جمل�س الوزراء يقر نظام حماية البيانات ال�شخ�صية
نيوم -وا�س

الإعالم املتجدد

وافق جمل�س ال��وزراء يف جل�سته� ،أم�س ،عرب االت�صال املرئي ،برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،رئي�س املجل�س ،حفظه الله على �إن�شاء هيئة با�سم " الهيئة العامة للتطوير
الدفاعي ،وعلى نظامي حماية البيانات ال�شخ�صية ومكافحة الت�سول .كما وافق على الدليل اال�سرت�شادي
القرتاح َ�سن �أحكام املخالفة الإدارية وجزائها ،وعلى قيام وزارة الداخلية ،ووزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية والإ�سكان ،والهيئة ال�سعودية للبيانات والذكاء اال�صطناعي ،بالربط التقني فيما
بينها ،وذلك لتمكينها من تبادل املعلومات والبيانات املتعلقة باملركبات املهملة �أو التالفة،
املوجودة يف ال�ساحات العامة �أو املواقف �أو ال�شوارع �أو الطرقات ،ومالكها ،والتحقق
من عدم وجود قيود �أمنية عليها قبل اتخاذ �أي �إجراء حيال تلك املركبات.

� 12صفحة  /رياالن
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انطالق قمة الريا�ض للتقنية الطبية

الريا�ض  -البالد

حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
ال��دف��اع ـ حفظه الله ـ ،افتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني �أم�س
(الثالثاء)" ،قمة الريا�ض العاملية للتقنية الطبية "،"2021

بح�ضور جم ٌع م��ن ال����وزراء ،وخ�ب�راء القطاع ال�صحي يف
العامل من خالل البث املرئي ،التي ينظمها مركز امللك عبدالله
العاملي للأبحاث الطبية بال�ش�ؤون ال�صحية بوزارة احلر�س
الوطني يف فندق الرتز كارلتونّ .
ود�شن �سمو وزير احلر�س
الوطني واحة التقنية احليوية الطبية بكيمارك كواحدة من
مبادرات منظومة التقنية احليوية الطبية يف اململكة.
4

3

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

حتوالت ثقافية بانطالقة عاملية
جدة ـ البالد

تعد الثقافة يف اململكة العربية ال�سعودية جزء ًا �أ�سا�سي ًا
من التحول الوطني الطموح الذي ت�سري عليه بالدنا بقيادة
خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود وويل العهد الأم�ين �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود "حفظهما الله".

مقومات
وتن�ص ر�ؤية اململكة  2030على �أن الثقافة "من ّ
جودة احلياة" ،كما ت�شدد على �أن اململكة بحاجة �إىل زيادة
ن�شاطها الثقايف ،خ�صو�ص ًا �أن هناك مبدعني �سعوديني يف
�شتى املجاالت .كما �أن اململكة غنية بال�صناعة الإبداعية يف
احلقول الثقافية املتنوعة ،وطاقات ب�شرية مب�شرة جتاوز
�إبداعها حدود بالدنا لي�صل �إىل العامل .
5

ال�شورى يطالب الت�أمينات بدرا�سة �آثار رفع �سن التقاعد

انطالق

الفي�صل

ملتقى التوظيف بجدة

يفتتح أعمال
جائزة مكة

جدة ـ عبد الهادي املالكي

ت�سعى وزارة امل��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
لتفعيل توظيف املواطنني واملواطنات بطريقة ممنهجة
 ،حيث ت�ؤكد ال��وزارة �أن العمل حق للمواطن ال يجوز
ل��غ�يره ممار�سته �إال بعد ت��وف��ر ال�����ش��روط املن�صو�ص
عليها يف النظام.و�شددت ال��وزارة على �أن املواطنني
مت�ساوون يف حق العمل دون �أي متييز على �أ�سا�س
اجلن�س �أو �أي �شكل من �أ�شكال التمييز الأخ��رى،
���س��وا ًء �أث��ن��اء �أداء ال��ع��م��ل �أو ع��ن��د ال��ت��وظ��ي��ف �أو
الإعالن ،وات�ساقا مع �آليات التوطيف �أكد عدد من
املخت�صني �أن ملتقيات التوظيف تعد �شراكات
متميزة لتوظيف الباحثني ع��ن عمل يف جميع
التخ�ص�صات  ،الفتني �إىل �أن هذه امللتقيات تعد
�إحدى املبادرات الهادفة لتوفري مئات الوظائف
الفورية لل�سعوديني وال�سعوديات مبحافظة
جدة ،يف تخ�ص�صات متعددة ومتنوعة و�أنها
تنطلق بال�شراكة مع وزارة املوارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية ،وهدف وال�شركات
وامل�ؤ�س�سات التي تبحث عن موظفني.
وا���س��ت��ط��ردوا �أن���ه مت تخ�صي�ص كل
ملتقى لوظائف و�شركات وتخ�ص�صات
معينة ح��ي��ث �أن ه��ن��اك يف ال����وزارة
ق���ط���اع���ات – ال�����ص��ح��ة – ال��ن��ق��ل –
املطاعم واملقاهي وك��ل قطاع يكون
ل��دي��ه وظ��ائ��ف معينة .فعلى �سبيل
امل���ث���ال ك���ان امل��ل��ت��ق��ى ال��ث��ال��ث عن
ق��ط��اع امل��ق��اه��ي وامل��ط��اع��م وك��ان��وا
ي�ستهدفون وظ��ائ��ف معينة مثل
البار�ستا والكا�شري ومقدم طعام
والطاهي .كما �أن هناك مقابالت
لتخ�ص�صات فنيني ميكانيكيني
وكهرباء مهند�سني .و�أن غدا
اخل��م��ي�����س ه���ن���اك م��ق��ب�لات
م��ع  50مهند�سا معماريا
ومدنيا وكهربائيا مل�شروع
نيوم.

�إيران

املعلمون ينتف�ضون
�ضد الظلم
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العاملي
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 1.2مليون

زيارة للبوابة
القضائية العلمية
الريا�ض -البالد

ك�شفت وزارة ال���ع���دل� ،أن ع���دد زي�����ارات ال��ب��واب��ة
الق�ضائية العلمية خالل �شهر من الإطالق جتاوزت1.2
مليون زيارة م�شرية �إىل �أن البوابة تعد من�صة رقمية
تفاعلية ،تتيح للجميع ،مب��ن فيهم �أط����راف العملية
الق�ضائية واملهتمني بال�ش�أن القانوين ،االط�لاع على
جميع الأحكام التجارية ،املكت�سبة للقطعية ،ال�صادرة
من املحاكم االبتدائية وحماكم اال�ستئناف واملحكمة
العليا ،وغريها من الوثائق الق�ضائية بكل ي�سر و�سهولة
وب�أدوات تفاعلية مرنة.
وت�ضم ال��ب��واب��ة الق�ضائية العلمية حال ًيا �أك�ثر من
� 37أل��ف حكم ق�ضائي ،و�أك�ثر من  2500ت�صنيف
مو�ضوعي ،وع��د ًدا من املنتجات العلمية ،يف حني بني
مدير عام مركز البحوث امل�شرف على م�شروع البوابة
الدكتور ب�شار املفدى� ،أن البوابة تهدف �إىل تعزيز قيم
العدالة وال�شفافية ،وتوفري من�صة �إلكرتونية موحدة
للمعلومات ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ،وت��ع��زي��ز امل�����س��ت��وى امل��ع��ريف
االخت�صا�صي ل��دى املجتمع الق�ضائي والأك���ادمي���ي،
و�إثراء الثقافة العدلية للمجتمع.

2

لربع النهائي
اآلسيوي

�أفغان�ستان

تظاهرات �ضد طالبان يف قندهار

التي ي�شملها �أم��ر الإخ�ل�اء لأن��ا���س �أغلبهم من �أ�سر ج�نراالت متقاعدين
كابل  -البالد
نظم �آالف الأف��غ��ان تظاهرات �ضد حكومة طالبان يف مدينة قندهار و�أع�ضاء �آخرين يف قوات الأمن ،فيما ذكر امل�صدر �أنه جرى �إمهال الأ�سر،
�أم�س (الثالثاء) ،احتجاح ًا على مطالبتهم ب�إخالء جممع �سكني لعائالت التي يقيم بع�ضها يف املنطقة منذ نحو  30عام ًا� 3 ،أيام للمغادرة .ويف
م��ن اجلي�ش وق���وات الأم���ن ،حيث جتمع املحتجون �أم���ام منزل احلاكم ظل هذه االحتجاجات برزت ت�سا�ؤالت عن �سر اختفاء قادة حركة طالبان
عن امل�شهد� ،إذ اختفى القائدان البارزان يف احلركة ،ليت�ساءل
بعد مطالبة نحو � 3آالف �أ�سرة مبغادرة املجمع ،وفقا
البع�ض �إن ك��ان زعيم طالبان امل�لا هبة الله
مل�س�ؤول حكومي �سابق وتلفزيون حملي.
�أخوند زاده ،ونائب رئي�س الوزراء
و�أظ��ه��رت لقطات م�����ص��ورة بثتها
املعني حديثا املال عبدالغني
و�����س����ائ����ل �إع����ل���ام حم��ل��ي��ة
برادر ،على قيد احلياة،
ح�����ش��ود ًا ت�سد طريق ًا
ع���ل���ى ال����رغ����م م��ن
مب��دي��ن��ة ق��ن��ده��ار
ن��ف��ي ط��ال��ب��ان
يف امل��ن��ط��ق��ة
ملقتلهما.

7

محليات
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كرم الجندي الغامدي والشاب العامري والالعب القرشي

تدشين الهوية البصرية لبرنامج
الحد من الفقد في الغذاء

الفيصل يفتتح أعمال جائزة مكة للتميز..اليوم

جدة -البالد

يفتتح م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني �أمري
منطقة مكة امل��ك��رم��ة ،الأم�ي�ر خ��ال��د الفي�صل،
ال��ي��وم� ،أع��م��ال جائزة مكة للتميز يف دورتها
الثالثة ع�شرة للعام 1443ه ـ  ،كما يد�شن �سموه
من�صتها الرقمية التفاعلية التي ت�أتي متناغمة
م��ع خطط الإم����ارة نحو ال��ت��ح��وّ ل الرقمي يف
خمتلف امل��ج��االت مب��ا ي��خ��دم املنطقة �إن�سان ًا
ومكان ًا.
و�أو���ض��ح امل�شرف ال��ع��ام على اجل��ائ��زة وكيل
�إم����ارة منطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة ال��دك��ت��ور م�شبب
القحطاين �أن اجلائزة التي ح�صل عليها منذ
انطالقتها م��ا يزيد ع��ن  105جهات حكومية
و�أهلية وف��رد يف املنطقة ،تهدف �إىل ت�شجيع
العمل املميز وحتفيز جهود اجلهات والأف��راد
مب��ا ينعك�س �إي��ج��اب�� ًا ع��ل��ى جت��وي��د الأع��م��ال
و�إتقانها و�صو ًال لالرتقاء باملنطقة و�إن�سانها
يف خمتلف اجلوانب.
ولفت االنتباه �إىل �أن اجلائزة �أخذت على عاتقها
�إب��راز الإب��داع احل�ضاري وت�شجيع اال�ستعانة
بالتقنية وتوظيفها ل�صالح التنمية والتطوير
وذلك �أحد �أهم م�ستهدفات �إ�سرتاتيجية املنطقة
املبنية على بناء الإن�سان وتنمية املكان ويحقق
يف ذات ال��وق��ت �أح���د �أه�����داف ر�ؤي����ة اململكة
 2030يف جانب تعزيز الإب���داع والعناية به
وت�شجيعه.
و�أ����ض���اف �أن���ه ب��دع��م وت��وج��ي��ه��ات �سمو �أم�ير
املنطقة ونائبه فقد �أخذت اجلائزة على عاتقها
ت�أ�صيل امل��ب��ادئ الإ���س�لام��ي��ة يف �آداب املهن،
و�إت��ق��ان العمل نحو االرت��ق��اء مب�ستوى الأداء
واجل��ودة عرب التناف�س الهادف وال��ذي ي�سهم
يف ت�شجيع العمل املتميز وتكرمي اجلهد البارز
للجهات والأف�����راد وف��ق ال��ل��وائ��ح التنظيمية
للجائزة وخمرجاتها.
وتتناف�س اجل��ه��ات والأف����راد يف منطقة مكة

الريا�ض -البالد

املكرمة على نيل اجلائزة يف ت�سعة �أف��رع هي
ال��ت��م��ي��ز يف خ��دم��ات احل���ج وال��ع��م��رة مُ
وت��ن��ح
للجهات �أو الأف���راد ال�ساعيني لتقدمي �أف�ضل
احللول واخل��دم��ات يف قطاع احل��ج والعمرة
 ،ويف التميز الإداري مُتنح تقدير ًا لإجنازات
املتميزين يف تقدمي �أف�ضل احللول واخلدمات
الإداري�����ة ذات النتائج وامل��خ��رج��ات املميزة،
وينال جائزة التميّز الثقايف املتميزون يف دعم
احلراكِ الثقايف وتعزيز �أعماله ومفاهيمه � ،أما
يف فرع التميّز االقت�صادي ف ُتعطى للمتميزين
يف تفعيل التنمية االق��ت�����ص��ادي��ة ،ويف حقل
التميّز ال��ع��م��راين تُ��ق��دّم اجل��ائ��زة للجهات �أو
الأفراد عن �أعمالهم الت�صميمية والتنفيذية يف
امل��ج��ال العمراين املده�شة ،ويف ف��رع الت ّميز
االج��ت��م��اع��ي مُت��ن��ح اجل���ائ���زة للمتميزين يف
الأدوار االجتماعية ال��ب��ارزة خلدمة املجتمع
وينح املتميزون يف تقدمي
و�إن�سان املنطقة ،مُ

�أف�ضل احللول البيئية واخلدمات يف جماالت
البيئة جائزة فرع التميّز البيئي  ،و ُتقدّم جائزة
التميز العلمي والتقني للمتميزين يف جمال
الأب��ح��اث العلمية واالبتكارات واالخ�تراع��ات
 ،ويف ف��رع التميّز الإن�����س��اين مُتنح اجلائزة
ت��ق��دي��ر ًا لإجن�����ازات الأف�����راد اال�ستثنائية يف
املجال الإن�ساين ب�شرط �أن تكون ال�شخ�صية
امل��خ��ت��ارة ق��� ّدم���ت ج���ه���د ًا مم���ي���ز ًا يف ع���دد من
الأن�شطة وال�برام��ج وامل��ب��ادرات التي تتعلق
ب�إن�سان املنطقة و�أن تكون ذات ب�صمة وا�ضحة
وم�ؤثرة.

تكرمي جندي و�شاب والعب
ع��ل��ى �صعيد �آخ���ر ك��� َرم ���س��م��وه ،بح�ضور قائد
ال��ق��وات اخلا�صة لأم���ن احل��ج وال��ع��م��رة ال��ل��واء
حممد الب�سامي ،اجل��ن��دي �أول ف��اي��ز الغامدي
م��ق��دم�� ًا ���ش��ك��ره للجندي ال��غ��ام��دي ع��ل��ى موقفه

الإن�ساين مع معتمر كان ي�شكو حرارة ال�شم�س،
وط��ل��ب مظلته ف��م��ا ك���ان م��ن��ه �إال �أن ق��دم��ه��ا ل��ه،
فيما عبرّ الغامدي عن �شكره ل�سموه على هذه
اللفتة التي ت�ؤكد حر�صه على حتفيز وت�شجيع
من�سوبي القطاعات الأمنية.
كما ك ّرم �سموه ال�شاب حممد العامري ،الذي �أنقذ
�أطفا ًال كانوا داخل مركبة والدهم بعد حتركها من
موقع وقوفها نحو خط �سري املركبات� ،شاكر ًا
العامري نظري ت�صرفه البطويل ،فيما عرب ال�شاب
عن �شكره ل�سموه على هذه اللفتة الكرمية.
وك�� ّرم �سموه الع��ب املنتخب ال�سعودي لألعاب
ال��ق��وى ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ق��ر���ش��ي حل�����ص��ول��ه على
امليدالية الربونزية يف دورة الألعاب الباراملبية
"باراملبياد طوكيو  "2021مهنئ ًا الالعب القر�شي
بهذا الإجن��از ،فيما قدّم القر�شي �شكره ل�سموه،
م�ؤكد ًا �أن ذلك �سيكون حافز ًا له لبذل املزيد من
اجلهد.

محافظ العرضيات يدشن سد قنونا ومحطة تنقية المياه

جدة  -يا�سر بن يو�سف

وجه م�ست�شار خ��ادم احلرمني ال�شريفني �أمري
منطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة ،الأم��ي�ر خ��ال��د الفي�صل
بتكليف حمافظ العر�ضيات علي ب��ن يو�سف
ال�شريف بتد�شني �سد وادي قنونا وحمطة تنقية
املياه بالنيابة عن �سموه.
و�سيكون االفتتاح ،اليوم ،بح�ضور املهند�س
�سعيد ب��ن ج��ار ال��ل��ه ال��غ��ام��دي م��دي��ر ع��ام فرع
وزارة البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة مبنطقة مكة
املكرمة  ،واملهند�س كنعان عي�سى الكنعان مدير
عام االدارة العامة لل�ش�ؤون الهند�سية يف وزارة
البيئة  ،وعدد من مديري الأق�سام وامل�س�ؤولني
يف وزارة البيئة.
واو�ضح مدير ع��ام ف��رع ال���وزارة مبنطقة مكة
املكرمة املهند�س �سعيد بن ج��ار الله الغامدي

�أن ال�سعة التخزينية لل�سد تبلغ 79.200.000
مرت مكعب ،وارتفاعه  70مرتا ،وعر�ض املفي�ض
 134مرتا ،وبطول  326مرتا .

القتل قصاص ًا بحق
جانيين في جدة والقريات
جدة-القريات -وا�س

�أ�صدرت وزارة الداخلية� ،أم�س ،بيان ًا ب�ش�أن تنفيذ حُ كم القتل
ق�صا�ص ًا ب�أحد اجلناة يف حمافظة ج��دة ،حيث �أق��دم �أحمد
�صالح ح�سن عتيق ،ميني اجلن�سية ،على قتل نبيل حممد
عبدالله احلجري ،ميني اجلن�سية  ،وذلك بطعنه عدة طعنات
ب�سكني مما �أدى لوفاته.وبف�ضل من الله متكنت �سلطات الأمن
من القب�ض على اجل��اين املذكور و�أ�سفر التحقيق معه عن
توجيه االتهام �إليه بارتكاب جرميته وب�إحالته �إىل املحكمة
املخت�صة �صدر بحقه �صك يق�ضي بثبوت ما ن�سب �إليه وا ُ
حلكم
عليه بالقتل ق�صا�ص ًا ،و�أيد ا ُ
حلكم من حمكمة اال�ستئناف ومن
املحكمة العليا ،و�صدر �أمر ملكي ب�إنفاذ ما تقرر �شرع ًا و�أيد من
مرجعه بحق اجلاين املذكور.
وقد مت تنفيذ حُ كم القتل ق�صا�ص ًا باجلاين �أحمد �صالح ح�سن
عتيق� ،أم�س ،مبحافظة جدة مبنطقة مكة املكرمة.
كما �أ�صدرت ال���وزارة� ،أم�س ،بيان ًا ب�ش�أن تنفيذ حكم القتل
ق�صا�ص ًا ب�أحد اجلناة يف منطقة اجلوف ،حيث �أقدم ح�سن بن
جريد بن ح�سن ال�شمري (�سعودي اجلن�سية) على قتل ب�سام
بن برقع بن مالهد العنزي (�سعودي اجلن�سية) وذلك بده�سه
ب�سيارته مما �أدى لوفاته.
وبف�ضل من الله متكنت �سلطات الأمن من القب�ض على اجلاين
املذكور و�أ�سفر التحقيق معه عن توجيه االتهام �إليه بارتكاب
جرميته وب�إحالته �إىل املحكمة العامة �صدر بحقه �صك يق�ضي
حلكم بقتله ق�صا�ص ًا ،و�أيد ا ُ
بثبوت ما ن�سب �إليه وا ُ
حلكم من
حمكمة اال�ستئناف وم��ن املحكمة العليا ،و�صدر �أم��ر ملكي
ب�إنفاذ ما تقرر �شرع ًا و�أيد من مرجعه بحق اجلاين املذكور،
وقد مت تنفيذ حُ كم القتل ق�صا�ص ًا باجلاين ح�سن بن جريد بن
ح�سن ال�شمري (�سعودي اجلن�سية) �أم�س ،مبحافظة القريات
مبنطقة اجلوف.
و�أكدت وزارة الداخلية للجميع حر�ص حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني ،حفظه الله ،على ا�ستتباب الأم��ن وحتقيق العدل
وتنفيذ �أحكام الله يف كل من يتعدى على الآمنني وي�سفك
دم��اءه��م ،وح���ذرت يف ال��وق��ت ذات��ه ك��ل م��ن ت�سول ل��ه نف�سه
الإقدام على مثل ذلك ب�أن العقاب ال�شرعي �سيكون م�صريه.

اجلدير بالذكر �أن وادي قنونا من �أكرب الأودية
يف ج��ن��وب غ���رب امل��م��ل��ك��ة وي��ق��ع يف حمافظة
ال��ع��ر���ض��ي��ات ومي��ت��از ال����وادي ب��غ��زارة امل��ي��اه

وعذوبتها وت��ن��وع حما�صيله ال��زراع��ي��ة التي
منها القمح والدخن وال�سم�سم وي�شتهر كذلك
بزراعة النخيل ويبلغ طوله  108كم ومتو�سط
انحداره  10,7مرت/كم  ،وميتد من �سفوح جبال
ال�سروات م��رورا مبحافظة العر�ضيات (مركز
العر�ضية ال�شمالية) حتى ي�صب يف البحر
الأحمر مرورا مبركزي �سبت اجلارة و�أحد بني
زيد مبحافظة القنفذة ،فيما تبلغ طاقة حمطة
تنقية املياه على ال�سد � 18ألف مرت مكعب يوميًا
و�سيتم نقل امل��ي��اه املعاجلة بوا�سطة خطوط
النقل للمناطق امل�ستفيدة.
وي�شارك يف االفتتاح مدير �إدارة املياه بفرع
الوزارة مبنطقة مكة املكرمة املهند�س حميي بن
عبدالرحمن القبي�سي ،ومدير مكتب العر�ضيات
املهند�س عبدالله زبران ال�شمراين.

د�شن وزي��ر البيئة واملياه وال��زراع��ة املهند�س عبدالرحمن بن عبداملح�سن الف�ضلي الهوية
الب�صرية اجلديدة للربنامج الوطني للحد من الفقد والهدر يف الغذاء باململكة ،م�ؤكد ًا �أن الهوية
تهدف �إىل تعزيز �ضبط الفاقد والهدر الغذائي وحتقيق اال�ستغالل الأمثل للموارد الزراعية
والغذائية ب�شكل فعال ،واملحافظة على ما حتقق من �إجنازات يف جمال الأمن الغذائي.
و�أكد �أن ذلك �سيتم من خالل تكاتف اجلميع يف التوازن يف �شراء املواد الغذائية وتذكر قيمة
الغذاء وحرمة الإ�سراف� ،إ�ضافة �إىل رفع م�ستوى الوعي لدى املنتجني وامل�ستهلكني للحد من
�آثار هذا الفقد والهدر على ال�صحة والبيئة واالقت�صاد ،م�شريًا �إىل �أن امل�س�ؤولية يجب �أن
يتحملها جميع �أفراد املجتمع وقطاع الأعمال مع �أهمية دور اجلانب الإعالمي يف هذا ال�ش�أن.
من جهته� ،أك��د حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب املهند�س �أحمد بن عبدالعزيز الفار�س �أن
الهوية الب�صرية اجلديدة للربنامج حتمل يف طياتها معاين م�ستمدة من ر�ؤي��ة الربنامج،
الطاحمة �إىل تعزيز الأمن الغذائي واحلفاظ على املوارد الطبيعية وا�ستدامتها يف اململكة.

 1.2مليون زيارة للبوابة القضائية العلمية
الريا�ض -البالد

ك�شفت وزارة العدل� ،أن عدد زيارات البوابة الق�ضائية العلمية خالل �شهر من الإطالق
جت��اوزت ـ 1.2مليون زي��ارة م�شرية �إىل �أن البوابة تعد من�صة رقمية تفاعلية ،تتيح
للجميع ،مبن فيهم �أطراف العملية الق�ضائية واملهتمني بال�ش�أن القانوين ،االطالع على
جميع الأحكام التجارية ،املكت�سبة للقطعية ،ال�صادرة من املحاكم االبتدائية وحماكم
اال�ستئناف واملحكمة العليا ،وغريها من الوثائق الق�ضائية بكل ي�سر و�سهولة وب�أدوات
تفاعلية مرنة.وبني مدير عام مركز البحوث امل�شرف على م�شروع البوابة الق�ضائية
العلمية الدكتور ب�شار املفدى� ،أن البوابة تهدف �إىل تعزيز قيم العدالة وال�شفافية،
وتوفري من�صة �إلكرتونية موحدة للمعلومات الق�ضائية ،وتعزيز امل�ستوى املعريف
االخت�صا�صي لدى املجتمع الق�ضائي والأكادميي ،و�إثراء الثقافة العدلية للمجتمع.
و�أ�شار �إىل �أن الأحكام املن�شورة عرب البوابة ،تتميز بالدقة والت�صنيف املو�ضوعي،
وترتيبها بقوالب عر�ض فنية� ،إ�ضافة �إىل �أ�ساليب عر�ض حديثة ملحتويات البوابة؛
ل�ضمان �سهولة اال�ستخدام والت�صفح ،ومرونة التنقل بني �صفحاتها.

إقفال طرح سبتمبر من صكوك المملكة
بـ 6.6مليارات ريال
الريا�ض  -البالد

�أعلن املركز الوطني لإدارة الدين �أم�س (ال��ث�لاث��اء) ،االنتهاء من ا�ستقبال طلبات
امل�ستثمرين على �إ�صداره املحلي ل�شهر �سبتمرب 2021م حتت برنامج �صكوك حكومة
اململكة بالريال ال�سعودي ،حيث حُ��دد حجم الإ���ص��دار مببلغ �إجمايل ق��دره 6.675
مليارات ريال �سعودي .وبح�سب البيان ال�صادر من املركز فقد ق�سمت الإ�صدارات �إىل
ثالث �شرائح ،الأوىل تبلغ  3.170مليارات ريال �سعودي ل�صكوك ُت�ستحق يف عام
 2029ميالدي.وبلغت ال�شريحة الثانية  2.855مليار ريال �سعودي ل�صكوك ُت�ستحق
يف عام  2033ميالدي ،فيما بلغت ال�شريحة الثالثة  650مليون ريال �سعودي ل�صكوك
ُت�ستحق يف عام  2036ميالدي.

دعا لمراجعة متطلبات الطرح واإلدراج لتحفيز المنشآت الصغيرة

الشورى يطالب التأمينات بدراسة آثار رفع التقاعد إلى  65عاما

الريا�ض  -البالد

طالب جمل�س ال�����ش��ورى امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية بدرا�سة الآث��ار االقت�صادية واالجتماعية
املرتتبة على رفع �سن التقاعد �إىل  65عام ًا ،والعمل على
ت�صنيف الفئات التي ميكن ا�ستثنا�ؤها من هذا القرار
عند �إق��راره على �أن ال يكون للرفع �أي ت�أثري على املدد
املحددة نظام ًا ال�ستحقاق التقاعد املبكر ،م�ؤكد ًا على
امل�ؤ�س�سة درا�سة �أ�سباب ارتفاع الق�ضايا التي مت رفعها
عليها ،وت�صنيف تلك الق�ضايا و�أ�سباب �صدور �أحكام
�ضد امل�ؤ�س�سة يف هذه الق�ضايا ،والعمل على معاجلتها.
جاء ذلك بعد ان �صوت املجل�س باملوافقة على ما ت�ضمنه
تقرير جلنة الإدارة وامل���وارد الب�شرية من تو�صيات
ب�����ش���أن التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة ال��ع��ام��ة للتقاعد
(�سابق ًا) للعام املايل 1442 / 1441هـ ،قبل دجمها ،وذلك
بعد مناق�شته للتقرير ال�سنوي خالل اجلل�سة وا�ستماعه
لرد من رئي�س اللجنة ب�ش�أن ما �أثري من ملحوظات و�آراء
جتاه التقرير.
كما دعا املجل�س ،يف جل�سته العادية �أم�س ،عرب االت�صال
املرئي ،برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبدالله
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،يف ق��راره ،امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية �إىل العمل على رفع الوعي
ب�ش�أن من�صة (تقدير) وتقييم اخلدمات التي تقدم من
خاللها ،والعمل على ربط خدماتها مع من�صات اجلهات
ذات ال�صلة ب�ش�ؤون واحتياجات املتقاعدين ،كما طالب
بدعم امل�ؤ�س�سة وح��ث اجل��ه��ات الع�سكرية لال�ستفادة
املثلى من من�صة ني�شان التكاملية مبا ي�سهم يف �سرعة
�إنهاء معامالت املتقاعدين ب�سرعة ودقة عالية.
و�أك��د املجل�س على ما ورد يف ق��راره ال�سابق املت�ضمن
مطالبة امل�ؤ�س�سة بت�ضمني تقاريرها ال�سنوية القادمة
معلومات مف�صلة عن الدرا�سة التي �أجرتها حول م�شكلة

مع اجلهات ذات العالقة ،ودعم جهودها يف م�شروعها
الإ�سرتاتيجي " املخترب الوطني للمملكة " ،وجتهيزه
ب���أح��دث التقنيات؛ مب��ا ميكنها م��ن الإ���س��ه��ام يف نقل
وتوطني التقنية ،وحتقيق الأه��داف الوطنية الرامية
�إىل االرتقاء مبنظومة البحث والتطوير واالبتكار.
و�أك���د املجل�س على ق���راره ال�سابق القا�ضي مبطالبة
املدينة بتنمية مواردها املالية وتنويع م�صادر دخلها،
وذلك من خالل �إن�شاء الأوق��اف وال�صناديق الوطنية،
وغري ذلك من الو�سائل التي متكنها من حتقيق �أكرب قدر
من التمويل الذاتي.

هيئة تطوير منطقة ع�سري
العجز يف ح�سابي التقاعد ،من حيث ت�شخي�ص حجم
امل�شكلة ،وحت��دي��د م�سبباتها ،واق�ت�راح حلول عملية
وواقعية ملواجهتها ،وكذلك ق��راره ال�سابق املت�ضمن
دع��وة امل�ؤ�س�سة �إىل التن�سيق مع اجلهات احلكومية
ذات العالقة التخاذ الإج��راءات الت�صحيحية النظامية
واملالية ،ملعاجلة العجز النقدي.

مراجعة متطلبات الطرح والإدراج

كما واف��ق املجل�س ،على مطالبة هيئة ال�سوق املالية
و�شركة ال�سوق املالية ال�سعودية (ت���داول) مبراجعة
متطلبات الطرح والإدراج لت�صبح حمفزة للمن�ش�آت
ال�صغرية ومتناهية ال�صغر ،ودع��ا الهيئة �إىل تعزيز
اال�ستثمار امل�ؤ�س�سي املحلي والدويل ،كما طالبها بتفعيل
الأنظمة واللوائح والإج���راءات وتعزيز الرقابة على
التداوالت و�أداء ال�شركات وعمليات الإدراج لل�شركات
اجل��دي��دة حلماية امل�ستثمرين وال�����س��وق ال�سعودي،
وهي تو�صية �إ�ضافية تقدم بها ع�ضو املجل�س املهند�س

�إبراهيم �آل دغرير.
جاء ذلك بعد ا�ستماعه لوجهة نظر اللجنة املالية ،ب�ش�أن
ملحوظات الأع�����ض��اء و�آرائ��ه��م التي �أب��دوه��ا جت��اه ما
ت�ضمنه التقرير ال�سنوي لهيئة ال�سوق املالية للعام املايل
1442 / 1441هـ �أثناء طرحه للنقا�ش يف جل�سة �سابقة.

دعم مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية

ويف �ش�أن �آخ��ر ،طالب املجل�س مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية بالإ�سراع يف �إجن��از نظامها اجلديد،
وا�ستكمال خطتها الإ�سرتاتيجية املحدثة ( ،)2025على
�أن تركز يف م�ضمونها على �أهم املجاالت والأولويات
الوطنية الإ�سرتاتيجية التي حتقق �أهداف ر�ؤية اململكة
 ،2030كما دعا �إىل دعم جهود املدينة يف التو�سع يف
الربامج وامل�شاريع البحثية والتطويرية واالبتكارية
املتعلقة ب��الأم��ن الوطني وال��دف��اع والتن�سيق يف ذلك

و�أق���ر املجل�س باملوافقة على م��ا ت�ضمنه تقرير جلنة
احلج والإ�سكان واخلدمات من تو�صيات ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي لهيئة تطوير منطقة ع�سري للعام املايل 1441
1442/ه����ـ ،كما ناق�ش تقرير ًا مقدم ًا م��ن جلنة النقل
واالت�صاالت وتقنية املعلومات ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي
للهيئة العامة للنقل للعام املايل 1442 / 1441هـ ،وذلك
بعد �أن �أمت��ت اللجنة درا�سته وق��دم��ت عليه ع���دد ًا من
التو�صيات ،ويف نهاية املناق�شة طلب رئي�س اللجنة
منح اللجنة مزيد ًا من الوقت لدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء
من �آراء ومقرتحات والعودة بوجهة نظرها يف جل�سة
الحقة.
وناق�ش املجل�س تقرير جلنة االقت�صاد والطاقة ،ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي للهيئة العامة للتجارة اخلارجية للعام
امل��ايل 1442 / 1441ه���ـ ,وذل��ك بعد �أن �أمت��ت اللجنة
درا�سته وقدمت عليه عدد ًا من التو�صيات ،ويف نهاية
املناق�شة طلب رئي�س اللجنة ب�إعطاء اللجنة فر�صة
من الوقت لدار�سة ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقرير.

محليات
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أكد أن السالم في اليمن أولوية للمملكة مع قدرتها على الدفاع عن أمنها

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء الهيئة
العامة للتطوير الدفاعي
إقرار نظامي حماية البيانات الشخصية ومكافحة التسول
نيوم -وا�س

وافق جمل�س الوزراء يف جل�سته� ،أم�س ،عرب االت�صال املرئي،
برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،رئي�س املجل�س ،حفظه اهلل ،على �إن�شاء هيئة با�سم
" الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وعلى نظامي حماية
البيانات ال�شخ�صية ومكافحة الت�سول.
كما واف��ق على الدليل اال�سرت�شادي الق�تراح َ�سن �أحكام
املخالفة الإداري���ة وجزائها ،وعلى قيام وزارة الداخلية،
ووزارة ال�����ش���ؤون البلدية وال��ق��روي��ة والإ���س��ك��ان ،والهيئة
ال�سعودية للبيانات والذكاء اال�صطناعي ،بالربط التقني

فيما بينها ،وذل��ك لتمكينها من تبادل املعلومات والبيانات
املتعلقة باملركبات املهملة �أو التالفة ،املوجودة يف ال�ساحات
العامة �أو املواقف �أو ال�شوارع �أو الطرقات ،ومالكها ،والتحقق
من عدم وجود قيود �أمنية عليها قبل اتخاذ �أي �إجراء
حيال تلك املركبات.
واط�� ّل��ع املجل�س ،خ�لال اجلل�سة على فحوى اللقاءات
واالجتماعات التي جرت خالل الأيام املا�ضية ،الرامية
لتقوية العالقات وتطويرها مع العديد من ال��دول
ال�شقيقة وال�صديقة يف خمتلف املجاالت ،واال�ستمرار
مبا يعزز مكانة اململكة ودورها الإقليمي والدويل.

دليل استرشادي القتراح سن أحكام المخالفة اإلدارية وجزائها

ربط تقني لتبادل المعلومات المتعلقة بالمركبات المهملة

انخفا�ض منحنى الإ�صابات ،وارتفاع عدد اجلرعات املعطاة من اللقاح امل�ضاد
�إىل ما يقارب (  40مليون ًا ) ،م�ؤكد ًا �أهمية تقيد اجلميع بالإجراءات الوقائية
وا�ستكمال التح�صني بجرعتني للحماية من م�ضاعفات الفريو�س واحلد منه.
واط ّلع املجل�س ،على املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعماله ،من بينها
مو�ضوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى يف درا�ستها ،كما اطلع على ما انتهى
�إليه كل من جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،وجمل�س ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية والأمنية ،واللجنة العامة ملجل�س ال���وزراء ،وهيئة اخل�براء
مبجل�س الوزراء يف �ش�أنها.
كما اطلع املجل�س ،على عدد من املو�ضوعات العامة املدرجة على جدول

باملرتبة ( الرابعة ع�شرة ) بوزارة الداخلية.
 ترقية خالد بن �سليمان بن حممد �آل ه��ادي �إىل وظيفة ( وكيل الإم��ارةامل�ساعد للحقوق ) باملرتبة ( الرابعة ع�شرة ) ب�إمارة منطقة ع�سري.
 ترقية را�شد بن عبدالله بن �سعد القحطاين �إىل وظيفة ( م�ست�شار �أمني )باملرتبة ( الرابعة ع�شرة ) ب�إمارة منطقة املدينة املنورة.
 ترقية ح�سني بن �أحمد بن �صالح بايحيى �إىل وظيفة ( مدير عام ال�ش�ؤونالإدارية واملالية ) باملرتبة ( الرابعة ع�شرة ) ب�أمانة حمافظة جدة.
 ترقية املهند�س حامد بن عبداحلميد بن �صديق اجلهني �إىل وظيفة ( رئي�سبلدية ) باملرتبة ( الرابعة ع�شرة ) ببلدية ينبع.

ال�سالم يف اليمن �أولوية للمملكة
وا�ستعر�ض املجل�س ،جملة م��ن املو�ضوعات وت��ط��ورات الأو���ض��اع يف
املنطقة وال��ع��امل ،جم��دد ًا الت�أكيد على ا�ستمرار العمل مع الأمم املتحدة
لإحالل ال�سالم يف اليمن الذي ميثل �أولوية للمملكة ،مع االحتفاظ بحقها
الكامل يف الدفاع عن �أمنها ومواطنيها مبا يتوافق مع القانون الدويل
الإن�ساين وقواعده العرفية.
و�أو�ضح وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبدالله الق�صبي ،يف بيانه
لوكالة الأنباء ال�سعودية� ،أن املجل�س �شدّد على ما ت�ضمنته ر�سالة وفد
اململكة الدائم لدى الأمم املتحدة �إىل جمل�س الأمن ،يف �أعقاب ا�ستهداف
امليلي�شيات احلوثية الإرهابية املدعومة من �إي��ران للمدنيني يف املنطقة
ال�شرقية وجازان وجنران ،من دعوة املجتمع الدويل �إىل حتمل م�س�ؤوليته
جت��اه ه��ذه امليلي�شيات وم��زود �أ�سلحتها ،وحرمانها من امل���وارد املمولة
لأعمالها العدائية العابرة للحدود التي تقو�ض اجلهودالدولية يف التو�صل
�إىل حل �سيا�سي �شامل باليمن ،وتهدد الأمن وال�سلم الدوليني.
وتطرق املجل�س� ،إىل م�شاركة اململكة يف �أعمال ال��دورة الـ  156ملجل�س
جامعة الدول العربية ،وما عربت عنه االجتماعات التي عقدت على هام�شها
من �إدانة و�شجب االعتداءات والإجراءات الإ�سرائيلية يف مدينة القد�س،
والت�أكيد على �أهمية فر�ض الآليات الالزمة للتفتي�ش ال�سريع وال�شامل
للمواقع النووية يف �إيران ،والعمل على تعزيز التن�سيق العربي امل�شرتك
للت�صدي لأي تدخالت يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية.

التقيد بالإجراءات الوقائية وا�ستكمال التح�صني
وبني �أن املجل�س تابع م�ستجدات جائحة كورونا على امل�ستويني املحلي
والدويل ،وما �سجلته الإح�صاءات وامل�ؤ�شرات ذات ال�صلة ،من اال�ستمرار يف

�أعماله ،من بينها تقارير �سنوية لهيئة تطوير منطقة مكة املكرمة ،ووزارة
الطاقة ،وهيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية ،والهيئة العامة للموانئ ،وقد
اتخذ املجل�س ما يلزم حيال تلك املو�ضوعات.

الرتقيات
 ترقية املهند�س مازن بن عادل بن �إبراهيم بخرجي �إىل وظيفة ( وكيل الأمنيللتعمري وامل�شاريع ) باملرتبة ( اخلام�سة ع�شرة ) ب�أمانة املنطقة ال�شرقية.
 -ترقية �سعد بن م�شرف بن حممد العمري �إىل وظيفة ( مدير عام احلقوق )

قرارات المجلس
• تفوي�ض �صاحب ال�سمو امللكي وزي��ر الطاقة � -أو م��ن ينيبه -
بالتباحث مع اجلانب الياباين يف �ش�أن م�شروعي مذكرتي تعاون
بني وزارة الطاقة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة االقت�صاد
والتجارة وال�صناعة يف اليابان يف جم��ايل الهيدروجني ،و�إع��ادة
تدوير الكربون واالقت�صاد ال��دائ��ري للكربون ،والتوقيع عليهما،
ومن ثم رفع الن�سختني النهائيتني املوقعتني ،ال�ستكمال الإج��راءات
النظامية.
• تفوي�ض م��ع��ايل رئ��ي�����س الهيئة ال�����س��ع��ودي��ة للبيانات وال��ذك��اء
اال�صطناعي � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع االحتاد الدويل لالت�صاالت
يف ���ش���أن م�شروع اتفاقية ت��ع��اون ب�ين الهيئة ال�سعودية للبيانات
والذكاء اال�صطناعي يف اململكة العربية ال�سعودية واالحتاد الدويل
لالت�صاالت ،والتوقيع عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة،

ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
• تفوي�ض معايل رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تقومي التعليم والتدريب
 �أو من ينيبه  -بالتباحث مع اجلانب امل�صري يف �ش�أن م�شروعمذكرة تعاون بني هيئة تقومي التعليم والتدريب يف اململكة العربية
ال�سعودية والهيئة القومية ل�ضمان ج��ودة التعليم واالعتماد يف
جمهورية م�صر العربية يف جمال اجلودة واالعتماد ،والتوقيع عليه،
ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
• املوافقة على �إن�شاء هيئة با�سم " الهيئة العامة للتطوير الدفاعي "،
تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية وباال�ستقالل املايل والإداري ،وترتبط
برئي�س جمل�س ال����وزراء ،وتعنى بتحديد �أه���داف �أن�شطة البحث
والتطوير واالبتكار ذات ال�صلة مبجاالت التقنية والأنظمة الدفاعية
وو�ضع �سيا�ساتها وا�سرتاتيجياتها.

• اعتماد احل�ساب اخلتامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج
(�سابق ًا) لعام مايل �سابق.
• ق��ي��ام وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ،ووزارة ال�����ش���ؤون البلدية وال��ق��روي��ة
والإ�سكان ،والهيئة ال�سعودية للبيانات والذكاء اال�صطناعي ،بالربط
التقني فيما بينها ،وذل��ك لتمكينها من تبادل املعلومات والبيانات
املتعلقة باملركبات املهملة �أو التالفة ،املوجودة يف ال�ساحات العامة �أو
املواقف �أو ال�شوارع �أو الطرقات ،ومالكها ،والتحقق من عدم وجود
قيود �أمنية عليها قبل اتخاذ �أي �إجراء حيال تلك املركبات.
• املوافقة على نظام مكافحة الت�سول.
• قيام الهيئة العامة للموانئ  -باالتفاق مع �صندوق اال�ستثمارات
العامة  -بتويل م�شروعات �أعمال البنية التحتية البحرية لتطوير
قطاع ال�سفن ال�سياحية يف اململكة.

القيادة تهنئ رؤساء هندوراس وكوستاريكا والسلفادور ونيكاراغوا بذكرى االستقالل
الريا�ض -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة
الرئي�س خوان �أورالندو هرينانديز ،رئي�س جمهورية هندورا�س ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل
ب�لاده.و�أع��رب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية هندورا�س ال�صديق ،اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة
الرئي�س كارول�س �ألفارادو كي�سادا ،رئي�س جمهورية كو�ستاريكا ،مبنا�سبة ذكرى مرور
مائتي عام على ا�ستقالل بالده.و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات
بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية كو�ستاريكا ال�صديق اطراد
التقدم واالزدهار.
وبعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة
الرئي�س جنيب بوكيلة ،رئي�س جمهورية ال�سلفادور ،مبنا�سبة ذك��رى ا�ستقالل بالده.
و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته،

وحلكومة و�شعب جمهورية ال�سلفادور ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة
الرئي�س دانييل �أورتيجا �سافيدرا ،رئي�س جمهورية نيكاراغوا ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل
ب�لاده.و�أع��رب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية نيكاراغوا ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س خوان �أورالندو
هرينانديز ،رئي�س جمهورية هندورا�س ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،راجي ًا حلكومة و�شعب جمهورية هندورا�س ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س كارول�س
�ألفارادو كي�سادا ،رئي�س جمهورية كو�ستاريكا ،مبنا�سبة ذكرى مرور مائتي عام على

نقلها وزير الخارجية وبحث مع تبون تطوير العالقات

ا�ستقالل بالده.وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور
ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راجي ًا حلكومة و�شعب جمهورية كو�ستاريكا ال�صديق املزيد
من التقدم واالزدهار.
وبعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س جنيب بوكيلة،
رئي�س جمهورية ال�سلفادور ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.وعرب �سمو ويل العهد ،عن
�أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راجي ًا حلكومة
و�شعب جمهورية ال�سلفادور ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س دانييل �أورتيجا
�سافيدرا ،رئي�س جمهورية نيكاراغوا ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،راجي ًا حلكومة و�شعب جمهورية نيكاراغوا ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.

تمكين القطاع الخاص وجذب االستثمارات..رئيس "سدايا":

خادم الحرمين يبعث رسالة لرئيس الجزائر نظام حماية البيانات الشخصية سيسرع التحول الرقمي
الريا�ض  -البالد

اجلزائر -وا�س

بعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،حفظه الله ،ر�سالة �شفوية� ،إىل فخامة الرئي�س
عبداملجيد تبون رئي�س اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
ال�شعبية ،تتعلق بالعالقات الأخوية التاريخية بني البلدين
ال�شقيقني و�سبل تعزيز التعاون امل�شرتك.
وقام بنقل الر�سالة الأمري في�صل بن فرحان بن عبدالله وزير
اخلارجية ،خالل ا�ستقبال فخامة الرئي�س اجلزائري له يف
الق�صر الرئا�سي بالعا�صمة اجلزائرية� ،أم�س.
ونقل �سموه ،حتيات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن

�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ،حفظهما الله ،لفخامته وحلكومة و�شعب اجلزائر
ال�شقيق ،فيما حمله فخامته حتياته وتقديره خلادم احلرمني
ال�شريفني ،و�سمو ويل العهد ،وحكومة و�شعب اململكة العربية
ال�سعودية .وج��رى خ�لال اال�ستقبال ا�ستعرا�ض العالقات
التاريخية الرا�سخة التي تربط البلدين وال�شعبني ال�شقيقني
و�سبل تطويرها يف املجاالت كافة.
كما تطرق اجلانبان �إىل تعزيز التعاون امل�شرتك يف العديد
من اجلوانب ،ومنها التعاون ال�سيا�سي الثنائي الداعم لأمن
وا�ستقرار املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل بحث م�ستجدات الأحداث
الإقليمية والدولية ،واملو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

َرفع رئي�س الهيئة ال�سعودية للبيانات والذكاء اال�صطناعي
"�سدايا" الدكتور عبدالله بن �شرف الغامدي ،ال�شكر للقيادة
احلكيمة �-أي��ده��ا ال��ل��ه -مبنا�سبة ���ص��دور م��واف��ق��ة جمل�س
الوزراء على نظام حماية البيانات ال�شخ�صية ،الذي �سي�سهم
يف تعزيز امل�س�ؤولية لدى الأفراد واجلهات وبناء مبد�أ الثقة
والعمل امل�شرتك بينهما ،وتر�سيخ احرتام احلياة اخلا�صة؛
مما ميكن من خلق جمتمع حيوي و�آمن ،وي�سهم يف �صناعة
اقت�صاد رقمي قائم على البيانات.
وق��ال � ّإن �صدور نظام حماية البيانات �سي�سهم يف
ت�سريع م�سرية ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وال��و���ص��ول �إىل
جمتمع املعلومات واالقت�صاد الرقمي ،حيث يحظى
هذا التوجه باهتمام �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة ال�سعودية للبيانات وال��ذك��اء
اال�صطناعي  -حفظه ال��ل��ه  -حيث يعد
هذا التحول �أح��د الركائز الأ�سا�سية
لتحقيق �أه�����داف ر�ؤي�����ة اململكة
 2030من خ�لال تطوير البنية

التحتية الرقمية الداعمة لالبتكار والتي ت�سهم يف متكني
القطاع اخلا�ص وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية لنمو الأعمال
التجارية وجذب اال�ستثمارات الأجنبية مبا ي�ضمن اال�ستدامة
االقت�صادية وال��ري��ادة العاملية وال�سيادة الوطنية للبيانات
ب�صفتها العن�صر املهم واملورد الأ�سا�سي لالقت�صاد الرقمي.
و�أك��د رئي�س "�سدايا" �أن النظام يكفل لأ�صحاب البيانات
ال�شخ�صية احل���ق يف االط��ل��اع ع��ل��ى ب��ي��ان��ات��ه��م وم��ع��رف��ة
الغر�ض م��ن جمعها ومعاجلتها ،كما يحق لهم الو�صول
�إل��ي��ه��ا �أو احل�����ص��ول على ن�سخة منها ،وط��ل��ب ت�صحيحها
وحتديثها و�إتالفها بعد انتهاء الغر�ض من جمعها،
كما يحق ل�صاحب البيانات طلب تقييد معاجلة
ب��ي��ان��ات��ه ال�شخ�صية حل����االت خ��ا���ص��ة ول��ف�ترة
زمنية حمدودة ،علم ًا �أنه يقت�صر جمع البيانات
ال�شخ�صية على احلد الأدن��ى من البيانات الذي
مي�� ّك��ن م��ن حتقيق الأغ���را����ض امل���ح���ددة ،كما
يحق ل�صاحب البيانات طلب االعرتا�ض
على معاجلة بياناته ال�شخ�صية� ،أو
ال��ع��دول عن موافقته يف احل��االت
التي يحددها النظام.

كلمة

التطوير الدفاعي

موافقة جمل�س ال���وزراء يف جل�سته،
�أم���������س ،ب���رئ���ا����س���ة خ������ادم احل���رم�ي�ن
ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،رئي�س املجل�س ،حفظه الله،
على �إن�شاء هيئة با�سم " الهيئة العامة
للتطوير الدفاعي ،متثل خطوة نوعية
لتعزيز ال��ت��ط��ور ال��ن��وع��ي للمنظومة
ال��دف��اع��ي��ة م��ن خ�ل�ال اال���س��ت��ث��م��ار يف
�أن�شطة البحث والتطوير واالبتكار
ذات ال�������ص���ل���ة مب����ج����االت ال��ت��ق��ن��ي��ة
والأنظمة الدفاعية وو�ضع �سيا�ساتها
وا�سرتاتيجياتها.
هذا الهدف الوطني الطموح للتطوير
الدفاعي ي�شهد منجزات عملية واثقة
لتوطني ال�صناعات الع�سكرية و�أحدث
تقنياتها وخرباتها وتوطني الإنفاق،
لي�سهم هذا القطاع احليوي يف املزيد
م��ن تعزيز ال��ق��درات الدفاعية وق��وة
االقت�صاد الوطني وتنويع م�صادره،
وفتح فر�ص ا�ستثمارات قوية للقطاع
اخل��ا���ص يف �صناعة ال��دف��اع املحلية
لتوطني  % 50من الت�صنيع الع�سكري،
وخلق مئات الآالف من فر�ص العمل
لأبناء الوطن.
وت��ت��وا���ص��ل ه���ذه اخل��ط��وات ترجمة
مل�����س��ت��ه��دف��ات ر�ؤي����ة ع���ام  ،2030يف
ال���وق���ت ال����ذي ت�����س��ت��ع��د ف��ي��ه اململكة
م��ن خ�لال الهيئة العامة لل�صناعات
الع�سكرية لتنظيم م��ع��ر���ض ال��دف��اع
ال��ع��امل��ي ،لإب�����راز ت��ط��ور ال�صناعات
ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��وط��ن��ي��ة وا���س��ت��ق��ط��اب
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وامل���ع���دات ال��دف��اع��ي��ة
املتطورة واملبتكرة مبا يعزز �إمكانات
ً
فر�صا
قطاع ال��دف��اع املحلي ،وي��ول��د
كبرية على جميع م�ستويات �سال�سل
الإمداد ،باعتبار املعر�ض من�صة عاملية
متقدمة للعرو�ض احلية واالفرتا�ضية
والإم��ك��ان��ات ال���واع���دة ع�بر جم��االت
ال��دف��اع اخلم�سة ،وه��ي اجل��و وال�بر
والبحر والأمن والأقمار ال�صناعية.
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منح ميدالية االستحقاق
لمتبرعين بالدم

الريا�ض -وا�س

���ص��درت موافقة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان بن
ً
مواطنا و
عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -على منح ()13
( )3مقيمني ميدالية اال�ستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تربع
كل واحد منهم بدمه (خم�سني) مرة وهم:عمر زهري عبدالله
�آل ليلح ،علي �سعد علي الكثريي ،نايف حمد عبدالله الأ�صقه،
حممد نا�صر عبدالله الفهيد ،العقيد رك��ن �إبراهيم عبدالله
�إبراهيم �آل فواز  ،الدكتور عبدالله حممد عبدالكرمي اخل�ضري،
عبدالله نبيل عادل �شتيوي ،حممد �شم�س الدين احللبي حممد
ال�شفوير ،املهند�س حممد �إياد حممد فهد غزال �أ�سود  ،غ�سان
عائ�ض �سامل املر�شد ،مراد حممود �صالح جحالن ،عبداملح�سن
عبدالرحمن خري الله ،فهد عوده حلبحل العنزي ،نواف حممد
نا�صر ال��دع��ج��اين ،ن��ور حممد رج��ب ع��ام��ر ،من�صور م�شعل
حممد النعيم .كما �صدرت موافقة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه الله ـ على منح
(ً )21
مقيما ميدالية اال�ستحقاق من الدرجة املنا�سبة لتربع كل
منهم بدمه ع�شر مرات وهم :حممد ح�سن حمدان �أبوعري�س،
�صهيب ح�����س��ام ال��دي��ن ال�����س��وادي ،ب���در ع��ب��دال��رح��م��ن حممد
احلافظ ،عبدالبا�سط كمال ح�سني عبدالرحيم ،عمرو حممد
 ال��ري��ح��اين ،ماجد علي حممد العليمي ،ب�لال زه�ير �سنو،�إليا�س حممد �سعيد ها�سومياه واعظ الدين� ،أحمد ناجو مياه
�أبو الب�شر حممد ح�سني� ،أحمد يحي ح�سني زميالن� ،أ�سامة
حممد حممود الكحلوت ،كري�ستني باكولور �سيالريو ،رائد
عبدالله عزو الزمري ،حممود ثابت العامود ،عبدالله م�سعود
عبدالعزيز ال�شاعر� ،أ�سامة جميل يحي بن �سند ،عبداملح�سن
في�ض حممد ،حممد علي �أيوب خان ،منري عبدة علي موري،
�أ�شرف عبدالعزيز �شمايل� ،أ�شرف حممد عزمي ربيع.

الجاسر يشيد بتبرع
المملكة لتوفير اللقاحات
للدول األقل نموا

جدة  -وا�س

�أعرب رئي�س جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية الدكتور
حممد بن �سليمان اجلا�سر ،عن �شكره وتقديره للمملكة
العربية ال�سعودية ،رئي�سة القمة الإ�سالمية الرابعة
ع�شرة ،على تربعها مببلغ  20مليون ري��ال بالتن�سيق
مع مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية ،وذلك
لدعم مبادرة منظمة التعاون الإ�سالمي من �أجل توفري
اللقاحات �ضد فريو�س كورونا لفئتي العاملني ال�صحيني
وكبار ال�سن بالدول الأع�ضاء الأق��ل من ً
��وا ،والتي يبلغ
عددها  22دولة.
وقال الدكتور اجلا�سر� :إن هذا التربع من حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
 حفظه الله  -لهذا الهدف الإن�ساين النبيل ي�أتي يف �إطاردعم اململكة املتوا�صل للعمل اال�سالمي امل�شرتك ووقوفها
ال��دائ��م م��ع ال���دول الأع�����ض��اء يف وجه
ً
ات�ساقا مع
ال��ت��ح��دي��ات ،كما ي���أت��ي
اجلهود التي ظلت تبذلها اململكة
مل���واج���ه���ة اجل���ائ���ح���ة واح���ت���واء
�آثارها االقت�صادية واالجتماعية
ال�سلبية ،داع��ي ً��ا ال��دول الأع�ضاء
لتعزيز ت�ضامنها مبثل هذه
امل���ب���ادرات ال��ك��رمي��ة من
�أج����ل ���س��رع��ة التغلب
على الوباء.

برعاية سمو ولي العهد

وزير الحرس الوطني يفتتح قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية

الريا�ض  -البالد

حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ ،افتتح �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر عبدالله ب��ن بندر ب��ن عبدالعزيز وزي��ر احلر�س
الوطني �أم�س (الثالثاء)" ،قمة الريا�ض العاملية للتقنية
الطبية " ،"2021بح�ضور جم ٌع من ال���وزراء ،وخ�براء
القطاع ال�صحي يف العامل من خالل البث املرئي ،التي
ينظمها م��رك��ز امل��ل��ك عبدالله ال��ع��امل��ي ل�ل�أب��ح��اث الطبية
بال�ش�ؤون ال�صحية ب��وزارة احلر�س الوطني يف فندق
الرتز كارلتون.
ود� ّ���ش���ن �سمو وزي���ر احل��ر���س ال��وط��ن��ي واح���ة التقنية
احليوية الطبية بكيمارك كواحدة من مبادرات منظومة
التقنية احليوية الطبية يف اململكة العربية ال�سعودية،
وال��ت��ي �ست�سهم يف �إت��اح��ة فر�ص التطوير االقت�صادي
املبني على املعارف الطبية ،كما �ست�ضيف لبنة �إىل لبنات
تنويع م�صادر الدخل و�أحد �أهداف ر�ؤية اململكة ،2030
حيث �ستعمل واح��ة التقنية احليوية الطبية بكيمارك
�ضمن منظومة وطنية وجزء من �شراكات �إ�سرتاتيجية
مع العديد من ال�شركاء املحليني كالهيئة امللكية ملدينة
الريا�ض وبرنامج تطوير ال�صناعة الوطنية واخلدمات
اللوج�ستية بالإ�ضافة �إىل العديد من ال�شراكات العاملية.
وقدم املدير التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية بوزارة احلر�س
الوطني الدكتور بندر بن عبداملح�سن القناوي ،عظيم
�شكره وامتنانه لرعاية �سمو ويل العهد -حفظه الله -هذه
القمة ،منوها بالتطور والتغيري الذي نعي�شه يف الرعاية

ال�صحية ب�شكل غري م�سبوق ،مملوء باكت�شافات مبتكرة
وم��ث�يرة و�إب��داع��ي��ة م��ث��ل ال��ع�لاج��ات اجل��زئ��ي��ة وال��ع�لاج
اجليني والإ�صالح اجليني وتطبيقات الذكاء اال�صطناعي
وحتليل ال��ب��ي��ان��ات ال�ضخمة؛ ك��ذل��ك اجل��ي��ل ال��ق��ادم يف
الت�صنيع الدوائي وهو ما ن�أمل بتطويره.
وب�ين معاليه �أن توقيت ه��ذه القمة ي�أتي كعالمة فارقة
وم�شرقة يف ع��امل القطاع ال�صحي التقني ليكون �أكرب
املن�صات العلمية يف هذا التحول لعهد ما بعد كورونا،
حيث تع ّد التقنية الطبية عامل متكني �أ�سا�سي يف ترجمة
الأبحاث �إىل منتجات كلقاحات وعالجات و�أجهزة طبية،
مبا يحقق طموح القيادة يف ازدهار هذا الوطن الغايل.
من جهته� ،ألقى وزير ال�صحة الدكتور توفيق بن فوزان
الربيعة كلمة بينّ خاللها �أن قمة الريا�ض العاملية للتقنية
الطبية ت�أتي يف الوقت الذي �أ�صبح لزاما �أن نبحث يف
جم��االت تطوير ه��ذه التقنية مل��ا لها م��ن عالقة مبا�شرة
ً
م�شريا �إىل �أنه من املتوقع �أن
ووطيدة ب�صحة الإن�سان،
ت�صل القيمة ال�سوقية العاملية للتقنية احليوية �إىل ما
يقارب �أكرث من  700مليار دوالر بحلول 2025م ،ومن
املتوقع �أن ت�صل املبيعات العاملية يف �أدوي���ة التقنية
احليوية �إىل ما يقارب  315مليار دوالر هذا العام.
و�أ�ضاف� :أنه ومن خالل الر�ؤية املتكاملة لبلدنا وحتقيق
ر�ؤي��ة  2030فقد �سعت القيادة الر�شيدة � -أيدها الله-
�أن تكون هناك �إ�سرتاتيجية وطنية للتقنية احليوية
الطبية �أحد �أبرز الفروع يف هذه الإ�سرتاتيجية لدعمها
وحتفيزها مل�ستقبل الإن�سان و�صحته.
بدوره �أكد وزير اال�ستثمار املهند�س خالد بن عبدالعزيز

الفالح� ،أن قمة الريا�ض العاملية للتقنية الطبية جاءت
يف وقت مهم ملوا�صلة الرحلة الطموحة ،التي تهدف �إىل
جعل اململكة وجهة متميز ًة ومف�ضلة لال�ستثمار يف تطوير
التقنيات احليوية وت�صنيعها ،والدفع باململكة ل ُت�صبح
ً
مركزا ً
عامليا للرعاية ال�صحية وعلوم احلياة.
و�أ�شار الفالح �إىل �أن وزارة اال�ستثمار �أدركت �أن حتقيق
�أهداف اململكة الطموحة يف هذا املجال ،وو�ضع اململكة
يف طليعة املنظومة العاملية للرعاية ال�صحية والتقنيات
احل��ي��وي��ة ال��ط��ب��ي��ة ،ي��ت��ط��ل��ب ت�����ش��ك��ي��ل حت���ال ٍ���ف يجمع
الراغبني ،يف دعم هذا التوجُّ ه ،لذا انطلقت الوزارة مع
�شامل للقدرات
�شركائها يف هذا القطاع لإجناز تطوي ٍر ٍ
الوطنية يف �سل�سلة القيمة اخلا�صة بعلوم احلياة؛
بدء ًا من البحث والتطوير يف جمال االكت�شاف املبكر،
وم��رور ًا بحلول الرعاية ال�صحية الفاعلة واملبتكرة،
والتطبيق العملي ال�سريري لنتائج البحث والتطوير
ً
و�صوال �إىل الإنتاج الذي يقوده التوجُّ ه نحو
املعتمدة،
الت�صدير ،والقوة االقت�صادية املبنية على احلجم يف
جم��ال التقنيات احليوية التي ت�شمل البيولوجيات،
واللقاحات ،والتقنيات احليوية البيئية والزراعية
وال�صناعية.
ف��ي��م��ا ق���ال ن��ائ��ب وزي����ر ال�����ص��ن��اع��ة وال���ث��روة امل��ع��دن��ي��ة
املهند�س �أ�سامة ب��ن عبدالعزيز ال��زام��ل� ،إن م��ا ي�شهده
القطاع ال�صناعي يف اململكة من تو�سع وتطور ي�ؤكد
الرغبة الكبرية لدى القيادة الر�شيدة للم�ضي قدمًا نحو
االرتقاء بال�صناعات الوطنية يف خمتلف الأن�شطة ،وفق
الطموحات املر�سومة �ضمن ر�ؤي��ة اململكة  ،2030التي

استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام

مكة املكرمة  -البالد

ا�ست�أنفت الرئا�سة العامة ل�����ش���ؤون امل�سجد
احل��رام وامل�سجد النبوي ،م��ب��ادرة "ورتل"،
والتي ت�ستهدف من�سوبات الرئا�سة ،وقا�صدات
وزائرات امل�سجد احلرام ،وتهدف �إىل ت�صحيح
التالوة واحلفظ ،وتقام احللقات يف تو�سعة
امللك فهد بالدور العلوي.حيث �أعلنت الوكالة
امل�ساعدة لل�ش�ؤون العلمية والفكرية والثقافية
متمثلة يف �إدارة م���ق���ر�أة ال��ك��ت��اب وال�سنة
الن�سائية عن �إعادة ا�ستئناف مبادرة (ورتل).
و�أف����ادت ال��وك��ي��ل امل�ساعد ل��ل�����ش���ؤون العلمية

وال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��دك��ت��ورة ف��ادي��ة بنت
م�صطفى الأ�شرف �أن �إدارة املقر�أة يقوم عليها
معلمات م���ؤه�لات علمي ًا ،ومعطاءات خلدمة
ك��ت��اب ال��ل��ه و���س��ن��ة نبيه حم��م��د عليه ال�صالة
وال�سالم من خالل احللقات القر�آنية التي تكمُن
يف ت�صحيح ال��ت�لاوة واحل��ف��ظ للمن�سوبات
وقا�صدات بيت الله احل��رام وفق الإج��راءات
الإحرتازية.
كما �أ���ش��ارت م��دي��رة م��ق��ر�أة ال��ك��ت��اب وال�سنة
ال��ن�����س��ائ��ي��ة �أ���س��ت��اذة م���رمي زب��ي�ر� ،أن تفعيل
احللقات يتم �صباحً ا من التا�سعة �إىل احلادية

ع�شر �صباحً ا للمن�سوبات ومن احلادية ع�شرة
�صباحً ا �إىل ال�ساعة الواحدة ظهرًا للقا�صدات.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن تفعيل املقر�أة ي�أتي
وفق توجيهات الرئي�س العام ل�ش�ؤون امل�سجد
احل����رام وامل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي ال�شيخ ال��دك��ت��ور
عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س ،ومبتابعة
م��ن وك��ي��ل الرئي�س ال��ع��ام ل��ل�����ش���ؤون العلمية
والفكرية والتوجيهية الن�سائية الدكتورة نورة
بنت هليل الذويبي لتقدمي منظومة متكاملة
من �أرقى اخلدمات للقا�صدات واملن�سوبات مبا
ين�سجم مع �أهداف ر�ؤية اململكة ٢٠٣٠م.

 29مليونا الستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة
مكة املكرمة -البالد

وق َّع �أمني العا�صمة املقد�سة املهند�س حممد بن عبدالله
ال��ق��وي��ح�����ص ع��ق��د ًا ال���س��ت��ك��م��ال تنفيذ ت��ق��اط��ع الطريق
ال��دائ��ري ال��راب��ع – ط��ري��ق علي ب��ن �أب���ي ط��ال��ب ر�ضي
الله عنه – م��ع طريق ج��دة ال�سريع ،بقيمة �إجمالية
بلغت  29.331.172ري ً
���اال ومل��دة � 24شهر ًا ميالدي ًا.
و�أو���ض��ح حر�ص �أم��ان��ة العا�صمة املقد�سة على تنفيذ
�شبكات ال��ط��رق ب�أعلى املوا�صفات واملقايي�س ورف��ع
ب�شكل م�ستمر ب�أعلى معايري ال�سالمة
كفاءتها وتطويرها ٍ
امل��روري��ة للحفاظ على الأرواح واملمتلكات وال��رق��ي
مب�ستوى اخلدمات البلدية املقدمة للمواطنني واملقيمني
وزوار بيت ال��ل��ه احل���رام ،الف��ت�� ًا �إىل ت�شغيل الطريق
ب�شكل
الدائري بنجاح خالل الفرتات املا�ضية مما �ساهم ٍ
كبري يف تخفيف ال��ع��بء ع��ن ال��ط��رق القائمة ،و�إت��اح��ة
بدائل متعددة �ساهمت يف ان�سيابية احلركة املرورية،

إخالء  70موظفا باألرصاد
في تجربة لرفع الجاهزية
جدة -يا�سر بن يو�سف

ن��ف��ذ امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل�ل�أر���ص��اد ب��ال��ت��ع��اون مع
م��دي��ري��ة ال��دف��اع امل���دين وهيئة ال��ه�لال الأح��م��ر
ال�سعودي مبدينة ج��دة  ،جتربة �إخ�لاء جزئي
باملقر الرئي�س للأر�صاد بجدة  .و�أو�ضح مدير
�إدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة نايف ال�شعبي
�أن ه��دف التجربة التي عملت على �إخ�لاء 70
موظف ًا وموظفة من املبنى رفع جاهزية املركز
يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع احل�����االت ال��ط��ارئ��ة و���س��رع��ة
التجاوب م��ع خطط الإخ�ل�اء باملبنى وتدريب

من�سوبي املركز على خطط الإخالء والتعامل مع
احلاالت التي تتطلب ذلك .وقد �شملت التجربة
�إخ�لاء ونقل وتوجيه املوظفني واملوظفات من
منطقة اخلطر �إىل منطقة �آمنة "نقطة جتمع �أو
الإيواء" حلماية الأرواح والتقليل من الإ�صابات
ب�إ�شراف من فرق الطوارئ امل�شكلة باملركز من
�إخ��ل�اء و�إن���ق���اذ ،وغ�يره��ا م��ن ال��ف��رق وت��وزي��ع
الأدوار ح�سب عمل كل فرقة ،كما جرى ت�شكيل
ع��دد من الفرق لتنفيذ الإخ�ل�اء لكل فرقة مهام
وم�س�ؤوليات حمددة.

م�ؤكد ًا �أن جميع �أجزاء امل�شروع ومراحل ت�شغيله حتظى
باهتمام كبري من قبل الأمانة .و�أ�شار القويح�ص �إىل
تنمية املناطق الواقعة على جانبي الطريق الذي يربط
�أحياء مكة املكرمة ببع�ضها البع�ض من خالل تنفيذ 12
تقاطع ًا حيوي ًا ،وان�سجام الطريق مع البيئة العمرانية
يف املناطق التي مي��ر بها ،وتكامله م��ع �شبكة الطرق
احلالية وم��راع��ات��ه لأ�ساليب النقل املختلفة املتوفرة
حالي ًا ،وتوفريه �سرعاتٍ و�سعاتٍ مروري ٍة عالي ٍة ت�سهم
يف �سهولة التنقل دون احلاجة �إىل ا�ستخدام الطرق
الداخلية ،يف ظ��ل انت�شار اخل��دم��ات امل��روري��ة وتوفر
املرافق البلدية ،بالإ�ضافة �إىل توزيع احلركة املرورية
على حم���اور امل��دي��ن��ة املختلفة ،م���ؤك��د ًا ا�ستكمال رفع
كفاءة وت�أهيل باقي اجزاء الطريق من اعمال ال�سفلتة
واالر�صفة واالنارة وحتويل اخلدمات يف املناطق التي
مير بها ح�سب اخلطط واالولويات والربامج الزمنية.

ي�شرف على تنفيذها برنامج تطوير ال�صناعة الوطنية
واخلدمات اللوج�ستية ،م� ً
ؤكدا �أن اململكة �أول��ت �أهمية
كربى لل�صناعات الدوائية ،وكذلك امل�ستلزمات الطبية.
و�أب�����ان ال���زام���ل �أن امل��م��ل��ك��ة ت�سعى ب��ث��ب��ات وق����وة لأن
تكون الرائدة يف ال�صناعات الدوائية لتمتعها باملوقع
اجلغرايف الإ�سرتاتيجي الذي ميكنها من التحول ملركز
مهم يف املنطقة وحلقة رب��ط ب�ين الأ���س��واق ،وبالبنية
التحتية اجلبارة واملتمثلة يف  4مدن رائدة تتبع للهيئة
امللكية ،و 36مدينة �صناعية تتوزع يف خمتلف مناطق
اململكة ،بالإ�ضافة �إىل القوة ال�شرائية الكبرية يف املنطقة،
ومتيزها بالكفاءات الب�شرية امل�ؤهلة واملتمثلة يف �أن نحو
 %70من الرتكيبة ال�سكانية �شباب.
�إىل ذلك� ،أكد رئي�س هيئة البيانات والذكاء اال�صطناعي
املهند�س عبدالله �شرف� ،أن الهيئة مب�شاركتها يف هذه
القمة تدعم اجلهود احلثيثة يف تطوير �إمكانات القطاع
ال�صحي من خالل خطتها يف حوكمة البيانات ال�صحية
ً
م�شريا �إىل �أن الهيئة �أعلنت يف
وتقنيتها ،ورفع جودتها،
وقت �سابق �إط�لاق مركز التميز يف الذكاء اال�صطناعي
للقطاع ال�صحي بالتعاون مع وزارة ال�صحة وال�ش�ؤون
ال�صحية ب����وزارة احل��ر���س ال��وط��ن��ي ،ال���ذي ي��ه��دف �إىل
�إي��ج��اد احللول املبنية على التقنيات احلديثة والذكاء
اال�صطناعي وتقنيات البيانات يف املجال ال�صحي وذلك
للم�ساعدة يف زي��ادة دق��ة ت�شخي�ص الأم��را���ض املزمنة،
كال�سرطان والتوحد وال�سكتات الدماغية ،با�ستخدام تلك
التقنيات لتعزيز الوقاية من التهديدات ال�صحية وحت�سني
املمار�سة ال�صحية.

إغالق مستودع
لمنتجات التبغ
جدة -يا�سر بن يو�سف
وا���ص��ل��ت �أم��ان��ة حم��اف��ظ��ة ج���دة حمالتها
امليدانية لر�صد ومعاجلة الظواهر ال�سلبية
يف �أحياء البغدادية من خالل جوالت رقابية
مكثفة ا�ستهدفت متابعة الأ�سواق ومكافحة
الظواهر ال�سلبية والت�شوه الب�صري يف
الطرق وداخل الأحياء ،و�أ�سفرت اجلوالت
ع���ن ���ض��ب��ط  2995م���ن م��ن��ت��ج��ات التبغ
جمهولة امل�صدر .و�أو�ضح مدير عام ر�صد
ومعاجلة الظواهر ال�سلبية املهند�س عمرو
الدق�س �أن الفرق الرقابية متكنت من ر�صد
م�ستودع خمالف لتخزين منتجات التبغ
وجميعها خمالفة وال حتمل اختاما �ضريبية
م�شري ًا �إىل �أنه جرى م�صادرة جميع الكميات
من قبل جهة االخت�صا�ص و�إغالق امل�ستودع
ب�أختام الأمانة.

 96إصابة جديدة بكورونا

الريا�ض  -البالد

�أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم�س ،عن ت�سجيل (� )96إ�صابة
جديدة م�ؤكدة بفريو�س كورونا( كوفيد  ،)19وتعايف
( )46حالة ،فيما بلغ ع��دد احل��االت الن�شطة ()2340
حالة ،منها ( )459حالة حرجة .وبلغ �إجمايل الإ�صابات
يف امل��م��ل��ك��ة ( )546163ح���ال���ة ،وح�����االت ال��ت��ع��ايف
( )535190ح��ال��ة ،كما مت ت�سجيل ( )5ح��االت وف��اة
لي�صل الإج��م��ايل �إىل ( )8633حالة .و�أك��دت ال��وزارة
�أهمية ا�ستمرار التقيد بالإجراءات الوقائية وا�ستكمال
التح�صني بجرعتني للحماية من م�ضاعفات الفريو�س.

"التعليم" تعتمد الخطط الدراسية لذوي طيف التوّحد
الريا�ض  -البالد

اعتمدت وزارة التعليم اخلطط الدرا�سية للطالب والطالبات ذوي
ا�ضطراب طيف التوّحد يف نظام نور مع بداية العام الدرا�سي 1443هـ،
وذلك امتداد ًا لعملها على تطوير اخلدمات والربامج التعليمية املقدمة
للطالب ذوي ا�ضطراب طيف التوّحد وتلبية احتياجاتهم الرتبوية
وحت�سني نواجت تعلمهم .و�أو�ضحت وكيل الوزارة للربامج التعليمية
الدكتورة مها بنت عبد الله ال�سليمان �أن وزارة التعليم حتر�ص على
خدمة ال��ط�لاب والطالبات ذوي ا�ضطراب طيف ال��ت�� ّوح��د ،م��ن خالل
�إعداد واعتماد اخلطط الدرا�سية اجلديدة ملواءمة املنظومة التعليمية
مع �أهداف ر�ؤية اململكة  ،2030وحتقيق هدف "حت�سني تكاف�ؤ فر�ص
احل�صول على التعليم"� ،إىل جانب حتقيق الهدف الإ�سرتاتيجي لوزارة

التعليم "�ضمان التعليم اجليد املن�صف ال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص
التعليم م��دى احلياة") ،م���ؤك��د ًة �سعي ال���وزارة لتلبية االحتياجات
النف�سية والتعليمية للطلبة ،وجتويد العملية التعليمية يف معاهد
وبرامج التوّحد وحت�سني خمرجاتها.
وبينت �أن وزارة التعليم تعمل مع اجلهات ذات العالقة كمركز �أبحاث
التوّحد مب�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي؛ لتطوير وتقدمي �أف�ضل
املمار�سات العاملية لأبنائنا ط�لاب ا�ضطراب طيف التوّحد ،م�شري ًة
�إىل �أن الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة �أمتت �إعداد املهارات التعليمية
احلديثة جلميع امل��راح��ل الدرا�سية ،مبا ين�سجم مع خطط ال��وزارة
ً
متطلعة �أن حتدث تلك املهارات نقلة نوعية
لتطوير املناهج الدرا�سية،
يف اخلدمات التعليمية املقدمة لذوي ا�ضطراب طيف التوّحد.
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ثراء في الصناعة اإلبداعية وطاقات بشرية مبشرة

الحراك الثقافي  ..تحوّالت جذرية وانطالقة عالمية
جدة ـ البالد

تعد الثقافة يف اململكة العربية ال�سعودية جزء ًا �أ�سا�سي ًا من التحول الوطني الطموح الذي ت�سري عليه بالدنا بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود وويل العهد الأمني �صاحب
مقومات جودة احلياة" ،كما ت�شدد على �أن اململكة بحاجة �إىل زيادة ن�شاطها
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود "حفظهما الله" .وتن�ص ر�ؤية اململكة  2030على �أن الثقافة "من ّ
الثقايف ،خ�صو�صا �أن هناك مبدعني �سعوديني يف �شتى املجاالت .كما �أن اململكة غنية بال�صناعة الإبداعية يف احلقول الثقافية املتنوعة ،وطاقات ب�شرية مب�شرة جتاوز �إبداعها حدود بالدنا لي�صل �إىل العامل
�أجمع كما مت ّثل النقلة النوعية يف احلراك الثقايف الوطني �إحدى �أهم مظاهر التحول التنموي واحل�ضاري الكبري ،الذي ت�شهده اململكة منذ �إطالق ر�ؤيتها الطموحة.

وب����د�أت ال�سعودية يف اال�ستثمار ال�سياحي والثقايف
للمواقع الأث��ري��ة العريقة كـ"العال" ال��ت��ي حتت�ضن �إر ًث���ا
ح�ضاريًا ميتد �إىل  7000عام  ،حيث �أن�شئت "الهيئة امللكية
ملحافظة العال"  .وتنظم الهيئة حزمة وا�سعة من الأن�شطة
ال�سياحية يف حمافظة العال ،ت�شمل مواقع احلِ جر وجبل
عِ كمة ومملكة دادان ،التي يجري فيها فريق من علماء الآثار
عمليات تنقيب وا�سعة ال�ستك�شاف املزيد عن هذه الفرتة
الزمنية الغام�ضة من التاريخ الب�شري يف العال .ويخو�ض
ال�سائح خالل زيارته موقع احلِ جر جتربة فريدة يكت�شف
خاللها �أ�سلوب احلياة النبطية القدمية ،حيث ت�سلط الزيارة
ال�ضوء على �أهم املواقع الأثرية باحلِ جر مثل مدفن حليان
بن كوزا ،وجبل �إثلب ،والديوان ،واجلبل الأحمر والبئر،
ومدينة دادان القدمية ،عا�صمة �إمرباطورية دادان وحليان
و�أكرث املدن تقدمًا خالل الألفية الأوىل ما قبل امليالد.

تأهيل المبدعين
ركزت الإ�سرتاجتية الثقافية اجلديدة يف اململكة على جانب
الت�أهيل والتدريب للموهوبني واملبدعني  ،ف�أطلقت وزارة
الثقافة برنامج "االبتعاث الثقايف" ال��ذي يتم مبوجبه
ابتعاث ال��ط�لاب والطالبات املوهوبني يف جم��االت فنية
و�أدبية للدرا�سة يف �أع��رق اجلامعات العاملية مثل جامعة
كولومبيا ،وجامعة جورج تاون ،وجامعة ال�سوربون� ،إىل
جانب كلية لندن اجلامعية ،وجامعة كارنيغي ميلون ،وكلية
بار�سونز للت�صميم ،وجامعة كاليفورنيا بريكلي ،وجامعة
نورث و�سرتن ،ومدر�سة مان�ش�سرت للعِ مارة ،ومعهد برات
يف �أمريكا ،وكلية رويال هولواي بجامعة لندن ،وجامعة
والي��ة مي�شيغان  .ويدر�س ه���ؤالء الطالب والطالبات يف
تخ�ص�صات ت�شمل الآداب واللغات واللغويات ،وعلم الآثار،
وفنون الطهي ،وفنون العمارة ،و�صناعة الأفالم ،واملكتبات
واملتاحف ،وت�صميم الأزياء ،وامل�سرح ،والفنون الب�صرية،
واملو�سيقى ،والت�صميم.
كذلك مت �إطالق برنامج "اخلرباء" الذي يهدف �إىل تدريب
ثالثني �سعوديًا و�سعودية وت�أهيلهم لالن�ضمام �إىل �شبكة
اخل��ب�راء امل��ع��ت��م��دي��ن يف االت��ف��اق��ات وال�ب�رام���ج الثقافية
ال��دول��ي��ة ،وذل��ك بهدف زي���ادة �أع���داد اخل�ب�راء ال�سعوديني
املخت�صني يف �إدارة و�إعداد ملفات الرت�شيح لدى املنظمات
الدولية ،وتنمية قدراتهم ومعرفتهم وفق املنهجية املتبعة
لدى اليون�سكو.
وعلى امل�ستوى املحلي يقدم "املعهد امللكي للفنون التقليدية
" دورات تدريبية مكثفة يف فنون اخلو�ص والن�سيج
(ال�سدو) ،والتطريز اليدوي  ،والفخار.

رقمنة الثقافة
وكانت وزارة الثقافة �أ�صدرت امللخ�ص التنفيذي لتقريرها
ال�سنوي اخلا�ص بر�صد واق��ع القطاع الثقايف ال�سعودي
يف عام 2020م ،حتت عنوان "تقرير احلالة الثقافية يف
اململكة العربية ال�سعودية 2020م :رقمنة الثقافة"  ،الذي
للحراك يف جممل القطاعات الثقافية
ت�ضمن و�ص ًفا حتليليًا ِ
الفرعية ،التي ين�شط فيها الفنانون واملثقفون ال�سعوديون
وهي :الرتاث ،املتاحف ،املواقع الثقافية والأثرية ،امل�سرح
والفنون الأدائية ،الكتب والن�شر ،فنون العمارة والت�صميم،
الرتاث الطبيعي ،الأفالم ،الأزي��اء ،اللغة والرتجمة ،فنون
الطهي ،املهرجانات والفعاليات الثقافية ،الأدب ،املكتبات،
الفنون الب�صرية ،واملو�سيقى.

تقنيات الرقمنة

اختارت وزارة الثقافة ثيمة "رقمنة الثقافة" عنوا ًنا لتقرير
"احلالة الثقافية" لعام  2020م ،وذلك لأن "الرقمنة" كانت
ال�سمة البارزة للعام بت�أثري كبري من جائحة فريو�س كورونا
التي ت�سببت يف نقل الن�شاط الثقايف يف اململكة والعامل
�أجمع من �أر���ض الواقع امللمو�س �إىل العامل االفرتا�ضي.
وق��دم التقرير و�ص ًفا لهذه احل��ال��ة ،م��ع ر���ص��دٍ للتحوّ الت
الرقمية التي طالت القطاع الثقايف والتي انعك�ست على
طبيعة الأن�شطة والفعاليات التي قدمها الأفراد وامل�ؤ�س�سات
الثقافية ال�سعودية خالل عام 2020م.
وخالل عامي  2020و� 2021أطلقت عدة مبادرات خلدمة
اخلط العربي منها من�صة خمت�صة باخلط العربي تعري ًفا

وتعليمًا ،ون�شرت �سل�سلة "خطاطون" عرب ع�شرة مقاطع
ب�صرية تعك�س ح�ضور اخلط العربي يف ت�شكيل الهوية
واحل�ضارة ،كذلك عقدت �شراكات مع جهات حكومية بتفعيل
امل��ب��ادرة م��ن خ�لال تعريب قم�صان العبي �أن��دي��ة ال��دوري
ال�سعودي للمحرتفني ،وعرب "ك�أ�س ال�سعودية" ،وجداريات
اخلط العربي ،كذلك تطبيق الهوية الب�صرية لعام اخلط
العربي على طائرات اخلطوط ال�سعودية وط�يران نا�س،
وبال�شراكة مع م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي مت �إ�صدار طوابع
بريديةً � ،
أي�ضا �صمم ختم "عام اخلط العربي" بالتعاون
مع وزارة الداخلية ليكون على ج���وازات �سفر القادمني
�إىل اململكة ،ومن جانب �آخر نظمت املعر�ض العاملي للخط
العربي ،ومعر�ض "رحلة الكتابة واخلط" ،ع�لاوة على
امل�سابقات والربامج التفاعلية ومن�صة اخلطاط.

حدث ثقافي
ينتظر املثقفون على م�ستوى العامل العربي خ�لال �شهر
�أكتوبر املقبل احلدث الأبرز وهو معر�ض الريا�ض الدويل
للكتاب  ، 2021ال��ذي ي�ش ّكل حد ًثا ثقافيًا مهمًا يف قطاع
�صناعة الكتب والن�شر ،عرب ت�سليط ال�ضوء على القراءة
وزيادة الوعي املعريف والثقايف والأدبي ،وتقدمي جتارب
ملهمة من خالل حتفيز امل�شاركة الثقافية للمملكة ،وحتفيز
ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري؛ لت�صبح اململكة العربية ال�سعودية
بوابة عاملية لقطاع الن�شر .وكانت وزارة الثقافة �أ�شارت
�إىل �أن الدورة اجلديدة للمعر�ض �ست�شهد م�ضاعفة الطاقة
اال�ستيعابية� ،سعيًا منها ال�ستقطاب �أف�ضل دور الن�شر
املحلية والعربية والعاملية ،وتقدمي حمتوى مميز جلمهور

دورات تدريبية مكثفة
في فنون الخوص
والنسيج

املعر�ض وفق معايري عالية تلبي احتياجات القارئ والزائر
وال��ع��ار���ض ،وت�ضع معر�ض الريا�ض ال��دويل للكتاب يف
م�صاف كربى معار�ض الكتب العاملية .و�سيحت�ضن معر�ض
الريا�ض الدويل للكتاب لأول مرة م�ؤمت ًرا دوليًا للنا�شرين
يهدف �إىل تعزيز التوا�صل بني دور الن�شر املحلية والعربية
والعاملية ،وتفعيل ال�شراكات بني امل�ؤ�س�سات وال�شركات
ذات العالقة ،و�إثراء م�شهد الن�شر الإقليمي ب�شكل م�ستدام،
وذلك عن طريق جمموعة من اجلل�سات احلوارية والأن�شطة
التفاعلية وور�ش العمل والندوات الثقافية املتنوعة.

نقلة نوعية للموسيقى
���ش��ه��د ع���ام  2020ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة غ�ير م�سبوقة يف جم��ال
املو�سيقى ،وذلك بعد �إن�شاء هيئة خمت�صة يف هذا املجال
حتت ا�سم "هيئة املو�سيقى" ب��د�أت �أعمالها بالتعاون مع
�إح���دى ال�شركات املخت�صة ف�أطلقت من�صة "�أبدع" التي

متنح تراخي�ص مل��زاول��ة املهن الثقافية والفنية ،وقدمت
ث�لاث رخ�ص ملمار�س العزف املو�سيقي ومم��ار���س �إدارة
ال�صوتيات املو�سيقية وممار�س الإنتاج املو�سيقي� ،إ�ضافة
�إىل توفري من�صة للرتخي�ص للمعاهد التدريبية والتي
نتج عنها �إ���ص��دار �أول رخ�صتني للتدريب املو�سيقي يف
اململكة .و�أطلقت الهيئة برناجمً ا تدريبيًا افرتا�ضيًا ل�صناعة
املو�سيقى ،يت�ضمن م�سارات تعليمية وتدريبية يف عدد
من التخ�ص�صات املو�سيقية ،كذلك �أعلنت عن بدء ا�ستقبال
طلبات املو�سيقيني والعازفني الراغبني يف االن�ضمام للفرقة
الوطنية للمو�سيقى ،كما قدمت هدية "مو�سيقى الفرو�سية"
ل��ن��ادي ���س��ب��اق��ات اخل��ي��ل يف الن�سخة ال��ث��ان��ي��ة م��ن "ك�أ�س
ال�سعودية" ،كذلك �أغني ًة ت�شجيعية خا�صة قدمت للمنتخب
ال�سعودي الأول لكرة القدم �ضمن م�شواره يف الت�صفيات
امل�ؤهلة لك�أ�س العامل القادمة.

أبعاد عالمية
مزجت الأهداف التي و�ضعت للهيئات الثقافية اجلديدة يف
اململكة بني البعدين املحلي والعاملي  ،ففي اجلانب املحلي
تركز على خدمة املثقف والباحث واملبدع يف جميع جماالت
الفنون والآداب ويف اجلانب العاملي  ،تك�شف للعامل �إبداعات
�أبناء الوطن� ،إ�ضافة �إىل الإرث التاريخي العريق الذي
تختزنه �أر�ضها  .فبعد �إن�شاء هيئة الأدب والن�شر والرتجمة
�أعلنت عن مبادرتها لإثراء املحتوى العربي وتعزيز التبادل
الثقايف بني اللغة العربية ونظرياتها يف العامل من خالل
مبادرة "ترجم" ،والتي تع ّد واح��دة من حزمة املبادرات
الأوىل التي �أعلنت عنها وزارة الثقافة يف حفل �إط�لاق
ر�ؤي��ت��ه��ا وتوجهاتها .يف ح�ين �أعلنت امل�سار ال��ث��اين من
مبادرة ترجم ،وهي م�شروع "ترجمة الدوريات الأكادميية"
 ،الذي ت�سعى الهيئة من خالله �إىل �إثراء املحتوى املعريف
العربي من خالل ترجمة الدوريات الأكادميية يف املجاالت
الثقافية واالجتماعية والإن�سانية .كما �أعلن عن �إط�لاق
مبادرة "املر�صد العربي للرتجمة" بهدف تن�سيق اجلهود
العربية يف جم��ال الرتجمة ودع��م م�سريتها� .إىل جانب
الإعالن عن �إن�شاء دار الن�شر ال�سعودية .كما نظمت الهيئة
�سل�سلة من اللقاءات الأدبية االفرتا�ضية يف عام 2021م.

مواقع تاريخية
من جهتها اعتمدت هيئة الرتاث ت�سجيل  624موقعًا �أثريًا

االستثمار السياحي
والثقافي للمواقع
األثرية العريقة

تأهيل وتدريب الموهوبين
والمبدعين ببرنامج
االبتعاث الثقافي
وتاريخيًا جديدًا يف ال�سجل الوطني للآثار ،خالل الربع
الأول من العام 2021م ،لي�صل جمموع املواقع الأثرية
التي مت ت�سجيلها يف ال�سجل منذ �إن�شائه  8176موقعًا
مبختلف مناطق اململكة .وعمدت هيئة الرتاث �إىل ابتكار
مفهوم "�سجل الآثار" ،وه��و عملية تقنية لتوثيق الآث��ار
الثابتة واملنقولة واملواقع التاريخية وقطع الرتاث ال�شعبي
باالعتماد على ا�ستمارة جمع املعلومات ،مكو ًنا بذلك �سجلاً
ً
ومرتبطا بخريطة �أثرية رقمية ،حيث
رقميًا للآثار الوطنية،
ي�شتمل ال�سجل على معلومات تف�صيلية وخرائط و�صور
وتقارير عن املواقع الأثرية والتاريخية امل�سجلة.
لكن الإجناز الأبرز هذا العام  2021هو جناح ال�سعودية يف
ت�سجيل موقع "�آبار حمى" التي تعد من �أهم املواقع الأثرية
يف منطقة جنران  ،وهو عبارة عن طريق ميتد بني � 6آبار
�صخرية ،كانت متر من خالله القوافل التجارية القادمة
من جنوب اجلزيرة العربية �إيل �شمالها للتزود باملاء من
الآب��ار خالل ال�سفر ،ويوجد يف املكان �أكرث من  13موقعًا
حتتوي على ر�سوم ملناظر رعي و�صيد ،ور�سوم لأ�شكال
�آدم��ي��ة ر�سمت ب�أكرب من احلجم الطبيعي ،يلب�سون فيها
غطاء على الر�أ�س ،ويرتدون عقود ًا ومي�سكون الأ�سلحة،
وهناك ر�سوم ل�سكاكني و�أن�صال ،ور�سوم لرق�صات مع �آالت
مو�سيقية وغريها ،حيث �أ�ضيف هذا املوقع �إىل املواقع التي
�سبق ت�سجيلها يف قائمة ال�تراث العاملي بعد �إق��رار جلنة
الرتاث العاملي ،التابعة ملنظمة الأمم املتحدة للترّ بية والعلم
وال ّثقافة "يوني�سكو" ،وهي مواقع :احلجر ،حي ّ
الطريف
يف الدّرعية ،جدة التاريخية ،الر�سوم ال�صخرية يف حائل،
واحة الأح�ساء.

اقتصاد
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لزيادة المعروض وتعزيز توازن السوق

 65ألف وحدة سكنية جديدة في الرياض

"ساما" يحصد جائزة أفضل
بنك مركزي

الريا�ض  -البالد

الريا�ض -البالد

تعتزم ال�شركة الوطنية للإ�سكان� ،إتاحة ثالث
جمتمعات �سكنية ج��دي��دة يف مدينة الريا�ض
خ�لال الأع���وام القليلة املقبلة لتوفري �أك�ثر من
� 65أل��ف وح��دة �سكنية متنوعة ،وت��ت��وزع تلك
ال��وح��دات يف ع��دة م��واق��ع بالعا�صمة تتجاوز
م�ساحتها الإج��م��ال��ي��ة  40مليون م 2يف �شرق
وجنوب الريا�ض ،وذل��ك ام��ت��داد ًا ل��دور ال�شركة
يف دعم ومتكني �ضخ �أك�ثر من  147الف وحدة
�سكنية يف الريا�ض.
وتقود ال�شركة الوطنية للإ�سكان قطاع التطوير
العقاري يف جميع مدن ومناطق اململكة بال�شراكة
مع القطاع اخلا�ص ،وي�أتي على ر�أ�سها �ضاحية
اجلوان بالريا�ض التي تعد الأكرب يف اململكة بعد

م�ضاعفة م�ساحتها �إىل  30مليون م 2بتوجيه من
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان
بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع.
وت�سعى ال�شركة ل�صناعة عقارية تعزز تنوع
االقت�صاد الوطني وتعزيز دور القطاع اخلا�ص
وزي���ادة ن�سبة املحتوى املحلي يف ال�صناعة،
وت�سهيل متلك الأ�سر ال�سعودية يف جمتمعات
عمرانية حديثة ذات بنية حتتية قوية.
وت�شمل املجتمعات ال�سكنية اجلديدة �ضاحية
يف �شرق الريا�ض متتد على م�ساحة تتجاوز 35
مليون م 2وتوفر �أكرث من � 60ألف وحدة �سكنية،
بالإ�ضافة �إىل م�شروع يف جنوب الريا�ض يو ّفر
م��ا ي��ق��ارب � 3آالف وح���دة �سكنية على م�ساحة

ت�صل لنحو  4ماليني م ،2و�أي�ضا يف جنوب غرب
الريا�ض يوفر ما يقارب �ألفي وحدة �سكنية على
م�ساحة تتجاوز املليون مرت مربع ،وذلك �ضمن
خطط ال�شركة لزيادة املعرو�ض العقاري ال�سكني
وتعزيز توازن ال�سوق.
و�سجلت امل�شاريع التي �أطلقتها ال�شركة الوطنية
للإ�سكان؛ �إقبال كبري ًا ،وهو ما يعك�س االمتيازات
التي حتظى بها هذه املجتمعات ال�سكنية من حيث
املوقع والأ�سعار وتوفري معايري جودة احلياة.
و�شهدت م�شاريع �ضاحية "خياال" �شمال حمافظة
ج��دة (م�شروع املهندية ودار �سمو و�سما جدة
وميالء) حجز ًا لكامل الوحدات التي مت طرحها
خ�ل�ال �أي����ام قليلة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل املجتمعات
ال�سكنية �ضمن �ضاحية اجلوان �شمال العا�صمة

الريا�ض وت�شمل "الرابية" و"الرنج�س فيو"
و"�سرايا اجلوان" و"ن�ساج تاون" و"املهندية"
و"�أ�صالة اجلوان" و"رواء".
ي��ذك��ر �أن ال�شركة الوطنية ل�ل�إ���س��ك��ان �أعلنت
خ�لال ال�شهر املا�ضي �أن امل��ع��رو���ض العقاري
ال�سكني يف ال��ري��ا���ض �سي�صل �إىل �أك�ث�ر من
� 147ألف وحدة �سكنية ب�أ�سعار تبد�أ من 300
�ألف ريال وبنماذج متنوعة و�ضمن جمتمعات
�سكنية ت��وف��ر �أ���س��ل��وب ح��ي��اة ي�لائ��م تطلعات
الأ�سر ال�سعودية وذلك بدعم ومتكني الوطنية
للإ�سكان .وت���أت��ي ه��ذه املجتمعات ا�ستكما ًال
مل�سار ال�شركة يف حتقيق ر�ؤي��ة اململكة 2030
التي ت�ستهدف رفع ن�سبة متلك الأ�سر ال�سعودية
مل�ساكنهم اخلا�صة �إىل .% 70

مصنع إلنتاج أبراج توليد طاقة الرياح
ينبع  -البالد

وقعت الهيئة امللكية بينبع اتفاقية ا�ستثمارية مع
�إح��دى ال�شركات الوطنية لل�صناعات احلديدية
بقيمة ا�ستثمارية بلغت (  145مليون ري���ال)،
وذلك لإقامة م�صنع لإنتاج �أبراج توليد الطاقة من
الرياح� ،إذ تعد هذه ال�صناعة �إ�ضافة نوعية ملدينة
ينبع ال�صناعية ،ومن املتوقع �أن يبد�أ امل�صنع يف
الإن��ت��اج التجاري بنهاية الربع الثاين من العام
2023م ،و�أن يوفر  145فر�صة عمل جديدة.
ي���أت��ي ذل��ك �ضمن �سعي الهيئة امللكية يف تنويع
اال�ستثمار مبدينة ينبع ال�صناعية .وم���ؤخ��را مت

بنجاح عملية رب��ط حمطة دوم��ة اجل��ن��دل لطاقة
ال��ري��اح ،الأك�ب�ر م��ن نوعها يف اململكة وال�شرق
الأو�سط  ،ب�شبكة الكهرباء الرئي�سية يف اململكة،
حيث ب���د�أت عملية الت�شغيل لتنتج املحطة �أول
ميغاوات من طاقة الكهرباء اخلالية من الكربون.
وي��ت��وىل ائ��ت�لاف ت��ق��وده "�إي دي �إف رينوبلز"
و"م�صدر" ،مهمة تطوير حمطة دوم���ة اجلندل
ل��ط��اق��ة ال��ري��اح ع��ل��ى م�ستوى امل��راف��ق اخلدمية
وبا�ستطاعة  400ميغاوات  ،وت�ضم املحطة 99
توربني رياح  ،وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل توربني
 4.2ميغاوات.

الوكالة الدولية تتوقع انتعاش الطلب على النفط

باري�س  -وكاالت

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث انتعا�ش قوي للطلب
على النفط يف ال�سوق العاملية بداية من الربع الأخري من
العام اجل��اري مبقدار  1.6مليون برميل يوميًا ،.بدعم
منالتقدم امل�ستمر يف برامج التطعيم.
وق��ال��ت وك��ال��ة ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة � ،إن ت��وزي��ع اللقاحات

امل�ضادة لكوفيد 19-من �ش�أنه �إطالق الطلب على النفط
ال��ذي ت�أثر بقيود اجلائحة ال�سيما يف �آ�سيا ،وذل��ك بعد
تراجع الطلب العاملي على مدار ثالثة �أ�شهر.
ويتوقع التقرير �أن ي�صبح املعرو�ض كافيًا بحلول بداية
 2022لل�سماح بتزويد خمزونات اخلام جمد ًدا ،م�شريًا
�إىل تراجع خمزونات دول منظمة التعاون االقت�صادي

م��ن النفط مب��ق��دار  34.4مليون برميل يف يوليو �إىل
 2.850مليار برميل.
و�صعد خام برنت �أم�س �إىل  73.91دوالر للربميل ،كما
ارتفع خام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي �إىل 70.90
دوالر لربميل ،بعد �أن ارتفع �إىل  71.05دوالر للربميل
وهو �أعلى م�ستوياته منذ الثالث من �أغ�سط�س.

ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ

الريا�ض -البالد

�شهدت املوانئ ال�سعودية خالل �شهر �أغ�سط�س ،مناولة
� 814ألف حاوية قيا�سية (�صادرة وواردة) ،منها حاويات
ارتفاعا ً
ً
الفتا بن�سبة  ،%20.48بواقع
امل�سافنة التي �سجلت
�أكرث من � 457ألف حاوية قيا�سية ،وبلغ �أع��داد الب�ضائع
املناولة �أكرث من  25مليون طن ،فيما �شهدت �أعداد ال�سفن
ً
ارتفاعا بن�سبة  % 8.12بواقع � 1,119سفينة.
ووف��ق ً��ا للم�ؤ�شر الإح�صائي ال�صادر م��ن الهيئة العامة
للموانئ ،حققت موانئ ال�سعودية خالل ال�شهر املن�صرم
ارتفاعا ً
ً
الفتا يف �إجمايل �أعداد الركاب ،بن�سبة 134.78
 ،%بواقع � 70ألف راكب ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق ارتفاع يف
�أعداد ال�سيارات بن�سبة  % 61.73بواقع � 74ألف �سيارة،
كما بلغ �إجمايل �أعداد املوا�شي � 43ألف ر�أ�س من املا�شية
احلية ،فيما بلغ �إج��م��ايل امل��واد الغذائية �أك�ثر من 1.6
مليون طن.

وت��رت��ك��ز ر�ؤي�����ة ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وان��ئ حت���ت مظلة
اال�سرتاتيجية الوطنية للنقل واخل��دم��ات اللوج�ستية
ع��ل��ى تنمية ق��ط��اع ب��ح��ري م�����س��ت��دام وم��زده��ر لرت�سيخ
مكانة اململكة كمركز لوج�ستي عاملي ومتكني طموحاتها

االقت�صادية واالجتماعية ،والعمل على حتقيق مزيد من
التميز واالرتقاء جلعل املوانئ عن�صر جذب ا�ستثماري،
وت��ط��وي��ره��ا مب��ا ي��دع��م ال��ت��ج��ارة والتنمية االقت�صادية
للمملكة.

منحت جلنة جوائز املالية الإ�سالمية العاملية البنك املركزي
ال�����س��ع��ودي ج��ائ��زة �أف�����ض��ل بنك م��رك��زي ل��ع��ام 2021م؛ نظري
م�ساهماته املتميزة يف املالية الإ�سالمية ،وذلك خالل حفل ت�سليم
ً
افرتا�ضيا �أم�س.
اجلوائز ال�سنوي احلادي ع�شر ،الذي ُن ّظم
و�أع����رب حم��اف��ظ "�ساما" ال��دك��ت��ور فهد امل��ب��ارك ع��ن �سعادته
بح�صول البنك املركزي على جائزة �أف�ضل بنك مركزي لعام
2021م من ِقبل جلنة جوائز املالية الإ�سالمية العاملية ،التي
تعك�س اجلهود املبذولة يف �إطار تطوير قطاع املالية الإ�سالمية
يف اململكة ،واملتوافقة مع برنامج تطوير القطاع املايل � -أحد
ال�برام��ج الرئي�سة ل��ر�ؤي��ة اململكة  ،- 2030ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل
�ضمان تكوين �أ�سواق مالية متطورة ،و�إن�شاء قطاع مايل مُمكن
ومحُ رك ومحُ فز القت�صاد وطني �أكرث ً
تنوعا ،يقوم على النمو
ال��ذي ي��ق��وده القطاع اخل��ا���ص ،م���ؤك��دا �أن اململكة ع��ازم��ة على
موا�صلة تطوير قطاع املالية الإ�سالمية يف اململكة ،و�أن هذه
اجلائزة جاءت لتعزيز الدور الريادي للمملكة يف هذا القطاع
على امل�ستوى العاملي.
من جهة ثانية ثمّن حمافظ البنك املركزي اجلهود املبذولة من
جلنة الإع�ل�ام والتوعية امل�صرفية يف "البنوك ال�سعودية"؛
ال��ه��ادف��ة �إىل ن�شر وت��ع��زي��ز الثقافة امل��ال��ي��ة ل��دى جميع �أف���راد
املجتمع مبختلف �شرائحه ،ورفع ن�سبة الوعي ً
ماليا من خالل
التعريف باخلدمات واملنتجات امل�صرفية ،واال�ستخدام الآمن
لتلك التعامالت� ،إىل جانب الق�ضايا وامل�ستجدات ذات العالقة
بالن�شاط امل�صريف على امل�ستوى املحلي والعاملي.

ربع مليون شهادة لألسر المنتجة

الريا�ض -البالد

احتفل بنك التنمية االجتماعية ب�إ�صدار �أكرث من ربع مليون
�شهادة �أ�سرة منتجة بح�ضور الرئي�س التنفيذي �إبراهيم بن
حمد الرا�شد ،و�أع�ضاء اللجنة الدائمة للأ�سر املنتجة ،وعدد من
اجلمعيات الأهلية .و�أقام البنك معر�ضا م�صاحبا للأ�سر املنتجة
امل�ستفيدة من خدمات البنك من خالل �إ�صدارهم ل�شهادة الأ�سر
املنتجة.
و�أطلق الرئي�س التنفيذي لبنك التنمية االجتماعية خالل احلفل،
 91فعالية حتت عنوان "�سوق الدار" لتمكني الأ�سر املنتجة من
خالل منافذ البيع املو�سمية يف جميع مناطق اململكة ً
تزامنا مع
اليوم الوطني ،و�إ�شراكهم يف �أكرب املنا�سبات الوطنية التي
تت�سم باجلماهرية و�سرعة الإنت�شار ،فيما مت توقيع  13اتفاقية
مع القطاع الثالث ب�أكرث من  12مليون ري��ال لتمكني الأ�سر
املنتجة بخدمات مالية وغري مالية.
ويف جانب �آخر ،عقدت اللجنة الدائمة للأ�سر املنتجة اجتماعها
ال��دوري ،بح�ضور �أع�ضائها ،من اجلهات احلكومية املختلفة،
ومت طرح مبادرات نوعية مثل املطابخ املركزية.

(ساب) يمول المشاريع المستدامة
الريا�ض ــ البالد

فاز البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب) بجائزة
"البنك الرائد يف متويل امل�شاريع امل�ستدامة يف
ال�شرق الأو�سط " لعام  2021من جملة جلوبال
ف��اي��ن��ان�����س امل�����ص��رف��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ،وذل����ك �ضمن
فعاليات جوائز التميز ال�سنوية لتكرمي �أف�ضل
امل�ؤ�س�سات املالية حول العامل  ،ومت اختيار بنك
�ساب لنيل هذه اجلائزة بناء على جمموعة من
املعايري العاملية للتميز يف عدة جماالت ي�أتي
يف مقدمتها ،التمويل امل�ستدام ،ودعم املجتمع
 ،وتنمية الأ�سواق النا�شئة ،والبنية التحتية.
مم��ا يعك�س ج��ه��ود البنك امل��ب��ذول��ة يف جمال
اال�ستدامة واحلوكمة البيئية واالجتماعية
وامل�ؤ�س�سية يف اململكة واملنطقة ككل.
وي��ه��دف ب��رن��ام��ج اجل��وائ��ز امل��ق��دم
م���ؤخ��را اىل تكرمي امل�ؤ�س�سات
ال�����رائ�����دة ع���ل���ى امل�����س��ت��وي�ين
الإقليمي والعاملي يف جمال
اال�ستدامة ومتويل املبادرات
امل�صممة للتخفيف من الآثار
ال�سلبية للمناخ وامل�ساهمة
يف ب����ن����اء م�����س��ت��ق��ب��ل
م�����س��ت��دام للب�شرية
 ،وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة

�صرح الأ�ستاذ ماجد جنم ،نائب الع�ضو املنتدب
مل�صرفية ال�شركات وامل�صرفية امل�ؤ�س�سية يف
�ساب ،قائ ًال " :فخورون باحل�صول على هذه
اجلائزة القيمة التي ت�شكل دلي ًال حقيقي ًا على
الدور املحوري الذي تلعبه مبادئ اال�ستدامة
املجتمعية والبيئية يف �إ�سرتاتيجية البنك.
ونتطلع �إىل الإ���س��ه��ام بفاعلية �أك�ثر لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة وبناء م�ستقبل واعد
توافق ًا مع ر�ؤية اململكة ."2030
ي���ذك���ر �أن ب��ن��ك ����س���اب ي�����ض��ع اال���س��ت��دام��ة
واحلوكمة االجتماعية والبيئية وامل�ؤ�س�سية
يف �صميم اهتمام ا�سرتاتيجيته لل�سنوات
اخلم�س القادمة ،و�ساهم يف �إر���س��اء معايري
جديدة يف جمال القرو�ض اخل�ضراء متثلت
مب�شاركته ك�أحد املنظمني الرئي�سيني
لأول ت�سهيل ائتماين �أخ�ضر مقوم
ب��ال��ري��ال ال�����س��ع��ودي ،للتمويل
امل���ج���م���ع ب������ـ 14م���ل���ي���ار ري����ال
����س���ع���ودي ل�����ص��ال��ح ���ش��رك��ة
البحر الأحمر للتطوير،
�أح�����د �أه�����م امل�����ش��اري��ع
ال����رائ����دة يف ت��ط��وي��ر
ال�سياحة الفاخرة يف
اململكة.
ماجد جنم
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سوء األحوال المعيشية دفعهم إلى الشارع

معلمو إيران ينتفضون ضد الظلم
طهران  -البالد
دفع �سوء الأح��وال املعي�شية ،املعلمني الإيرانيني
للخروج يف تظاهرات حا�شدة �أم�س (الثالثاء)،
�أمام الربملان بالعا�صمة طهران للمطالبة بتح�سني
�أو�ضاعهم يف ظل �سوء الأو���ض��اع االقت�صادية،
وع���دم اه��ت��م��ام ال���دول���ة ب��ه��م و���ص��رف��ه��ا ل�ل�أم��وال
ل�صالح امللي�شيات املنت�شرة يف املنطقة ،مبديني
ا���س��ت�����ش��اءه��م م���ن ال���وع���ود ال���ك���اذب���ة م���ن ج��ان��ب
احل��ك��وم��ة ،ل��ذل��ك هتفوا ب�����ش��ع��ارات مثل "املعلم
م�ستيقظ ويكره الوعود" ،يف �إ�شارة �إىل الوعود
التي قطعها ال�برمل��ان يف عهد الرئي�س ال�سابق
ح�سن روحاين بتح�سني �أو�ضاعهم املعي�شية ورفع
رواتبهم ،دون �أن يحدث ذلك حتى الآن يف عهد
�إبراهيم رئي�سي.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن قمع ق���وات الأم���ن للتظاهرات
با�ستخدام القوة لتفريق املعلمني املحتجني من
�أم��ام مدخل الربملان الإي���راين� ،إال �أن امل�سريات
ا�ستمرت ل�ساعات طويلة ،وفق ًا ملوقع "�إيران واير"
املعار�ض ،مبين ًا �أن املعلمني هددوا بالإ�ضراب عن
موا�صلة التعليم ملدة �أ�سبوعني بالتزامن مع حلول
ال��ع��ام ال��درا���س��ي الإي����راين اجل��دي��د ال��ذي �سيبد�أ
ال�سبت املقبل.
وط��ب��ق�� ًا ل��ت��ق��اري��ر حم��ل��ي��ة ف�����إن �سبعة مقاطعات
�إيرانية مبا يف ذلك خوز�ستان وبو�شهر وطهران
و�أ�صفهان و�أذربيجان الغربية� ،شهدت �أم�س الأول
�أي�ض ًا احتجاجات للمعلمني ،بينما ن��ددت نقابة
املعلمني الإيرانيني ب�صمت احلكومة جتاه مطالبة
املحتجني م��ن ه��ذه ال�شريحة ال��ذي��ن ينا�شدون
ال�سلطات منذ عدة �سنوات من �أجل زيادة رواتهم.
وقال النقابة" :منذ خطة التنمية ال�ساد�سة� ،ألزمت
احلكومة بتقدمي م�شروع قانون لرتتيب املعلمني

من �أج��ل زي��ادة رواتبهم ،لكن �إح��ج��ام احلكومة
عن جتميعه و�إر�ساله �إىل الربملان ،والآن �إحجام
الربملانيني عن مراجعته �أث��ار قلق الرتبويني"،

حاثة الربملان الإيراين على الإ�سراع يف امل�صادقة
على م�شروع ق��ان��ون احلكومة ال��ذي يهدف �إىل
حت�سني روات��ب املعلمني .وبينما يعاين ال�شعب

الإيراين الأمرين ن�سبة ل�سوء الأحوال املعي�شية،
ي�سخر نظام املاليل �أموال الدولة لدعم امللي�شيات
وت��ط��وي��ر ال�برن��ام��ج ال���ن���ووي� ،إذ ك�شف خ�براء

يدر�سون البيانات اجلديدة ال��واردة يف تقارير
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخرية� ،أن �إيران
متلك القدرة على �إنتاج وقود ل�صنع ر�أ�س نووي

غياب قيادات الحركة يثير التساؤالت

تظاهرات ضد طالبان في قندهار
كابل  -البالد

تظاهر �آالف الأف��غ��ان �ضد حكومة طالبان يف مدينة
ق��ن��ده��ار �أم�����س (ال��ث�لاث��اء) ،احتجاح ًا على مطالبتهم
ب�إخالء جممع �سكني لعائالت من اجلي�ش وقوات الأمن،
حيث جتمع املحتجون �أم��ام منزل احلاكم بعد مطالبة
نحو � 3آالف �أ���س��رة مب��غ��ادرة املجمع ،وفقا مل�س�ؤول
حكومي �سابق وتلفزيون حملي.
و�أظ��ه��رت لقطات م�صورة بثتها و�سائل �إع�لام حملية
ح�شود ًا ت�سد طريق ًا مبدينة قندهار يف املنطقة التي
ي�شملها �أم��ر الإخ�لاء لأنا�س �أغلبهم من �أ�سر جرناالت
متقاعدين و�أع�ضاء �آخرين يف قوات الأم��ن ،فيما ذكر
امل�صدر �أنه جرى �إمهال الأ�سر ،التي يقيم بع�ضها يف
املنطقة منذ نحو  30عام ًا� 3 ،أيام للمغادرة.
وانتهت احتجاجات متفرقة �ضد احلركة ،التي و�صلت
�إىل ال�سلطة بعد �سيطرتها على العا�صمة كابل قبل نحو
�شهر ،با�شتباكات دموية يف بع�ض الأحيان .غري �أنه مل
ترد تقارير م�ؤكدة عن �أعمال عنف �أم�س.
ويف ظل ه��ذه االحتجاجات ب��رزت ت�سا�ؤالت عن �سر
اخ��ت��ف��اء ق���ادة ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ع��ن امل�����ش��ه��د� ،إذ اختفى
القائدين البارزين يف احلركة ،ليت�ساءل البع�ض �إن كان
زعيم طالبان املال هبة الله �أخوند زاده ،ونائب رئي�س

ال��وزراء املعني حديثا املال عبدالغني ب��رادر ،على قيد
احلياة ،على الرغم من نفي طالبان مقتل برادر.
و�سلطت �صحيفة "اجلارديان" الربيطانية ال�ضوء على
اختفاء ي�شغل الأفغان ،حيث �إن املال �أخوند زاده ،مل

يره �أحد بعد �شهر على �سيطرة احلركة على �أفغان�ستان،
فيما �أ�صدر متحدث با�سم طالبان نفيا ر�سميا ل�شائعات
وفاته ،م�شرية �إىل �أن املال عبدالغني برادر� ،أحد �أ�شهر
خمتف ،الفتة �إىل تردد ت�سا�ؤالت ب�ش�أن
وجوه احلركة،
ٍ

�صحة رئي�س املكتب ال�سيا�سي وال�شخ�صية الرئي�سية
يف حم��ادث��ات ال�سالم مع وا�شنطن ،بعد ع��دم ظهوره
علنا منذ عدة �أيام .وكانت هناك �شائعات يف كابول ب�أن
ب��رادر تعر�ض للقتل� ،أو �أن��ه تعر�ض لإ�صابات بالغة،
جراء قتال مع �شخ�صية رئي�سية �أخرى من طالبان خالل
جدال حول كيفية تق�سيم الوزارات الأفغانية.
من جهتها ،بد�أت الإدارة الأمريكية مواجهة التحديات
اجلديدة يف �أفغان�ستان و�أوّ ل��ه��ا هو �إخ��راج من تب ّقى
من الأمريكيني �أو املتعاونني الأفغان الذين عملوا مع
القوات الأمريكية خالل ال�سنوات الع�شرين املا�ضية،
وذلك عرب مركز متخ�ص�ص يف العمليات املتقدمة تابع
للقيادة املركزية ،يعمل من خالله الأمريكيون لالت�صال
بطالبان ،التي �أبدت تعاون ًا لت�سهيل خروج من يحملون
�أوراق��ا تثبت �أنهم �أمربكيون �أو مقيمون �أمريكيون،
لكن احلركة ال تتعاون بال�شكل الكايف للم�ساعدة يف
خ��روج �آخرين ممن علقوا يف �أفغان�ستان �أو يريدون
الآن اخلروج لأنهم مع ّر�ضني لال�ضطهاد لأ�سباب دينية
�أو �شخ�صية ،فيما �أوردت جملة "بوليتيكو" �إن عملية
�إج�لاء ح��وايل � 12أل��ف �أفغاين �إىل الواليات املتحدة،
�ستت�أجل بعد اكت�شاف �أربع �إ�صابات مبر�ض احل�صبة،
و�سط �أفغان و�صلوا �إىل الواليات املتحدة.

المليشيا تغري األطفال بالمال للتوجه إلى جبهات القتال

الحكومة اليمنية تحمل الحوثي مسؤولية سالمة الصحفيين المختطفين
البالد  -حممد عمر

حمّلت احلكومة اليمنية ،ميلي�شيا احلوثي الإرهابية
املدعومة من �إي���ران امل�س�ؤولية الكاملة عن �سالمة 4
�صحفيني مينيني خمتطفني لديها.
وقال وزير الإعالم والثقافة وال�سياحة معمر الإرياين،
وف��ق��ا ل��وك��ال��ة الأن��ب��اء اليمنية� ،إن ميلي�شيا احلوثي
الإره��اب��ي��ة قامت ب�إخفاء ال�صحفيني الأرب��ع��ة ق�سري ًا
ومنع الزيارة عنهم ،وانقطعت �أخبارهم �إثر نقلهم لأحد
معتقالتها غري القانونية ،م�شري ًا �إىل �أن املعلومات ت�ؤكد
قيام ميلي�شيا احلوثي بنقل ال�صحفيني �إىل زنازين
ان��ف��رادي��ة وتعري�ضهم للتعذيب بطريقة وح�شية من
تعليق و�ضرب بالع�صي احلديدية والأ�سالك الكهربائية
يف مناطق ح�سا�سة ،وت��ده��ور و�ضعهم ال�صحي �أث��ر
منعهم من تناول الأدوي��ة لأمرا�ض �أ�صيبوا بها �أثناء
فرتة اعتقالهم التي تتجاوز � 6سنوات.
وط��ال��ب الإري�����اين ،املجتمع ال���دويل والأمم املتحدة
وامل��ب��ع��وث�ين الأمم����ي والأم��ري��ك��ي وم��ن��ظ��م��ات حقوق
الإن�سان وحماية ال�صحفيني وك��ل ال�صحفيني ب�إدانة
جرمية اختطاف ميلي�شيا احلوثي لل�صحفيني الأربعة
و�إخ��ف��ائ��ه��م ق�سري ًا ،ومم��ار���س��ة ال�ضغط على ق��ي��ادات
امليلي�شيا للإفراج الفوري عنهم دون قيد �أو �شرط.

م��ن جهته� ،أك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة و���ش���ؤون املغرتبني
اليمني ال��دك��ت��ور �أح��م��د عو�ض ب��ن م��ب��ارك ،للمفو�ض
ال�سامي حلقوق الإن�سان مي�شيل با�شليه� ،أن االنقالب

احلوثي يف �أ�سا�سه يجب �أن ي�صنف كانتهاك خطري
حل��ق��وق الإن�����س��ان يف اليمن لأن���ه يلغي ح��ق امل��واط��ن
يف اختيار من يحكمه ،واتخذ من القمع واالختطاف

والإخفاء الق�سري وتفجري منازل املعار�ضني وامل�ساجد
وامل��دار���س واالعتقال والتعذيب وح��رم��ان املواطنني
من حرية التعبري والتظاهر وجتنيد الأطفال و�سيلة
لإرهاب املجتمع وفر�ض �سلطة �شمولية وعن�صرية.
�إىل ذل��ك ،ق��ال رئي�س منظمة ميون حلقوق الإن�سان
والتنمية عبده علي احلذيفي� ،إن ملي�شيا احلوثي منذ
بداية ظهورها اعتمدت ب�شكل كبري على املجندين �صغار
ال�سن يف املعارك التي خا�ضتها �ضد اليمنيني ،والتزال
م�ستمرة يف ال��زج ب�صغار ال�سن يف جبهات القتال ما
يعترب انتهاكا �صريحا لقوانني حقوق الإن�سان ،م�ؤكدا
�أن امللي�شيا تغري الأط��ف��ال وامل��راه��ق�ين ب��امل��ال وقطع
ال�سالح �أو بعمليات غ�سل الدماغ بدورات طائفية مكثفة
لتهيئهم للتوجه �إىل جبهات القتال ،كما ا�ستخدمت
املناهج الدرا�سية لتنفيذ خمططاتها.
ولفت �إىل �أن التقارير احلقوقية ر�صدت قيام الأطفال
املجندين يف �صفوف احل��وث��ي -جم�بري��ن -بارتكاب
�أفعال عدوانية عنيفة مثل القتال يف ال�صفوف الأمامية،
و�إع����دام �أ���س��رى احل���رب ،كما وثقت يف ال��وق��ت نف�سه
ا�ستغالل ه�ؤالء الأطفال وارتكاب جرائم اعتداء جن�سية
بحقهم ،م���ؤك��د ًا مقتل  640طفال خ�لال ال�ستة �أ�شهر
الأوىل من العام احلايل يف جبهات القتال.

يف غ�ضون �شهر واح���د ،وف��ق��ا لتقرير �صحيفة
"نيويورك تاميز" الأمريكية ،ما ي�ؤكد �أن املاليل ال
يهتمون بال�شعب بقدر اهتمامهم بزعزعة ا�ستقرار
املنطقة والعامل ب�صنع الأ�سلحة املحرمة دولي ًا.
وخل�ص التقرير ال��ذي �صدر ع��ن "معهد العلوم
والأم�������ن الدويل" ،وه����ي جم��م��وع��ة م�ستقلة
متخ�ص�صة يف حتليل النتائج التي تو�صلت �إليها
الوكالة التابعة ل�ل�أمم املتحدة� ،إىل �أن تخ�صيب
�إيران خالل ال�صيف لليورانيوم بدرجة نقاء 60
 %كان له ت�أثري كبري ،فقد جعلها قادرة على �إنتاج
وقود قنبلة واحدة يف غ�ضون �شهر واحد ،بينما
ميكنها �إن��ت��اج وق��ود ال�سالح الثاين يف �أق��ل من
ثالثة �أ�شهر ،والثالث يف �أقل من خم�سة �أ�شهر.
ومينع االتفاق �إي��ران من تخ�صيب اليورانيوم
مب��ا يزيد على  ،% 3.67وه��ي ن�سبة �أق��ل بكثري
من  90يف املئة ال�لازم��ة لتطوير �سالح ن��ووي،
لكن �إي���ران وا�صلت تخ�صيب ال��ي��وران��ي��وم منذ
ان�سحاب الواليات املتحدة من االتفاق يف ،2018
وو�صلت الن�سبة �إىل  ،% 60فيما ن��ددت الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ب�شدة بعدم تعاون طهران
معها ب�ش�أن تنفيذ مهمتها ملراقبة الربنامج النووي
بعد تعليق الأخ�ي�رة ،يف فرباير املا�ضي ،بع�ض
عمليات التفتي�ش� .إىل ذل��ك ،ت�ستمر طهران يف
ا�ستخدام مزدوجي اجلن�سية كورقة �ضغط على
�أوروبا ،يف وقت �أعلن وزير اخلارجية الربيطاين
دومينيك راب� ،أنه دعا �إي��ران للإفراج عن جميع
رع��اي��ا ب�لاده املحتجزين تع�سفي ًا وال��ع��ودة �إىل
املحادثات النووية يف فيينا ،ولكن دون جدوى.
وكانت العالقات توترت بني البلدين خالل الأ�شهر
املا�ضية على خلفية ق�ضية املواطنة الربيطانية
الإيرانية ،نازنني زاغري ،املعتقلة يف �إيران.

العراق :لن نتغاضي
عن انتهاكات طهران

بغداد  -البالد

بينما مت��ادت �إي��ران يف هجومها الع�سكري �ضد املناطق
احل��دودي��ة يف �إقليم كرد�ستان ال��ع��راق ،م�ستهدفة �ضرب
مقرات الأح��زاب الكردية املعار�ضة ،و�أرفقت ذلك بتهديد
مبطن لتو�سيع العمليات الع�سكرية� ،شدد املتحدث با�سم
العمليات امل�شرتكة العراقية ،حت�سني اخلفاجي ،على �أن
ب�لاده لن تتغا�ضى عن اع��ت��داءات وانتهاكات �إي��ران على
�أرا�ضيها ،يف ظل رب��ط م�صدر �سيا�سي ك��ردي انتهاكات
طهران باالنتخابات العراقية املرتقبة ،ملحاولة املاليل
فر�ض الهيمنة على العراق بالقوة.
وت�أتي هذه الت�صريحات بعد �أن �أعلنت قيادة البي�شمركة
الكردية �أن احلر�س ال��ث��وري الإي���راين نفذ هجمات على
مرتفعات �إقليم كرد�ستان العراق ،لكن قوات البي�شمركة
مل تت�ضرر ،وفق قناة �إي��ران �إنرتنا�شيونال ،كما ق�صفت
املدفعية الإيرانية مناطق حدودية داخل �إقليم كرد�ستان
العراق �أم�س الأول ،بح�سب م�صدر حملي� ،أكد �أن الق�صف
ا�ستهدف ناحية �سيدكان احلدودية التابعة لق�ضاء �سوران
�شمال �شرقي مدينة �أربيل.
من جهته ،قال قائد التحالف الدويل مبطار �أربيل يف �إقليم
كرد�ستان� ،سكوت دي�سورمو� ،إن التحالف �سي�سقط �أي
طائرة م�سيرّ ة حت ّلق فوق املطار �سواء كانت مهاجمة �أم
غري مهاجمة ،م�ؤكد ًا �أنه �سيتم يف نهاية �سبتمرب اجلاري،
ن�صبُ نظام دفاعي حلماية قاعدة التحالف يف املطار ،و�أنه
�سيتبع ذلك ان�سحاب القوات اخلا�صة الأمريكية.
وال ت��زال تداعيات الهجوم ال��ذي ا�ستهدف مطار �أربيل،
ال�سبت امل��ا���ض��ي ،م�ستمرة ،فبعدما �أدان����ت القن�صلية
الأمريكية ب�شدة ما ح��دث ،معتربة �إي��اه تهديد ًا ل�سيادة
وا�ستقرار العراق� ،أكد متحدث با�سم التحالف الدويل �أن
احلادث مل يوقع �أي �إ�صابات �أو �أ�ضرار.
وك�شفت معلومات �أن القوات الأمريكية �أ�سقطت طائرتني
�إيرانيتني بدون طيار هاجمتا املطار .وقال م�س�ؤول �أمريكي
منف�صل وفق ًا ل�شبكة "فوك�س نيوز" الأمريكية� ،إن نظام
ال�صواريخ واملدفعية والهاون الأمريكي ()C-RAM
ا�شتبك مع الطائرتني بدون طيار املحملتني بالقنابل التي
�صنعت يف �إي��ران ،معترب ًا �أن مثل هذه الهجمات تعر�ض
حياة املدنيني والقوات املرابطة وقوات التحالف للخطر،
فيما �شددت القن�صلية الأمريكية على �أن ه��ذه الهجمات
امل�ستمرة متثل تهديد ًا ل�سيادة وا�ستقرار العراق.
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 350فرصة في الملتقى الرابع  ..ومسؤولون:

شراكات متميزة لتوظيف المواطنين بمختلف المجاالت
األحمدي :الملتقى يوفر مئات الوظائف الفورية للمواطنين

السدمي 8 :آالف ريال مكافأة تنقل ولدينا التدريب على رأس العمل

جدة ـ عبد الهادي املالكي

ت�����س��ع��ى وزارة امل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة وال��ت��ن��م��ي��ة
االج���ت���م���اع���ي���ة ل��ت��ف��ع��ي��ل ت���وظ���ي���ف امل���واط���ن�ي�ن
وامل���واط���ن���ات بطريقة ممنهجة ،ح��ي��ث ت���ؤك��د
الوزارة �أن العمل حق للمواطن ال يجوز لغريه
ممار�سته �إال بعد توفر ال�شروط املن�صو�ص عليها
يف النظام.و�شددت ال��وزارة على �أن املواطنني
مت�ساوون يف حق العمل دون �أي متييز على
�أ�سا�س اجلن�س �أو �أي �شكل من �أ�شكال التمييز
الأخرى� ،سوا ًء �أثناء �أداء العمل �أو عند التوظيف
�أو الإعالن ،وات�ساقا مع �آليات التوطيف �أكد عدد
من املخت�صني �أن ملتقيات التوظيف تعد �شراكات
متميزة لتوظيف الباحثني عن عمل يف جميع
التخ�ص�صات ويعترب يوم غدا احلمي�س يعد �آخر
يوم يف فعاليات ملتقى التوظيف الرابع ،والذي
يقام �ضمن الربنامج التدريبي لتوطني الوظائف
مبحافظة جدة بدعم من حمافظة جدة ،وبتنفيذ
جامعة ج��دة وب�شراكة ا�ست�شارية من عيادات
الأع���م���ال وب�����ش��راك��ة ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة م��ن وزارة
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ،وب�شراكة
من الت�أثري املبا�شر ،والذي امتد ملدة � 5أيام مبقر
الربنامج بفرع جامعة جدة بالفي�صلية بجدة.
و�أو����ض���ح امل�����ش��رف ع��ل��ى ال�برن��ام��ج ال��دك��ت��ور
�إي���اد حممد الأح��م��دي �أن ملتقى التوظيف هو
�إح���دى م��ب��ادرات املجل�س املحلي باملحافظة ،
وي��وف��ر م��ئ��ات ال��وظ��ائ��ف ال��ف��وري��ة لل�سعوديني
وال�سعوديات مبحافظة ج��دة ،يف تخ�ص�صات
متعددة ومتنوعة  ,م�شري ًا �إىل �أن امللتقى يقام
بال�شراكة مع وزارة امل��وارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية .وقد تركزت الوظائف املتاحة يف
ملتقى التوظيف ال��راب��ع باملجاالت الهند�سية
والفنية واملحا�سبية والقانونية والإداري����ة،
ويوفر �أكرث من  350وظيفة من خالل � 8شركات
وط��ن��ي��ة ،وي�ستهدف ب��ال��درج��ة الأوىل طالبي
الوظائف من فئتي اخلريجني حدي ًثا والباحثني
عن عمل.
وتطبي ًقا ل�ل��إج���راءات االح�ت�رازي���ة وال��ت��داب�ير
ال��وق��ائ��ي��ة امل��ب��ل��غ��ة م��ن اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة للحد
م��ن انت�شار ف�يرو���س ك��ورون��ا؛ فقد مت حتديد
احل�ضور مللتقيات التوظيف ملن مت اختيارهم
و�إفادتهم باحل�ضور عرب ر�سائل الـ� SMSأو
الربيد الإلكرتوين؛ وذلك بعد مرحلة الت�سجيل

املبدئي يف رابط الت�سجيل اخلا�ص بكل ملتقى.
م��ن جهة �أخ���رى ق��ال �صالح عبدالله ال�سدمي
مدير عالقات التوظيف برنامج التوطني وزارة
امل����وارد الب�شرية  :ان���ه ب��ع��د ط��ال��ب التوظيف
للموقع يتم الت�أكد من االج���راءات االحرتازية
وان املتقدم ممن مت ت�سجيلهم من خالل الرابط
م�سبقا وبعد ذلك يتم توجهه اىل منطقة الفرز
وبعد ذلك يتم توجيهه على ح�سب ال�شركة التي
يوجد فيها تخ�ص�صه ويف بع�ض الأحيان ي�أتي
�شخ�ص ولديه تخ�ص�صني فنقوم ب�إعطائه املجال
يف ال�شركتني اذا ك��ان تخ�ص�صه موجود فيها
ونحن نعطي فر�صة ملن قام بالت�سجيل يف �شركة
معينة بان يقوم بالت�سجيل يف �شركة �أخرى اذا
وجد املتقدم ان هناك فر�صة وظيفية له فيها.
و�أ�ضاف ال�سدمي :الذي يقوم با�ستقبال �أوراق
املتقدم وعمل املقابلة ال�شخ�صية يجب ان يكون
�صاحب قرار يف ال�شركة لذلك الذي موجودين

متخصص يوضح كيفية تحقيق
أرباح من التسويق اإللكتروني
جدة ـ عبد الهادي املالكي

متنح التجارة الإلكرتونية فر�صة �أكرب
لالختيار وتوفري وقت الت�سوق كما ت�سهم
يف تخفي�ض الأ�سعار لقلة الأعباء املالية يف
ال�ضرائب وافتتاح املحالت .كما ت�ؤدي �إىل
فتح �أ�سواق جديدة �سريعا وتخفي�ض كلفة
التخزين والأعمال الورقية واالت�صاالت ،
وقد �إنخرط �شباب كثريون يف هذا النوع
من التجارة .
و�أو�ضح املُتخ�ص�ص بالتجارة الإلكرتونية
في�صل �صالح ،ع��ن جتربته يف الت�سويق
الإل���ك�ت�روين وكيفية م��زاول��ت��ه��ا ،وحتقيق
�أرباح ت�صل �إىل � 120ألف ريال �شهري ًا.
وق���ال ���ص��ال��ح� ،إن ه��ن��اك خ��ط��وات
ُت�����س��اه��م يف جن���اح الت�سويق
الإل���ك�ت�روين يف مقدمتها �أن
يكون مقطع الفيديو ق�صري ًا،
ومت ���ص��ن��ع��ه ب�����ش��ك��ل خ��ا���ص
وغري منقول ،بالإ�ضافة
�إىل وج������ود ت��ف��اع��ل
عليه.
و�أ����ض���اف �أن �أول
�أرب�������اح�������ه ك���ان���ت
� 21أل����ف ري����ال ثم
ارت���ف���ع���ت ل��ت�����ص��ل

حالي ًا من � 70إىل � 120أل��ف ري��ال �شهري ًا،
مو�ضح ًا �أن �أكرث الأرب��اح تكون يف �أوقات
العرو�ض التي تقدمها ال�شركات ،حيث ين�شر
املُ�سوق �أكواد العرو�ض ويحقق �أرباح ًا من
ورائها.
ولفت �إىل �أن هناك حي ًال و�أ�ساليب حتاول
م��ن خ�لال��ه��ا بع�ض امل��واق��ع ال��ت��ح��اي��ل على
�أرباح املُ�سوقني ،من خالل تقدمي �أكواد لهم
بخ�صومات �أق��ل وتعر�ض على املُ�شرتين
�أك����واد ًا بخ�صومات �أع��ل��ى ،حيث ت�ستغل
املُ�����س��وق يف تو�صيل املُ�����ش�تري��ن لها دون
مقابل .يذكر �أن من�صات الت�سوق يف ال�شبكة
العنكبوتية االنرتنت �أ�صبحت يف الراهن
ت�أخذ م�سار تنموي تدعم الأ�سواق التجارية
وذل��ك لعدة �أ�سباب �أب��رزه��ا خف�ض
معدالت التكاليف ومنظومة
ال��ت��ع��ام��ل يف امل���ؤ���س�����س��ات
التجارية ،وان��ف��ت��اح النا�س
على املن�صات االلكرتونية
بال�شكل العام� ،إ�ضافة �إىل
�سهولة وي�سر التعامل
م��ع ه���ذه التطبيقات
ال��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت يف
متناول اجلميع.

ه��ن��ا ه���م م�����س���ؤول امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة يف تلك
ال�شركات .وعن املتقدمني بال�شهادات الثانوية
ق���ال :ان ه��ن��اك ���ش��رك��ات حت��ت��اج اىل موظفني
لي�س فيها تخ�ص�ص معني كمندوب م�شرتيات
وخدمات عمالء وكا�شريات وكذلك هناك بع�ض
التخ�ص�صات ال��ت��ي لي�س ل��ه��ا جم���ال م��ع�ين يف
ال�شركات على �سبيل املثال من كان خريج جامعي
تخ�ص�ص جغرافيا فهذا لي�س له تخ�ص�ص يف
ه��ذه ال�شركات اال ان يقوم بتغيري م�سارة اىل
التخ�ص�صات املتوفرة لديهم.
وق��ال ال�سدمي �إن امللتقى ه��ذا هو ال��راب��ع من
نوعه وقد �سبقته ثالث ملتقيات وقد خ�ص�صنا
كل ملتقى لوظائف و�شركات وتخ�ص�صات معينة
حيث لدينا يف ال���وزارة قطاعات – ال�صحة –
النقل – املطاعم واملقاهي وه��ك��ذا وك��ل قطاع
يكون لديه وظ��ائ��ف معينة معلى �سبيل املثال
امللقى الثالث ك��ان عن قطاع املقاهي واملطاعم

وكانوا ي�ستهدفون وظائف معينة مثل البار�ستا
والكا�شري وم��ق��دم ط��ع��ام وال��ط��اه��ي وغ�ير ذلك
وم��ث��ال ث���اين ال�����ص��ح��ة �أي وظ��ائ��ف تخ�ص�ص
ال�صحه مثال طبيب ا�سنان – معدات طبية –
تغذية وغريها من التخ�ص�صات ال�صحية.
و�أ�ضاف :لدينا كذلك مقابالت لتخ�ص�صات فنيي
ميكانيكيني كهرباء مهند�سني وغدا لدينا مقبالت
مع خم�سني مهند�س معماري ومدين و كهربائي
مل�شروع نيوم.
قمنا �أي�ضا خ�لال امللتقى ال�سابق مقابالت مع
حملة ال�شهادة االبتدائية ممن لديهم �شهادات
من املعهد املهني كتخ�ص�ص حل��ام وغريها من
التخ�ص�صات التي يخرجها املعهد املهني وكان
هناك اعداد كبرية جدا منهم.بلغ عدد الوظائف
املتقدم لها يف جدة اكرث من الف وظيفة مطروحة
خالل امللتقيات الأربعة.
وق����ال :ال�����ش��رك��ات ت��ك��ون م��وق��ع��ة ات��ف��اق��ي��ة مع

ال����وزارة بحيث �أن ال�شركة ت��ق��وم ب�إعطائنا
اخلطة الوظيفية لديهم ملدة عام كامل حيث اننا
نقوم بتقدمي دعم ملدة �سنتني فمثال لو مت قبول
 50موظفا ال��ي��وم يف اح��دى ال�شركات بعدها
نقوم بار�سال راب��ط لهم يخ�ص الدعم من قبل
الوزارة وال�سنة الثانية من الدعم تقوم بتقدمية
الت�أمينات االجتماعية واملوظف ال��ذي ي�ستمر
ملدة � 12شهر نقوم باعطائه مكاف�أة رات��ب �شهر
كامل  ،ولدينا حوافز �أخرى فنحن لي�س متوقفني
على عملية التوظيف فقط كذلك بدل تنقل فعلى
�سبيل امل��ث��ال ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ال�����ش��رك��ة يف ج��دة
واملوظف قادم من جازان فاننا نقوم بدفع 8000
االف ريال مكاف�أة تنقل كذلك لدينا التدريب على
ر�أ�س العمل ولها اربع مراحل املكاف�أة تكون من
� 5000آالف اىل � 50000ألف واملدة من �أ�سبوع
اىل �سنة وهو على ر�أ�س العمل.
من جهته قال الباحث عن العمل �أ�سامة اجلوين

خ���ري���ج ج��ام��ع��ة ام ال���ق���رى ت��خ�����ص�����ص خ��دم��ة
اجتماعية �أتيت �إىل هنا البحث عن جمال يف
تخ�ص�صي وقمت بتقدمي اوراق��ي ل�شركتي يف
هذا التخ�ص�ص وقد قدمت على وظائف �سابقة
ولكن مل يحالفني احلظ
وقال كل من فادي علي ويا�سر حداد تخ�ص�ص
حما�سبة مالية :قدمنا اىل هنا بناء على اعالن
مت تداوله يف الوات�س اب وقمنا باحل�ضور اىل
هنا ووع��دون��ا �أن نح�ضر غ��دا من �أج��ل املقابلة
ال�شخ�صية.
وذك�����رت ب��ع�����ض ال��ف��ت��ي��ات ال�ل�ات���ي ال��ت��ق��ت بهن
"البالد" يف املوقع �أن امللتقيات و�سيلة لتوظيف
ال�شباب والفتيات وانهن يرت�ضني ب�أي وظيفة
حتى وان كانت خارج تخ�ص�صهن.
وق��ال��ت ط��ال��ب��ة ال��ع��م��ل ي��ا���س��م�ين �أن���ه���ا خريجة
ب��ك��ال��وري�����س ق��ان��ون وق���د ت��ق��دم��ت ه��ن��ا ل�شركة
مقاوالت عامة حيث �أن هناك وظائف قانون
وحماماة يف بال�شركة وقمت بالتقدم لها.

باحث في الطقس :إحذروا من التكييف خالل الموسم "الصفري"
جدة ـ البالد

ح���ذر ال��ب��اح��ث يف ال��ط��ق�����س وامل���ن���اخ ،ع��ب��د ال��ع��زي��ز
احل�صيني ،من ا�ستخدام التكييف على درجات حرارة
منخف�ضة ج��دا خ�لال ه��ذه الأي����ام خا�صة يف غرف
الأطفال ،والذي قد ي�سبب لهم �أمرا�ضا .وقال احل�صيني
–عرب تويرت� -أن من �أ�سباب انت�شار الأمرا�ض يف
هذا املو�سم خا�صة الزكام واحل�سا�سية ،هو �أن��ه يف
منت�صفه يت�ساوى الليل مع النهار ويعتدل الطق�س،
وت��ت��زام��ن نهايته م��ع نهاية مو�سم �سهيل ،والنجم

الأخري من ال�صفري تتحرّك فيه رياح باردة مباغتة،
الأمر الذي يجعل الأمرا�ض  ،مو�ضحا �أن الهدف من
ا�ستخدام �أجهزة التكييف هو تلطيف �أج��واء الغرف
ولي�س جتميدها .يذكر �أن من عالمات دخول مو�سم
ال�صفري تكاثف ال�سحب على وجه ال�سماء والقادمة
من ال�شمال الغربي امل�سماة “مو�سم ال�صفري” ،ن�سبة
�إىل الو�سم وه��ي ال��ع�لام��ة ،وه��ي �سحب ت�شري �إىل
�سمات املو�سم املقبل من حيث الأمطار �أو الإج��داب؛
بحيث لو كانت ال�سحب القادمة من ال�شمال الغربي

متيل �إىل اللون البني �أو الأ�سود ،فهي تب�شر ب�أن هذه
ال�سنة مطرية ،و�أمّا �إن جاءت بي�ضاء فهي عك�س ذلك”.
كما تعدد الأق��وال يف �سبب ت�سمية هذا املو�سم بذلك
اال�سم ،ومنها �أن مو�سم ال�صفري له من الأنواء الزبرة
وال�صرفة ،فمنها �أنه �سُ مي بال�صفري؛ لأنه ي�سم وجه
ال�سماء بال�صفرة والكدرة الناجتة من الغبار العالق،
وقيل ذلك ال�صفرار ال�شم�س وقت الع�صر� ،أو �إن ذلك
لكرثة طيور ال�ص ّفار فيه ،وقيل �أي�ض ًا لأن الأج�ساد
ت�صفر من كرثة الأمرا�ض”.

قراءة عصفورية "القصيبي" في جدة
جدة ـ البالد

نظمت م�ؤ�س�سة اجللي�س للقراءة يف مركز جدة لل�شباب ل�شهر
اغ�سط�س ،جل�سة نقا�ش عن رواي��ة "الع�صفورية للأديب غازي
بن عبد الرحمن الق�صيبي والتي �صنفت يف املرتبة  35يف قائمة
�أف�ضل مئة رواية عربية ،والتي تقع يف حوايل الثالثمائة �صفحة.
و�أدار اللقاء رباب حجار ،الذي بد�أت كلمتها بالتعريف بالق�صيبي
الذي �أثرى املكتبة العربية مب�ؤلفات �أ�سهمت يف �إن��ارة العقول،
وتغذية الذائقة الأدبية ،وتتلمذ عليها �أجيال قارئة �ش ّقت طريقها
برفقة هذه الكتب التي هي اليوم �إرث الراحل .حيث قالت  :مل
يكن الق�صيبي كاتب ًا عادي ًا ،بل هو ال�شاعر ،وال�سفري ،والروائي،
والأكادميي ،والوزير ،والأديب الذي قدم �أكرث من  70كتاب ًا قيّم ًا
قبل �أن يتوفى يف  15من �شهر �أغ�سط�س لعام  .2010وهي ما
زالت تعي�ش اليوم على �أرفف املكتبات وتتلهف عليها �أيدي القراء
الذي تبهرهم �أعمال الق�صيبي الروائية ،وكثري منها يرتبع على

قوائم «الأكرث مبيع ًا» ،ومن �أ�شهرها� :شقة احلرية ،الع�صفورية،
�سبعةُ ،هما ،دن�سكور� ،سلمى� ،أبو �شالخ الربمائي ،اجلنيّة ،حكاية
حب ،وغريها .وقد نوق�شت الرواية الغنية بالأفكار و املعلومات
املتنوعة والتي تعترب مو�سوعة معرفية ثقافية زاخرة مبعلومات
منوعة و�سريعة  ،وذل��ك بح�ضور عدد من املثقفني واالعالميني
وال�شباب املهتمني بالفن والثقافة واالدب .وبني حممد ال�سهلي ان
مناق�شة الرواية �أمر �سوف يفيدك ج ًدا مبا �أن القراءة من الهوايات
اجلميلة واملفيدة حيث تنمي العقل وتطور ال�شخ�صية وتو�سع
املدارك ،لذا ين�صح اجلميع بالقراءة امل�ستمرة وحماولة الدخول
يف مناق�شات مع جمموعة ممن ق��ر�ؤوا نف�س الكتاب؛ ً
فبدال من
تكوين وجهة نظر واحدة ميكنك جتميع العديد من وجهات النظر
واخلروج بقدر كبري من اال�ستفادة .من جهتها او�ضحت حجار
�أن م�ؤ�س�سة اجللي�س للقراءة منذ ميالدها يف عام  2014م متثل
عالمة م�ضيئة يف ن�شر ثقافة القراءة يف جدة ،وتتيح الفر�صة

للواعدين يف املجال الثقايف من الأدب��اء واملبدعني للتعبري عن
�أنف�سهم وتقدمي �إبداعاتهم التي جت�سد �أحالمهم وطموحاتهم،
و�أ�ضافت ان هناك �أقالم ًا جت�سد بقوة ر�ؤية احلياة وواقعها ،وهي
�أ�صوات ت�ستحق االحت�ضان والدعم" ،وهنالك �أ�صوات ماتزال
خجولة قد ال ت�صنف ب�أنها �أقالم وازن��ة ،وهذا طبيعي فال�شباب
بحاجة لبيئات حا�ضنة لتطوير مهارتهم باحلث على القراءة
واالط�لاع والنقا�ش ،ولي�س بال�ضرورة كل من كتب موهوب"
ولكنها �أثنت علي الكتب التي ت�ضمنها النادي وامل�ستوي الإبداعي
املميز للم�شاركني .و�أو�ضحت �أن �أهم ما يتميز به نادي اجللي�س
للقراءة هذا العام هو حالة التفرد والتنوع اجلاد والبناء التي
جتلت يف �أعماله املعربة عن روح ال�شباب وانتمائهم لهويتهم
الوطنية والت�أكيد علي عراقتها ً
ف�ضال عن �إب��راز �أهمية االلتزام
بالقيم اجلمالية والإن�سانية اخلالقة واملتنوعة ب�أ�ساليب حتمل
من احلداثة والتجدد ما يتوافق مع طبيعة الع�صر.

زمان
9

الأربعاء � 7صفر 1443هـ املوافق � 15سبتمرب 2021م ال�سنة  91العدد 23442

 1385-2-5هـ

 1384-1-10هـ

 1384-1-10هـ

 1380-8-24هـ

 1384-1-14هـ

 1384-1-7هـ

غياب مجرشي يورط هاسي
جدة -البالد
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امل�صائب ال ت�أتي ف��رادى ..هذا بال�ضبط ل�سان
حال بي�سيك ها�سي املدير الفني لفريق الأهلي،
ب��ع��د ال��ت���أك��د م��ن غ��ي��اب م��ه��اج��م ال��ف��ري��ق حممد
جمر�شي عن املالعب ب�سبب الإ�صابة التي تعر�ض
لها م�ؤخرا.
ويعاين فريق الأهلي من غياب مهاجمه وهدافه
عمر ال�سومة ب�سبب الإ�صابة التي تعر�ض لها يف
مباراة الفريق يف افتتاحية املو�سم احلايل.
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وك��ان جمر�شي قد خرج من ح�سابات الألباين
بي�سينك ها�سي م���درب الأه��ل��ي� ،أث��ن��اء عمليات
الإح��م��اء قبل م��ب��اراة ال��ت��ع��اون� ،ضمن اجلولة
الرابعة من دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان
للمحرتفني التي انتهت (.)1-1
و�أكدت الفحو�صات الطبية �إ�صابة جمر�شي يف
الع�ضلة ال�ضامة ،مما ي�ستلزم االبتعاد عن املالعب
يف الفرتة املقبلة ،ليت�أكد غياب الالعب عن مباراة
اجلولة اخلام�سة �أمام الفتح اجلمعة املقبل.

مع فريقه الهالل واألخضر السعودي
بدر فهد الدهم�ش

الكمخة

الكمخة ...كلمة يف املعجم العربي
مبعنى تكرب و�شمخ ،وكبح الفر�س
�شمخ ب���أن��ف��ه وت��ك�بر ،ويف اللهجة
النجدية كلمة كمخة �صفة لل�شخ�ص
ال��ذي اليفقه م��ا يعمل �أو ال�شخ�ص
الأب��ل��ه وال��غ��ب��ي ..وم��ا �أك�ث�ر الكمخ
يف زماننا هذا ممن ّ
ينظر ويتحدث
مبا اليفقه و�أق�صد متاما يف جمالنا
ال��ري��ا���ض��ي والأن��ظ��م��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة،
وللأ�سف بع�ضهم يحمل �صفة الألف
�أو ال���دال وينظر وتفل�سف فيما ال
يعلم.
تبجح �أح��ده��م ب����أن ه��ن��اك حمابة
للن�صر بت�سجيل العميد �أن�سيلمو
ال��ذي �أطلق عليه ع�شاق العاملي هذا
ال��ل��ق��ب ال���ذي ي�ستحقه كقيمة فنية
عالية �سي�ستفيد منها الن�صر ،وقال:
ملاذا الن�صر بثمانية �أجانب!
بالله عليكم ،هل الن�صر ي�ستثنى
من بني كل �أندية الوطن ولعل بيان
االحتاد ال�سعودي الذي �أكد فيه �أنه
ال يحق لأي ناد ت�سجيل �أك�ثر من 7
�أج��ان��ب �إال بعد ت��ق��دمي الطلب عرب
نظام تي �إم �إ���س �أثناء الفرتة وبعد
توفر خانة ���ش��اغ��رة ،هنا فقط قطع
داب���ر ال��ك��م��اخ��ة ال���ذي �أ���ص��ر عليها-
ل�ل�أ���س��ف� -أ���ش��خ��ا���ص اله���م ل��ه��م �إال
البلبلة وك��ان��وا �أ�ضحوكة املجتمع
ال��ري��ا���ض��ي لأغ����را�����ض يف ال��ن��ف�����س
مكبوتة �أو م��ر���ض �أ�صفر بداخلهم
يعي�شونه.
ال��ن�����ص��ر ي����ا�����س����ادة ...ح���ب���اه ال��ل��ه
ب�أع�ضاء �شرف من النوع الثقيل؛ لعل
�أب��رزه��م �سمو الأم�ير خالد بن فهد؛
ال�شهم الكرمي الذي يرغب �أن يكون
العاملي يف املكانة التي ي�ستحقها-
لي�س يف ال�����س��ع��ودي��ة ف��ق��ط -ب��ل يف
�آ�سيا قاطبة ،اللهم ال ح�سد ..ت�ستطيع
�إدارة الن�صر ت�سجيل من تريد ويف
الوقت املنا�سب -لي�س فقط الأجنبي
بل حتى �أي العب حملي يرغبون فيه
ومكانه �شاغر ويعمل �إ�ضافة للفريق
ف��ل��ن ي��ت��رددوا يف �إن���ه���اء ك��ل �شيء
معه ..ما يجل�سون �شهرين �أو ثالثة
م��ث��ل غ�ي�ره���م ...م��ف��او���ض��ات و�شيل
وحط وف�شل ذريع ...هم �إذا و�ضعوا
�أيديهم على العب حملي �أو �أجنبي
ينطبق عليهم بيت الق�صيد" �أجيبه
يعني �أجيبه لو كان حتت احلرا�سة".
ب��الأخ�ير �أ���س��ال الله �أن ي�شفي كل
من و�ضع نف�سه يف م�صاف الكمخ..
�أ�صلحهم الله و�أعادهم �إىل ر�شدهم..
ليتهم يتثبتوا قبل �أن يثبوا على
املعلومة رغم �أن من يدير القروب هو
ر�أ�س الكماخة؛ لذا ال �ألومهم فالوقع
�شديد و�أليم عليهم ،و�أق��ول توكم ما
بعد بدينا ،والقادم �أ�شد �أملا.
تويرت @Bader330

الدوسري ..هوايته تحطيم األرقام
والتسجيل في كل البطوالت
جدة -البالد
ي��وم��ا ب��ع��د ي����وم ي��ث��ب��ت ال�����دويل ���س��امل
الدو�سري الع��ب ال��ه�لال� ،أن��ه رمانة
ميزان الكرة ال�سعودية يف الوقت
الراهن ،فالدو�سري ال ميل وال
ي��ك��ل م���ن حت��ط��ي��م الأرق�����ام
القيا�سية ،و�آخ���ره���ا يف
امل��واج��ه��ة ال��ت��ي جمعت
فريقه ال��ه�لال م��ع فريق
اال�ستقالل الإي��راين يف
دور الـ  16بدوري �أبطال
�آ�سيا ،التي انتهت ل�صالح
ال��زع��ي��م ال���ه�ل�ايل بهدفني
نظيفني؛ عندما متكن من
�إحراز الهدف الثاين لفريقه،
لي�ؤكد هعلو كعبه بالت�سجيل
يف كل امل�سابقات التي �شارك
ف��ي��ه��ا م����ع ال����ه��ل�ال والأخ�������ض���ر
ال�سعودي ،ومنتخبنا الأوملبي عام
.2021
فقد �سجل الدو�سري �أول �أهدافه مع
الهالل يف دوري �أبطال �آ�سيا بالن�سخة
احلالية ،يف مرمى اال�ستقالل الإي��راين

ب���دور ال���ـ،16
ع���ل���ى م��ل��ع��ب
زع��ب��ي��ل ،بعد
�أن ع���ج���ز ع��ن
الت�سجيل يف دور
امل����ج����م����وع����ات؛ ح��ي��ث
اقت�صرت م�شاركته على
مباراتني.
ك��م��ا مت��ك��ن ال���دو����س���ري
م����ن ال��ت�����س��ج��ي��ل ب�����دوري
ك����أ����س الأم���ي��ر حم��م��د بن
����س���ل���م���ان ل��ل��م��ح�ترف�ين
امل���و����س���م امل��ا���ض��ي.
وعلى م�ستوى
املنتخب،

���س��ج��ل � 5أه��������داف و���ص��ن��ع
ه��دف��ا يف الت�صفيات امل�ؤهلة
ل���ك����أ����س ال���ع���امل  .2022ومل
تقت�صر م�ساهماته م��ع الهالل
وامل��ن��ت��خ��ب الأول ،ب��ل و�ضع
ب�صمته مع الأخ�ضر الأوملبي
خ��ل��ال م�����ش��ارك��ت��ه م���ع���ه يف
�أوملبياد طوكيو  2020التي
اختتمت م����ؤخ���را ،ع��ن��دم��ا �أح���رز
ب��اك��ورة �أه����داف املنتخب يف الأومل��ب��ي��اد
مبرمى �ساحل العاج� .أي�ضا �ساهم
ال��دو���س��ري يف  15ه��دف��ا مع
ال��ه�لال واملنتخب الأول
والأوملبي منذ بداية
عام .2021

في الجولة الثانية لدوري" يلو"

األخدود وبيشة ..قمة جنوبية..
والجيل يواجه القادسية
حائل  -خالد احلامد

تختتم اليوم ( الأربعاء ) مناف�سات اجلولة الـثانية
م��ن دوري ي��ل��و لأن��دي��ة ال��درج��ة الأوىل ب���إق��ام��ة 3
مباريات من �أجل املناف�سة على �صدارة الرتتيب.

الدرعية  VSالعروبة

على ملعب الأم�ي�ر في�صل ب��ن فهد بامللز يتواجه
«الدرعية» و«العروبة» ،وكالهما يبحث بكل قوة عن
النقاط االثالث ،ملا تعنيه لهما من �أهمية ق�صوى،
فكال الفريقني ميلكان  3نقاط  ،الدرعية بعد فوزه
على ج��دة والعروبة على اجلبلني ،والفائز اليوم
يناف�س على ال�صدارة منذ البداية.

اجليل  VSالقاد�سية

الأخدود  VSبي�شة

ويف قمة جنوبية ،يلتقي الأخ��دود وبي�شة يف مباراة مهمة وع��ل��ى ملعب مدينة الأم�ي�ر عبدالله ب��ن ج��ل��وي الريا�ضية
للفريقني ،الأخدود يدخل اللقاء بدون ر�صيد نقطي بعد خ�سارته بالأح�ساء ،ي�ستقبل اجليل نظريه القاد�سية يف موقعة قوية
يف اجلولة املا�ضية من الوحدة .يف املقابل ،فريق بي�شة بدون بني الفريقني ،فكالهما ي�سعى لتحقيق النقاط الثالث بعد تعادل
اجليل مع اخلليج والقاد�سية مع النه�ضة.
ر�صيد نقطي بعد �إلغاء املواجهة الأوىل �أمام العني.

أخضر الطائرة يتغ ّلب على
كازاخستان في اآلسيوية
جدة -البالد

تغ ّلب �أخ�ضر الطائرة ال�سعودي على منتخب كازاخ�ستان( ) 0-3
يف املواجهة التي جمعتهما �أم�س �ضمن اجلولة الثالثة والأخ�يرة من
املجموعة الرابعة للبطولة الآ�سيوية ال��ـ 21للكرة الطائرة ،التي تقام
مناف�ساتها حالي ًا يف اليابان .جاءت نتائج الأ�شواط الثالثة ( ) 23-25
(  .)23-25( )21-25و�سيخو�ض منتخبنا مناف�سات حتديد املراكز من
 16-9بجوار منتخبات هونغ كونغ وتايلند وكازاخ�ستان ،حيث �سيلعب
غدا مع هونغ كوجن ،ويقابل تايلند يوم اجلمعة.

رياضة
11
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في الدور الـ  16بدوري أبطال آسيا

العالمي يتجاوز تراكتور اإليراني ويبلغ ربع النهائي
متابعة  -هالل �سلمان
جنح فريق الن�صر يف الت�أهل للدور ربع
النهائي من دوري �أبطال �آ�سيا بعد فوزه على
تراكتور الإيراين (� )0-1أم�س يف دور الـ 16
من البطولة.
� �س �ج��ل ه���دف ال �ن �� �ص��ر ال��وح �ي��د حم�ترف��ه

ال�ك��ام�يروين فين�سان �أب��و بكر يف الدقيقة
 ،11وح��اول الن�صر م�ضاعفة الغلة لكنه مل
ينجح رغ��م الفر�ص ال�ع��دي��دة التي �سنحت
لالعبني على مدار ال�شوطني ،و�ألغى له احلكم
هدفا �سجله حمرتفه الأوزبكي جالل الدين
م�شاريبوف بداعي الت�سلل.

وحل��ق الن�صر ب��ذل��ك ب�ج��اره ال�ه�لال ال��ذي
ت�أهل �إىل دور الثمانية بعد �إق�صائه فريقا
�إيرانيا �آخر هو ا�ستقالل طهران .وت�سحب
بعد غد اجلمعة قرعة الدور ربع النهائي من
البطولة بعد اكتمال ن�صاب الفرق املت�أهلة من
جمموعتي ال�شرق والغرب.

في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

ليفربول يواجه ميالن والريال يصطدم باإلنتر
جدة – البالد

يقابل ليفربول نظريه �إي �سي ميالن ،العائد �إىل دوري الأبطال ،م�ساء
اليوم يف دور املجموعات لدوري �أبطال �أوروب��ا ،يف تكرار ملواجهتهما
يف نهائي  2005يف �إ�سطنبول ،حني ف��از الفريق الإجنليزي بقيادة
رافايل بينيتيز على املجموعة الإيطالية التي كان يتوىل كارلو �أن�شيلوتي
�إدارتها الفنية رغم تقدمه ( )0-3يف ال�شوط الأول ،حيث عاد ليفربول يف
ال�شوط الثاين وتعادل ثم حقق اللقب بركالت الرتجيح.
ويزور ريال مدريد ملرة جديدة �سان �سريو للعب �أمام �إنرت ميالن على
غ��رار العام املا�ضي ،وك��ان فريق العا�صمة الإ�سبانية قد فاز حينها ،يف
غياب �سريجيو رامو�س ورافائيل ف��اران ،يف كلتا املباراتني �أم��ام بطل
ال ��دوري الإي �ط��ايل ،ال��ذي يبدو يف و�ضع �أ�ضعف عقب رحيل روميلو
لوكاكو و�أ�شرف حكيمي .وعلى اجلانب الآخر ،ي�ستقبل نادي مان�ش�سرت
�سيتي ،و�صيف البطل احل��ايل ،على ملعب االحت��اد اليبزيج ،ال��ذي فقد
هويته برحيل م��درب��ه يوليان ناجيل�سمان �إىل ب��اي��رن ميونيخ ،فيما
ي�ستهل �أتلتيكو مدريد بطل ال��دوري الإ�سباين ،م�سريته يف البطولة
على �أر�ضه �أم��ام بورتو ممثل الربتغال ،مع ع��ودة غريزمان ل�صفوف
"الروخيبالنكو�س".

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

وللمرة الأوىل ي�شارك ناد مولدويف يف البطولة الأوروبية
الرفيعة ،حيث يبد�أ �شريف تريا�سبول م�شواره �أم��ام �شاختار
دونيت�سك الأوكراين ،الذي على الرغم من �أنه مير عادة بالأدوار
التمهيدية ،ف�إنه غالبا ما يجد لنف�سه م�ساحة بهذا احلدث الريا�ضي.
وتكتمل اجلولة الأوىل من دوري �أبطال �أوروب��ا مبواجهتي املجموعة
الثالثة حيث ي�ستقبل ب�شيكتا�ش الرتكي نظريه برو�سيا دورمتوند الأملاين،
ويلعب �سبورتينغ ل�شبونة الربتغايل على �أر�ضه �أمام �أياك�س الهولندي.

عماد ح�سن ال�ساملي

استراتيجية تحول
الكرة السعودية
ت��اب�ع�ن��ا ج�م�ي�ع��ا �إط �ل��اق احت� ��اد ك ��رة ال �ق��دم "
�إ�سرتاتيجية حتول الكرة ال�سعودية وركائزها
ال�سّ بع" وخري بداية للحديث عن هذه الركائز
�ستكون م�سار تطوير امل��واه��ب ..ال��ذي يجعل
االحتاد ال�سعودي ً
بعيدا عن ال�ضغوطات جتاه
هذا امل�سار تواجد الأ�سماء ال�سعودية ال�شابة
ال �ق��ادرة على خ��دم��ة ال �ك��رة ال�سعودية لع�شر
�سنوات قادمة �سوا ًء يف املنتخب الأوملبي �أو
املنتخب الأول ،ولكن الواجب العمل ِمن الآن
على م��ا بعد الع�شر ��س�ن��وات ،وذل��ك مبتابعة
املدار�س االبتدائية واملتو�سطة والأكادمييات
وروابط الأحياء املليئة باملواهب التي ال حتتاج
� اّإل للرعاية واالهتمام والفر�صة ،و�س�أتطرق
ً
قليال للحديث عن ركيزة امل�سابقات التي �أراها
ً
ف�ع�لا ت�سري ب��االجت��اه ال�صحيح م��ع ��ض��رورة
تطوير اللجان جميعها مبا فيها جلنة الت�سويق
واال�ستثمار ،و�إن�شاء �أندية ريا�ضية يف بع�ض
املحافظات �أو القرى التي من املمكن �أن نرى
فيها مواهب عديدة تخت�صر م�سافات النجاح،
�أمّا ركيزة التحول التقني فهي ما �أمتنى ر�ؤيتها
فعلي ًا على �أر�ض الواقع لأنها �أ�صبحت �أ�سا�س ًا
ملن يريد اال�ستمرار يف ع�صر التغريات ،خا�صة
�إذا ما علمنا ب� ّأن هذه الركيزة هي �أ�سا�س ر�ؤية
ويل العهد �سمو الأمري حممد بن �سلمان ،حفظه
الله� ،أمّا ركيزة كرة القدم الن�سائية فهي حتتاج
�إىل توقيع ب��روت��وك��والت م��ع وزارة التعليم،
ب�شكل �أو�سع
و�إدخ��ال ك��رة القدم يف امل��دار���س ٍ
لتكون �ضمن احلافز الريا�ضي لدى الطالبات،
وذل��ك ب��وج��ود امل��درب��ات مبدئي ًا يف امل��دار���س
بالتعاون بني وزارة الريا�ضة ووزارة التعليم،
ولن �أحتدّث ً
كثريا عن احلوكمة التي �أ�صبحت
ثقافة يعرفها امل�شجع ال�سعودي قبل امل�س�ؤول،
وه��ذا الأم��ر يُحْ �سب ل��وزارة الريا�ضة وكذلك
االحتاد ال�سعودي ،لإبداعهما يف هذا اجلانب،
وك ّل ما ّمت ذكره �سابق ًا لن ينجح بدون القوى
العاملة القادرة على الإنتاج ،وما �أمتناه فقط �أن
تكون القوى العاملة بفئات عمرية خمتلفة حتى
ن�شاهد التنوع مابني اخل�برة وال�ف�ك��رة ،ويف
النهاية متى ما ّمت تطبيق ك ّل الركائز ال�سابقة،
�سن�صل ب�إذن الله �إىل ركيزة الت�أثري العاملي التي
حتتاج �إىل العمل الذي يجب �أن ال يتوقف،
و�شرط هذه اال�ستمرارية تكوين جلنة م�س�ؤولة
عن هذه اال�سرتاتيجية لي�س لها عالقة برحيل
من يرحل ،وح�ضور من يح�ضر ،فالريا�ضة الآن
�أ�صبحت م�شروع بلد  ،ولي�ست م�شروع �أفراد ،
ويجب علينا �إعالمي ًا ت�سليط ال�ضوء دائم ًا حول
هذه اال�سرتاتيجية  ،و�أن ال نتوقف عنها حتى
تتوقف احلياة.

نظام رونالدو الغذائي يدهش العبي يونايتد
جدة – البالد

�أ�صيب العبو مان�ش�سرت يونايتد بالده�شة من النظام الغذائي
ال�صارم الذي يتبعه النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ،ومدى
حر�صه والتزامه ب��ه ،م�ؤكدين �أن ذل��ك �أه��م �أ��س��رار ت�ألق (ال��دون)
ولياقته البدنية حتى وهو يف ال�سن الـ .37
وك�شف يل غرانت ،احلار�س الثالث لفريق (ال�شياطني احلمر)
عن حالة من الده�شة �سيطرت على العبي الفريق ،ب�سبب النظام
الغذائي لرونالدو بعد ان�ضمامه �إىل الفريق.
وق��ال غرانت �إن��ه عندما انتهى الفريق من تناول الطعام يوم
اجلمعة املا�ضي ،كانت هناك العديد من احللويات يف القائمة،
مثل فطرية التفاح والرباونيز بالكرمية ،ولكن مل يجر�ؤ �أحد على
التوجه �إليها ب�سبب رونالدو.
و�أو�ضح غرانت �أن اجلميع كان يت�ساهل مع تناول القليل من
احللويات لكنهم ده�شوا من اختيارات رونالدو ال��ذي كان طبقه
يحتوي على �سلطة الكينوا والأفوكادو وبي�ضتني م�سلوقتني.
ولعل هذه الوجبات تف�سر الأداء املتميز الذي ظهر به رونالدو انتقاله من يوفنتو�س.
يف �أول مباراة له مع "ال�شياطني احلمر" ،حيث �أح��رز هدفني يف ويثري رونالدو الإعجاب بالتزامه بالنظام الغذائي والتمارين
مرمى نيوكا�سل ال�سبت املا�ضي ،يف اجلولة الرابعة من مناف�سات �أينما حل وارحتل ،حيث ت�أثر به العديد من الالعبني يف ريال مدريد
الربميري ليغ ،ويف �أول ظهور له بقمي�ص ال�شياطني احلمر منذ ثم يف اليويف ،وقرروا ال�سري على خطاه.

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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الخميس بعد القادم عطلة اليوم الوطني
الريا�ض  -البالد

�أع��ل��ن امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م وزارة امل����وارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية� ،سعد �آل حماد� ،أن ي��وم اخلمي�س بعد
القادم املوافق � 16صفر � 23 -سبتمرب � ،سيكون عطلة مبنا�سبة
ال��ي��وم الوطني ،وذل��ك جلميع القطاعات (ال��ع��ام ،واخل��ا���ص،
وغري الربحي) .وي�أتي قرار الوزارة ا�ستنادًا للمادة ( )24من
الالئحة التنفيذية لنظام العمل ،ووفق ًا للفقرة (ب) من املادة

( )127واملادة ( )128من الالئحة التنفيذية للموارد الب�شرية.
وحتتفل اململكة يف � 23سبتمرب من كل عام بذكرى توحيد
البالد ،حيث �أطلق رئي�س الهيئة العامة للرتفيه م�ؤخر ًا هوية
اليوم الوطني الـ 91بعنوان "هي لنا دار" ،يف �إط��ار توحيد
االحتفاالت بجميع اجلهات احلكومية واخلا�صة داخل اململكة
وخارجه .وا�ستلهمت هوية اليوم الوطني من ثقافة الأن�سنة
التي تنعك�س بو�ضوح على امل�شاريع ال�ضخمة ،التي راهنت

عليها اململكة يف ر�ؤيتها الطموحة  ،2030التي حتظى بدعم
ورعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ويقودها �سمو ويل العهد الأم�ير حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز  -حفظهما الله  ،-ويف مقدمتها م�شاريع نيوم
 ،والبحر الأح��م��ر ،وذا الي��ن ،وم��ب��ادرة ال�سعودية اخل�ضراء،
وم�شروع القدية ،والقمر ال�صناعي �شاهني �سات ،وبرنامج
تطوير الدرعية التاريخية.

الريا�ض -البالد

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ا�ستهالك مياه (نانو) حجم (250
مل 2 ،لرت 5 ،ل�تر) ،املنتج يف حمافظة القنفذة مبنطقة مكة املكرمة ،وذلك
لتجاوزها احل���دود الق�صوى امل�سموح بها م��ن م��ادة ال�بروم��ات .و�أو���ص��ت
امل�ستهلكني بتجنب ا�ستهالك هذا املنتج والتخل�ص مما لديهم منه ،م�شري ًة �إىل
�أنها اتخذت الإجراءات الالزمة حيال �إلزام امل�صنع ب�سحب املنتج من الأ�سواق
املحلية و�إي��ق��اف خطوط الإن��ت��اج لذلك املنتج ،حتى يتم االل��ت��زام باحلدود
امل�سموح بها من مادة الربومات .وتن�ش�أ مادة الربومات نتيجة تعر�ض مادة
الربومايد املوجودة يف املياه ب�شكل طبيعي� ،إىل عمليات التعقيم واملعاملة
بالأوزون ،فتتحول مادة الربومايد �إىل برومات ،التي �أثبتت الدرا�سات �أن لها
�آثار ًا �سلبية على ال�صحة ولذا و�ضعت لها اجلهات الرقابية يف العامل حدود ًا
لهذه املادة يف مياه ال�شرب املعب�أة ل�ضمان �سالمتها.

إطالق أسماء شهداء الواجب
على شوارع بالشرقية
الدمام -حمود الزهراين

قامت �أمانة املنطقة ال�شرقية بت�سمية عدد ( )10من �شوارع
املنطقة ب�أ�سماء �شهداء الوطن ، ،وذل��ك �إنفاذ ًا للأمر ال�سامي
الكرمي القا�ضي بت�سمية بع�ض ال�شوارع التي تقع يف مواقع
حيوية ب�أ�سماء �شهداء الواجب كُل بح�سب م�سقط ر�أ�سه.
و�أكّد �أمني املنطقة املهند�س فهد بن حممد اجلبري� ،إن م�شروع
الت�سمية  ،هو ب�صمة ت�سجل يف �أر�ض الوطن ،وتكرمي ًا ل�شهداء
ال��واج��ب ،جنود احل��ق وع��ز ال��وط��ن وفخر ال�شعب ،جنودنا
البوا�سل الذين وقفوا يف كل مواقع البطولة وال�شرف ،وعلى
امتداد تراب الوطن ليكونوا �سدا منيع ًا على الأع��داء ،م�ؤكد ًا
حر�ص القيادة الر�شيدة على تكرميهم بتخليد �أ�سمائهم وذكرى
ت�ضحيتهم العظيمة؛ للحفاظ على �أمن هذا الوطن الغايل.

أكبر تجمع لهواة الصقور والصيد

ماء زمزم

الريا�ض -البالد

يكثف ن���ادي ال�صقور ا���س��ت��ع��دادات��ه الن��ط�لاق��ة معر�ض ال�صقور وال�صيد
ال�سعودي ال��دويل خالل الفرتة من � 1إىل � 10أكتوبر املقبل يف مقره مبلهم
جتمع لهواة ال�صقور وال�صيد على
�شمال الريا�ض ،حيث يع ُّد املعر�ض �أك�بر
ٍ
م�ستوى ال�شرق الأو�سط ،كما مي ِ ّثل فعالية ثقافية تراثية تهدف �إىل تعزيز ثقافة
ال�صيد وال�ص َّقارة على م�ستوى العامل ،واملن�صة الأوىل باململكة التي ت�ستقطب
ال�شركات والأفراد لعر�ض وبيع �أ�سلحة ومعدات ال�صيد بال�صقور وم�ستلزماتها.
ال�صيدِ وال�صقور باملنطقة� ،إط�ل�اق ���ش��ارة ب��دء املعر�ض،
وي�ترق��ب هُ ���واة َّ
بهدف االطالع على �أحدث �أنواع الأ�سلحة النارية و�أف�ضل املنتجات واملعدات
يف عامل ال�صيد عرب كربى �شركات الأ�سلحة املحلية والدولية املتخ�ص�صة يف
جمال ال�صيد ،ومزارع ال�صقور العاملية القادمة من خمتلف �أنحاء العامل .وكان
املعر�ض قد حقق يف ن�سختيه الأوىل والثانية �أ�صدا ًء قوي ًة و� اً
ريا من
إقبال كب ً
قبل كافة �شرائح املجتمع �إىل جانب ال�صقارين والهواة واملهتمني حمليًا وعامليًا.

املدينة املنورة  -البالد

�أعادت وكالة الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد النبوي ممثلة ب�إدارة ال�سقيا  ,حافظات ماء زمزم يف امل�سجد النبوي حر�ص ًا على تقدمي �أرقى اخلدمات لزائري امل�سجد النبوي والعودة
التدريجية وفق اخلطة املعمول بها وتطبيق كافة الإجراءات االحرتازية وال�صحية.
وجهزت الوكالة قرابة  600حافظة ُتزود باملياه على مدار ال�ساعة ،التي ت�صل �إىل �أكرث من � 30ألف طن من مياه زمزم ت�ستهلك يف امل�سجد النبوي يوميًا ،و� 600ألف ك�أ�سة لل�شرب
يف امل�سجد النبوي وتو�سعاته وفق الإجراءات االحرتازية ً � ،
إ�ضافة �إىل اال�ستمرار يف توزيع عبوات ماء زمزم والتي تقدر ب�أكرث من � 100ألف عبوة يومي ًا.
وت�أتي هذه اخلدمات �ضمن �إطار منظومة اخلدمات املتكاملة التي تقدمها الوكالة للزائرين حتقيق ًا لتطلعات القيادة الر�شيدة.

جرس إنذار ..
ال تهمله
جدة  -البالد

استرداد سيارات مسروقة وضبط المتهم
مكة املكرمة -البالد

ا���س��ت��ع��ادت ���ش��رط��ة منطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة ع����ددا من
ال�سيارات امل�سروقة وتوقيف املتهم .فقد َ�ص ّرح املتحدث
الإعالمي ل�شرطة املنطقة  ،ب�أن املتابعة الأمنية ملكافحة
جرائم االعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها� ،أ�سفرت

ع��ن ا���س�ترداد ( )12مركبة م�سروقة والقب�ض على
���س��ارق��ه��ا ،وه��و خم��ال��ف لنظام الإق��ام��ة م��ن اجلن�سية
امليامنارية يف العقد الثالث من العمر ،وجرى �إيقافه
واتخذت بحقه الإج��راءات النظامية الأولية ،و�إحالته
�إىل فرع النيابة العامة.

ُيو�صف الكولي�سرتول بـ"املر�ض غري مرئي" ،لأنه غالبا
ال يكون م�صحوبا ب�أعرا�ض ،لكن بع�ض العالمات قد تدل
على الإ�صابة به ،يف حال ظهورها ويتوجب على الإن�سان
�أال يهملها ،لأن تفاقم الو�ضع قد يقود �إىل م�ضاعفات خطرية
للغاية بح�صول ان�سداد يف ال�شرايني وبالتايل التعر�ض
لنوبة قلبية.
وي�شري خ�براء ال�صحة �إىل �أن من بني �أعرا�ض ارتفاع
الكولي�سرتول ،ظهور نوع من التورم الأ�صفر على اجللد
يعرف بالـ"زانثوما" على �شكل فقاعات وتكون ب�أحجام
متفاوتة يف الغالب ،ورمبا تظهر على الركبة �أو اليد والقدم
واملفا�صل وح��ت��ى ب��ج��وار ال��ع�ين  ،وي��ج��ب �سرعة �إج���راء
فح�ص دم.
ويو�صي الأطباء ،مر�ضى الكولي�سرتول بتفادي الأطعمة
التي تكرث فيها الدهون ال �سيما امل�شبعة منها.

أطعمة تزيد ذكاء طفلك
جدة  -البالد

يعاين بع�ض الأطفال من م�شكالت يف الفهم واال�ستيعاب
�أو رمبا يف القدرة على احلفظ واال�ستذكار ،لذا تت�ساءل
بع�ض الأم��ه��ات :ه��ل هناك �أطعمة حم��ددة تزيد الذكاء
والرتكيز عند الطفل؟.
يقول خ�براء ال�صحة والتغذية  :نعم يوجد بع�ض
الأكالت التي ت�ساعد الطفل على اكت�ساب املزيد من الذكاء
والقدرة على احلفظ والفهم واال�ستيعاب.
وم��ن �أه���م ه��ذه الأط��ع��م��ة ال�لازم��ة للنمو الإدراك����ي
والعقلي :الفا�صوليا  -اخل�ضروات امللونة  -احلليب
والزبادي  -اللحم البقري اخلايل من الدهون  -البي�ض
 الأ�سماك الدهنية ،مثل ال�سردين والتونة وال�سلمونل�سالمة العقل واجل�سم  -اللحوم احلمراء وحلوم
الطيور ،وكذلك املك�سرات ب�شرط تناولها يف �صورتها
الطبيعية دون حتمي�ص �أو متليح  -وبالطبع احلديد،
ملا له من �أهمية يف منح الطفل الن�شاط واحليوية
والرتكيز ،والتوت الحتوائه على فيتامني ج وغريه
من م�ضادات الأك�سدة ،بالإ�ضافة �إىل احتواء بذوره
على دهون �أوميغا -3حيث ت�ساهم هذه العنا�صر
يف حت�سني الذاكرة وتعزيز وظائف الدماغ.

