإليه،  الو�سول 
موقعه والقب�ص عليه، وهو خمالف لنظام اأمن احلدود من اجلن�سية 
النظامية  الإجـــــراءات  واتــخــذت بحقه  اإيــقــافــه  الإثــيــوبــيــة، وجـــرى 

الأولية، واإحالته اإىل فرع النيابة العامة .

الريا�ض ـ البالد 
قال بروفي�سور وا�ست�ساري الطب النف�سي، الدكتور طارق احلبيب، 
اإن التنميل يف بع�ص مناطق اجل�سم قد يحدث لأ�سباب نف�سية، ومنها 

الكتئاب وا�سطراب ما بعد ال�سدمة.
التوا�سل  مبــوقــع  ح�سابه  عــر  تــغــريــدة  يف  احلــبــيــب،  واأ�ــســاف 
عنَد  يحدث   )Paresthesia( التنميل  اأن  »تويرت«،  الجتماعي  
ُفقدان الإح�سا�ص مبنطقة ما يف اجل�سم، وغالبًا يكون ال�سبب يف هذا 

اإما عامل ع�سبي اأو نف�سي.
اخلــــــدران  اأن  بــيــنــت  ــــات  ــــس ــــدرا� ال مــــن  ـــد  ـــعـــدي ال اأن  وتــــابــــع 
النف�سية،  ال�سطرابات  من  عديد  مع  يت�ساحب   )Paresthesia(

من اأبرزها: الكتئاب وا�سطراب ال�سغوط.


	BLD_P01_23062021_ED1
	BLD_P02_23062021_ED1
	BLD_P03_23062021_ED1
	BLD_P04_23062021_ED1
	BLD_P05_23062021_ED1
	BLD_P06_23062021_ED1
	BLD_P07_23062021_ED1
	BLD_P08_23062021_ED1
	BLD_P09_23062021_ED1
	BLD_P10_23062021_ED1
	BLD_P11_23062021_ED1
	BLD_P12_23062021_ED1

