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الريا�ض - البالد  
قال وزير اال�ستثمار املهند�س خالد الفالح، اإن اال�ستثمارات الفرن�سية 
يف اململكة لها عدة م�سارات منها قطاعا الطاقة واملواد البرتوكيماوية ، 
م�سريا اإىل اأن �سركة توتال الفرن�سية لديها اأحد اأكرب امل�ساريع ال�سناعية 
اال�ستثمارية يف اململكة وهو م�سروع �ساتورب باجلبيل، ولدى ال�سركة 
اأكرث  اإىل  اأمريال، وت�سل اال�ستثمارات فيه  له هو  م�سروع جديد مكمل 
من 30 مليار ريال ، باالإ�سافة اإىل م�ساريع مكملة لها يف �سال�سل قيمة 

متعددة يف القطاعات ال�سحية والتعليمية والتكنولوجية والطاقة.
  واكد يف ت�سريح على هام�س منتدى التعاون اال�ستثماري واالقت�سادي 
على  ج��دا  مقبلة  الفرن�سية  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ���س��رك��ات  اأن  ب��اري�����س،  يف 
ب�سكل  تعمل  وكلها  وتوتال،  اإجني  �سركات  ومنها  اململكة،  يف  اال�ستثمار 
كبري يف اململكة للح�سول على م�ساريع اأخرى ، الفتا اإىل اأن توتال �ستفتتح 
حمطات توزيع الوقود وحمطات �سحن كهربائي قريبًا يف ال�سعودية، من 

خالل م�سروع م�سرتك مع اأرامكو ال�سعودية.

 30 مليارا ا�ستثمارات �سركة فرن�سية باململكة
العال- البالد

ال�سامل،  اخلدمات  مركز  اأم�س،  العال،  ملحافظة  امللكية  الهيئة  د�سنت 
الذي يقدم حزمة متكاملة من اخلدمات احلكومية املتعددة، وفق منظومة 
يف  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  اإىل  تهدف  ع�سرية،  وتقنيات  متميزة 
الوقت  تخت�سر  التي  املتنوعة  اخلدمات  توفري  اإىل  اإ�سافة  املحافظة، 

واجلهد الأهايل العال.
روؤية  حتقيق  اإىل  تهدف  التي  القطاعات  من  ع��ددًا  املركز،  ويت�سمن 

رفع  اأج��ل  من   ،2030 اململكة  روؤي��ة  اأه��داف  مع  تتما�سى  والتي  العال، 
م�ستوى جودة احلياة وتوفري االإمكانيات التي يحتاجها �سكان حمافظة 
العال، ومنها القطاعات اخلدمية الرئي�سية  املتمثلة يف وزارات، العدل، 
والتجارة، وال�سوؤون البلدية والقروية واالإ�سكان، واال�ستثمار، والهيئة 
العامة للغذاء والدواء، اإ�سافة اإىل بع�س قطاعات وزارة الداخلية، منها 
للجوازات،  العامة  واملديرية  للمرور،  العامة  االإدارة  املدنية،  االأح��وال 

اإ�سافة اإىل خدمات الغرفة التجارية ال�سناعية.

جدة- البالد
خالد  االأمري  املكرمة،  مكة  منطقة  اأمري  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  م�ست�سار  د�سن 
الفي�سل، يف مقر االإمارة بجدة، اأم�س، حملة مكارم االأخالق، التي تنفذها هيئة االأمر 
للهيئة،  العام  الرئي�س  بح�سور  وذل��ك  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 

ال�سيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله ال�سند وعدد من قياداتها.
لتعزيز  الرامية  احلملة  اأه��داف  عن  �سرح  اإىل  �سموه  وا�ستمع 
تنفيذ  عرب  االإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  ومكانتها  احل�سنة  االأخ��الق 

عدد من الربامج التوعوية والتوجيهية.

هيئة العال تفتتح مركز اخلدمات

3 6

الفي�سل يد�سن »مكارم الأخالق«
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اأفغان�ستان

امل�سانق تعود للواجهة

بريوت - البالد
للبنانيني، مبينة زيف  الله(   االإيرانية خداع )حزب  ك�سفت احلكومة 

حديثه حول جمانية �سحنات الوقود التي و�سلت من طهران، حيث اأكد 
ع�سو جلنة الطاقة يف الربملان االإيراين هادي بيكي جناد، اأن الوقود 
االإيراين الذي اأر�سل اإىل لبنان مل يكن جمانيا، واإمنا مدفوع الثمن 

حزب  اأن  لتوؤكد  عليه،  املتفق  املبلغ  امل��اليل  حكومة  ا�ستلمت  وق��د 
خلطر  البالد  ويعر�س  املاليل،  من  للتقرب  اللبنانيني  يخادع  الله 
الواليات  قبل  من  املحظور  االإي���راين  النفط  ب�سراء  العقوبات 

املتحدة االأمريكية.
ودخلت �سهاريج الوقود االإيراين، اإىل االأرا�سي اللبنانية 
م��راأى  ���س��وري��ا، حت��ت  م��ن  ق��ادم��ة  اجل���اري  ال�سهر  منت�سف 

الدولة ال�سامتة، ويف غياب اأي ت�سريح اأو تعليق ر�سمي. 
ب�سعة  �سهريجًا،   80 من  قافلة  االأوىل  ال�سحنة  و�سمت 

اأربعة ماليني ليرت، اأفرغت حمولتها يف خمازن حمطات 
"االأمانة" يف مدينة بعلبك، التابعة حلزب الله واملدرجة 
منذ العام 2020 على قائمة العقوبات االأمريكية، قبل 

حددها  اأولويات  الئحة  وفق  الحقًا  توزيعها  يتم  اأن 
احلزب املدعوم اإيرانيا، بينما ترافقت تلك اخلطوة 
مع انتقادات حادة من قبل اللبنانني، معتربين اأنها 

تعر�س البالد خلطر العقوبات.

حزب اهلل يكذب واإيران تعرتف با�ستالم ثمن الوقود
يطهر الجيش 

من اإلخوان
اخلرطوم - البالد

فعلى  امل�سلمني،  االإخ����وان  جماعة  لفظ  على  ال�سودانيني  كلمة  تتوحد 
الرغم من االنق�سامات مبجل�س ال�سيادة واملال�سنات بني اأع�سائه من مدنيني 
وع�سكرين، يتوحد الطرفان على اإق�ساء تنظيم االإخوان من امل�سهد ال�سيا�سي، 
اإذ تعهد رئي�س جمل�س ال�سيادة ال�سوداين الفريق اأول ركن عبدالفتاح الربهان 
اإبان عهد  الذين عملوا  االإخ��وان  امل�سلحة من عنا�سر تنظيم  القوات  بتطهري 
وانتماءات  ميول  اأي  عن  بها  والناأي  الب�سري،  عمر  ال�سابق  الرئي�س  نظام 
�سيا�سية.  وبعد التوتر الذي �سهدته العالقة بني املكونني ال�سيا�سي واملكون 
يف البالد، �سدد الربهان على اأن القوات امل�سلحة هي االأكرث حر�سا على حماية 
ن  التفاو�س مع جهات تخِوّ اأنه ال ميكن  البالد، موؤكدا  االنتقالية يف  املرحلة 
ال�سيا�سي  امل�سهد  "�سنن�سحب من  )االأحد(:  اأم�س  الع�سكرية. وقال  املوؤ�س�سة 
حري�سة  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سودان"،  يف  االنتخابات  بعد 
ال�سماح  بعدم  وملتزمة  الدميقراطية،  للمرحلة  االنتقال  على  احلر�س  اأ�سد 
موؤ�س�سة  لي�ست  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأن  مو�سحا  ال��ث��ورة،  على  باالنقالب 
ال�سوداين،  ال�سعب  اأم��ن  على  و�سية  اأنها  عينه  الوقت  يف  م�سيفًا  حزبية، 
االأمنية،  القوات  �سيا�سية تخون  ذاته اجللو�س مع جهات  الوقت  راف�سا يف 

داعيًا الإجراء االنتخابات يف موعدها.

ال�سودان
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جدة- يا�سر بن يو�سف
حفل  عبيد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  عبدالعزيز  امللك  جامعة  رئي�س  �سهد 
نظمته  دار" وال��ذي  لنا  "هي  ال�91  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  اجلامعة  احتفاء 

عمادة �سوؤون الطالب، اأم�س، مبركز امللك فهد للبحوث الطبية.
رئي�س  جتول  ذلك  بعد  ال�سعودية  العر�سة  فقرة  ال��رتاث  نادي  طالب  وقدم 
الكرمي ثم  الذكر  باآيات من  الفنية، وبدئ احلفل  اجلامعة يف معر�س االأعمال 

كلمة رئي�س اجلامعة رفع فيها با�سمه وبا�سم كافة من�سوبي وطالب اجلامعة 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  ملقام  التهنئة 
و�سمو ويل عهده االأمني، حفظهما الله، مبنا�سبة اليوم الوطني ال�91 للمملكة، 
الله، من دعم واإجراءات احرتازية  اأعزها  الر�سيدة،  القيادة  منوهًا مبا قدمته 
ووقائية ملواجهة فايرو�س كورونا  وجهودهما القائمة يف االرتقاء بهذه البالد 

من خالل حتقيق الطفرات التنموية والتقدمية.

مبنا�سبة  العطاء(  )دار  بعنوان  كليب  فيديو  امل�سرح  ن��ادي  طالب  قدم  كما 
فنية  لوحة  ال��رتاث  نادي  قدم  فيما  الطالبية  االأندية  مب�ساركة  الوطني  اليوم 

بعنوان "وطن احلياة".
اإح�ساءات  القحطاين  حممد  بن  م�سعود  الطالب  �سوؤون  عميد  وا�ستعر�س 
املن�سة االإلكرتونية اخلا�سة باليوم الوطني، حيث �سجلت املن�سة م�ساركات 

بلغت 634 م�ساركة.

تحتفي باليوم الوطني
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جرعة ثالثة 
لفئات محددة

الريا�ض - البالد 
ال�سحة  ل�����وزارة  ال��ر���س��م��ي  امل��ت��ح��دث  ك�����س��ف 
بداأت   ، ال��وزارة  اأن  العبدالعايل  حممد  الدكتور 
"اجلرعة  االإ�سافية  التن�سيطية  باإعطاء اجلرعات 
وف��ق  اأول����وي����ة  ذات  حم�����ددة  ل��ف��ئ��ات  الثالثة" 
املر�سى  م��ن  العلمية  والتحديثات  امل�ستجدات 
اأع�ساء،  زرعوا  من  اأو  الكلوي  بالف�سل  امل�سابني 
ال�سن من جتاوزت  االإع��داد ل�سمول كبار  كما يتم 
اجلرعة  منحهم  جت��اوز  ممن  عامًا   60 اأعمارهم 
االإع����الن عن  ق��ري��ب��ًا  اأ���س��ه��ر، و�سيتم   8 ال��ث��ان��ي��ة، 

التفا�سيل حول ذلك.
عقده،  ال���ذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  يف  ذل��ك  ج��اء 
اململكة  يف  الوبائية  املوؤ�سرات  اأن  موؤكدًا  اأم�س، 
باأن  يب�سر  ما  وه��و  االنخفا�س  توا�سل  والعامل 
ال��وب��اء،  ملواجهة  بخطوة  خ��ط��وة  يتقدم  ال��ع��امل 
م�سيفًا اأن منطقة الباحة تت�سدر ن�سب املح�سنني 
 67.0 ب�  اململكة  مناطق  اللقاح يف  بجرعتني من 
املنطقة  ثم  ومن   %  66.1 الريا�س  تليها   %

ال�سرقية 65.5 %، ومكة املكرمة 58.4 %،
اأن عدد جرعات لقاح كورونا )كوفيد  واو�سح 
 41 اأكرث من  اإىل  اململكة و�سل  املعطاة يف   )19
مليون جرعة معطاة يف كافة مراكز لقاح كورونا 
باملناطق، التي يتجاوز عددها 587 مركزًا،  فيما 
اإىل  االآن  تلقوا اجلرعتني حتى  الذين  و�سل عدد 

اأكرث من 18 مليون و 300 األف �سخ�س.

كما اأكدت                 �سابقا   ربط خمالفات املقاولني بالنظام الإلكرتوين للت�سنيف

جامعة املوؤ�س�ض

المركز السعودي 
للتالوات القرآنية

الريا�ض- البالد
هيئة  رئي�س  اململكة  ع��ام  مفتي  �سماحة  اأ�ساد 
العلمية  للبحوث  العام  والرئي�س  العلماء  كبار 
واالإفتاء ال�سيخ عبدالعزيز بن عبدالله اآل ال�سيخ، 
االإذاع���ة  هيئة  اأطلقتها  التي  الوطنية  ب��امل��ب��ادرة 
للتالوات  ال�سعودي  امل��رك��ز  ب�ساأن  والتلفزيون 
القراآنية واالأحاديث النبوية، موؤكدًا الدور الرائد 
واحلر�س  وامل�سلمني  االإ�سالم  خدمة  يف  للمملكة 
النبوية  وال�سنة  ال��ك��رمي  ب��ال��ق��راآن  العناية  على 
املطهرة. جاء ذلك لدى ا�ستقباله يف مكتبه، نائب 
الرئي�س التنفيذي لهيئة االإذاعة والتلفزيون خالد 
ب��ن حمود ال��غ��ام��دي، وم��دي��ر ع��ام اإذاع���ة ال��ق��راآن 
العام على املركز عبدالرحمن بن  الكرمي امل�سرف 
الكرمي  القراآن  اإذاعة  ال�سايع، ونائب مدير  حممد 

فيحان بن حممد ال�سبيعي.

اإطالق
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الريا�ض- البالد
وقع وزير البيئة واملياه والزراعة، رئي�س جمل�س املديرين 
الرحمن  عبد  املهند�س  املياه،  ل�شراكات  ال�شعودية  لل�شركة 
بن عبد املح�شن الف�شلي، اأم�س، اتفاقيات م�شروعي حمطة 
ملعاجلة  الثانية(  )املرحلة  وتبوك  الثانية(  )املرحلة  بريدة 
امل�شروعني  اإن�شاء  �شيتم  حيث  ال�شحي،  ال�شرف  مياه 
األف مرت  الق�شيم وتبوك، وبقدرة معاجلة 150  مبنطقتي 
مكعب يوميًا مل�شروع بريدة-2 و 90 األف مرت مكعب يوميًا 

مل�شروع تبوك-2، مع �شاحب العطاء الأف�شل.
تنفيذًا  ياأتي  التفاقيات  هذه  توقيع  اأن  الف�شلي،  واأو�شح 
لقرارات جمل�س الوزراء، وحتقيقًا لأهداف وخطط الوزارة 
لطرح م�شاريع اإنتاج املياه ومعاجلة ال�شرف ال�شحي اأمام 
امتدادًا  وياأتي  املختلفة،  اململكة  مناطق  يف  امل�شتثمرين 
يف  اخلا�س  القطاع  مب�شاركة  ال�شابقة  امل�شاريع  لتوقيع 
تطوير هذا القطاع احليوي، وزيادة م�شاهمته يف التنمية، 
حيث اإن هذه امل�شاريع، التي تعمل منظومة البيئة واملياه 
تاأتي  اخلا�س  القطاع  مب�شاركة  تنفيذها  على  وال��زراع��ة، 
حتقيقًا لأهداف روؤية اململكة 2030، كما تهدف اإىل حت�شني 
من  بال�شتفادة  الإن��ف��اق،  ك��ف��اءة  ورف���ع  اخل��دم��ات  ج���ودة 

خربات القطاع اخلا�س يف الإن�شاء والت�شغيل والإدارة.
ال�شعودية  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  اأو�شح  جانبه،  من 
اأن  القري�شي  زوي���د  ب��ن  خ��ال��د  املهند�س  امل��ي��اه  ل�����ش��راك��ات 
امل�شروعني اللذان مت طرحهما من خالل عملية طرح واحدة 
نقل  ثم  والت�شغيل  والتملك  البناء  بنظام  امل�شتثمرين  على 
 26 منها  مهتمة  �شركة   66 له  تقدم   ،)BOOT( الأ�شول 
�شركة �شعودية ومت تاأهيل 9 متقدمني منها، وقد مت اختيار 
ل بعد مناف�شة جرت بني 3  التحالف �شاحب العطاء املف�شّ
مفيًدا  عاملية،  �شركات  و3  حملية  �شركات   6 منها  حتالفات 
ويخدمان   "SBR" تقنية  ي�شتخدمان  امل�����ش��روع��ني  اأن 
�شيتم  ك��م��ا  وت��ب��وك،  الق�شيم  منطقتي  يف  امل�شتفيدين 

الكهرباء  ا�شتهالك  لتقليل  �شم�شية  طاقة  وح��دات  اإن�شاء 
من ال�شبكة.

واأبان القري�شي اأن الت�شغيل للم�شروعني �شيبداأ يف الربع 
التفاقية 25 عامًا، مما  واأن مدة  الثاين من عام 2024م، 
ي�شهم يف حتقيق م�شتويات عالية من معاجلة مياه ال�شرف 
الكهربائية،  الطاقة  ا�شتهالك  ال�شحي، وخف�س م�شتويات 
عرب  املحلي  املحتوى  دعم  اإىل  اإ�شافة  الت�شغيل،  وتكاليف 

زيادة ن�شبة التوطني بالأعمال واملوارد الب�شرية.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��رك��ز ال��وط��ن��ي 
ال�شعودية  بال�شركة  املديرين  جمل�س  ع�شو  للتخ�شي�س 
منذ  اأن��ه  نقادي،  حممد  بن  ري��ان  املهند�س  املياه  ل�شراكات 
اخلا�شة  والت�شريعات  والأط��ر  املعايري  املركز  و�شع  اأن 
عقود  توقيع  مت  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  بال�شراكة 

امل�شاريع يف قطاعات عدة معظمها يف  تخ�شي�س عدد من 
يف  ثابتة  مت�شي  واململكة  والزراعة،  واملياه  البيئة  قطاع 
بالو�شول  الثقة  ولدينا   ،2030 روؤي��ة  تنفيذ  نحو  �شريها 
اإىل ما نطمح له بحلول 2030 لتنويع القت�شاد الوطني، 

وتوليد املزيد من فر�س العمل واملحتوى املحلي.
وبني نقادي اأن املحتوى املحلي لهذه املبادرة يبلغ 50% يف 
مرحلة البناء ويف مرحلة الت�شغيل وال�شيانة خالل اخلم�س 

�شنوات الأوىل وتزيد اإىل 70% خالل ال�شنوات املتبقية.
من جهة اأخرى وقع وزير البيئة واملياه والزراعة، رئي�س 
امل��ي��اه،  ل�����ش��راك��ات  ال�شعودية  لل�شركة  امل��دي��ري��ن  جمل�س 
اأم�س،  الف�شلي،  املح�شن  عبد  بن  الرحمن  عبد  املهند�س 
اتفاقيات م�شروع حمطة املدينة املرحلة الثالثة ملعاجلة مياه 
وبقدرة  املنورة  باملدينة  �شين�شاأ  ال��ذي  ال�شحي،  ال�شرف 

اإىل  للتو�شع  قابل  يوميًا  مكعب  م��رت  األ��ف   200 معاجلة 
الأف�شل.  العطاء  األف مرت مكعب يوميًا، مع �شاحب   375
ل�شراكات  ال�شعودية  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  واأو�شح 
الذي  امل�شروع  اأن  القري�شي  املهند�س خالد بن زويد  املياه 
مت طرحه على امل�شتثمرين بنظام البناء والتملك والت�شغيل 
ثم نقل الأ�شول )BOOT(، قد تقدم له 62 �شركة مهتمة 
منها،  متقدمني   10 تاأهيل  ومت  �شعودية  �شركة   23 منها 
بعد  ل  املف�شّ ال��ع��ط��اء  �شاحب  التحالف  اخ��ت��ي��ار  مت  وق��د 
و4  حملية  �شركات   8 منها  حتالفات   4 بني  جرت  مناف�شة 
�شركات عاملية، مبيًنا اأن امل�شروع �شيكون با�شتخدام تقنية 
املنورة،  املدينة  منطقة  يف  امل�شتفيدين  "SBR" ويخدم 
الكهرباء  ا�شتهالك  لتقليل  �شم�شية  طاقة  وحدات  و�شي�شم 

من ال�شبكة.
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أمير المدينة يطلع على خطط مركز إدارة النفايات

املدينة املنورة- البالد
اطلع الأمري في�شل بن �شلمان بن عبد العزيز، اأمري منطقة املدينة املنورة، على 
لإعادة  ال�شتثمارية  ال�شعودية  وال�شركة  النفايات  لإدارة  الوطني  املركز  دور 
التدوير، واخلطط الإ�شرتاتيجية ال�شاملة والفر�س ال�شتثمارية لقطاع اإدارة 
خالل  ذلك،  جاء  القطاع.  يف  امل�شتويات  اأعلى  لتحقيق  تهدف  التي  النفايات، 
والرئي�س  ال�شباعي،  عبدالله  الدكتور  للمركز  التنفيذي  بالرئي�س  �شموه  لقاء 
فهد  املهند�س  املنطقة  اأمني  بح�شور  ال�شيحة،  زياد  املهند�س  لل�شركة  التنفيذي 

البليه�شي.

إطالق التمرين التعبوي لمكافحة تلوث البيئة البحرية
جدة - البالد

احلرمني  خادم  م�شت�شار  الفي�شل،  خالد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برعاية 
والزراعة،  واملياه  البيئة  وزي��ر  يد�شن  املكرمة،  مكة  منطقة  اأم��ري  ال�شريفني، 
املهند�س   ، البيئي  اللتزام  على  للرقابة  الوطني  املركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
عبدالرحمن بن عبداملح�شن الف�شلي اليوم، التمرين التعبوي اخلام�س لتنفيذ 
فر�شية اخلطة الوطنية ملكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت واملواد ال�شارة 
من  عدد  قيادات  من   44 مب�شاركة  املكرمة،  مكة  مبنطقة  الطارئة  احل��الت  يف 

اجلهات والقطاعات احلكومية واخلا�شة ذات العالقة.
العاملية  التجارب  اأف�شل  من  الق�شوى  ال�شتفادة  حتقيق  اإىل  التمرين  ويهدف 
التمرين  يعد  حيث  امل�شاركة،  اجلهات  جميع  بني  واملعرفة  اخل��ربات  وتناقل 
جزءا مهما �شمن جهود املركز الوطني للرقابة على اللتزام البيئي التي تهدف 
والربامج  للخطط  وفقًا  الطارئة  للحالت  وال�شتعداد  اجلاهزية  �شمان  اإىل 
احلكومية املعنية بذلك، ومبا يحقق م�شتهدفات الإ�شرتاتيجية الوطنية للبيئة، 

�شمن روؤية اململكة 2030.

السديس يدشّن معرض “التوسعات السعودية”

مكة املكرمة - البالد
د�ّشن الرئي�س العام ل�شوؤون امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي ال�شيخ الدكتور 
ال�شعودية  "التو�شعات  معر�س  اأم�س،  ال�شدي�س  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن 

امليداين والرقمي بامل�شجد احلرام".
ال�شعودية  والتو�شعات  امل�شاريع  اأبرز  ي�شتعر�س  املعر�س  اأن  ال�شدي�س  واأكد 
واإب��راز جهود حكومة  الزائرين  اإثراء جتربة  اإىل  امل�شجد احلرام، ويهدف  يف 
ال�شريفني، �شائال  الله- واهتمامها باحلرمني  ال�شريفني -حفظه  خادم احلرمني 
الله عز وجل اأن يبارك هذه اجلهود ويحفظ لهذا الوطن الغايل الأمن والأمان 
التايل:  الرابط  خالل  من  الرقمي  املعر�س  داخل  التجول  وميكن  وال�شتقرار. 
.ar_gallery.html/https://gph.gov.sa/hgallery/nd91

أخبار موجزة

توقيع اتفاقيات مشروعات بريدة وتبوك والمدينة لمعالجة مياه الصرف

الفيصل يدشن حملة مكارم األخالق
جدة- البالد

ال�شريفني،  احلرمني  خادم  م�شت�شار  د�شن 
خالد  الأم���ري  امل��ك��رم��ة،  مكة  منطقة  اأم���ري 
اأم�س،  ب��ج��دة،  الإم���ارة  مقر  يف  الفي�شل، 
هيئة  تنفذها  التي  الأخ��الق،  مكارم  حملة 
وذلك  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  الأم��ر 
ال�شيخ  للهيئة،  ال��ع��ام  الرئي�س  بح�شور 
ال�شند  عبدالله  ب��ن  عبدالرحمن  الدكتور 

وعدد من قياداتها.
وا���ش��ت��م��ع ���ش��م��وه اإىل ���ش��رح ع��ن اأه���داف 
احل�شنة  الأخ��الق  لتعزيز  الرامية  احلملة 
ال�����ش��ري��ع��ة الإ���ش��الم��ي��ة،  وم��ك��ان��ت��ه��ا يف 
التوعوية  ال��ربام��ج  م��ن  ع���دد  تنفيذ  ع��رب 
والتوجيهية، التي ُتعنى بالتوعية باأهمية 
الدين  ك��م��ال  اأن  الأخ����الق، وب��ي��ان  م��ك��ارم 
ب��ك��م��ال اخل��ل��ق، اإىل ج��ان��ب ال��ت��ح��ذي��ر من 
الأخ��الق  اإىل  وال��دع��وة  ال�شيئة  الأخ���الق 

والقيم الإ�شالمية.

الراجحي يكرم الجهات المتميزة في مستويات االرتباط الوظيفي
الريا�ض- البالد

اأحمد  املهند�س  الجتماعية  والتنمية  الب�شرية  امل��وارد  وزي��ر  كرم 
م�شتويات  لأعلى  املحققة  اجلهات  اأم�س،  الراجحي،  �شليمان  بن 
الرتباط الوظيفي �شمن برنامج قيا�س الرتباط الوظيفي ملوظفي 
القطاع العام، وذلك يف اإطار خطة الوزارة لرفع م�شتوى التناف�شية 
نحو  املختلفة  احلكومية  و�شبه  احلكومية  اجلهات  بني  الإيجابية 
القطاع  اإنتاجية  لرفع م�شتوى  اإطار �شعيها  بيئة عمل حمفزة ويف 
اللوج�شتية،  العام. وح�شلت وزارات التجارة، والنقل واخلدمات 
يف  بالتوايل  الأوىل  املراتب  على  املعلومات،  وتقنية  والت�شالت 
 82 جت��اوزت  ن�شبًا  حمققة  ال���وزارات  فئة  يف  الوظيفي  الرت��ب��اط 
واملقايي�س  للموا�شفات  ال�شعودية  الهيئة  من  كل  حققت  بينما   ،%
وامل�شجد  احل���رام  امل�شجد  ل�����ش��وؤون  العامة  والرئا�شة  واجل���ودة 
يف  وم��ن  القا�شرين  اأم���وال  على  للولية  العامة  والهيئة  النبوي 
والهيئات  واملجال�س  املوؤ�ش�شات  فئة  يف  الأوىل  املراتب  حكمهم 

والرئا�شات العامة وبن�شب جتاوزت 80 %.
ح�شلت  فقد  والتدريبية  التعليمية  اجلهات  لفئة  الأوىل  املراكز  اأما 
عليها ب�شكل متوايل كل من جامعة جازان واجلامعة الإ�شالمية يف 

املدينة املنورة وجامعة الق�شيم بن�شب جتاوزت 82 %.
العام بلغت 74  للقطاع  العامة لالرتباط الوظيفي  الن�شبة  اأن  يذكر 
% لعام 2020 متجاوزة م�شتهدف الروؤية لالرتباط الوظيفي البالغ 
الوظيفي  الرت��ب��اط  قيا�س  برنامج  وي��اأت��ي  نف�شه.  للعام   %  73.5
ال�شعودية  العربية  اململكة  روؤية  مع  متا�شيًا  العام  القطاع  ملوظفي 

والتنمية  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  دور  اأهمية  من  وانطالقًا   2030
اأطلقت عدة مبادرات  اأهداف الروؤية، حيث  الجتماعية يف حتقيق 
وم�شاريع من �شاأنها تطوير بيئة وثقافة العمل، من �شمنها القيا�س 
يف  ي�شهم  الذي  العام  القطاع  ملوظفي  الوظيفي  لالرتباط  ال��دوري 

حت�شني اإنتاجية املوظفني.

آل الشيخ يرأس اجتماع رؤساء المجالس البرلمانية الخليجية
الريا�ض-البالد

الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  يراأ�س 
عبد الله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، اليوم، 
اأعمال الجتماع اخلام�س  املرئي،  الت�شال  عرب 
ع�شر لأ�شحاب املعايل روؤ�شاء جمال�س ال�شورى 
والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية، والذي ت�شت�شيفه اململكة 

العربية ال�شعودية.
وع����ّد اآل ال�����ش��ي��خ ت���روؤ����س امل��م��ل��ك��ة ل��الج��ت��م��اع، 
جت�شيدًا واقعيًا لرعاية خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود و�شمو ويل 
الدائم  واهتمامهما  الله،  حفظهما  الأم��ني،  عهده 
بكل ما يعزز منظومة العمل اخلليجي مبختلف 
امل�شتويات،  كافة  على  وموؤ�ش�شاتها  اأجهزتها 

اخلليجي  ال��ربمل��اين  وال��ت��ع��اون  العمل  ل�شيما 
خلادم  الثاقبة  للروؤية  ام��ت��دادًا  وذل��ك  امل�شرتك، 
احلرمني ال�شريفني، اأيده الله، نحو تكامل العمل 
دول  على  يحافظ  ب�شكل  ووح��دت��ه  اخلليجي 

املجل�س ومنجزاتها ومكت�شبات �شعوبها.
ويبحث الجتماع عددًا من املو�شوعات 

امل���درج���ة ع��ل��ى ج����دول الأع���م���ال، 
وم���ن���ه���ا اع���ت���م���اد م����ا رف��ع��ت��ه 

لالجتماع  التابعة  اللجان 
م��ن م��وا���ش��ي��ع وحم���اور 
تتعلق بالعمل اخلليجي 
امل�شرتك،كما  الربملاين 

ي��ن��اق�����س ع�������دًدا م��ن 
امل�����و������ش�����وع�����ات 

الط��الع  ومنها  اأعمالهم  ج���دول  على  امل��درج��ة 
ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��ن��وي ل��رئ��ي�����س الج��ت��م��اع 
الت�شال  عرب  عقد  ال��ذي  ع�شر  ال��راب��ع  ال���دوري 
خ��الل  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة  وا�شت�شافته  امل��رئ��ي 
واللجان  الجتماع  حققه  وما  املا�شية،  الفرتة 
وي�شتعر�س  2020م.  للعام  له  التابعة 
اللجنة  ب�شاأن  العامة  الأمانة  مذكرة 
الربملانية اخلليجية الأوروبية وما 
مت اتخاذه من اإجراءات من جمل�س 
النواب يف مملكة البحرين ب�شاأنه، 
والط�����الع ع��ل��ى م��ذك��رة الأم��ان��ة 
العامة ب�شاأن املوا�شيع 
اخل�����ل�����ي�����ج�����ي�����ة 

امل�شرتكة، 

فتح المشاركة في 
برنامج اإلمامة في 

رمضان بالخارج
الريا�ض- البالد

الإ�شالمية  ال�شوؤون  وزارة  اأعلنت 
وال�����دع�����وة والإر��������ش�������اد، مم��ث��ل��ة 
ب��وك��ال��ت��ه��ا ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة، 
يف  الراغبني  طلبات  ا�شتقبال  ب��دء 
امل�شاركة بربنامج الإمامة باخلارج 
يف ���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل���ب���ارك ل��ع��ام 
الراغبني  ال��وزارة  1443ه���،ودع��ت 
عليهم  تنطبق  مم��ن  امل�����ش��ارك��ة  يف 
ال�������ش���روط ال���ت���ق���دم ب��ال��ط��ل��ب عرب 
https://(الإلكرتوين ال��راب��ط 
s y s . m o i a . g o v . s a /
ال��ت��ق��دمي  ب����اأن  ع��ل��م��ًا   )imama
ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارًا  م��ت��اح��ًا  �شيكون 
املوافق  /1443ه����   2/  20 الثنني 
يكون  اأن  على  /2021م،   9/  27
الطلبات هو يوم  لقبول  اآخر موعد 
اخلمي�س 22 /3 /1443ه� املوافق 

28 /10 /2021م.
ال�����ش��روط  اأن  ال�������وزارة  واأب����ان����ت 
يكون  اأن  للمتقدم  توفرها  الواجب 
املر�شح من املوظفني ال�شعوديني من 
خارجها  من  اأو  ال���وزارة  من�شوبي 
ل  ���ش��رع��ي��ًا  علميًا  م��وؤه��اًل  وي��ح��م��ل 
اأو  البكالوريو�س  �شهادة  عن  يقل 
التخ�ش�شات  اأح���د  يف  يعادلها  م��ا 
ال�شرعية، واأن يكون حافظًا للقراآن 
كاماًل تالوًة وجتويدًا، واأن  الكرمي 
اإمامًا  كان  واإذا  �شحيًا،  لئقًا  يكون 
راتبًا لأحد امل�شاجد اأو خطيبًا لأحد 
اجلوامع يف اململكة فريفق ما يثبت 
اإنابة غريه وموافقة جهته على ذلك، 
واأن يكون قد اأمت اأخذ اجلرعتني من 
لقاح كورونا مرفقًا ما يثبت ذلك عرب 

تطبيق "توكلنا".
من  اأن  ال�������وزارة  اأو����ش���ح���ت  ك��م��ا 
ال�������ش���روط ال���واج���ب ت��وف��ره��ا يف 
املر�شح األ يكون هناك مانع نظامي 
اأو  للدرا�شة  كالتفرغ  الن��ت��داب  من 
تعبئة  ويتم  ذل��ك،  غري  اأو  البتعاث 
املوقع  عرب  الرت�شيح  طلب  من��وذج 
وت�شديق  ل��ل��ربن��ام��ج  الإل���ك���رتوين 
يف  واإرفاقه  املرجع  موافقة  منوذج 
و�شيكون  الإل���ك���رتوين  ال��ربن��ام��ج 
لجنالء  وفقًا  الربنامج  ه��ذا  تنفيذ 

ظروف جائحة كورونا.
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أمير الرياض بالنيابة 
يشهد حفل جامعة 

اإلمام باليوم الوطني
الريا�ض- البالد

�سهد االأمري حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�ض 
بالنيابة، اأم�ض، حفل جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية مبنا�سبة 
اليوم الوطني 91، وكان يف ا�ستقباله رئي�ض اجلامعة الدكتور اأحمد بن 
�سامل العامري والوكالء والعمداء، حيث اأقيم حفل بهذه املنا�سبة تخلله 
التاريخ  يف  الوطنية  املنجزات  اإىل  فيها  اأ�سار  اجلامعة  لرئي�ض  كلمة 

واحلا�سر وطموح اململكة يف روؤية 2030 التي تر�سم م�ستقبل الوطن.
فعاليات  الوطني، واآخر عن  اليوم  و�سهد احلفل عر�سًا مرئيًا مبنا�سبة 
بعدها  وطنيًا،  اأوبريتًا  الطالب  من  عدد  وقدم  املنا�سبة،  بهذه  اجلامعة 
األقيت ق�سيدتان �سعريتان، ثم كرم �سموه اأبناء وبنات �سهداء الوطن من 

من�سوبي اجلامعة، وت�سلم درعًا تذكاريًا بهذه املنا�سبة.

اجلهات  بذلتها  التي  املكثفة  اجلــهــود  اأثــمــرت 
الــقــيــادة  مــن  �سخي  بــدعــم  اململكة  يف  املعنية 
الوبائي  املوؤ�سر  انخفا�ض  توايل  عن  الر�سيدة 
جلائحة كورونا )كوفيد 19( التي األقت بظاللها 
تاأثرياتها  وت�سببت  الــعــامل  دول  على  القامتة 
االقت�ساد  منو  تباطوؤ  يف  القوية  وتداعياتها 
مما  وال�سفر  الــتــجــارة  حــركــة  وتقييد  العاملي 

اأ�سفر عن معاناة كبرية على امل�ستوى الدويل.
خطورة  مبكر  وقــت  منذ  اململكة  اأدركــــت  لقد 
تف�سي الوباء فكانت املواجهة احلازمة من خالل 
اإجــراءات احرتازية ووقائية �سارمة وحمالت 
توعوية مكثفة اأعقبها تهيئة مراكز الفح�ض يف 
و�سواًل  التطعيم  ثم  ومن  اململكة  اأنحاء  جميع 
احلر�ض  تعك�ض  التي   ، املجتمعية  املناعة  اإىل 

التام على ال�سحة وحماية االأرواح.
بانخفا�ض  النجاح  وبت�سافر اجلهود حتقق 
لتخطو  املــمــلــكــة  يف  الــوبــائــيــة  املــوؤ�ــســرات 
باإعطاء  التميز  مــن  ملــزيــد  جــديــدة  خــطــوة  
حمــددة  لفئات  اإ�سافية  تن�سيطية  جــرعــات 
والتحديثات  امل�ستجدات  وفق  اأولوية  ذات 
العلمية، كما يتم االإعداد ل�سمول كبار ال�سن 
من جتاوزت اأعمارهم 60 عامًا ممن جتاوز 
لتثبت  اأ�ــســهــر،   8 الــثــانــيــة  اجلــرعــة  منحهم 
على  املتقدمة  املراكز  يف  دائمًا  اأنها  اململكة 

م�ستوى العامل، واأمنوذج يحتذى به.

مزيد من التميز 
كلمة

                                                                           

                                                                           

القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى االستقالل
الريا�ض- وا�ض

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  بعث 
برقية  ــعــود،  �ــس اآل  ــعــزيــز  ال عــبــد  بـــن 
تــهــنــئــة، لــفــخــامــة الــرئــيــ�ــض قــربــان 
قــويل بــريدي حمــمــدوف، رئي�ض 
ذكرى  مبنا�سبة  تركمان�ستان، 
امللك  بــالده.واأعــرب  ا�ستقالل 

التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق  عن  املفدى، 
وحلــكــومــة  لــفــخــامــتــه،  والــ�ــســعــادة  بال�سحة 
التقدم  اطــراد  ال�سقيق،  تركمان�ستان  و�سعب 

واالزدهار.
االأمــري حممد  امللكي  ال�سمو  كما بعث �ساحب 
ويل  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بــن  �سلمان  بــن 
الــعــهــد نــائــب رئــيــ�ــض جمل�ض الـــــوزراء وزيــر 

قربان  الرئي�ض  لفخامة  تهنئة،  برقية  الدفاع، 
قويل بريدي حممدوف، رئي�ض تركمان�ستان، 

مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
التهاين  اأطــيــب  عــن  العهد،  ويل  �سمو  وعــرب 
واأ�سدق التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة 
لفخامته، راجيًا حلكومة و�سعب تركمان�ستان 

ال�سقيق، املزيد من التقدم واالزدهار.

الهيئة الملكية للعال تدشن مركز الخدمات الشامل
العال- البالد

اأم�ض،  العال،  ملحافظة  امللكية  الهيئة  د�سنت 
ال�سامل، الذي يقدم حزمة  مركز اخلدمات 
مــتــكــامــلــة مـــن اخلــــدمــــات احلــكــومــيــة 
متميزة  مــنــظــومــة  وفـــق  ــعــددة،  ــت امل
وتــقــنــيــات عــ�ــســريــة، تــهــدف اإىل 
حتــقــيــق الــتــنــمــيــة املــ�ــســتــدامــة 
اإىل  اإ�ــســافــة  املــحــافــظــة،  يف 
املتنوعة  اخلــدمــات  تــوفــري 
التي تخت�سر الوقت واجلهد 

الأهايل العال.
من  عـــددًا  املــركــز،  ويت�سمن 
اإىل  تهدف  التي  القطاعات 
والتي  العال،  روؤيــة  حتقيق 
روؤيــة  اأهـــداف  مــع  تتما�سى 
اأجـــل  مـــن   ،2030 املــمــلــكــة 
احلياة  جــودة  م�ستوى  رفع 
التي  االإمــكــانــيــات  وتــوفــري 
حمافظة  �ــســكــان  يــحــتــاجــهــا 
ــا الــقــطــاعــات  ــه ـــعـــال، ومــن ال
املتمثلة  الرئي�سية   اخلدمية 
الـــــعـــــدل،  وزارات،  يف 
ــــجــــارة، والـــ�ـــســـوؤون  ــــت وال
البلدية والقروية واالإ�سكان، 
واال�ستثمار، والهيئة العامة 

للغذاء والدواء، 
قطاعات  بع�ض  اإىل  اإ�ــســافــة 

االإدارة  املدنية،  االأحــوال  منها  الداخلية،  وزارة 
للجوازات،  العامة  واملديرية  للمرور،  العامة 

اإ�سافة اإىل خدمات الغرفة التجارية ال�سناعية.
ــى  ــني املــــركــــز، مـــن تــطــبــيــق اأعــل ــس ــد� ـــعـــزز ت وي
تهتم  متطورة  عمل  بيئة  �سمن  اجلــودة  معايري 
باحتياجات امل�ستفيدين يف حمافظة العال، التي 
ب�سهولة  املتنوعة  اأعمالهم  اإجنــاز  من  �ستمّكنهم 

ويف وقت قيا�سي.
املهند�ض  املحافظة  عمليات  قطاع  رئي�ض  وقــال 
معتز كردي، ، يف الهيئة امللكية ملحافظة العال، اإن 
املركز يوؤكد على تركيز الهيئة يف ا�سرتاتيجيتها 
من  للتنمية  كاأ�سا�ض  العال،  و�سكان  اأهــايل  على 
من  يح�ّسن  ومــا  اخلــدمــات  جميع  توفري  خــالل 
لــهــم، بــتــوفــري جميع اخلــدمــات  ــاة  جـــودة احلــي

احلكومية يف مقر واحد.
اخلدمات  اإىل  اإ�سافة  �سيقدم  املركز  اأن  واأ�ساف 
احلكومية، خدمات الهيئة امللكية ملحافظة العال، 

للت�سميم"،  العال  "ا�ستديو  اخلدمات  تلك  ومن 
املجتمعية  اخلدمات  من  جمموعة  يقدم  والــذي 
احل�سري  التطوير  يف  ت�سهم  الــتــي  اجلــديــدة 

للمحافظة.
و�سي�سهم املركز، يف حتقيق تنمية االإن�سان قبل 
املكان كمنهجية رئي�سية للتنمية امل�ستدامة �سمن 
روؤية العال، مع تعزيز تلك الروؤية بتقدمي خدمات 
الواقع  اأر�ــض  على  الــروؤيــة  تلك  لرتجمة  نوعية 

بال�سراكة مع اأهايل و�سكان العال.
نهجًا  الــعــال  ملحافظة  امللكية  الهيئة  وتعتمد 
من  التطوير  اإطــار  يف  روؤيتها،  لتنفيذ  م�ستدامًا 
خــالل عــدد مــن الــربامــج واملـــبـــادرات، ومــن تلك 
خمطط "رحلة عرب الزمن" الذي مت اإطالقه �سهر 
وجهة  اإىل  العال  حتويل  بهدف  املا�سي،  اأبريل 
وال�سياحة  الطبيعي  والــــرتاث  للثقافة  عاملية 
البيئية، اإ�سافة اإىل اأن تكون العال وجهة مثالية 

للمعي�سة والعمل.

المعجب يستعرض مع المدعي العام العماني تطوير التعاون
جدة- البالد

ــعــام الــ�ــســيــخ �ــســعــود بن  ا�ــســتــعــر�ــض الــنــائــب ال
جــدة،  يف  العامة  النيابة  مبقر  املعجب  عبدالله 
بن  ن�سر  عمان  �سلطنة  يف  العام  املدعي  مع  اأم�ض، 
التعاون  بتطوير  الكفيلة  ال�سبل  ال�سواعي،  خمي�ض 
اطلع  كما  ال�سقيقني،  البلدين  العدليني يف  بني اجلهازين 
مدى  يظهر  م�سور  عر�ض  على  ال�سلطنة  يف  العام  املدعي 

التقدم يف التحول الرقمي يف النيابة العامة فيما يتعلق مبكافحة 
اجلرمية املعلوماتية والعمل اجلزائي ب�سكل عام. ويف بداية اللقاء 

رحب املعجب، بح�سور عدد من اأ�سحاب الف�سيلة اأع�ساء النيابة 
توؤكد  التي  الــزيــارة  مثمنًا  لــه،  املرافق  والوفد  بال�سيف  العامة، 
التعاون  وتعزز  ال�سقيقني،  البلدين  بني  االأخوية  العالقات  اأ�سالة 
يف  العديل  التقدم  يحقق  مبا  الق�سائيني  اجلهازين  بني  الثنائي 
عبد  امللك  مطار  و�سل  قد  العماين  العام  املدعي  اأن  يذكر  البلدين. 
خم�سة  ت�ستغرق  زيارة  يف  االأول،  اأم�ض  جدة،  يف  الدويل  العزيز 

اأيام، وكان يف ا�ستقباله النائب العام �سعود املعجب.

توطين وظائف هيئة تطوير بوابة الدرعية                                                                            
الريا�ض - البالد

مذكرة  الدرعية  بوابة  تطوير  هيئة  وقعت 
الب�سرية  املوارد  تنمية  �سندوق  مع  تفاهم 
اجلانبني  �سعي  اإطـــار  يف  وذلـــك  )هـــدف(، 
املــوارد  تنمية  جمــال  يف  التعاون  لتعزيز 
ــة، ودعـــــم وتــــدريــــب وتــوظــيــف  ــري ــس ــ� ــب ال
الــ�ــســعــوديــني مــن اجلــنــ�ــســني، وتــزويــدهــم 
بــاملــعــارف واملــــهــــارات الـــالزمـــة ملــواءمــة 
اإطــار  يف  ــك  وذل العمل،  �سوق  احتياجات 
الدرعية" لتوطني  "بوابة  وخطط  اأهــداف 
والكفاءات  الــكــوادر  وتطوير  الــوظــائــف، 

الوطنية.
الدرعية  بــوابــة  تطوير  هيئة  واأو�ــســحــت 
اإطـــــار  يف  تــــاأتــــي  الـــتـــفـــاهـــم  مــــذكــــرة  اأن 
اأق�سى  لتحقيق  الرا�سخة  اإ�سرتاتيجيتها 
الأبــنــاء  وظائفها  لتوطني  ممكنة  مــعــدالت 
التعاون  اأن  اإىل  م�سرية  اململكة،  وبــنــات 
ــادرات  مــب تنفيذ  يت�سمن  اجلــانــبــني  بــني 
القائمة  جهودها  دعــم  ت�ستهدف  وبــرامــج 
يف تطبيق اآليات مبتكرة لتوطني الوظائف 
مــن خـــالل حتــديــد ودرا�ـــســـة االحــتــيــاجــات 
الربامج  وت�سميم  والوظيفية،  التدريبية 
املنا�سبة لتحقيق اأهدافها يف اإتاحة الفر�ض 

ال�سعودية على املدى  للمواهب والكفاءات 
القريب والبعيد.

املجتمعي  الوعي  رفع  املذكرة  تت�سمن  كما 
للوظائف  املطلوبة  باملهارات  الدرعية  يف 
املختلفة من خالل اإقامة ور�ض عمل وبرامج 
وجاهزيتهم  مهاراتهم  و�سقل  تدريبية، 
العمل، �سمن جهود و�سيا�سة هيئة  ل�سوق 
تطوير بوابة الدرعية يف جمال امل�سوؤولية 
اإ�سافة  املحلي،  املجتمع  ودعــم  املجتمعية 
واالإحــ�ــســائــيــات  الــبــيــانــات  تـــبـــادل  اإىل 
على  والعمل  اجلانبني،  بــني  والــدرا�ــســات 
تعزيز التدريب على راأ�ض العمل من خالل 

برنامج "متهري".

املـــوارد  تنمية  �ــســنــدوق  ــاد  اأ�ــس جهته  مــن 
واإ�سرتاتيجية  بخطط  )هـــدف(  الب�سرية 
تدريب  يف  الــدرعــيــة  بــوابــة  تطوير  هيئة 
وتــطــويــر الـــكـــوادر الــوطــنــيــة و�ــســيــا�ــســة 
تــوطــني الــوظــائــف لــديــهــا، مــ�ــســريًا اإىل اأن 
الــ�ــســنــدوق تتمثل يف  اأهــــداف  اأهـــم  اأحـــد 
دور  تعزيز  اإىل  الــرامــيــة  اجلــهــود  حتقيق 
اأبناء وبنات الوطن يف النمو االقت�سادي، 
لتحمل  ال�سعودي  ال�سباب  واإعــداد  وتهيئة 
التنمية  م�سرية  يف  للم�ساركة  م�سوؤولياته 
ت�سجيع  اإىل  اإ�ــســافــة  باململكة،  ال�ساملة 
تنفيذ  على  الــقــطــاعــات  جميع  ومــ�ــســاعــدة 

برامج التوطني الطموحة.

لغمًا انتزعها مشروع مسام في اليمن خالل أسبوع

مركز الملك سلمان يدعم متضرري 
السيول..ومكافحة كورونا بباكستان

ح�����ض��رم��وت- اخل���رط���وم- 
ا�ضالم اأباد- وا�ض

يوا�سل مركز امللك �سلمان لالإغاثة واالأعمال 
االإيــوائــيــة  م�ساعداته  تــوزيــع  االإن�سانية 
ونزغ االألغام يف اليمن واإغاثة املت�سررين 
من الفي�سانات وال�سيول يف ال�سودان، كما 
طبية  واأجــهــزة  م�ساعدات  باك�ستان  �سلم 
متّكن  اليمن  ففي  كورونا،  جائحة  ملكافحة 
االأرا�سي  لتطهري  "م�سام"  املركز  م�سروع 
الرابع  االأ�سبوع  خالل  االألغام  من  اليمنية 
انــتــزاع  مــن  2021م،  �سبتمرب  �سهر  مــن 
ميلي�سيا احلوثي يف  زرعتها  لغمًا   1.755
خمتلف مناطق اليمن، منها 8 األغام م�سادة 
للدبابات،  م�سادة  األغام   1.203 لالأفراد،و 
و 543 ذخرية غري متفجرة، وعبوة نا�سفة 

واحدة.
وبذلك يرتفع عدد االألغام التي جرى نزعها 
خالل �سهر �سبتمرب اإىل 5.785 لغمًا، ليبلغ 
م�سروع  بــدايــة  منذ  نــزعــه  مــا مت  اإجــمــايل 
لغمًا،   60 و  األفًا   277 االآن  "م�سام" حتى 
اأرجـــاء  يف  احلوثية  امليلي�سيات  زرعتها 
واألــوان  باأ�سكال  اإخفاءها  وحاولت  اليمن 
وطرق خمتلفة، حل�سد املزيد من ال�سحايا 
االأبرياء من االأطفال والن�ساء وكبار ال�سن.

اإيوائية  م�ساعدات  اأم�ض،  املركز،  كما وزع 
اإيــوائــيــة  حقيبة   35 و  خيمة   35 �سملت 
وال�سيول  الفي�سانات  مــن  للمت�سررين 
ح�سرموت،  مبحافظة  ال�سحر  مديرية  يف 

ا�ستفاد منها 210 اأفراد.
االأول،  اأم�ض  املركز،  وزع  ال�سودان  ويف 
و900  اأطنان   3 �سملت  اإيوائية  م�ساعدات 
كــيــلــوغــرام مــن الــ�ــســالل الــغــذائــيــة و370 
حقيبة اإيوائية للمت�سررين من الفي�سانات 
اأحياء،  جودة  وحدة  مناطق  يف  وال�سيول 
الــعــلــقــايــة، مبحلية  والــقــنــاعــة، والــ�ــســوق 

ا�ستفاد  االأبــيــ�ــض،  النيل  بــواليــة  اجلبلني 
منها 3،000 فرد.

االأول،  اأمــ�ــض  املــركــز،  قــام  باك�ستان  ويف 
ملكافحة  طبية   واأجهزة  م�ساعدات  بت�سليم 
)كــوفــيــد-19(،  امل�ستجد  كــورونــا  جائحة 
حمطة   18 املــقــدمــة  املــ�ــســاعــدات  و�سملت 
من  حمطة  كــل  تتكون  االأك�سجني  لتوليد 
وحدة لتعبئة االأ�سطوانات و�ساغط هواء 

ُمكّثف  جهاز   360 و  لالأك�سجني،  ومــولــد 
اأك�سجني �سريري �سعة 5 لرتات.

الــوزراء  لرئي�ض  اخلا�ض  امل�ساعد  وتقدم 
الــدكــتــور  ال�سحة  لــ�ــســوؤون  الباك�ستاين 
للمملكة  والتقدير  بال�سكر  �سلطان  في�سل 
ممــثــلــة بــاملــركــز عــلــى هـــذا الــدعــم املــقــدم، 
موؤكدا اأنها تقف مع باك�ستان يف كل املحن 

واالأوقات ال�سعبة.

1,755
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الريا�ض- البالد
والرئي�س  العلماء  كبار  رئي�س هيئة  اململكة  عام  مفتي  �سماحة  اأ�ساد 
اآل  عبدالله  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  واالإفــتــاء  العلمية  للبحوث  العام 
والتلفزيون  االإذاعــة  هيئة  اأطلقتها  التي  الوطنية  باملبادرة  ال�سيخ، 
ب�ساأن املركز ال�سعودي للتالوات القراآنية واالأحاديث النبوية، موؤكدًا 
على  واحلر�س  وامل�سلمني  االإ�سالم  خدمة  يف  للمملكة  الرائد  الــدور 

العناية بالقراآن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة.
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  مكتبه،  يف  ا�ستقباله  لــدى  ذلــك  جــاء 
االإذاعة والتلفزيون خالد بن حمود الغامدي، ومدير عام اإذاعة القراآن 
ال�سايع،  حممد  بن  عبدالرحمن  املركز  على  العام  امل�سرف  الكرمي 

ونائب مدير اإذاعة القراآن الكرمي فيحان بن حممد ال�سبيعي.
وا�ستعر�س الغامدي خالل اللقاء مع �سماحة املفتي املبادرة الوطنية 
ال�سعودي  املــركــز  ب�ساأن  والتلفزيون  االإذاعـــة  هيئة  اأطلقتها  التي 
للتالوات القراآنية واالأحاديث النبوية يف الريا�س الذي �سيعمل على 
اإعالمي مبهنية وجودة عالية من االإتقان واالإ�سهام يف  تقدمي منتج 
بناء اخلربات العلمية والفنية ليكون بيت خربة يف اإنتاج ال�سوتيات 
القراآنية والنبوية وتغذية القنـــوات واالإذاعـــات واملن�سات الرقمية 
تقدمي  يف  االبتكار  اإىل  وال�سعي   ، وفـنًيا  علمًيا  املتقن  باملحــتوى 

االأحاديث النبوية بقوالب جديدة تقدم الن�س وت�سرح املعنى.
م�سدرا  املــركــز  يــكــون  اأن  اإىل  املــبــادرة  اإطـــالق  مــن  الهيئة  وتــهــدف 
للت�سجيالت القراآنية والنبوية لكافة االإذاعات والقنوات ذات العالقة 
يف خمتلف دول العامل ووجهة للقراء من خمتلف اجلن�سيات لت�سجيل 

التالوات واخلتمات القراآنية.

جدة- يا�سر بن يو�سف
اختتمت  فعاليات جمعية االإعاقة احلركية للكبار " حركية " مبنا�سبة اليوم 
"حركية حتتفي  �سعار   املا�سي حتت  انطلقت اخلمي�س  التي  الوطني 91 
اجلمعية  نظمتها  وطنية  م�سرية  الفعاليات  وت�سمنت  الوطني".  باليوم 
مب�ساركة 50 �سخ�سًا من ذوي االإعاقة احلركية، متو�سحني باللون االأخ�سر 
 ، والق�سيم  الريا�س  مدينة  يف  امل�ساركون  جتول  حيث   ، اململكة  واأعــالم 
املواطنة  لرت�سيخ  وذلك   احل�سارية   واملعامل  التاريخية  املتاحف  وزاروا 

يف نفو�سهم، وحب الوطن يف ذواتهم، واإبراز اجلهود التي بذلتها اململكة 
 ، التاريخية  باالآثار  تعريفية  جولة  امل�سرية  وتخلل  والبناء.  الت�سييد  يف 
واإجنازات الوطن  وم�سرية االآباء واالأجداد، وال�سواعد الوطنية املخل�سة 
اأ�سحى منارة ح�سارية ومدن ع�سرية  اأن  اإىل  الغايل  الوطن  التي �سيدت 
تباهي كربى الدول املتقدمة، كما اأطلقت حركية م�سابقة وطنية عرب ح�ساب 
اجلمعية يف  من�سة توتري  ت�سمنت اأ�سئلة وطنية للجمهور، وكذلك ر�سم 

لوحة وطنية بعنوان "دارنا اإبداع" يف اإحدى موالت الريا�س.  

المفتي يشيد بإطالق المركز السعودي للتالوات القرآنية

استخدام المناظير 
بمستشفى عفيف

الريا�ض-البالد   
اأعلنت �سحة الريا�س عن بدء العمل يف اإجراء مناظري 
ع�سر  واالإثني  واملعدة  املــريء  لفح�س  العلوى  اجلهاز 
القولون  لفح�س  ال�سفلى  اله�سمي  اجلــهــاز  ومنظار 
من  نخبة  ا�ستقطاب  جــرى  حيث  عفيف،  م�ست�سفى  يف 
م�سريًة  املــجــال،  هــذا  يف  املتخ�س�سة  الطبية  الــكــوادر 
لتنظري  الطبية  اخلــدمــة  مــن  مري�سًا   25 ا�ستفادة  اإىل 
عيادة  خــدمــات  مــن  مري�سًا  و112  اله�سمي،  اجلــهــاز 
تهدف  اخلطوة  هذه  وتهدف  اله�سمي.  واجلهاز  الكبد 
خالل  من  الروتينية  الطبية  االإحــاالت  ن�سب  تقليل  اإىل 
تقدمي اخلدمة للمر�سى بامل�ست�سفى وا�ستقبال االإحاالت 

الروتينية اأي�سًا من امل�ست�سفيات القريبة.

مبادرات تطوعية لتشجير 
متنزه سيسد الوطني 

وزارة البيئة بمكة تباشر
اإلشراف على أسواق النفع العام 

جدة ـ البالد   
�ساركت فرق تطوعية يف مبادرة ت�سجري ال�سدر وال�سمر 
اليوم  بــذكــرى  احتفاء  وذلــك  �سي�سد  وادي  متنزه  يف 
اأكد املركز الوطني لتنمية  الـ 91 للمملكة، فيما  الوطني 
املكرمة  الت�سحر مبنطقة مكة  النباتي ومكافحة  الغطاء 
على امل�ساركة امل�ستمرة يف م�ساريع الت�سجري مع جميع 
اجلهات واملوؤ�س�سات واالأفراد بهدف حماية البيئة واحلد 
قق  من التلوث، والو�سول اإىل بيئة وموارد م�ستدامة حتحُ

االأمن املائي، واالإ�سهام يف حت�سني جودة احلياة.
واملياه  البيئة  وزارة  فــرع  عــام  مدير  اأ�ــســار  جهته  مــن 
الله  �سعيد جار  املهند�س  املكرمة  والزراعة مبنطقة مكة 
رفع  اإىل  حتتاج  بالبيئة  االهتمام  عمليات  اأن  الغامدي، 
التطوعية  الــربامــج  خــالل  من  املجتمعي  الوعي  ن�سبة 
وحمالت الت�سجري مب�ساركة اأفراد املجتمع، و�ستتوا�سل 
احلملة واأعمال الت�سجري بالتن�سيق واالتفاق مع عدد من 
اجلهات مبحافظات املنطقة، موؤكدا ان ذلك ياأتي امتدادًا 
حلزمة من االأهداف التي ت�ستلهم الروؤية التنموية لبالدنا 
االقت�سادي  الثالثة،  بجوانبها  اال�ستدامة  تعترب  حيث 

واالجتماعي والبيئي، اأحد امل�ستهدفات الرئي�سة لها.

جدة ـ يا�سر بن يو�سف   
والـــزراعـــة  واملـــيـــاه  الــبــيــئــة  وزارة  مكتب  مــديــر  تفقد 
القرين  عبدالله  بن  اأحمد  املهند�س  املقد�سة  بالعا�سمة 
ثامر  املقد�سة  بالعا�سمة  االأ�سواق  ق�سم  رئي�س  برفقة   ،
العام  النفع  اأ�ــســواق  يف  العمل  �سري  فقيه  من�سور  بن 
املركزي  ال�سوق  ومنها  املقد�سة،  بالعا�سمة  وامل�سالخ 

للخ�سار والفاكهة واالأ�سماك بالكعكية مبكة املكرمة. 
واأو�سح املهند�س احمد القرين اأن مكتب الوزارة با�سر 
اأمانة العا�سمة  اال�سراف على عدة مواقع بعد نقلها من 
مبوجب  املنقولة  االخت�سا�سات  �سمن  وذلــك  املقد�سة، 
قرار جمل�س الوزراء القا�سي بنقلها من وزارة ال�سوؤون 
والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  اىل  والقروية  البلدية 
بهدف تنظيم االأن�سطة املتقاطعة بني الوزارتني والعمل 
يحقق  مبــا  ووا�ــســحــة  حمــددة  ب�سورة  حوكمتها  على 
امليدانية  الفنية  الــفــرق  اأن  بــني  كما  العامة.  امل�سلحة 
توا�سل  املقد�سة  بالعا�سمة  ــــوزارة  ال ملكتب  التابعة 
العالقة  ذات  اجلهات  مع  التفتي�سية  وجوالتها  اأعمالها 
اأ�سواق اجلملة للخ�سار بالعا�سمة املقد�سة، واأخذ  على 
واإر�سالها  الــزراعــيــة  املنتجات  مــن  ع�سوائية  عينات 
ملختربات الوزارة؛ وذلك للتاأكد من �سالمتها وجودتها، 
كما تقوم الفرق الفنية التي لديها �سفة ال�سبط الق�سائي 
املزارع وتاأخذ عينات من  اأي�سًا على  تفتي�سية  بجوالت 

املنتجات الزراعية املعدة للت�سويق وتفح�سها.

جامعة المؤسس تحتفي بذكرى اليوم الوطني

جرعة تنشيطية ثالثة لفئات محددة ذات أولوية
44 إصابة جديدة بكورونا.. متحدث الصحة:

اختتام فعاليات "حركية" بمناسبة اليوم الوطني 

جدة- يا�سر بن يو�سف
ــدكــتــور  ــعــزيــز ال ــدال ــ�ــس جــامــعــة املـــلـــك عــب ــي رعــــى رئ
مبنا�سبة  اجلامعة  احتفاء  حفل  عبيد  بن  عبدالرحمن 
اليوم الوطني الـ91 "هي لنا دار" والذي نظمته عمادة 
�سوؤون الطالب، اأم�س، مبركز امللك فهد للبحوث الطبية. 
وقدم طالب نادي الرتاث فقرة العر�سة ال�سعودية بعد 
ذلك جتول رئي�س اجلامعة يف معر�س االأعمال الفنية، 
رئي�س  كلمة  ثم  الكرمي  الذكر  من  باآيات  احلفل  وبــدئ 
اجلامعة رفع فيها با�سمه وبا�سم كافة من�سوبي وطالب 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  ملقام  التهنئة  اجلامعة 
عهده  ويل  و�سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان 
الـ91  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  الله،  حفظهما  االأمــني، 
اأعزها  الر�سيدة،  القيادة  قدمته  مبا  منوهًا  للمملكة، 
ملواجهة  ووقائية  احرتازية  واإجــراءات  دعم  من  الله، 

فايرو�س كورونا  وجهودهما القائمة يف االرتقاء بهذه 
البالد من خالل حتقيق الطفرات التنموية والتقدمية.

"دار  بعنوان  كليب  فيديو  امل�سرح  نــادي  طــالب  وقــدم 
االأنــديــة  مب�ساركة  الوطني  الــيــوم  مبنا�سبة  العطاء" 
بعنوان  فنية  لوحة  الــرتاث  نــادي  قــدم  فيما  الطالبية 
الطالب  �سوؤون  عميد  ا�ستعر�س  كما  احلياة".  "وطن 
اإحـــ�ـــســـاءات املن�سة  الــقــحــطــاين  مــ�ــســعــود بــن حمــمــد 
�سجلت  حيث  الوطني،  باليوم  اخلا�سة  االإلكرتونية 
عــدد  وبــلــغ  مــ�ــســاركــة   634 بلغت  مــ�ــســاركــات  املن�سة 
مبادرات  و4  م�سابقة  و50  احتفاال   175 االحتفاالت 
ما بني ق�سائد ون�سو�س  اإجنــازًا وطنيًا، و100  و22 
كـــرم رئي�س  الــوطــن. ويف خــتــام االحــتــفــال  يف حــب 
اأ�سيبوا  الذين  اجلامعي  امل�ست�سفى  اأطــبــاء  اجلامعة 

بفريو�س كورونا خالل اجلائحة.

الريا�ض - البالد
ك�سف املتحدث الر�سمي لوزارة ال�سحة الدكتور حممد 
اجلــرعــات  بــاإعــطــاء  بـــداأت   ، الــــوزارة  اأن  العبدالعايل 
حمددة  الثالثة" لفئات  "اجلرعة  االإ�سافية  التن�سيطية 
العلمية  والتحديثات  امل�ستجدات  وفــق  اأولــويــة  ذات 
زرعــوا  من  اأو  الكلوي  بالف�سل  امل�سابني  املر�سى  من 
اأع�ساء، كما يتم االإعداد ل�سمول كبار ال�سن من جتاوزت 
اأعمارهم 60 عامًا ممن جتاوز منحهم اجلرعة الثانية، 
8 اأ�سهر، و�سيتم قريبًا االإعالن عن التفا�سيل حول ذلك.

اأمــ�ــس،  الـــذي عــقــده،  ــك يف املــوؤمتــر ال�سحفي  جــاء ذل
الب�سرية  املــوارد  لــوزارة  الر�سمي  املتحدث  مب�ساركة 
عدد  اأن  مبينًا  حــمــاد،  اآل  �سعد  االجتماعية  والتنمية 
اململكة  يف  املعطاة   )19 )كوفيد  كورونا  لقاح  جرعات 
كافة  مليون جرعة معطاة يف  اأكــر من 41  اإىل  و�سل 
مراكز لقاح كورونا باملناطق، التي يتجاوز عددها 587 
حتى  اجلرعتني  تلقوا  الذين  عدد  و�سل  فيما  مركزًا،  
االآن اإىل اأكر من 18 مليون و 300 األف �سخ�س. واأكد 

الوبائية يف اململكة والعامل  املوؤ�سرات  اأن  العبدالعايل 
يتقدم  العامل  بــاأن  يحُب�سر  ما  وهــو  االنخفا�س  توا�سل 
منطقة  اأن  م�سيفًا  الــوبــاء،  ملواجهة  بخطوة  خطوة 
اللقاح  من  بجرعتني  املح�سنني  ن�سب  تت�سدر  الباحة 

يف مناطق اململكة بـ 67.0% تليها الريا�س %66.1 
ومكة   ،%65.5 ال�سرقية  املنطقة  ثــم  ومــن 

املكرمة 58.4%، ع�سري 56.1%، الق�سيم 
تبوك   ،%  53.7 جــــازان   ،%55.5

املدينة   ،%51.0 حائل   ،%  53.7
املنورة 50.7%، احلدود ال�سمالية 

،اجلــوف   %48.9 جنــران   ،%  50.5
امل�سارعة  على  وحث   .%48،9

بــا�ــســتــكــمــال الــتــحــ�ــســني 
مـــاأمـــن  اإىل  لـــلـــو�ـــســـول 

اجلائحة،  من  و�سالمة 
اأن االأ�ــســواط  مــوؤكــدًا 

املـــتـــبـــقـــيـــة مــهــمــة 

جدًا، واأن املوؤ�سرات اأثبتت اأن اململكة دائمًا يف املراكز 
املتقدمة على م�ستوى العامل، وكانت اأمنوذجًا يحتذى 
لفريو�س  جــديــدة  حــالــة   44 ت�سجيل  عــن  واأعــلــن  ــه.  ب
املوؤكدة  احلاالت  عدد  اإجمايل  لي�سبح  اأم�س،  كورونا، 
يف اململكة )546926( حالة، من بينها )2277( 
حالة ن�سطة، كما بلغ عدد احلاالت احلرجة 
املــتــعــافــني يف  حــالــة وعـــدد   )244(
باإ�سافة  حالة   )535950( اململكة 
فيما  جــديــدة،  تــعــاف  حــالــة   )58(
حالة،   )8699( الوفيات  عــدد  بلغ 
جديدة.  وفــاة  حــاالت   )5( باإ�سافة 
املتحدث  ــح  اأو�ــس جانبه  مــن 
املـــوارد  لـــوزارة  الر�سمي 
ــتــنــمــيــة  الـــبـــ�ـــســـريـــة وال
اآل  �سعد  االجتماعية 
الــــوزارة  اأن  حــمــاد 
ــعــت جــهــودهــا  ــاب ت

على م�ستوى مناطق اململكة للتاأكد من التزام املن�ساآت 
الوقائية،  والتدابري  االحرتازية  االإجـــراءات  بتطبيق 
ت�سجيل  مت  حيث  رقــابــيــة،  جــولــة   87500 خــالل  مــن 
 . تلقت 3784 بالغًا  كما  املن�ساآت،  1948 خمالفة على 
االإجراءات  خمالفات  اإح�سائية  بلغت  اآخر  �سعيد  على 
كورونا  فريو�س  من  الوقائية  والتدابري  االحــرتازيــة 
"كوفيد - 19" خالل الفرتة من 1443/2/12هـ حتى 
منطقة  و�سجلت  خمالفة.   )19870( 1443/2/18هــــ 
مناطق،  تلتها   ،)8682( بواقع  االأعلى  العدد  الريا�س 
واملدينة   ،)1931( املكرمة  ومكة   ،)2007( ال�سرقية 
واجلـــوف    ،)1540( والــقــ�ــســيــم    ،)1852( املــنــورة 
)1130(، وحائل )1021(، وجازان )391(، و احلدود 
 ،)292( وتبوك   ،)355( والباحة   ،)361( ال�سمالية 
و�ــســددت  خمــالــفــة.   )84( وجنـــران   ،)224( وعــ�ــســري  
ب�سرورة  واملقيمني  املواطنني  على  الداخلية  وزارة 
والتقيد  الــوقــائــيــة  بــــاالإجــــراءات  االلـــتـــزام  مــوا�ــســلــة 

بالتعليمات ال�سادرة من اجلهات املعنية بهذا ال�ساأن.
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الرأي

إنجازات وطموحات

 احتفلت اململكة العربية ال�سعودية قبل اأيام قليلة باليوم الوطني 
الــ)91( لتوحيدها، لت�سطر عاما جديدا من عمر م�سرية م�سرقة 
الأوىل  والــطــمــوح.. وتــر�ــســم مالحمها  بـــالإجنـــازات  وحــافــلــة 
على  و�سار  الله-،  رحمه   - املوؤ�س�س  امللك  دعائمها  واأر�ــســى 
اأبناوؤه -وعززها خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان  دربه 
لي�سنعوا  الله-  الأمــني - حفظهم  العزيز وويل عهده  بن عبد 
بالعزمية والإ�سرار وجمدا حفر على �سخور  ت�سطر  تاريخا 
وجبال هذا الوطن، ليبقى مفخرة تهتدي بها الأجيال وتقتدي 

به ح�سارات هذه الأر�س جياًل بعد جيل. 
�سعار  الوطني حتت  اليوم  بذكري  العام  اململكة هذا  -حتتفل 
"هي لنا دار" يف ظل اإجنازات ح�سارية  يف خمتلف املجالت 
على  كــورونــا  جائحة  فر�ستها  التي  التحديات  رغــم  حتققت 
ظلت  وتاأثرها،  الــدول  من  كثري  تعرثت  ففي حني  كله،  العامل 
�سناعة  يف  الكبار  عظمة  جت�سد  حا�سرة  اململكة  اإجنـــازات 
واملرونة  والكفاءة  امل�ستحيل  وقهر  ال�سعاب  وتذليل  النجاح 
يف وجه املتغريات، والتفوق والريادة يف ال�سدة كما الرخاء.. 
لتوا�سل تطورها على كافة الأ�سعدة لتحدث نه�سة �ساملة يف 
كل املجالت، وتنتزع مكانة متقدمة بني الأمم وال�سعوب كاأهم 

الدول تاأثريا يف املنطقة والعامل.
حتقيق  يف   2030 اململكة  ــة  روؤي جنحت  وتوفيقه  الله  بف�سل 
من  الأوىل  اخلــمــ�ــس  الــ�ــســنــوات  خـــالل  ا�ستثنائية  اإجنـــــازات 
ا�ستجابة  عاملًيا يف  الأوىل  اململكة  كانت  فاقت�ساديا  اإطالقها، 
تقرير  ح�سب  كـــورونـــا..  جلائحة  الأعــمــال  ورواد  احلــكــومــة 
الــ�ــســوق  ت�سنيف  الأعــــمــــال، ومت  لـــريـــادة  الــعــاملــي  املــر�ــســد 
تنمية  بعد  وذلــك  العاملية،  الأ�ــســواق  اأف�سل  �سمن  ال�سعودي 
اأرامكو  �سركة  اأ�سهم  طرح  خالل  من  ال�سعودي  املــال  �سوق 
لالكتتاب، وا�ست�سافت اململكة جمموعة الع�سرين القت�سادية 

بنجاح، ف�سال عن 
حيث  العامة،  ال�ستثمارات  �سندوق  يف  ال�ستثمارات  زيادة 
بنهاية  ريــال  مليار   96 و  عــام 2019،  ريــال  مليار   58 بلغت 
العامة  ال�ستثمارات  برنامج �سندوق  يوا�سل  م،  عام 2020 
ال�سندوق حتت  اأ�سول  نحو م�ساعفة  ثابتة  بخطى  طموحاته 
عام  بنهاية  تراكميًا  �سعودي  ريال  ترييليونات   4 اإىل  الإدارة 
اأكرب �سناديق الرثوة ال�سيادية يف العامل  2025 ليكون اأحد 
ر�سم  يف  مكانته  ير�سخ  مبا  املف�سل،  ال�ستثماري  وال�سريك 

مالمح م�ستقبل القت�ساد العاملي.
و�سمن برنامج جودة احلياة والذي ي�سعي جلعل اململكة من 
اأف�سل الأماكن للعي�س، عرب العتناء بتطوير منط حياة الفرد، 
وحت�سني البنية التحتية جرت اإ�سالحات وا�سعة، تركت تاأثريًا 
ملحوظًا على املواطنني واملقيمني، و�ساهم الربنامج يف حت�سني 
وا�ستحداث  لدعم  الالزمة  البيئة  تهيئة  من خالل  احلياة  منط 
الأن�سطة  يف  واملقيم  املواطن  م�ساركة  تعزز  جديدة  خيارات 

الثقافية والرتفيهية والريا�سية.
)91( عاما واململكة قلب العامل ومهبط الوحي ومنبع الر�سالة 
ت�ستقبل �سيوف الرحمن من جميع اأنحاء العامل لأداء منا�سك 
باحلرمني  وعنايتها  اهتمامها  جــل  وتـــويل  والــعــمــرة،  احلــج 
ال�سريفني واليوم ي�سهد احلرمان ال�سريفان تو�سعات تاريخية 
الله- طاقاتها  اأعزها  الدولة-  التحتية، وجتند  للبنية  وتطويرا 
الدقيق  التنظيم  ومــا  الــرحــمــن،  �سيوف  خلــدمــة  ومـــواردهـــا 
ــعــام و�ــســابــقــه، والــــذي واكــب  والــنــاجــح ل�سعرية حــج هـــذا ال
اململكة  قدرة  دليل علي  اإل  ب�سبب اجلائحة،  ا�ستثنائية  ظروفًا 
كربى  باإقامة  املقد�سة  امل�سوؤولية  هــذه  حتمل  على  وحر�سها 
اأعلى  حققت  احــرتازيــة  اإجـــراءات  وفــق  الإ�سالمية،  ال�سعائر 

معايري �سالمة و�سحة �سيوف الرحمن والعناية بهم.
تكون  ان  بجهودها  اململكة  ا�ستحقت  ال�سحة  جمــال  ويف    
التخ�س�سية  الرعاية  جمال  يف  الرائدة  الــدول  اأف�سل  �سمن 
يف  ال�سحية  الــرعــايــة  بتح�سني  العربي  الــعــامل  م�ستوى  على 
املتنقلة  العيادات  وتد�سني  ال�سعودية  اأنحاء  يف  امل�ست�سفيات 
التي  الإلكرتونية  التطبيقات  وت�سميم  اململكة  اأنحاء  كافة  يف 
املجاين  العالج  وتوفري  للمواطنني،  ال�سحية  اخلدمات  تقدم 
اإعانات  تقدمي  لذلك  بالإ�سافة  كــورونــا،  بفريو�س  للم�سابني 

�سهرية للمت�سررين يف العمل جراء انت�سار الفريو�س، بجانب 
اأداء  تطوير  اإىل  يهدف  ال�سحة” الــذي  “اأداء  برنامج  تنفيذ 
التاأمني  م�سروع  وتنفيذ  بامل�ست�سفيات،  ال�سحية  اخلــدمــات 

لكافة املواطنني.
وخمتلف  مراحله  ب�ستى  التعليم  ق�سية  اململكة  قيادة  و�سعت 
مناهجه �سمن اولوياتها، �سعيا لبناء جيل واعد ميتلك قدرات 
ومـــهـــارات مــتــنــوعــة، وثــقــافــات مــرتــكــزة عــلــى تعليم را�ــســخ، 
ومواكب للتطور التكنولوجي الهائل، حيث تقدمت اجلامعات 
البحث  مراكز  تطوير  ومت  العاملية  الت�سنيفات  يف  ال�سعودية 
م�ساحتها  بزيادة  التعليمية؛  واملن�ساآت  اجلامعات  يف  العلمي 
بها  التعليمية  العملية  متطلبات  وتلبية  ال�ستيعابية،  وقدرتها 
با�ستثمار  كبرية  نقلة  التعليم  و�سهد  الــعــام  اأدائــهــا  لتح�سني 
التقنية يف تطوير التعليم، وذلك من خالل طرق خمتلفة، منها 
ن�سر تطبيقات التعلم الإلكرتوين، والتعلم عن ُبعد ، والهتمام 
النوعية  املبادرات  العديد من  اإ�سافة ايل  باخلارج،  باملبتعثني 
بالبتكار  العلمي والهتمام  التعليم اجلامعي والبحث  لتطوير 

وبرامج الذكاء ال�سطناعي. 
تبقي اململكة العربية ال�سعودية قوة موؤثرة علي م�ستوى العامل 
اأمثلة ذلك  حيث جتــاوزت مبادرتها احلــدود والــقــارات، ومن 
للمناخ  عامليتني  مبادرتني   اأكــرب  عن  العهد  ويل  �سمو  اإعــالن 
البيئة، وهــمــا: »الــ�ــســعــوديــة اخلــ�ــســراء« و»الــ�ــســرق  وحــمــايــة 
روؤية  )وفــق  اململكة  توجه  تر�سمان  حيث  الأخ�سر«  الأو�سط 
2030( واملنطقة نحو حماية الأر�س والطبيعة، وو�سعها يف 
قوي  ب�سكل  وت�سهمان  وا�سحة،  معامل  ذات  طريق  خريطة 
تد�سني،  اي�سا  الأمثلة  ومن  العاملية،  امل�ستهدفات  حتقيق  يف 
ملكافحة  عاملية  �سبكة  لإن�ساء  تهدف  الريا�س" التي  "مبادرة 
يف  حموريا  دورا  لعبت  اململكة  اأن  كذلك  نن�سى  ول  الف�ساد، 
ا�ستقرار اأ�سعار النفط وهو ال�سريان الرئي�سي لقت�ساد العامل.  
اىل ذلك اأ�سهمت املواقف ال�سيا�سية احلكيمة والثابتة للمملكة 
يف جتاوز املنطقة للعديد من التحديات، و�سكلت الدبلوما�سية 
والإ�ــســالمــي  الــعــربــي  لل�سوت  قــويــا  دفــع  عن�سر  ال�سعودية 
وموؤ�س�ساته  منظماته  اختالف  على  العاملي  القرار  دوائــر  يف 
ال�ساحتني  على  جهودها  ال�سعودية  الدبلوما�سية  و�ساعفت 
الإقليمية والدولية عرب انتهاج احلوار والت�ساور وتغليب �سوت 

العقل واحلكمة يف �سبيل درء التهديدات والأخطار واحليلولة 
دون تفاقمها والعمل على تهدئة الأو�ساع وجتنب ال�سراعات 
املدمرة وحل امل�ساكل بالو�سائل ال�سلمية، كما �ساركت اململكة 
ب�سكل كبري يف تقدمي الدعم والإ�سناد امل�ستمر   لدول اجلوار. 
عامليًا  الثالثة  املرتبة  ال�سعودية  الإن�ساين حققت  ال�سعيد  على 
للم�ساعدات  املانحة  الكربى  الــدول  حيث  من  عربيًا  والأوىل 
العامل، مببلغ 841.393.791 مليون دولر  لدول  الإن�سانية 
البي�ساء ململكة اخلري والإن�سانية  اأمريكي، ومل تقف اليادي 
توجه  اأو  لإمـــالءات  تخ�سع  ومل  حــدود،  عند  النبيلة  مواقفها 
جــوارهــا  عــلــى  تقت�سر  مل  تو�سعية،  اأو  �سيا�سية،  لأهــــداف 
اأن  حر�ست  بل  الإ�ــســالمــي،  العربي  امتدادها  اأو  اجلــغــرايف 
تكون �سباقة يف مد يد العون لنجدة اجلميع يف الكوارث التي 
اإدراكــا من اململكة مل�سوؤولياتها نحو املجتمع الدويل  تلم بهم، 

وانطالقا من مبادئها وديدنها يف جندة امللهوف اأين ما كان.
ال�سابقة  املجالت  على  ال�سعودية  التنمية  مظاهر  تقت�سر  ومل 
فح�سب، فثمة جوانب اخرى متثلت بتوفري الرعاية الجتماعية 
وتعزيز  املحلية  املجتمعات  وتــطــويــر  الجتماعي  وال�سمان 
�ساهدة  تظل  امل�سروعات  من  وجملة  املجتمع  يف  املـــراأة  دور 
القومية  امل�ساريع  من  لعدد  التحتية  البنية  تطوير  راأ�سها  على 
وغريها من املنجزات التي ل حت�سي ول يت�سع املجال لذكرها 
بجانب العمل امل�ستمر يف امل�ساريع التي راهنت عليها اململكة 
الأحمر  م�ساريع  البحر  مقدمتها  ويف   ،2030 روؤيــتــهــا   يف 
ونيوم وذا لين،  ومرتو الريا�س، والربنامج الوطني للطاقة 
�سات،  �ساهني  ال�سناعي  والقمر  القدية،  املتجددة،  وم�سروع 

وبرنامج تطوير الدرعية التاريخية.
اأخريا: تبقى ذكرى اليوم الوطني منا�سبة خالدة وحمطة مهمة 
تقف عندها الجيال.. وفر�سة �سانحة لتجديد العهد لقيادتنا 
، والذود  لها  بالنتماء  لنا دار" نفتخر  "هي  احلكيمة، والتي 
ومنجزاتنا..  بتاريخنا  لالعتزاز  عظيمة  ومنا�سبة  ترابها،  عن 
الله  ال�سماء،  �سائلني  عنان  يناطح  الــذي  بطموحنا  والتم�سك 
وال�ستقرار"  الأمــن  عليها  ويدمي  وبالدنا،  قيادتنا  يحفظ  اأن 

والزدهار.
 �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى ال�سودان

السفير على بن حسن جعفر

إيجابيات اليوم 
الوطني وتأثيره

كل األيام لك يا وطني

الواحد  الوطني  اليوم  احتفالت  يف  التفاعل  اأحــدث 
دار"  لنا  "هي  ال�سعودية  العربية  للمملكة  والت�سعني 
ـــداأ مــن خـــادم احلــرمــني  مــن كــافــة اأطــيــاف املجتمع ب
�سعود  ال  عــبــدالــعــزيــز  بــن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني 
وويل العهد الأمني الأمري حممد بن �سلمان ال �سعود 

)حفظهما الله(. 
املحافظات   وحمافظي  املناطق  واأمــراء  الــوزراء  ومن 
واملــ�ــســئــولــني وطـــالب املـــدار�ـــس والــ�ــســيــوخ والــتــجــار  
رجــاًل  و�سيوًخا  �سبابا  واملــواطــنــني  العــمــال  رجـــال 
تــرابــًطــا وقـــوة وزيــــادة يف الوطنية والـــولء  ونــ�ــســاء 
بامل�سوؤولية  والإح�سا�س  والتقدير  واحلــب   والنتماء 
الوطنية والجتماعية  لدارنا اململكة العربية ال�سعودية 
والفكر  واملــال  اجلهد  تبذل  التي   احلكيمة  وقيادتها 
بروؤية  احلديث  الــوطــن   بناء  يف  واخلطط  واحلكمة  
وطنية حتقق  النه�سة غري امل�سبوقة مب�ساريع عمالقة 
وقــوة  العي�س  رغـــد  ا�ــســتــمــراريــة  الــلــه  بــــاإذن  ت�سمن 
الغايل  القت�ساد  والأمــن والمــان يف دارنــا وطننا 

احلبيب.
و�سائل  به  اكت�ست  ما  التفاعل  هــذا  م�ساهدات  ومــن 
لوطننا  حــب  واأقـــوال  واأفــعــال  كلمات  مــن  التوا�سل  

وقيادته.
وكذلك ما قام به بع�س  رجال العمال وجتار الوطن 
الوطني  اليوم  يف  الهدايا  بتقدمي  اإيجابي  تفاعل  من 

وعمل تخفي�سات على ال�سلع التجارية .
ومن امل�ساهدات اأي�سا احتفالت  اجلامعات  واملدار�س  
بنني وبنات  باليوم الوطني واإظهار وبروز الكثري من 
املواهب وزيادة الوطنية يف روح ونفو�س الطالب من 

خالل تر�سيخ حب الوطن  وقيادته .
ال�سعودية  الأ�سر  التفاعل يف  كذلك  امل�ساهدات  ومن 
وال�سيالت  والغـــاين  الأخ�سر  واللب�س  الفرحة  من 
الوطن  توحيد  وبــطــولــة  ملحمة  وق�س�س  الــوطــنــيــة  
بعده  من  امللوك  واأبنائه  الله(  )رحمه  املوؤ�س�س  وجهد 
حتى و�سل اىل عهد امللك �سلمان وويل عهده الأمني 

) حفظهما الله (.
والتفاعل مازال م�ستمر داخلًيا وخارجًيا يف مناظر 
وولئنا   وانتمائنا   حبنا  عن  وتعرب  ومنظمة  مبهجة 

لوطننا الغايل دارنا وقيادته.
اأخــــرًيا احــتــفــالتــنــا يف يــومــنــا الــوطــنــي بــهــذا التميز 
واحلب والفرحة وال�سعادة  تاأكيد  باأننا �سعب حمب 
جبال  وبــقــوة  املــر�ــســو�ــس  كالبنيان  مــرتابــط  جــبــار 
طويق وبروؤية طموحة وبهمة عالية نرتقي بها بدارنا 

ون�سارع بها ايل فوق هام ال�سحب.
lewefe@hotmail.com

وع�سقًا  حبًا  الأفئدة  اإليها  تهوي  التي  البقعة  تلك  هو  الوطن 
و�سوقًا والذي ُيفتدى بالروح واملال والولد وهو املالذ الآمن 
دجى  لنا  لتنري  حولها  نلتف  التي  واملــنــارة  املنيع  واحل�سن 

الليل.
اليوم الوطني منا�سبة غالية على القلب، فهو يرمز لليوم الذي 
توحدت يف هذه الأجزاء املرتامية الأطراف هنا وهناك حتت 
راية واحدة وهدف واحد وقلب واحد ينب�س يف كل الأجزاء، 
تاأ�سي�س  مراحل  معها  ونعي�س  الذكريات  ن�سرتجع  ويجعلنا 
هذا الكيان على يد املوؤ�س�س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
بعده  من  اأبــنــاوؤه  ا�ستطاع  وكيف  ثــراه  الله  طيب  �سعود  اآل 
املحافظة على هذا الوطن الذي نفتخر ونفاخر فيه وباإجنازاته 
التي اأ�سبحت ل تعد ول حت�سى وهي كذلك اأكرب من احللم 
الــوطــن �ساهدة على نه�سة  هــذا  اأر�ـــس  مــن  تــراب  فكل ذرة 
الكبرية  امل�ساحة  هذه  على  عطفًا  قبل  من  ت�سهده  وتطور مل 

وال�سا�سعة التي قل ما جتدها يف اأماكن اأُخرى.
الوطن الآمن امل�ستقر نعمة ل تقدر بثمن لذلك ُقدم الأمن يف 
َلّى  ال�سرب على ال�سحة والغذاء. فقد َقاَل َر�ُسوُلنا الكرمي �سَ
، ُمَعاًفى يفيِ  هيِ ْربيِ ًنا يفيِ �سيِ ْنُكْم اآميِ َبَح ميِ َم "َمْن اأَ�سْ ُه َعَلْيهيِ َو�َسَلّ الَلّ
ْنَيا" والأمن  الُدّ َلُه  يَزْت  ا حيِ َ مَنّ َفَكاأَ هيِ ،  َيْوميِ ْنَدُه ُقوُت  هيِ ، عيِ َج�َسديِ
وطننا  يف  اآمنا  اللهم   ، الوطن  يف  الأمــن  تعني  ال�سرب  يف 
واأحفظنا من كل �سر واأجعل وطننا دائمًا يف خري واإىل خري 

وكل الأيام لك يا وطني .
manjaber@gmail.com

محمد لويفي الجهني

الحد من الدعاوى الكيدية
حماية  �سلطة  هــو  الــقــ�ــســاء  لأن  التقا�سي  حــق  الــنــظــام  كــفــل 
النف�س واملال  الظلم والعدوان، واملحافظة على  احلقوق ومنع 
املجتمع،  والأمــان وال�ستقرار يف  الأمن  العدل ون�سر  باإقامة 
الدعوى احلقيقي  يكون هدف  ا�ستثناءات ل  فهناك  ذلك  ومع 
هو املطالبة بحقوق م�سروعة بل يكون الهدف منها هو اإحلاق 
ال�سرر والأذيــــة لــالآخــريــن، وخــري مــثــال على ذلــك الــدعــاوى 

الكيدية.
التي  الــدعــاوى  اأنــواع  من  نــوع  باأنها  الكيدية  الدعوى  تعرف 
حقيقي،  بحق غري  للمطالبة  عليه  املدعى  فيها  املدعي  يقا�سي 
التي ل يهدف �ساحبها مل�سلحة  الدعوى  باأنها  اأي�سا  وتعرف 
ماله  لأخــذ  بخ�سمه  الإ�ــســرار  يريد  واإمنـــا  م�سروعة  قانونية 
به، وتقدم هذه  الت�سهري  او  اأو لإزعاجه وم�سايقته  بغري حق 
الق�ساة  ا�سغال  يف  وتت�سبب  النفو�س  �سعاف  من:  الدعاوى 

والنا�س.
ن�س نظام املرافعات ال�سرعية على عدم قبول الدعوى الكيدية 
وتعزير �ساحبها حيث ن�ست املادة الثالثة: )ل يقبل اأي طلب 
ظهر  ان  م�سروعة،  قائمة  م�سلحة  ل�ساحبه  تكون  ل  دفــع  اأو 
رف�سها،  عليها  كيدية وجب  اأو  الدعوى �سورية  اأن  للمحكمة 
ولها احلكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير(، كما ن�ست قواعد 
احلد من اآثار ال�سكاوى والدعاوى الكيدية والدعاوى الباطلة 
يف املادة الرابعة: )من تقدم بدعوى كيدية خا�سة وثبت فيما 
بعد كذب املدعي فعلى القا�سي اأن ينظر يف تعزيره، وللمدعى 
هذه  ب�سبب  �ــســرر  مــن  حلقه  عما  بالتعوي�س  املطالبة  عليه 

الدعوى(.
:)رد  هــي  الكيدية  الــدعــوى  عقوبة  ــاأن  ب �سبق  ممــا  لنا  يت�سح 
الذي  العــتــذار  تقدمي  اأو  مــادي  بتعوي�س  واملطالبة  الــدعــوى 
املخت�سة  اجلهة  او  الــدعــوى  مــن  املت�سرر  ال�سخ�س  يــحــدده 
القا�سي  قبل  من  املنا�سبة  التقديرية  العقوبة  يكون حتديد  اأو 

هذا  تكرار  عــدم  على  التعهد  تقدمي  مع  التوبيخ  اأو  بالتاأنيب 
تقدير  ح�سب  متفاوتة  ملــدة  ال�سجن  اأو  امل�ستقبل،  يف  الفعل 

القا�سي وفق ما يراه منا�سبًا(.
املقدمة  الــدعــوى  ان  لإثــبــات  توافرها  الــواجــب  ال�سروط  ومــن 
اأن  اإقــرار املدعي من جانبه  دعــوى كيدية: 1/ الإقـــرار: وهو 
كيدية  دعــوى  عليه هي  املدعى  برفعها �سد  قام  التي  الدعوى 
لالإ�سرار باملدعى عليه وينفي اأي حق له يف الدعوى.2/ احلق 
اأن يكون قد �سبق احلكم فيه. 3/  الذي يطلبه املدعي: فيلزم 
تكرار تقدمي الــدعــاوى بــدون وجــه حــق. 4/ عــدم توفر دليل 
رفع  �سروط  اإىل  اإ�سافة  الــدعــوى،  يف  اأحقيته  يثبت  وا�سح 

الدعوى الأ�سلية، وهي: 1. ال�سفة 2. امل�سلحة 3. الأهلية.
الكيدية  الدعاوى  وقد مت ايجاد احلل الذي �سيحد من تقدمي 
1443/1/3هــــ،  بتاريخ  ال�سادر  الق�سائية  التكاليف  بنظام 
واملتمثل يف  الــواقــع  واجلــور  الظلم  ينهي  ان  ناأمل يف  الــذي 
الدعاوى الكيدية ومعاقبة من يحاول ا�سغال النا�س بدون وجه 

حق لالإ�سرار بهم واذيتهم.
حمامية
@NUJOODQASSIM

نايف جابر البرقاني

يف ظالل القانون

نجود عبد اهلل قاسم

 اقتصاد المعرفة في حياة المجتمعات
اإن اقت�ساد املعرفة اأو القت�ساد القائم على املعرفة قد برزت مالحمه 
حاليًا حيث ظل ينمو مبعدلت �سريعة على نطاق دويل كبري اإىل اأن 
اأ�سبح وجوده واقعًا مع القت�ساد التقليدي ب�سقيه الزراعي القائم 
على املوارد الأولية وال�سناعي املعتمد على الطاقة من كهرباء وغاز 
وطاقة نووية وغريها.  ولقد �ساهمت تقنية املعلومات ب�سكل كبري 
يف بلورة القت�ساد املرتكز على املعرفة، حيث يعرفه البنك الدويل 
وا�ستثمارها  للمعرفة  الأمثل  ال�ستخدام  يحقق  الذي  بالقت�ساد 

بفعالية لتحقيق التنمية القت�سادية والجتماعية.
ويف ظــل اقــتــ�ــســاد املــعــرفــة فــقــد اأ�ــســحــت املــعــلــومــات مــن ال�سلع 
الرئي�سية للمجتمع، حيث يتم حتويلها اإىل اأمناط رقمية على �سكل 
نظم وخدمات املعلومات لت�سبح دعائم لقت�ساد املعرفة، ذلك اأن 
التجاري  التبادل  وعملية  بالب�سائع  فقط  معنيًا  يعد  مل  القت�ساد 
املعرفة واملعلومات  مبنيًا على  اقت�سادًا  اأ�سحى  واإمنا  للمنتجات، 
اخلدمات  وت�سويق  اإنــتــاج  ميزة  اأك�سبه  ممــا  اخلــدمــات،  وتــقــدمي 
البحوث  العاملية.  وت�سري بع�س  بوترية متنامية نحو  واملعلومات 
القت�سادية اإىل العالقة القوية بني تطور القدرات العلمية والتقنية 
فيها، ويقدر  النمو القت�سادي والجتماعي  للدولة وبني معدلت 
النمو  من  اأكــرث من 5 %  اأن  ال�سدد  هذا  القت�ساديني يف  بع�س 

اإىل  عائد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الفرد  لدخل  الرتاكمي 
التقدم التقني الأمريكي.

اإن جمتمع املعلومات يرتكز يف تطوره على املعلومات واحلا�سبات 
على  تنطوي  فكرية  تقنية  باعتبارها  الت�سال،  و�سبكات  الآلــيــة 
�سلع وخدمات جديدة، مع ا�ستمرار القوة العاملة املعلوماتية التي 
وت�سويق  وتوزيع  ون�سر  ومعاجلة  اإنتاج وجتهيز  بعملية  ت�سطلع 

ب�سمة  يرتكز  املجتمع  هذا  اأ�سحى  حيث  واخلدمات،  ال�سلع  هذه 
و�سلعة  ا�ستثماري  كمورد  الكثيفة  املعلومات  تلك  على  جوهرية 
حيث  العاملة،  الــقــوى  ل�ستيعاب  وجمـــال  وخــدمــة  ا�سرتاتيجية 
حتولت تقنية املعلومات واملعرفة من تقنية كثيفة الطاقة اإىل تقنية 

كثيفة العمالة، حتى برزت اأخريًا كتقنية كثيفة املعرفة.
واأخل�س اإىل اأن اقت�ساد املعرفة يعتمد ب�سفة اأ�سا�سية على توليد 
نتائج  اإىل  للو�سول  ا�ستثمارها  ثم  ومن  املعلومات  ون�سر  وجمع 
معينة، ويف هذا ال�سدد فاإن جناح كثري من املن�ساآت رهني  مبدى 
معدلت  رفــع  بغية  تطويعها  ثــم  ومــن  املعرفة  جمع  يف  فعاليتها 
القت�ساد  اإن  بل  جــديــدة،  وخــدمــات  �سلع  وتوليد  لديها  الإنــتــاج 
تتبدل  التي  املعرفة  �سبكات  توجهه  اأ�سبحت  الراهنة  املرحلة  يف 
فيها املعلومات بوترية �سريعة حيث هناك �سبكات �ستى للمعرفة، 
مثل �سبكات املعرفة اخلا�سة باجلامعات و�سبكات مراكز البحوث 
و�سبكات ال�سناعات املختلفة وغريها، وقد اأ�سحى املجتمع الذي 
يتخلف عن تطويع تلك ال�سبكات لتحقيق اأهدافه، جمتمعًا متاأخرًا 

عن الركب القت�سادي برمته.
باحثة وكاتبة �سعودية

 م�سوار

د.جواهر بنت عبد العزيز النهاري
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الريا�س:

 فرن�سا �سريك ا�سرتاتيجي للمملكة ..الفالح:

 30 مليار ريال استثمارات "توتال" في السعودية
الريا�س - البالد  

قال وزير اال�ستثمار املهند�س خالد الفالح، اإن اال�ستثمارات 
الفرن�سية يف اململكة لها عدة م�سارات منها قطاعا الطاقة 
توتال  �سركة  اأن  اإىل  م�سريا   ، البرتوكيماوية  واملـــواد 
الفرن�سية لديها اأحد اأكرب امل�ساريع ال�سناعية اال�ستثمارية 

باجلبيل،  �ــســاتــورب  مــ�ــســروع  وهــو  اململكة  يف 
هو  لــه  مكمل  جــديــد  م�سروع  ال�سركة  ولـــدى 

اأكرث  اإىل  فيه  اال�ستثمارات  اأمــريال، وت�سل 
من 30 مليار ريال ، باالإ�سافة اإىل م�ساريع 
مكملة لها يف �سال�سل قيمة متعددة ، موؤكدا 
للمملكة  ا�سرتاتيجي  �سريك  فرن�سا  اأن 
القطاعات  ويف  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على 

ال�سحية والتعليمية والبيو تكنولوجية 
وقطاع الطاقة.

  جاء ذلك على هام�س 
ــتــعــاون  مــنــتــدى ال

اال�ــســتــثــمــاري 

واالقت�سادي الذي عقد يف باري�س، بتنظيم من احتاد 
رجال االأعمال الفرن�سي وعدد من اجلهات ال�سعودية.

املتجددة  الطاقة  �سركات  اأن  اال�ستثمار  واأو�سح وزير 
اململكة،  يف  اال�ستثمار  على  جــدا  مقبلة  الفرن�سية 
ب�سكل  تعمل  وكلها  وتــوتــال،  اإجنـــي  �سركات  ومنها 
اأخرى  م�ساريع  على  للح�سول  اململكة  كبري يف 
حمطات  �ستفتتح  تــوتــال  �سركة  واأن   ،
�سحن  وحمـــطـــات  الــــوقــــود  تـــوزيـــع 
من  ال�سعودية،  يف  قريبًا  كهربائي 
اأرامــكــو  مــع  م�سرتك  م�سروع  خــالل 

ال�سعودية.
ــجــارة  ــت ــــال وزيـــــر ال مـــن جـــانـــبـــه، ق
ري�سرت،  فرانك  الفرن�سي  اخلارجية 
بـــداأت  الفرن�سية  الــ�ــســركــات  اإن 
بالعمل يف جماالت خمتلفة 
تنفيذ  يف  لــلــمــ�ــســاركــة 

روؤية اململكة.

تعزيز سوق التمويل العقاري 

تمويل مشاريع زراعية جديدة

الريا�س - البالد
اململوكة   ، العقاري  التمويل  الإعــادة  ال�سعودية  ال�سركة  وّقعت 
بالكامل ل�سندوق اال�ستثمارات العامة - اتفاقية �سراكة مع البنك 
ال�سعودي الفرن�سي بهدف اإعادة متويل جزء من حمفظة التمويل 
العقاري التابعة للبنك، اإذ تاأتي االتفاقية امتدادًا التفاقية �سابقة 
للبنك لتوفري  بني اجلانبني ل�سراء حمفظة متويل عقاري تابعة 
�سيولة طويلة االأجل ل�سوق االإ�سكان املحلي �سمن دور ال�سركة 

يف دعم املمولني باململكة لتطوير �سوق متويل عقاري ثانوي.
الإعــادة  ال�سعودية  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  االتفاقية  ووقــع 
التمويل العقاري فابري�س �سو�سيني، ومن جانب البنك الع�سو 
تعد  حيث  فايز،  حممد  ريان  الفرن�سي  ال�سعودي  للبنك  املنتدب 
�سمن  اجلهتني،  بــني  امل�ستمر  للتعاون  امــتــداد  االتفاقية  هــذه 
و�سركات  البنوك  مــن  عــدد  مــع  ال�سراكة  اتفاقيات  مــن  �سل�سلة 
�سوق  وا�ــســتــقــرار  منــو  لتعزيز  اململكة  يف  الــعــقــاري  التمويل 
التمويل العقاري ال�سكني ومتكني االأ�سر ال�سعودية من احل�سول 
على متويل �سكني مي�سر ومنخف�س التكلفة، مبا ي�سهم يف زيادة 

ن�سبة التملك ال�سكنية.
ال�سراكات  تعزيز  اأن  لل�سركة   التنفيذي  الرئي�س  ــح  واأو�ــس
اأ�سا�سية  ركــيــزة  متثل  العقاريني  املمولني  مــع  االأجـــل  طويلة 
م�ستمرة  عالقات  بناء  اإىل  الرامية  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  �سمن 
التكلفة وتنويع  مي�سور  االإ�سكان  لتوفري  التمويلية  مع اجلهات 
اخليارات التمويلية لالأ�سر ال�سعودية، ما ي�سهم يف زيادة ن�سبة 
�سوق  بناء  يف  املتمثل  ال�سركة  هــدف  مع  متا�سيًا  املنازل  متلك 

ثانوي قوي يف اململكة.

جدة - البالد
فهد  بن  "منري  االأ�ستاذ  الزراعية  التنمية  �سندوق  عــام  مدير  قــال 
ال�سهلي"، اإن موافقات التمويل بلغت منذ بداية العام احلايل حتى 

�سهر �سبتمرب احلايل نحو 1.78 مليار ريال.
كان  كورونا،  جائحة  بداية  منذ  اأنه   ، لل�سندوق  بيان  يف  واأ�ساف 
القطاع  على  ال�سلبية  االآثــار  من  التخفيف  يف  بارز  دور  لل�سندوق 
الزراعي وذلك من خالل املبادرات التي قدمها بالتن�سيق مع �سندوق 

التنمية الوطني والبالغة نحو 2.45 مليار ريال.
واأ�سار ال�سهلي اإىل اأن ال�سندوق وافق على 23 طلبًا �سمن مبادرة 
اإجمالية جتاوزت 1.71  الزراعية بقيمة  املنتجات  متويل ا�سترياد 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  حتفيز  مبادرة  وكذلك  ريــال،  مليار 
بقيمة 650 مليون ريال، حيث وافق ال�سندوق على متويل عدد 71 

قر�سًا بقيمة اإجمالية جتاوزت 462 مليون ريال. 
االأق�ساط واملديونيات  تاأجيل  مبادرة  امل�ستفيدين من  اأن عدد  وبني 
ال�سغرية  املن�ساآت  بقطاع  املتخ�س�سة  امل�ساريع  لقرو�س  امل�ستحقة 
م�ستفيدًا وبعدد  يقارب من 4395  ما  بلغ  اأ�سهر   6 ملدة  واملتو�سطة 
اإىل 150  اإجمالية و�سلت  اأق�ساط موؤجلة بلغ 4752 ق�سطًا، بقيمة 

مليون ريال. 

761 مليون ريال لمستفيدي "سكني"
 الريا�س - البالد

يف  ريال  مليون   761 من  اأكرث  العقارية  التنمية  �سندوق  اأودع   
ح�سابات م�ستفيدي "�سكني" من وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية 

واالإ�سكان و"ال�سندوق العقاري" ل�سهر �سبتمرب اجلاري.
واأو�سح الرئي�س التنفيذي من�سور بن ما�سي، اأن اإجمايل الدعم 
لهذا ال�سهر ُخ�س�س الأرباح عقود التمويل العقاري املدُعوم، الفتًا 
منذ  "�سكني"  م�ستفيدي  ح�سابات  يف  اأُودع  ما  اإجمايل  اأن  اإىل 
اإعالن برنامج التّحول يف يونيو 2017م حتى �سبتمرب اجلاري 

جتاوز 31 مليار ريال.
االإلكرتونية  اخلدمات  تقدمي  يف  التكاملية  اأن  ما�سي  بن  واأفــاد 
بني "ال�سندوق العقاري" ومنظومة االإ�سكان واجلهات التمويلية 
من امل�سارف و�سركات التمويل والتطوير والعقاري ياأتي بهدف 
خالل  من  املالئم  امل�سكن  لتملك  امل�ستفيد  رحلة  وتب�سيط  ت�سهيل 
القر�س  لربنامج  وال�سكنية  التمويلية  اخليارات  من  اال�ستفادة 
العقاري مدُعوم االأرباح بن�سبة ت�سل اإىل 100 %، موؤكدًا حر�س 
يحقق  مبــا  مــوعــده،  يف  ال�سهري  الــدعــم  اإيـــداع  على  ال�سندوق 
– لزيادة  م�ستهدفات برنامج االإ�سكان -اأحد برامج روؤية 2030 

ن�سبة متلك االأ�سر ال�سعودية ملنازلها 70 % بحلول العام 2030.

صفقات العقارات التجارية 
تقود ارتفاع السوق

جدة - البالد
ارتفعت قيمة ال�سفقات العقارية خالل �سهر حمرم 
املا�سي بن�سبة 19 %، حيث بلغ عددها  نحو 20.9 
مقارنة  ــال،  ري مليار   15.59 بقيمة  �سفقة،   األــف 
بنف�س الفرتة من العام املا�سي والتي بلغت اآنذاك 

نحو 13.12 مليار ريال.
 ، العدل  وزارة  عن  ال�سادرة  البيانات  وبح�سب   
يعود ارتفاع ال�سفقات العقارية خالل �سهر املحرم 
بن�سبة  التجارية  العقارية  ال�سفقات  ارتفاع  اإىل  ـ، 
بنف�س  مقارنة  ريــال  مليار   5.2 اإىل  لت�سل   %  93
�سجلت  بينما   ، املا�سي  الهجري  العام  من  الفرتة 
 6 بن�سبة  انخفا�سا  ال�سكنية  العقارية  ال�سفقات 
ال�سفقات  مليار ريال، وبلغت  اإىل 9.09  لت�سل   %

الزراعية وال�سناعية نحو 1.29 مليار ريال.
على  متت  التي  العقارية  ال�سفقات  وا�ستحوذت   
�سهر  خــالل  االأكـــرب  احل�سة  على  االأرا�ــســي  قطع 
القيمة  مــن   %90.6 بن�سبة  وذلــك  املا�سي  حمــرم 
تلتها  ريــال،  مليار   14.1 نحو  لتبلغ  االإجمالية، 
بنحو  الزراعية  االأرا�سي  على  العقارية  ال�سفقات 

653.4 مليون ريال.
عليها  متت  التي  العقارات  م�ساحة  يخ�س  وفيما 
ارتفاعا  �سجلت  فقد  حمــرم،  �سهر  خالل  ال�سفقات 
بن�سبة 198% لت�سل اإىل 529.3 مليون مرت مربع 
بلغت  اإذ  املا�سي،  العام  من  نف�سه  بال�سهر  مقارنة 

م�ساحتها اآنذاك 177.5 مليون مرت مربع.
قيمة  حيث  مــن  ن�ساطا  االأكـــرث  للمدن  وبالن�سبة   
خالل  والتجارية(  )ال�سكنية  العقارية  ال�سفقات 
نف�س الفرتة ، فقد كانت الريا�س هي االأعلى بقيمة 
مليار   2.21 بنحو  جدة  تلتها  ريــال،  مليار   6.88

ريال.

 ربط مخالفات المقاولين بالتصنيف اإللكتروني
جدة - البالد

واالإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  بداأت 
بالنظام  املقاولني  على  امل�سجلة  املخالفات  ربــط   ،

االإلكرتوين للت�سنيف. 
اأن  "تويرت"،  على  تغريدة  يف  الــوزارة  واأو�سحت 
واإ�سدار  املقاولني  ت�سنيف  درجــات  على  يوؤثر  ذلك 
للمقاول  ميكن  ــه  اأن اإىل  م�سرية  البلدية،  الرخ�س 
من�ساأته  عــلــى  املــر�ــســودة  املــخــالــفــات  مــن  التحقق 

وت�سحيح و�سع خمالفتها. 
 وكان جمل�س الوزراء قد وافق يف اأغ�سط�س املا�سي 
النظام  يعتمد  حيث  املقاولني،  ت�سنيف  نظام  على 

اجلديد على عدة تقييمات هي:
الفنية  التخ�س�سات  وي�سمل  الــفــنــي:  التقييم   -  
اخلــربة  �سنوات  للقطاع،  طبقا  باملن�ساأة  للعاملني 
للعاملني،  االأجــور  م�ستوى  املن�ساأة،  داخل  للكوادر 
العامالت  ال�سعوديات  ون�سبة  الــتــوطــني،  ون�سبة 

باملن�ساأة. 
االإداريــــة،  احلوكمة  ي�سمل  االئــتــمــاين:  التقييم   -  
واالأ�سول  املن�ساأة،  دخل  وم�سادر  املخاطر،  واإدارة 
االأداء  تقارير  ون�سر  للمن�ساأة،  واملتغرية  الثابتة 

الدورية. 

وي�ستهدف النظام 7 قطاعات وهي: الت�سييد والبناء، 
واالتــ�ــســاالت  واخلـــدمـــات،  وال�سيانة  والت�سغيل 
واملعار�س  العقاري،  والتطوير  املعلومات،  وتقنية 
الهند�سية  اال�ست�سارية  واملــنــ�ــســاآت  واملـــوؤمتـــرات، 

وقطاع التغذية واالإعا�سة. 

مجموعة الزاهد تطلق "ال للبالستيك"
جدة - البالد

"ال  مــبــادرة  الــزاهــد  �سركات  جمموعة  اأطلقت   
حيث  الواحد"  ــتــخــدام  ــس اال� ذو  للبال�ستيك 
اتخذت املجموعة قرارًا  با�ستبدال جميع املواد 
مبنتجات  الواحد  اال�ستخدام  ذات  البال�ستيكية 
جميع  نــطــاق  على  للبيئة  و�سديقة  م�ستدامة 
�سركات املجموعة داخل وخارج اململكة العربية 

ال�سعودية بنهاية عام 2022.
باأهمية  ووعيها  املجموعة  اأهــداف  مع  ومتا�سيًا 
ف�سيتم  م�ستدامة،  مبــمــار�ــســات  البيئة  حماية 
ا�ستبدال املواد البال�ستيكية التي يتم ا�ستخدامها 

بحلول  املجموعة  �سركات  فروع  يف  ملرةواحدة 
له دور كبري يف  للبيئة، والذي �سيكون  �سديقة 

حتقيق التاأثري االإيجابي املطلوب.
واأ�ساف الرئي�س التنفيذي للمجموعة زيد حممد 

علم  على  جميعا  اأنــنــا  يقني  على  "اإنني  زاهـــد: 
البال�ستيكية  النفايات  تلحقها  التي  باالأ�سرار 
التي  املدى  بعيدة  ال�سلبية  واالآثــار  علىبيئتنا. 
تعر�س احلياة الفطرية يف الرب والبحر للخطر، 
وتلحق  الطبيعية  واملناظر  ال�سواحل  وت�سوه 
هذه  عن  التغا�سي  اإن  نحب.  ومبــن  االأذى  بنا 
وعلى  كوكبنا  على  مدمرة  تــاأثــريات  له  امل�سكلة 
االأجيال القادمة، ومن خالل حتقيق هدفنا بجعل 
اال�ستخدام  ذات  البال�ستيك  من  خالية  �سركاتنا 
الواحد، نكون قد حققنا االأثر االإيجابي الوا�سح 

على حميطنا وجمتمعنا وكوكبنا.
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بريوت - البالد
الله"  "حزب  خــداع  الإيــرانــيــة  احلكومة  ف�سحت 

�سحنات  اأن  عن  حديثه  زيــف  وك�سفت  للبنانيني، 

من  هدية  كانت  طهران  من  و�سلت  التي  الــوقــود 

املاليل لل�سعب اللبناين، اإذ اأكد ع�سو جلنة الطاقة 

يف الربملان الإيراين هادي بيكي جناد، اأن الوقود 

جمانيا،  يكن  مل  لبنان  اإىل  اأر�سل  الــذي  الإيـــراين 

يخادع  الله  حزب  اأن  ليوؤكد  الثمن،  مدفوع  واإمنــا 

البالد  ويعر�ض  املـــاليل،  مــن  للتقرب  اللبنانيني 

املحظور  الإيــراين  النفط  ب�سراء  العقوبات  خلطر 

من قبل الوليات املتحدة الأمريكية.

و�سلت  الــوقــود  �سحنات  اأمـــوال  اإن  جنــاد  وقـــال 

تكن  مل  ال�سحنات  اأن  مــكــررا  طــهــران،  اإىل  فعليا 

اإيـــران  مــوقــع  نقل  مــا  بح�سب  جمانية،  بالتاأكيد 

اإنرتنا�سيونال. وكانت �سهاريج الوقود الإيراين، 

دخلت الأرا�سي اللبنانية منت�سف ال�سهر اجلاري 

ال�سامتة،  الدولة  مــراأى  حتت  �سوريا،  من  قادمة 

ويف غياب اأي ت�سريح اأو تعليق ر�سمي. و�سمت 

ب�سعة  �سهريجًا،   80 مــن  قافلة  الأوىل  ال�سحنة 

خمازن  يف  حمولتها  اأفرغت  ليرت،  ماليني  اأربعة 

التابعة  بعلبك،  مــديــنــة  يف  "الأمانة"  حمــطــات 

قائمة  على   2020 العام  منذ  واملدرجة  الله  حلزب 

لحقًا  توزيعها  يتم  اأن  قبل  الأمريكية،  العقوبات 

وفـــق لئــحــة اأولـــويـــات حــددهــا احلـــزب املــدعــوم 

انتقادات  مع  اخلطوة  تلك  ترافقت  بينما  اإيرانيا، 

النفط  تهريب  بدل  اأنه  البع�ض  اعترب  حادة، حيث 

من اإيران املعاقبة دوليا، كان احلري على حزب الله 

وقف تهريب اأن�ساره وجماعته للبنزين كما غريه 

املعابر  عرب  �سوريا  اإىل  والب�سائع  امل�ستقات  من 

غري ال�سرعية التي يعرفها متاما، ويغطيها.

انت�سرت  الــتــي  املــ�ــســاهــد  عــلــى  نــا�ــســطــون  وعــلــق 

لعنا�سر احلزب وهو يطلقون الر�سا�ض يف الهواء 

بالقرب من �ساحنات الوقود، مت�سائلني عن الكارثة 

الر�سا�سات  تلك  اإحــدى  اأن  لو  �ستقع  كانت  التي 

الطائ�سة حطت عند خزان ال�سهريج، فيما اعتربت 

ملن�سب  بــايــدن  جــو  الأمــريــكــي  الرئي�ض  مر�سحة 

اأن �ساحنات  ليف،  باربرا  م�ساعد وزير اخلارجية 

النفط الإيراين جمرد حيلة من حزب الله املدعوم 

اإيرانيا بهدف حت�سني �سمعته، موؤكدة اأنها لن حتل 

م�ساكل لبنان العميقة يف الطاقة والقت�ساد.

ويـــعـــاين لــبــنــان يــعــاين مــنــذ اأ�ــســابــيــع مـــن اأزمـــة 

املــواطــنــون يف  حمــروقــات حــــادة، حــيــث ينتظر 

طوابري طويلة اأمام حمطات الوقود التي اعتمدت 

واملـــازوت،  البنزين  تــوزيــع  يف  التقنني  �سيا�سة 

الإيـــراين  للنفط  الله  �ــســراء حــزب  اأثـــار  يف وقــت 

ــعــة مـــن مـــن اجلــمــيــع  ــس انـــتـــقـــادات �ــســيــا�ــســيــة وا�

موؤكدين رهن احلزب البالد لطهران، بينما اأعلنت 

ال�سلطات اللبنانية مرارًا اأنها ملتزمة يف تعامالتها 

الدولية  العقوبات  خــرق  عــدم  وامل�سرفية  املالية 

والأمريكية املفرو�سة.

"حزب اهلل" يخدع اللبنانيين.. وطهران تفضحه

طهران - البالد 
يف  املوت  حد  ال�سيا�سيني  باملعتقلني  التنكيل  ي�ستمر 

بالإعالن  ال�سلطات  ترواغ  بينما  الإيرانية،  ال�سجون 

عـــن حتــقــيــقــات وهــمــيــة حـــول حـــــوادث الــقــتــل دون 

�سابقًا  حدث  مثلما  الوقت،  مرور  مع  نتائجها  اإظهار 

قتل  اإذ  م�ستمرة،  ال�سجناء  اأهــايل  معاين  تــزال  ول 

املوقوفني يف �سجن بجنوب طهران، وفقا  اثنان من 

م�سريين  الإيرانية،  ال�سجون  منظمة  يف  مل�سوؤولني 

اإىل اأن ال�سلطات حتقق يف الأ�سباب كعادتها. واأعلنت 

منظمة ال�سجون ت�سكيل جلنة للتحقيق يف وفاة اأمري 

22 عاما  العمر  الذي يبلغ حامتي من  ح�سني حامتي 

ويعمل يف بازار بطهران، واأوقف على خلفية اإ�سكال 

اإ�سافية،  تفا�سيل  تقدمي  دون  من  اآخــر  �سخ�ض  مع 

تاأكيد وفاة  "قانون" الإيرانية. وياأتي  وفق �سحيفة 

حامتي، بعد اإعالن رئي�ض منظمة ال�سجون الإيرانية 

حممد مهدي حاج حممدي، اأنه اأمر بالتحقيق يف وفاة 

موقوف اآخر يف ال�سجن نف�سه، هو �ساهني نا�سري، 

موؤكدا وفقات ملوقع "ميزان اأونالين" التابع لل�سلطة 

م�سريًا  ال�سرعي،  الطب  لدى  حتقيق  فتح  الق�سائية، 

هذا  ب�ساأن  النهائي  التقرير  ن�سر  بانتظار  اأنهم  اإىل 

املعروف  الــكــربى،  طــهــران  �سجن  ويقع  املــو�ــســوع. 

كلم   30 نحو  بعد  على  "ف�سافويه"،  با�سم  اأيــ�ــســا 

منظمة  رئي�ض  اأكــد  فيما  العا�سمة،  من  اجلنوب  اإىل 

م�سلحة  يف  عنا�سر  ارتــكــاب  الإيــرانــيــة  ال�سجون 

و�سفه،  حــد  على  مقبولة  غــري  ممار�سات  ال�سجون 

اأ�سرطة  البالد،  خارج  اإعــالم  و�سائل  ن�سر  اأعقاب  يف 

العا�سمة،  ب�سمال  اإويـــن  �سجن  داخــل  يف  م�سّورة 

اأظهرت تعر�ض موقوفني لل�سرب و�سوء املعاملة.

�سجن  داخــل  من  انت�سرت  م�سورة  مقاطع  اأن  يذكر 

انتهاكات  اأظــهــرت  الــبــالد  يف  ال�سيت  �سيئ  اإيــفــني 

القرا�سنة  من  جمموعة  ن�سرتها  املعتقلني  بحق  عدة 

اخرقت كامريات املراقبة يف ال�سجن من اأجل ت�سليط 

ـــذي يــرتــكــب بــحــق ال�سجناء  ال الــظــلــم  الــ�ــســوء عــلــى 

الأمم  وتــ�ــســدر  ــبــالد.  ال يف  املــعــار�ــســني  واملعتقلني 

املتحدة ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإن�سان، 

بالرد  فيما تكتفي طهران  اإيران،  تقارير دورية تدين 

باأنها م�ستهدفة، يف وقت ت�ستمر فيه يف انتهاك كرامة 

ال�سجناء، وتعدمهم بدم بارد دون حماكمة يف الغالب. 

وتعلن وفيات يف ال�سجن جراء حجج خمتلفة.

كابل - البالد
ارتفعت املخاوف من قمع الن�ساء يف اأفغان�ستان بعد 

دفع  ما  الدولة،  مفا�سل  على  طالبان  حركة  �سيطرة 

وحمالت  تظاهرات  لإطــالق  الأفغانيات  من  العديد 

الن�سائي،  القمع  ملــواجــهــة  الــتــوا�ــســل  مــواقــع  على 

حلظة  احلركة  بها  تعهدت  التي  بحقوقهن  مطالبات 

ت�سلمها مقاليد احلكم.

واأطلقت املوؤرخة الأفغانية - الأمريكية بهار جاليل، 

باحلياة  الناب�سة  الألــوان  على  ال�سوء  ت�سلط  حملة 

على  م�سددة  وامللونة،  التقليدية  الأفغانية  للف�ساتني 

اأهمية ترك احلرية للمراأة فيما تود لب�سه دون تقييدها 

التي  جاليل،  وقالت  الوجه.  وتغطية  العباءة  بلب�ض 

تعي�ض يف جلينوود بولية ماريالند، اإنها كانت قلقة 

للغاية من اأن يتم حتريف تراث وثقافة بالدها، وفقا 

لوكالة "فران�ض بر�ض"، لذلك ابتكرت و�سم "ل تلم�ض 

يرتدين  وهــن  �سورهن  الن�ساء  لتن�سر  مالب�سي" 

مالب�ض اأفغانية ملونة ومطرزة مبت�سمات للكامريا.

مع  تــزامــنــا  جـــاليل،  اأطلقتها  الــتــي  احلملة  ــاأتــي  وت

قمع  وفيها  طالبان  اأعلنتها  عدة  وقوانني  ت�سريعات 

اأعمالهن  اإىل  الــتــوجــه  مــن  منعتهن  حيث  لــلــمــراأة، 

القطاع  يف  عمل  اأي  ممار�سة  من  موؤقتا  وحرمتهن 

على  طالبان  حركة  عّلقت  اآخــر،  �سياق  ويف  الــعــام. 

رافـــعـــات جــثــامــني اأربـــعـــة خــاطــفــني، بــعــدمــا قتلهم 

عــنــا�ــســرهــا بــالــر�ــســا�ــض يف مــديــنــة هــــرات مــركــز 

"عربة" لالآخرين  املحافظة، مربرة بان ذلك يجعلهم 

وفق ما قال م�ساعد حاكم الولية مولوي �سري اأحمد 

املجتمع  نددد  بينما  بر�ض"،  "فران�ض  لوكالة  مهاجر 

الدويل مبا يحدث من جانب طالبان. ويزعم ماهجر 

اأن  �سبق  املدينة  اأنحاء من  ُعر�ست يف  اأن اجلثامني 

من  لغريهم  عــربة  "جلعلهم  خطف  عمليات  �سهدت 

اخلاطفني لنهيهم عن اخلطف اأو امل�سايقات"، م�سيفا 

�سارق  اأي  اأن  اجلميع  "اإفهام  تريد  طالبان  حركة  اأن 

اأو خاطف اأو مرتكب اأي فعل بحق �سعبنا �سيعاقب".

تــداول  جــرى  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  وعلى 

يف  ملقاة  بــالــدمــاء،  م�سّرجة  جثثا  تظهر  م�ساهد 

�سندوق �ساحنة "بيك اآب" فيما عّلقت جثة رجل على 

معّلقا  رجال  اآخر  فيديو  ت�سجيل  يظهر  بينما  رافعة، 

�سدره  وعلى  هــرات،  يف  م�ستديرة  عند  رافعة  على 

لفتة كتب عليها "هكذا �سيعاقب اخلاطفون".

وهذا العقاب العلني هو الأبرز منذ ا�ستولت طالبان 

ويبدو  املا�سي؛  ال�سهر  اأفغان�ستان  يف  ال�سلطة  على 

ا�ستعدادها  لإظهار  النهج  هذا  ت�ستخدم  احلركة  اأن 

لّتخاذ تدابري ل رحمة فيها مماثلة لتلك التي طّبقتها 

بني عامي 1996 و2001.

تنكيل حتى الموت بالسجناء اإليرانيين

حملة نسائية ضد قمع طالبان

مقتل معتقلين في ظروف غامضة

جثث معلقة بشوارع مدينة هرات

نائب إيراني: شحنات الوقود مدفوعة وليست هدية

السودان.. تطهير 
الجيش من "اإلخوان"

وفد سيادي لحل أزمة الشرق

43 حوثيا لقوا
حتفهم بمعارك مأرب

اخلرطوم - البالد
لفظ  على  ال�سودانيني  كلمة  تتوحد 

جماعة الإخوان امل�سلمني، فعلى الرغم 

ال�سيادة  مبجل�ض  النــقــ�ــســامــات  مــن 

مدنيني  من  اأع�سائه  بني  واملال�سنات 

ــطــرفــان على  وعــ�ــســكــريــن، يــتــوحــد ال

امل�سهد  مــن  الإخــــوان  تنظيم  اإقــ�ــســاء 

جمل�ض  رئــيــ�ــض  تعهد  اإذ  ال�سيا�سي، 

ركن  اأول  الفريق  ال�سوداين  ال�سيادة 

القوات  بتطهري  الــربهــان  عبدالفتاح 

الإخــوان  تنظيم  عنا�سر  من  امل�سلحة 

الرئي�ض  نظام  عهد  اإبــان  عملوا  الذين 

عن  بها  والناأي  الب�سري،  عمر  ال�سابق 

اأي ميول وانتماءات �سيا�سية. 

وبعد التوتر الذي �سهدته العالقة بني 

املكونني ال�سيا�سي واملكون يف البالد، 

�سدد الربهان على اأن القوات امل�سلحة 

هي الأكرث حر�سا على حماية املرحلة 

النتقالية يف البالد، موؤكدا اأنه ل ميكن 

املوؤ�س�سة  ن  تخِوّ جهات  مع  التفاو�ض 

الع�سكرية.

من  "�سنن�سحب  )الأحــد(:  اأم�ض  وقال 

يف  النتخابات  بعد  ال�سيا�سي  امل�سهد 

الــقــوات  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سودان"، 

على  احلر�ض  اأ�سد  حري�سة  امل�سلحة 

النـــتـــقـــال لــلــمــرحــلــة الــدميــقــراطــيــة، 

ومــلــتــزمــة بــعــدم الــ�ــســمــاح بــالنــقــالب 

املوؤ�س�سة  اأن  مو�سحا  الــثــورة،  على 

حزبية،  موؤ�س�سة  لي�ست  الع�سكرية 

و�سية  اأنــهــا  عينه  الــوقــت  يف  م�سيفًا 

راف�سا  ال�سوداين،  ال�سعب  اأمــن  على 

جهات  مــع  اجللو�ض  ذاتـــه  الــوقــت  يف 

�ــســيــا�ــســيــة تــخــون الـــقـــوات الأمــنــيــة، 

جهات  مع  التفاو�ض  يرف�ض  اإنه  قائال 

مزدوجة الولء، كما �سدد على حر�ض 

من  العمل  على  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

لإجراء  داعيًا  احلقيقي،  التغيري  اأجل 

النتخابات يف موعدها.

وحلل اأزمة �سرق ال�سودان، و�سل اإىل 

اأم�ض وفد �سيادي يرتاأ�سه  بوت�سودان 

ــيــادة النــتــقــايل  ــ�ــس عــ�ــســو جمــلــ�ــض ال

الفريق اأول ركن �سم�ض الدين كبا�سي، 

�سرق  ملف  مع  التعامل  اإىل  دعا  الــذي 

ممــتــدحــًا   ، وتــــــرٍوّ بحكمة  الــ�ــســودان 

ــة  الــتــنــاغــم بــني اأجـــهـــزة حــكــومــة ولي

لالأزمة  اإدارتها  وح�سن  الأحمر  البحر 

تداعيات  مــن  لها  ملــا  خا�سة  احلالية، 

كــبــرية على كــافــة الــبــالد. و�ــســدد على 

اأهــمــيــة الــتــو�ــســل حلــل نــهــائــي يعالج 

مقاربة  وفــق  احلالية،  امل�سكلة  جــذور 

وم�ساغل  خمــــاوف  تــخــاطــب  �ــســامــلــة 

جميع الأطراف.

عدن - البالد
جتددت املعارك، حول مدينة ماأرب اأم�ض 

يف  ع�سكري  م�سدر  اأكــد  بينما  )الأحـــد(، 

على  مقاتال   50 مبقتل  اليمني،  اجلي�ض 

احلــوثــي  ميلي�سيات  طـــريف  مــن  الأقــــل 

ال�سرعية، مو�سحا وفقا لوكالة  والقوات 

�ساعة  ــــ48  ال يف  اأنـــه  بر�ض"  "فران�ض 
املا�سية، قتل 43 من احلوثيني اأغلبهم يف 

ق�سف جوي للتحالف يف مناطق خمتلفة 

 7 جــنــوب وغـــرب املــحــافــظــة، فيما قــتــل 

عنا�سر من قوات ال�سرعية مبواجهات يف 

ا�ستمرار  موؤكدا  املحافظة،  جنوب  جبهة 

املواجهات.

الإن�سانية  املنظمات  دعوات  من  وبالرغم 

من  ووا�سنطن  املتحدة  والأمم  الدولية 

الهجمات  ووقـــف  احلــــرب،  اإنـــهـــاء  اأجـــل 

اآلف  تاأوي  التي  املحافظة  على  احلوثية 

حماولة  امليلي�سيات  توا�سل  النازحني، 

التقدم، دون اأن حترز اأي نتائج ملمو�سة، 

ومقاتلي  اليمني  اجلي�ض  مقاومة  و�سط 

القبائل.

اليمني،  اخلارجية  وزيــر  اأكــد  جهته،  من 

اأحمد عو�ض بن مبارك، اأن اإيران ن�سحت 

احلكومة  مع  التفاو�ض  بعدم  احلوثيني 

على  ت�سيطر  اأن  قبل  ال�سرعية  اليمنية 

موؤكدا  عليهم،  ع�سية  تزال  ل  التي  ماأرب 

اأن امل�سروع احلوثي ومن خلفه الإيراين 

اجلزيرة  �سبه  على  ال�سيطرة  اإىل  يهدف 

ولكن  فح�سب  اليمن  على  ولي�ض  العربية 

لن يتحدث ذلك.
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الدمام ـ البالد  

اوجدت مبادرة "حتيا ال�سعودية" بالتزامن 

مع احتفاالت اململكة باليوم الوطني الــ 91، 

حتت �سعار  "هي لنا دار "، والتي ينظمها 

والتنمية  الب�سرية  ــــوارد  امل وزارة  فـــرع 

بال�سراكة  ال�سرقية  باملنطقة  االجتماعية 

للم�سوؤولية  ال�سرقية  املنطقة  جمل�س  مع 

اجلديدة  البحرية  بالواجهة  االجتماعية،  

ـــراكـــة- مبحافظة  ال -بــحــر  ثــــروة  ملــديــنــة 

العديد  وتنمية  لت�سويق  فر�سة  اخلـــر، 

مــن احلـــرف والــ�ــســنــاعــات بــدعــم مــن بنك 

التنمية االجتماعية، وهي ر�سالة للمواطن 

التنمية  بنك  مــن  اال�ستفادة  كيفية  ملعرفة 

االجتماعية الذي ميلك م�سارات ومنتجات 

كثرية. 

ح�سني بن علي، ق�سى 50 عاما يف �سناعة 

�سبكات ال�سيد من خالل العديد من االألياف 

وقد  �سبكة،  هيئة  على  ن�سجها  يتم  التي 

االأزمنة  عر  االألياف  هذه  �سناعة  تطورت 

ــع مــن االأعــ�ــســاب  حيث كــانــت قــدميــًا ُتــ�ــســَنّ

"الدنادين" للغط�س  اأ�سهرها  والكتان ومن 

و "القراقري" لل�سيد، ويق�سي العم ح�سني 

�ساعات طويلة يف فعالية )حتيا ال�سعودية( 

لي�سنع �سبكة ال�سيد "ديني" و "ال�سالية". 

ويف مكان لي�س بالبعيد يقدم زكي الغرا�س، 

عــ�ــســارة جتــربــتــه لــــلــــزوار  يف �ــســنــاعــة 

وورثها  �سنة   35 فيها  ق�سى  التي  الفخار 

�سناعة  اأن  الــغــرا�ــس  مبينا  اجــــداده،  مــن 

الفخاريات تاأتي يف مقدمة احلرف اليدوية 

االواين  �سناعة  مثل  ال�سرقية  يف  املنطقة 

الطني  با�ستخدام  متعددة  ال�ستخدامات 

ال�سنوات  مــر  على  الن�ساط  هــذا  وا�ستمر 

لي�سكل جزًءا من تراث املنطقة العريق. 

التنمية  بــنــك  ان  اىل  الـــغـــرا�ـــس،  ولــفــت 

االجــتــمــاعــيــة داعـــمـــني ملــثــل هـــذه احلـــرف 

االنــدثــار،  مــن  املـــوروث  هــذا  للحفاظ على 

يف  امل�ساركات  خالل  من  الدعم  جانب  اىل 

العديد من املنا�سبات الوطنية والت�سويقية 

احلــرف  لتنمية  الــوطــنــي  الــرنــامــج  عــر 

وال�سناعات اليدوية "بارع"، التابع للهيئة 

العامة لل�سياحة والرتاث الوطني. 

ومتيزت  املراأة ال�سعودية بحياكة الن�سيج 

املنطقة  اأبناء    عرفها  التي  املهن  من  وهي 

واآلــة  احتياجاتهم  تلبي  وكانت  ال�سرقية، 

يــدويــة  اآلـــة  امل�ستخدمة  الن�سيج  حــيــاكــة 

واأعــواد  خ�سبية  األــواح  تركيبها  يف  تدخل 

هذه  �سناعة  وتتطلب  واحلبال  اخليزران 

ال�سيدة  فيه  مــابــرعــت  وهــو  ــة،  ــدق ال االآلـــة 

ال�سدو،  �سناعة  جتيد  الــتــي  )الــعــامــريــة( 

املحلية  امل�ساركات  يف  بالدخول  وتطمح 

فر�سة  املــبــادرة   هذه  ان  موؤكدة  مبنتجها، 

لت�سويق منتجها من ال�سدو .

وهو  ال�سنونه،  حممد  النهام  قــال  فيما     

الإعــادة  نعمل  ال�سفينة،  ظهر  على  املن�سد 

احياء هذا الرتاث لننقل الزائر اىل طبيعة 

املنطقة ال�سرقية وارتباطها بالبحر وما كان 

الغو�س  اعمال  من  واالبـــاء  االجـــداد  عليه 

ما  خالل  من  الرزق  عن  والبحث  واالبحار 

يلتقطونه من قاع البحر، اىل جانب تقدمي 

النهام،  يقدمه  التي  املــواويــل  مــن  العديد 

فهناك  ووقــت  فعالية  مــوال  لكل  ان  مبينا 

الــ�ــســراع ومـــوال لدخول   مــوال مــع خطفة 

البحر وموال فرايحي وموال عتاب وموال 

العودة من رحلة الغو�س.

مبادرة "تحيا السعودية" تحافظ على الموروث الشعبي

جدة - خالد بن مر�ضاح 

يف  الوطني  باليوم  االحتفال  مظاهر  تنوع 

كــل عـــاٍم، حيث يــبــادر املــواطــنــون كــل ح�سب 

فرحته  عن  للتعبري  اإبــداعــه  وطــرق  تخ�س�سه 

الوطن  توحيد  يــوم  العظيمة  املنا�سبة  بهذه 

الغايل.

مبدعون  ير�سمها  التي  الفنية  اللوحات  وتعدُّ 

منذ  لفتًا  ـــر  االأك املنا�سبة  بــهــذه  �ــســعــوديــون 

�سنوات ويف هذا ال�سياق  �سارك جمموعة من 

اأمانة  مظلة  حتت  جــدة  جــداريــة  يف  الفنانني 

 ) فــن  روايـــة   ( فريق  مــن  منهم  جــدة  حمافظة 

والبع�س االأخر من خارج الفريق.

على  امل�سرفة  الرتك�ستاين  ا�ستياق  وقــالــت  

موقع الفعالية من اأ�سواء املبدعني،  احت�سان 

يف  الت�سكيلي  الفن  جــداريــة  ال�سارية  ميدان 

عن  عــبــارة  وهـــي   ، الــوطــنــي  ــيــوم  ال منا�سبة 

الــيــوم  لــهــويــة  وفــًقــا  وطــنــيــة  لــوحــة  ت�سميم 

ت�سكيليني.  فنانني  خــالل  من  وذلــك  الوطني، 

وو�سل عدد امل�ساركني يف تنفيذ اجلدارية 20 

 3 تنفيدها خالل  فنانة ولله احلمد مت  فنان و 

مرت   32 اجلدارية  عر�س  يبلغ  متوا�سلة  اأيام 

2 مرت تقريبًا، ومت اختيار الهوية  و ارتفاعها 

اجلدارية  على  لر�سمها   91 اجلديدة  الوطنية 

من ِقبل اأمانة حمافظة جدة.

الريا�ض ـ البالد  

اأطلقت هيئة االأدب والن�سر والرتجمة جائزة 

يف   2021 للكتاب  الدويل  الريا�س  معر�س 

ن�سختها الثانية؛ التي ت�ستهدف دور الن�سر 

يف  امل�ساركة  والعاملية  والعربية  الوطنية 

املعر�س الذي �سيقام خالل الفرتة من 1 اإىل 

10 اأكتوبر املقبل.

اإىل  للمعر�س  امل�ساحبة  اجلــائــزة  تــهــدف 

يف  االبتكار  ومتكني  الن�سر،  دور  ت�سجيع 

اجلديدة  التقنيات  ومواكبة  الن�سر  جمــال 

امل�ستهدفة  الــ�ــســرائــح  كــافــة  اإىل  لــلــو�ــســول 

وذات  مبتكرة  بــطــرق  الــــدور  ـــدارات  الإ�ـــس

طابع م�ستدام، حيث ت�سعى الهيئة من خالل 

الريا�س  معر�س  يــكــون  اأن  اإىل  اجلــائــزة 

خــارطــة  يف  فــارقــة  عــالمــة  للكتاب  الــــدويل 

معار�س الكتاب يف املنطقة، ووجهة حمفزة 

وب�سكل دائم لكل دور الن�سر.

وحددت الهيئة قيمة جائزة معر�س الريا�س 

الدويل للكتاب 300 األف ريال، تتوزع على 

الفائزين ال�ستة، ويعلن عنهم يف حفل تكرمي 

يقام بالتزامن مع احلفل اخلتامي للمعر�س 

يوم 10 اأكتوبر املقبل.

اجلائزة  على  التقدمي  بــاأن  الهيئة  وك�سفت 

الن�سر  دور  جميع  اأمــــام  مــتــاحــًا  �سيكون 

https:// االإلــكــرتوين  املوقع  خالل  من  

engage.moc.gov.sa/book-

fair-award الذي يحتوي على �سروط 

ومــعــايــري فــئــات اجلــائــزة الــثــالث: جــائــزة 

فئة  بالن�سر  التميز  جائزة  بالن�سر،  التميز 

بالرتجمة،  املتميز  الن�سر  جــائــزة  الطفل، 

ن�سر  دار  فــائــزيــن،  ل�ستة  �سُتمنح  ــتــي  وال

�سعودية واأخرى عاملية عن كل فئة.

الريا�س  ملعر�س  اجلديدة  الــدورة  اأن  ُيذكر 

"واجهة الريا�س"،  الدويل للكتاب تقام يف 

�سرف،  �سيف  العراق  جمهورية  فيه  وحتل 

وت�سارك فيه اأهم دور الن�سر من خمتلف دول 

متنوعة  وفعاليات  اأن�سطة  وي�سهد  العامل، 

متثل 16 قطاعًا ثقافيًا، اإذ يحت�سن املعر�س 

الــعــديــد مــن الـــنـــدوات الــثــقــافــيــة واالأدبـــيـــة 

والفنية،  ال�سعرية  واالأم�سيات  املتنوعة، 

ويــوفــر مــ�ــســاحــات لــلــحــوار واملــحــا�ــســرات 

التفاعلية، وور�س عمل متنوعة يف جماالت 

الفن، والقراءة والكتابة والن�سر، و�سناعة 

للنا�سرين  ومــوؤمتــرًا  والــرتجــمــة،  الكتاب، 

يعقد يف يومي 4 – 5 اأكتوبر كاأول موؤمتر 

من نوعه يف اململكة.

جدة ـ جنود  النهدي   

ال�سائعة  النوم  ا�سطرابات  اأحــد  االرق   يعتر   

لدى البالغني وذلك يعني اإما �سعوبة الدخول يف 

متوا�سلة  كافية  ل�ساعات  نائًما  البقاء  اأو  النوم 

حتى على الرغم من توفر البيئة اجليدة والوقت 

ي�سعرون  ما  غالًبا  باالأرق  وامل�سابون  املنا�سب. 

بعدم الر�سا والكفاية من النوم، وقد مير الكثري 

احلاجة  دون  يــذهــب  مــا  وغــالــًبــا  بــه  النا�س  مــن 

االأرق  اأن  النا�س  الكثري من  الأخذ عالج، ويعتقد 

املهم  من  ولكن  احلياة،  �سغوط  مع  طبيعي  اأمر 

الوثيق  الرتــبــاطــه  اجلــد  حممل  على  يــوؤخــذ  اأن 

بال�سحة اجل�سدية.

طبيب  زربه"  الله  عبد  املجيد  "عبد  الــدكــتــور   

بن  الرحمن  عبد  االإمــام  بجامعة  معيد  نف�سي- 

اأحد  تعتر  النوم  �سعوبات  اأن   اأو�سح  في�سل 

اإىل  وُتق�سم  ال�سائعة  امل�سكالت 

منها  ثــانــويــة  اأو  ــة  ــي اأول اأ�ــســبــاب 

 ، نف�سي  اأو  عــ�ــســوي  يــكــون  مــا 

الدخول  �سعوبة  هي  اأهمها  لعل 

ل�ساعات  النوم  عــدم   ، النوم  يف 

قبل  اال�ــســتــيــقــاظ  و  مــتــوا�ــســلــة 

الباحثني  ُيعزي   ، ــالزم  ال الوقت 

ُيطلق  حتى  ال�سحي  الــنــوم  اأن 

عليه كذلك هو كون جودة وكمية 

ال�سخ�س  جتعل  مبا  كافية  النوم 

را�سي عن نومه وبالتايل ن�ساطه 

 ، التايل  اليوم  يف  م�ستوياته  باأف�سل  ومزاجه 

بنمط احلياة  ب�سكل كبري  النوم  وترتبط جودة 

ــمــل ممــار�ــســة  الــ�ــســحــي ويــ�ــس

الريا�سة بانتظام ، تقليل �سرب 

وال�ساي  القهوة  مثل  املنبهات 

�ساعات   6 بــحــدود  الــنــوم  قبل 

�ــســاعــات  يف  ـــنـــوم  ال جتــنــب   ،

هادئة  بيئة  يف  النوم   ، النهار 

بــدرجــة حــــرارة مــعــتــدلــة واأن 

 ، الــغــرفــة مظلمة متــاًمــا  تــكــون 

تهيئة غرفة النوم لتكون خا�سة 

عدم  ــة  وحمــاول  ، فقط  بــالــنــوم 

االلكرتونية  االأجهزة  ا�ستخدام 

قبل النوم ، وكّلما كان النوم خالل فرتة الليل من 

ال�ساعة العا�سرة كانت جودة النوم اأعلى.

هــل هــنــاك اأطــعــمــة حتـــارب �ــســعــوبــات الــنــوم؛ 

حتى  تن�س  مل  العلمية  االأبــحــاث  احلقيقية،  يف 

اخل�سو�س،  بهذا  معني  طعام  بوجود  اللحظة 

ي باأنه كلما كان منط احلياة �سحي  ولكن تو�سّ

اأن تكون  فــمــثــاًل  اأفــ�ــســل  الــنــوم  جــــودة  كــانــت 

وتقليل  كايف  النوم وبوقت  قبل  الوجبة خفيفة 

ال�سخ�س  يح�سل  حتى  �سحية  الغري  الــدهــون 

بع�س  ُيو�سي  قــد  وباملنا�سبة  جيد،  نــوم  على 

االأطباء بامليالتونني بعد التقييم العيادي الكامل 

والت�سخي�س عند بع�س من ُيعاين من �سعوبات 

النوم كاأحد اخليارات.

جدارية ميدان السارية زينت احتفاالت اليوم الوطني

الريا�ض ـ البالد    

بن  بــدر  االأمـــري  ال�سمو  �ساحب  كّلف 

الثقافة،  ـــر  وزي فــرحــان  بــن  عــبــدالــلــه 

الزامل،  عبدالله  بن  من�سور  الدكتور 

يف  الوطنية  فهد  املــلــك  ملكتبة  اأمــيــنــًا 

ـــريـــا�ـــس.ويـــحـــمـــل  ال

الـــــدكـــــتـــــور الــــزامــــل 

درجـــة الــدكــتــوراه يف 

ــــة  تــخــ�ــســ�ــس درا�ــــس

جامعة  من  املعلومات 

فلوريدا االأمريكية عن 

ر�سالة تقييم اخلدمات 

واملعلوماتية  املكتبية 

ال�سبكة  عــر  املــقــدمــة 

لطلبة  الــعــنــكــبــوتــيــة 

الــتــعــلــيــم عــن بــعــد يف 

اأقــ�ــســام املــكــتــبــات. و�ــســغــل الــدكــتــور 

املكتبات  �سوؤون  عميد  من�سب  الزامل 

اإىل  اإ�سافة  �سعود،  امللك  جامعة  يف 

الدولية  الــ�ــســرف  جلمعية  ع�سويته 

وجمعية  واملـــعـــلـــومـــات،  لــلــمــكــتــبــات 

املــكــتــبــات واملــعــلــومــات الــ�ــســعــوديــة، 

املوؤمترات  من  العديد  يف  �سارك  كما 

يف  املتخ�س�سة  العاملية  والــنــدوات 

املكتبات.

يف  الوطنية  فهد  املــلــك  مكتبة  وتــعــّد 

الـــريـــا�ـــس، اإحـــــدى اأعـــــرق املــكــتــبــات 

الـــ�ـــســـعـــوديـــة، الــتــي 

مــكــتــبــة  اإىل  حــــولــــت 

وطـــنـــيـــة بــــنــــاًء عــلــى 

ـــــــــرتاح مـــــن خـــــادم  اق

احلـــرمـــني الــ�ــســريــفــني 

عبد  بــن  �سلمان  املــلــك 

�ــســعــود-  اآل  الــعــزيــز 

عندما   - ــه  ــل ال حــفــظــه 

كـــــان اأمــــــــريًا ملــنــطــقــة 

اأن  بــعــد  ـــا�ـــس-،  ـــري ال

اأن�سئت كمعلم تذكاري، 

مبنا�سبة تويل امللك فهد بن عبدالعزيز 

اآل �سعود - رحمه الله - مقاليد احلكم 

يف العام 1402؛ لتكون حتفة معمارية 

الريا�س  مدينة  اأمــانــة  مــع  بالتعاون 

الفني  واالإ�سراف  االأر�ــس  قدمت  التي 

واملعماري، واالإداري.

جدة ـ جنود النهدي     

لرتبية  دوًمــا  واالأمهات  االآبــاء  ي�سعى 

بع�س  وهناك  �سليمة،  تربية  اأطفالهم 

العالمات التي قد تظهر اأحياًنا لتقول 

ال�سحيح  الطريق  لي�س  هــذا  اإن  لنا 

ـــدل على  لــلــرتبــيــة، بــيــنــهــا عـــالمـــات ت

االإ�ــســابــة مبــتــالزمــة الــطــفــل املــدلــل، 

وهي:

تــعــاطــف جتــاه  اأي  الــطــفــل  ــدي  ــب ي ال 

االآخرين، كما اأنه ال يهتم مب�ساعرهم، 

يتنمر  وقــد  به  ي�سخر مما ميــرون  بل 

عليهم، وهو ما ي�ستدعي القلق وطلب 

امل�ساعدة من متخ�س�س �سلوكي.

ر الطفل املدلل ما  ُيقدِّ اأنه نادرًا ما  كما 

لديه وي�ستمر يف طلب املزيد، واإن مل 

يعرف الطفل قيمة املال وتاأثريه على 

فاعلم  ذلك  ي�ستوعب  مل  فــاإن  االأ�ــســرة، 

اأنك اأمام طفل مدلل.

ـــون فــكــرة  ـــل يــرفــ�ــس االأطــــفــــال املـــدل

يف  �سعوبة  ويواجهون   ،" امل�ساركة، 

بهم،  اخلا�سة  االأ�سياء  عن  االنف�سال 

و�ستجدهم يرف�سون الترع باالألعاب 

اأو املالب�س التي مل تعد م�ستخدمة.

غ�سبهم  املـــدلـــلـــون  االأطــــفــــال  ُيـــبـــدي 

ورّدات اأفعالهم ال�سلبية ب�سكل متكرر، 

اإىل  الغ�سب  هذا  يتحول  ما  و�سرعان 

نوبات متكررة.

امل�ساعدة  املــدلــلــون  ــال  االأطــف يرف�س 

واالأوامــر  للتوجيهات  اال�ستجابة  اأو 

الب�سيطة داخل املنزل وخارجه، فمثال 

يرف�س جمع األعابه، وهو ما ي�ستدعي 

التدخل.

عند  اأطــفــالــك  �ــســوت  ــاع  ــف ارت اأن  كما 

غري  بطريقة  والتكلم  معك  احلــديــث 

مــقــبــولــة وتـــنـــم عـــن عــــدم االحـــــرتام 

اأن  تثبت  التي  االأمـــور  مــن  للوالدين 

الطفل يعاين متالزمة الطفل املدلل.

من  اأفــ�ــســل  اأنـــه  املــدلــل  الطفل  يعتقد 

ي�ستخدم  قد  ولهذا  واأقــرانــه،  اإخــوتــه 

يعتقد  ما  على  الدالة  العبارات  بع�س 

اأف�سل  "اأنا  منك"،  اأكر  حتبني  "اأمي 
الــتــدخــل  يــ�ــســتــدعــي  مـــا  وهـــو  منك"، 

ا. ال�سريع اأي�سً

كل  اأن حتقيق  يدركا  اأن  االأبوين  على 

�سعيًدا،  يجعله  لن  الطفل،  يطلبه  ما 

وتقنني  طــلــبــاتــه  مناق�سة  مــن  فــالبــد 

عدم  �سرورة  اإىل  اإ�سافة  الرفاهيات، 

يخلق  مــا  فــهــو  االأبـــنـــاء  بــني  التمييز 

م�ساعر الكراهية.

اإظهار  يف  يعتدال  اأن  ا  اأي�سً وعليهما 

ــار  اإظــه يف  يــبــالــغــا  واأال  ــاعــر،  املــ�ــس

الطفل  معاقبة  اأو  اخلطاأ،  عند  املــدح 

عالوة  فعل،  ما  مع  يتنا�سب  ال  عقاًبا 

عــلــى تــربــيــة الــطــفــل عــلــى مــ�ــســاعــدة 

ي�ستجيب  كــاأن  وامل�ساركة،  االآخرين 

بع�س  اإنهاء  تطلب  التي  للتوجيهات 

ـــال املــنــزلــيــة كــجــمــع االألـــعـــاب  االأعـــم

وترتيب غرفته.

منصور الزامل أمينًا
لمكتبة الملك فهد الوطنية

متالزمة الطفل المدلل .. 
متنمر وال يهتم بمشاعر اآلخرين

جائزة لتمكين االبتكار ومواكبة التقنيات الجديدة في النشر

استشاري لـ            : التمارين الرياضية تكافح صعوبات النوم 

عبدالمجيد زربة

منصور الزامل
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الدمام- حمود الزهراين
 انتزع حممد راغب ذهبية �سالح الفويل حتت 15 عاما، واأحمد هزازي ذهبية 
االبيه، وعلي الها�سم ذهبية ال�سايرب يف بطولة اململكة للمبارزة حتت 11 و15 

عاما التي اأقيمت باخلرب على هام�ش اجلولة الذهبية لبطولة اململكة. 
ويف مناف�سات حتت 11 عاما، حقق يا�سني �سياء ذهبية الفويل، وفهد فا�سل 
ذهبية االبيه، وعلي العماين ذهبية ال�سايرب.  ويف اجلولة الذهبية، حقق �سعود 
الر�سيد ذهبية الفويل حتت 15 عاما، ومنتظر النجيدي ذهبية ال�سايرب، واأحمد 
الفويل، وحقق علي  نال يا�سني �سياء ذهبية  هزازي ذهبية �سالح االبيه.  فيما 

العماين ذهبية ال�سايرب، وعامر العمريي ذهبية االبيه.

6 أبطال في بطولة المملكة والجولة الذهبية للمبارزة 

أسهل من التنظير" ما فيش"
عاطف الأحمدي

من املفاهيم الرا�سخة يف تقييم العمل الناجح اأنه دائما ما يبنى 
اأزماته يف حال  اإدارة  ب�سكل كبري على خمرجاته والقدرة على 
التعرث من اأجل العودة مرة اأخرى اإىل جادة العمل اجليد، وهذه 
اأ�سا�سيات العمل الناجح، ومن الطبيعي اأن تكون هناك اأخطاء 

طاملا هناك عمل ولكن من غري الطبيعي، وهنا جوهر احلديث
واالإ�سرار  واملكابرة  وجتميلها  االأخطاء  على  اال�ستمرارية  هو 

على �سحتها و" اخرتاع " االأعذار لتمريرها.
اأي عمل  الب�سر جتدهم دائمًا خلف  "عينة"  من  ولالأ�سف هناك 
الكلمة  بجمال  مت�سلحني  والتنظري  للتربير  وي�سعون  فا�سل، 
وغزارة املفردات و�سال�سة ال�سرد، وربط " االأحداث " وهم يف 
التي  واخلــربات  املعريف  الفهم  عن  البعد  كل  بعيدون  واقعهم 

ت�ساعدهم على تقدمي جودة عمل منا�سبة يف قيادة منظومتهم.
" قادرون  " التنظري  ب�سالح  اأنهم  اأي�سًا هم مقتنعون  ولالأ�سف 
على االإقناع طوياًل متجاهلني اأن " ف�سلهم "  وخمرجاتهم ال�سيئة 
يف  الطبيعي  مكانهم  اإىل  بهم  والعودة  �سالحهم  بتدمري  كفيلة  
عامل " امل�ساهدة " فقط. فعزيزي " التنظريي " اعلم جيدًا اأننا 
با�ستقاء  مليء  واقــع  خميلتك،  يف  تعي�سه  الــذي  غري  واقــع  يف 

املعلومة املوؤكدة �سواء االإدارية اأو الفنية املبنية على
يف  اأننا  اأي�سًا  جيدًا  واعلم  ال�سحيحة،  واالإح�ساءات  االأاإرقــام 
التام يف ظل  الثقافة والوعي واالإملــام  فيه م�سادر  زمن تعددت 
الثورة املعرفية وتعدد مواردها، التي ت�ساعد على تقييم العمل 
 " جــدًا  امل�ستحيل  مــن  لذلك  الرديء"؛   " عــن  منه  اجليد  وفــرز 
اإيهام" اأحد مهما كانت قدراته العقلية ب�سالمة عملك ومربراتك 
 " اأنه  متامًا  ومقتنع  العمل  هذا  نتاج  ي�ساهد  " وهو  " الفا�سلة 

�سيئ"..
وهذا ينطبق حرفيًا على املثل ال�سعبي " �سني وقوي عني ".

وهنا يجب القول اإن العمل االإداري اإذا اأردت له النجاح البد اأن 
بينهما  واملــزج  تراكمية  فهم معريف عميق وخــربات  على  يبنى 
تزايد  احلتمي  فم�سريهما  واملكابرة  التنظري  اأمــا  باحرتافية، 

اخليبات وت�سييق اخلناق خلط العودة للنجاحات.
فال حرج عزيزي " التنظريي " من االعرتاف باالأخطاء وف�سلك  
اإ�سالحه،   اأجل ت�سحيح ما ميكن  واال�ستعانة بعني اخلبري من 
ميلكون  ممن  واملميزون  �سر�سة  فاملناف�سة  االأوان،  فــوات  قبل 
االأفعال ولي�ش االأقوال " ناجحون " يف منظوماتهم وهم " ُكرث 

فعليك ومزاحمتهم،  العودة  اأردت  واإذا  ريا�ستنا  " داخل 
تقييمه  يتم  مــعــه   يتعاي�ش  " واقـــع  العمل  بـــاأن  االقــتــنــاع 
لتربيره   " يقال   " تنظريا   " ولي�ش   " اأخطائه  ومعاجلة 

واال�ستمرار عليه.

الفرنسي"جارسيا" يقترب من قيادة النصر

جدة- البالد
الربازيلي  املـــدرب  عــن  ا�ستغنائها  منذ 
نادي  اإدارة  بحثت  مينيز،  مانو  ال�سابق 
الن�سر يف اأكرث من اجتاه عن مدرب جديد 

للفريق  االأ�سفر.
جدية  بكل  الن�سر  اإدارة  �سعت  وبالفعل 
عال،  م�ستوى  على  فني  مدير  عن  للبحث 
اأجنبي،  مـــدرب  جمــرد  ولي�ش  ومــعــروف 
لــيــعــيــد الـــفـــريـــق الـــنـــ�ـــســـراوي لــلــمــ�ــســار 
املحرتفني  دوري  يف  خا�سة  ال�سحيح؛ 

ال�سعودي، وبطولة دوري اأبطال اآ�سيا.
ـــــع  مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، اأكــــــــــــــــد مـــــوق
االإ�سباين   "todomercadoweb"
اأن اإدارة الن�سر تو�سلت التفاق مع املدرب 
الفريق  لقيادة  جار�سيا،  رودي  الفرن�سي 
رف�ش  جار�سيا  اأن  رغــم  مو�سمني،  ملــدة 

تدريب الفريق يف االت�ساالت االأوىل به.
مفاو�سات  اأن  االإ�ــســبــاين  املــوقــع  ونقل 
الطريق  على  ت�سري  جار�سيا  مــع  الن�سر 

ال�سحيح ويف طريقها للنجاح.
يف  دخــل  الن�سر  فــاإن  تقارير،  وبح�سب 
مفاو�سات مع االإ�سباين اأرن�ستو فالفريدي 

ــبــق،  مــــدرب بــر�ــســلــونــة االإ�ـــســـبـــاين االأ�ــس
اإنرت  مــدرب  كونتي  اأنطونيو  واالإيــطــايل 
مــيــالن االإيـــطـــايل الــ�ــســابــق، كــمــا اأجـــرى 
باأندريا بريلو مدرب يوفنتو�ش  ات�ساالت 
االإيطايل �سابقا، باالإ�سافة جلار�سيا الذي 
معه  وحــقــق  الفرن�سي  لــيــون  يـــدرب  كــان 
الذهبي  للمربع  بالو�سول  كبرية  نتائج 

لدوري اأبطال اأوروبا 2020.
ويــعــتــرب جــار�ــســيــا واحــــــًدا مـــن اأ�ــســهــر 
الذي درب  الفرن�سي  الــدوري  املدربني يف 
ليون  اآخــرهــا  دفعة واحـــدة،  اأنــديــة   6 فيه 
روما  فريق  مع  �سابقة  لتجربة  باالإ�سافة 

االإيطايل.
وقد بداأ رودي جار�سيا ح�سد البطوالت 
مو�سم  خــالل  ليل  مــع  كــمــدرب  مــرة  الأول 
2010-2011، عندما جمع ثنائية الدوري 

الفرن�سي وكاأ�ش فرن�سا.
اأي  بعدها  جار�سيا  رودي  يحقق  ومل 
لقب، لكنه كان قريبا من الدوري االأوروبي 
مع مار�سيليا الفرن�سي يف مو�سم 2017-
اأتلتيكو  من  النهائي  خ�سر  عندما   ،2018

مدريد االإ�سباين.

 في انطالق الجولة الرابعة لدوري" يلو"..
الجيل يواجه الوحدة .. 

والكوكب يخشى أمواج الخليج

حائل - خالد احلامد
تنطلق اليوم مواجهات اجلولة الرابعة من دوري" يلو" الأندية 

الدرجة االأوىل التي يتوقع لها اأن حتفل بالندية واالإثارة.

اجليل VS الوحدة
يف االأح�ساء، يلتقي اجليل مع الوحدة على ا�ستاد مدينة االأمري 
قوية  تكون  اأن  ينتظر  مباراة  يف  الريا�سية،  جلوي  بن  عبدالله 
اأهمية  ذات  �ستكون  التي  الثالث،  للنقاط  الفريقني  حلاجة  جــدًا 
 5 اجليل  ميتلك  حيث  املناف�سة؛  يف  لال�ستمرار  للفريقني  كبرية 
نقاط يف املركز ال�سابع، فيما يدخل الوحدة بر�سيد 6 نقاط يحتل 
بها رابع الرتتيب، ولن يفرط كال الفريقني  يف الفوز لكي يكونا 

قريبني من ال�سدارة.

الكوكب VS اخلليج
على ملعب نادي ال�سعلة باخلرج، يلتقي الكوكب واخلليج يف 
التفريط  اإيقاف  يف  ياأمل  الكوكب  الفريقني..  بني  قوية  مواجهة 
اللقاءات  مــن  وحــيــدة  نقطة  عند  ر�سيده  توقف  حيث  بالنقاط 
املا�سية، وي�سعى بكل قوة لك�سب النقاط واللحاق باملقدمة، فيما 
اخلليج ي�سعى للنقاط الثالث لال�ستمرار يف املناف�سة؛ حيث ياأتي 

ثانيا بر�سيد 7 نقاط وياأمل يف خطف ال�سدارة.

جنران VS ال�شعلة
يحت�سن ملعب االأمري هذلول بن عبدالعزيز بنجران لقاء فريقي 
لت�ساوي  الفوز م�سرتكة؛ نظرا  جنران وال�سعلة.. �ستكون رغبة 
الفريقني بالر�سيد 5 نقاط ويفرق جنران باالأهداف، وي�سعى كل 

فريق للفوز ملزاحمة فرق املقدمة.
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في حصاد جولة " هي لنا دار"

االتحاد يتصدر والهالل بال هزيمة

الريا�ض - حممد اجلليحي
بعد اإ�سدال ال�ستار عن جولة" هي لنا دار" ال�ساد�سة من دوري كاأ�ض االأمري حممد 
اأ�سفرت نتائج املباريات عن بقاء فريق االحتاد مت�سدرا  بن �سلمان للمحرتفني، 
جدول الرتتيب بـ13 نقطة، فيما ال يزال الهالل وحيدا دون خ�سارة اأي مباراة، 
يف حني مل يتعادل فريق الن�سر يف مواجهاته اخلم�ض املا�سية، فيما مل يتذوق كل 
من االأهلي والتعاون طعم الفوز يف كل مبارياتهما، وبقي الفتح والفيحاء كاأقوى 
دفاع؛ حيث مل ي�سجل يف مرماهما �سوى 4 اأهداف فقط، ويت�سدر قائمة الهدافني 
مهاجم التعاون توامبا ب�ستة اأهداف، ونال اأكرث الالعبني �سناعة لالأهداف العب 

االحتاد كورونادو، والعب �سمك عبدالله العمار بواقع 4 مرات. 
وقد اأقيمت 46 مباراة حتى االآن، كانت ح�سيلتها من االأهداف 133 هدفا بواقع 
البطاقة  واأ�سهرت  ركلة جزاء،  احت�ساب 20  الواحدة، ومت  للمباراة  2.89 هدفا 

احلمراء 8 مرات. 
من  والن�سر  والطائي  والهالل،  الفيحاء  لقاءي  تاأجيل  مت  اأنه  بالذكر  اجلدير 
مواجهات اجلولة الرابعة لوقت يحدد الحقا؛ نظرا الرتباطاتهما يف بطولة دوري 

اأبطال اآ�سيا.

بعد تصدرها وإنعاش خزينة االتحاد بـ )6( ماليين

جماهير النمور تشيد بـ" المولد" وتدعمه 
جدة - حممد بن نافع 

مميزة  م�ستويات  املولد  فهد  االحتـــادي  املهاجم  قــدم 
الوطني  املنتخب  مع  امل�ساركة  من  موؤخرًا  عودته  بعد 
العامل  كاأ�ض  ملونديال  املوؤهلة  االآ�سيوية  الت�سفيات  يف 
2022، وجنح املولد بعد اأن لعب )326( دقيقة يف )5( 
مباريات؛ منها )3( مباريات كاأ�سا�سي ومباراتان كبديل 
يف ت�سجيل)هدفني( و�سناعة هدف، باالإ�سافة مل�ساهمته 
يف �سناعة )4( فر�ض، وت�سبب يف احل�سول على )12( 
خطاأ يف منطقة اخل�سم، وبدقة افتكاك جتاوزت )83(%.  
كبرية  جماهريية  مــوؤازرة  الفريق  مباريات  و�سهدت 
طالبت  كما  الــنــمــور،  جماهري  قبل  مــن  املــولــد  لــالعــب 
املعروف  مل�ستواه  ليعود  العبها  بدعم  النادي  جماهري 
احل�سور  ت�سدر  قد  االحتــاد  نــادي  جمهور  وكــان  عنه. 

�سلمان  بن  حممد  االأمــري  كاأ�ض  دوري  يف  اجلماهريي 
ال�ساد�سة،  دار(  لنا  )هــي  جولة  نهاية  بعد  للمحرتفني 
التعاون  �سيفه  اأمــام  االأخــرية  الفريق  مباراة  و�سهدت 
على ملعب اجلوهرة مبدينة امللك عبدالله الريا�سية يف 
متفرج،  األف   )34( الـ  جتاوز  جماهرييا  ح�سورا  جدة، 
يف  االحتاد  لنادي  اجلماهريي  احل�سور  يرتفع  وبذلك 
 )93( الأكرث من  اأر�سه  لعبها على  التي  مباريات   )3( الـ 
بذلك اجلمهور االحتــادي يف �سخ  متفرج وينجح  األف 
وي�ساهم  ناديه،  خلزينة  ريــال  ماليني   )6( الـ  مايقارب 
الـــذي بــات يــرتبــع على �ــســدارة  اأيــ�ــســًا يف دعــم فريقه 
الدوري بر�سيد )13( نقطة. اجلدير ذكره اأن اجلمهور 
الــدوري  يف  اجلــمــاهــريي  احل�سور  ت�سدر  االحتـــادي 

ل�سنوات طويلة.

فارهة  �سيارة  كالن�سر...  كبري  كيان 
الــفــريــق  ـــان  ك لـــالأ�ـــســـف..  �ــســائــق  دون 
فقط  واجتهاداتهم  العبيه  بهمة  ي�سري 
واأق�سد  واإداري  تدريبي  جهاز  بــدون 
اأعطى ثقتة  عبدالغني حتديًدا.. رئي�ض 
واأي  وخــذلــوه..  اأ�سقطوه  لكنهم  فيهم 

خذالن!
كــتــيــبــة وجــيــ�ــض العــبــني  اأن  اأيــعــقــل 
ربان.  بال  كال�سفينة  وحمليني  اأجانب 
عــنــدمــا اأعــطــى االأمــــري كــامــل الــثــقــة يف 
اإدارة نادي الن�سر بالكامل و�سالحيات 
رقم  الداعم  فهو  ماليا،  اأبــدا  ق�سر  ومــا 
م�سلي  االأ�ــســتــاذ  ويــاأتــي  للنادي  واحــد 
ويــ�ــســع �ــســالحــيــات الــفــريــق بــيــد من 
الي�ستحقون الثقة ويقدرونها.. احرتق 
جمهور ال�سم�ض من برود بع�ض العبيه 
الكرة  حمدالله  يــركــل  وا�ستهتارهم؛ 
الن�سر  جمهور  مب�ساعر  ياأبه  ال  وكاأنه 
ي�سيع  عــ�ــســيــب  وقــــت  ويف  الــعــظــيــم 
لوحده  ويلعب  نف�سه  ويفر�ض  الفر�ض 
مع  تعاون  بال  فر�ض،  واإ�ساعة  بتفنن 
زمالئه، من املخت�ض بذلك وملاذا تاأخرت 
اإدارات  وللعلم  التغيري..  يف  يام�سلي 
ال  احلديث  الكروي  الزمن  يف  االأندية 
اأو م�سرفا يجل�ض مع  تعني مدير فريق 
فا�سل  مدرب  مهازل  وي�ساهد  االحتياط 
الناجحة  الفرق  برازيلي وي�سكت.. كل 
فهو  للمدرب  ال�سالحيات  كافة  تعطي 
معتزل  لالعب  حاجة  فال  واملدبر  املدير 
ــعــادالت تــبــدلــت.. انظر  وجمــامــالت امل
ي�ستحق،  ما  �سخ�ض  كل  واأعــط  حولك 
ا�سمه  �ــســيء  مــن  اجلــمــهــور  �سئم  فــقــد 
لديك  فـــورا..  منه  فتخل�ض  الــلــه،  حمد 
اأبــوبــكــر الــدبــابــة العــب هـــداف وابعد 
حار�ض املرمى الذي انتهى منذ موا�سم، 
واأق�سد وليد عبدالله، واأح�سر حار�سا 
اأح�سرت  ال�سغرية  فالفرق  العني،  ميالأ 

حرا�سا اأجانب ورجحت كفتهم.
الــنــ�ــســر ي�سرب  اأعـــيـــدهـــا.. جــمــهــور 
ويرحب بالتغيري واالإ�سالح لكن �سربه 
اذا نفد فعليك حتمل تبعات ماقد ت�سمع 
اأقدم  اأبدا..  وت�ساهد منهم لن يرحموك 
بعيدا  فل�ست  خطواتك  واتخذ  وبهدوء 
�سيء  كل  واأعــد  الريا�سي،  و�سطنا  عن 
اإىل طريقه ال�سحيح قبل فوات االأوان، 
اأ�سيا  اأبــطــال  دوري  بطولة  وخــا�ــســة 
واأنــت  باأرزاقها  الطيور  تطري  ال  حتى 
قاعد مطري عيونك وتتفرج.. والله اإين 
لك نا�سح وال يهمني من يبقى اأو يذهب 
غري ماأ�سوف عليه فم�سلحة الكيان قبل 
العبارة  ح�سر،  مبن  فالن�سر  اأحــد،  كل 
والله  غــريه...  عن  العاملي  ميزت  التي 

من وراء الق�سد.

Bader330@ تويرت / 

وا أسفاه!!
بدر فهد الدهم�س

غيرة النجوم... مبابي يشكو أنانية نيمار.. هل السبب ميسي؟صالح يواصل كتابة التاريخ مع الريدز
جدة- البالد

امل�سري  الــنــجــم  يــوا�ــســل 
التاريخ  كتابة  حممد �سالح 
مع ناديه ليفربول والدوري 
االإجنليزي"الربميرليج".. 
فــقــد حــطــم رقـــمـــا قــيــا�ــســيــا 
بالتاأكيد  �سيخلده  جــديــدا، 
نــاديــه  اأبــــطــــال  يف ذاكــــــرة 

ليفربول.
مــــرمــــى  يف  فــــبــــهــــدفــــه 

اأ�سبح  ال�سبت،  م�ساء  برينتفورد 
حممد �سالح اأ�سرع العب يف تاريخ 
يف  هدف   100 اإىل  ي�سل  ليفربول، 

مناف�سات الدوري.
و�ــســجــل �ــســالح هــدفــه رقـــم 100 
الـــــدوري  ــفــربــول يف  ــي ل بــقــمــيــ�ــض 
االإجنــلــيــزي املــمــتــاز، يف الــ�ــســوط 

ــــن مـــــبـــــاراة لــيــفــربــول  ــــاين م ــــث ال
وبرينتفورد.

ــاراة  واحـــتـــاج �ــســالح لــــــ151 مــب
بالدوري فقط، للو�سول اإىل الهدف 
رقم 100 يف الدوري، وهو رقم غري 
م�سبوق يف تاريخ ليفربول العريق.
ـــــك تــــفــــوق �ــــســــالح عــلــى  ـــــذل وب
االأ�سطورة روجر هانت، الذي و�سل 

اإىل 100 هدف بقمي�ض ليفربول يف 
وبهدفه  مباراة.   152 يف  الــدوري، 
يف �سباك برينتفورد، ت�سدر الدويل 
ــري قــائــمــة هــــدايف الــــدوري  املــ�ــس
ميكيل  مـــع  مــ�ــســاركــة  االإجنـــلـــيـــزي 
اأنطونيو مهاجم و�ست هام، وجيمي 
فاردي هداف لي�سرت �سيتي، بر�سيد 

5 اأهداف لكل منهم.

جدة – البالد
اأثـــــارت لــقــطــة ظــهــر فــيــهــا املــهــاجــم 
لزميله  ي�سكو  وهــو  مبابي،  كيليان 
النجم  اأنانية  من  غاييه  غانا  اإدري�سا 
الربازيلي نيمار، وعدم متريره الكرة 
موجات  مونبلييه،  مــبــاراة  خــالل  لــه 
من اجلدل بني جماهري فريق باري�ض 
بــداأت تتخوف من  التي  �سان جرمان 
تــوتــر الــعــالقــة بــني مــبــابــي ونــيــمــار، 
اأ�سابع  توجيه  اإىل  البع�ض  وذهــب 
االتهام اإىل النجم االأرجنتيني ليونيل 
مي�سي رغم اأنه كان يتابع املباراة من 

املدرجات.
وكـــــان مــبــابــي ونــيــمــار �ــســديــقــني 
منذ  املــلــعــب،  وخـــارج  داخـــل  مقربني 
عام  االأمراء"  "حديقة  يف  تزاملهما 
ال�سديق  مي�سي  قـــدوم  لكن   ،2017

اأثار غرية  املقرب من نيمار قد يكون 
مبابي، وذلك بح�سب تقرير فرن�سي.

كارلو" اأن  "مونت  اإذاعـــة  وذكــرت 
ونيمار  مبابي  بــني  تــوتــرت  العالقة 

ــم، وحتـــديـــدا مع  ــس ــو� مــنــذ بـــدايـــة امل
و�سول مي�سي اإىل "حديقة االأمراء"، 
الفنية  الثنائي  عالقة  اأن  اإىل  م�سرية 
داخل امللعب مل تعد ملهمة للفريق مثل 

املوا�سم املا�سية.
ت�سخيم  رف�ست  اأخرى  تقارير  لكن 
االأمـــــر جمــرد  اأن  ـــــر، واعـــتـــربت  االأم
اأي  جنــوم  بــني  يح�سل  ب�سيط  عتب 
اأي  ملي�سي  يــكــون  اأن  نــافــيــة  فــريــق، 
النادي  داخل  االأجــواء  توتر  دور يف 

الباري�سي.
غ�سب  اإىل  اأخـــرى  تقارير  وت�سري 
العديد من جماهري الفريق الباري�سي 
اال�ستمرار  رف�سه  ب�سبب  مبابي  من 
ــة املــو�ــســم واإ�ـــســـراره على  ــداي يف ب
االنــتــقــال لــريــال مــدريــد، وهــو االأمــر 
لتبداأ  ال�سيف،  هــذا  يح�سم  مل  ــذي  ال

اجلماهري باالمتعا�ض من ت�سرفاته.
جتديد  االآن  حتى  مبابي  ويرف�ض 
ينتهي  الـــــذي  بـــاريـــ�ـــض،  مـــع  عـــقـــده 

ال�سيف املقبل.
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العدل: ارتفاع نسبة التنفيذ المنزلي لمبادرة "شمل"
الريا�ض - البالد

ملبادرة  املنزيل  التنفيذ  حــاالت  اأن  العدل  وزارة  ك�سفت 
"�سمل" بلغت 32 % من اإجمايل امل�ستفيدين، وذلك نتيجة 
اال�ست�سارية  واجلل�سات  التهيئة  جل�سات  من  اال�ستفادة 
الروؤية  اأحكام  تنفيذ  اأ�سبح  اإذ  �سمل،  مراكز  يف  املقدمة 

والزيارة يف املنزل بدالاً عن مراكز �سمل.

وحتت�سن املراكز 18482 طفالاً يتلقون العناية الكاملة 
االجتماعي  الدعم  تقدم  حيث  الالزمة،  النف�سية  والتهيئة 
والنف�سي الأطراف النزاع )الوالدين - واالأطفال(، وحماية 

حقوق االأطفال املح�سونني.
يف  امل�ستفيدين  على  التي�سري  اإىل  �سمل  مبادرة  وتهدف 
بيئة  �سمن  والــزيــارة  والــروؤيــة  احل�سانة  اأحــكــام  تنفيذ 

مالئمة الأفراد العائلة، وخلق فر�ص عمل يف جمال اخلدمة 
ما  التعاون  م�ستوى  حت�سني  اإىل  باالإ�سافة  املجتمعية، 
 ، الثالث  والقطاع  احلكومية  واجلهات  العدل  وزارة  بني 
وحتقيق اأعلى امل�ستويات يف تنفيذ هذه االأحكام من حيث 
حقوق  وحماية  والــنــزاع،  التوتر  حدة  وتخفيف  التهيئة 

االأطفال املح�سونني.

الريا�ض - البالد
معامل  بع�ص  عــن  الــ�ــســعــودي  ال�سقور  نـــادي  ك�سف 
الفعاليات املرتقبة وامل�ساحبة ملعر�ص ال�سقور وال�سيد 
مبلهم  مقره  يف  النادي  ينظمه  الذي  الــدويل  ال�سعودي 

�سمال العا�سمة ملدة ع�سرة اأيام ابتداء من غرة اأكتوبر.
وبنينّ النادي اأن املعر�ص �سي�سهد اإقامة منطقة للفنون، 
29 فنانااً من نخبة الت�سكيليني واحِلرفيني  ي�سارك فيها 
وجم�سماتهم  لوحاتهم  يعر�سون  حيث  املــوهــوبــني، 

االإبداعية يف ق�سم الفنون باملعر�ص.
ال�سعودي  وال�سيد  ال�سقور  معر�ص  وي�ست�سيف 

الدويل فنانني من 9 دول اإ�سافة اإىل اململكة.
الدويل  ال�سعودي  وال�سيد  ال�سقور  معر�ص  اأن  ُيذكر 
ت�سكيلية،  لوحة   60 من  اأكرث  املا�سية  ن�سخته  يف  م  قدنّ
ال�سقر يف حاالت خمتلفة ومن زوايا متنوعة،  دت  ج�سنّ
املناطق  من  عدد  من  وفنانة  فنانااً   50 ر�سمها  يف  اأبــدع 

اململكة.

جدة - البالد
من  عددا   ، االنني  اليوم  من  ابتداءاً  ابتداءاً  توقف جوجل   
تطبيقاتها االأكرث �سيوعا على بع�ص الهواتف الذكية القدمية 
التي تعمل بنظام "اأندرويد"، مبا يف ذلك Gmail وتقومي 
اآب" لن  "وات�ص  لكن  ويوتيوب،  جوجل   ومتجر  وخرائط 
يتاأثر بالتغيري الأنه تخلى عن االإ�سدار القدمي من "اأندرويد" 
لديه  �سخ�ص  اأي  فــاإن  "جوجل"  وبح�سب  املا�سي.   العام 

بالتغيري،  �سيتاأثر   2.3 اأنــدرويــد  بنظام  يعمل  ذكــي  هاتف 
نظرا ل�سحب االآن دعم النظام االأ�سا�سي "كجزء من جهودها 

للحفاظ على �سالمة م�ستخدميها.
يحاولون  الذين  امل�ستخدمون  �سيتلقى  ذلك  �سوء  وعلى 
ا�سم  بهم،  اخلا�ص  "اأندرويد"  جهاز  اإىل  الدخول  ت�سجيل 
التفا�سيل  اأن  من  الرغم  على   - مرور خطاأ  م�ستخدم وكلمة 

التي اأدخلوها �ستكون �سحيحة. 

إبداعات عالمية في معرض الصقور والصيد

جوجل توقف عددا من أشهر تطبيقاتها

قطان يتعرض لحادث مروري في ميالنو 

»مشوار في الدار«  مسيرة حب للوطن

 الثقافة تطلق »شواهد على الفن«

ضبط المتحرشين بفتاة في المدينة
املدينة املنورة - البالد

ارتكبوا  مواطنني   )3( على  القب�ص  االأمنية  اجلهات  األقت 
اأحد االأماكن العامة مبنطقة املدينة  جرمية التحر�ص بفتاة يف 

املنورة.
 واأو�سح املتحدث االإعالمي ل�سرطة املنطقة املقدم ح�سني 
بحقهم  ــخــذت  واتُّ املتهمني  اإيــقــاف  جــرى  بــاأنــه  القحطاين 
النيابة  فــرع  اإىل  واأحيلوا  االأولــيــة،  النظامية  االإجــــراءات 

العامة.

شرب الماء 
يحمي القلب

جدة - البالد
 ك�سفت درا�سة اأجرتها اجلمعية االأوروبية اأن هناك 
عالقة وثيقة بني �سرب املاء واالإ�سابة بق�سور القلب، 
يزيد  اأن  ميكن  املاء  من  القليل  �سرب  اأن  على  موؤكدة 
فاإن  والعك�ص �سحيح  القلب،  بق�سور  االإ�سابة  خطر 
�سرب كميات كبرية من املياه ي�ساعد على احلماية من 

هذه االأمرا�ص.
نــظــروا يف  الــبــاحــثــني  اأن  اإىل  ــة  ــدرا�ــس ال ولــفــتــت 
الذي  املاء  قل  كلما  اأنه  فوجدوا  الرتطيب"،  "عادات 
ت�سربه، زاد تركيز ال�سوديوم ، م�سرية اإىل اأن الن�ساء 
يجب عليهن �سرب حوايل 1.6 اإىل 2.1 لرت من املاء 
 3-2 حوايل  يتناولوا  اأن  الرجال  على  بينما  ا  يومياً

ا. لرت يومياً
من  كبرية  كمية  �سرب  اأن  اإىل  الــدرا�ــســة  ونبهت   
له  يكون  لن  االأ�سبوع  يف  فقط  واحــد  يــوم  يف  املــاء 

بال�سرورة تاأثري كبري.

جدة - البالد
ال��دول  ال��دول��ة ل�ش�ؤون  ط��م���أن وزي��ر 
الإف���ري���ق���ي���ة اأح���م���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
بخري  ووالدته  ب�أنه  اجلميع  القط�ن، 
و����ش���ح���ة ج����ي����دة، اإث������ر ت��ع��ر���ش��ه��م��� 
م��روري يف مدينة ميالن�  حل���دث 
الإيط�لية، مم� نتج عنه ر�ش��ض 

�شديدة لكليهم�.
قد  القط�ن  ال�شفري  وك���ن 
من  اإت�ش�لت  ع��دة  تلقى 
والأ�شدق�ء  امل�ش�ؤولني 
لالإطمئن�ن على �شحته.
والتقدير  بال�سكر  "اأتوجه  "تويرت":  عــلــى  لــه  تــغــريــدة  يف  قــطــان  ـــال  وق
ووالدتي  لقيتها  التي  الفائقة  للعناية  ميالنو  مطار  م�ست�سفى  يف  للم�سوؤولني 
والذي  ال�سريع،  الطريق  على  له  تعر�سنا  الــذي  املخيف  احلــادث  بعد  الغالية 
اأ�سابني والوالدة بر�سو�ص �سديدة ومتزقات يف خمتلف اأنحاء اجل�سم.. قدر 

الله وما �ساء فعل".

جدة- خالد بن مر�ضاح
للوطن  االإعاقة بجدة م�سرية حب  االأطفال ذوي  اأبناء مركز جمعية   نظم 
الغالية على  الفئة  الدار" تطوف من خاللها هذه  "م�سوار يف  حتت عنوان 
الوالء  لتعزيز  االأكــرب  امل�سرية  تعد  ..وهــي  جدة  مدينة  معامل  اأبــرز  قلوبنا 
بوطنهم  واعــتــزازهــم  فخرهم  عــن   والتعبري  الر�سيدة،  للقيادة  واالنتماء 
 21 اأيام خالل يف الفرتة من -16  اأربعة  الغايل حيث يــزورون على مدى 
�سبتمرب اجلاري، اأهم املعامل التاريخية وال�سياحية وال�سخ�سيات املعروفة 
يف املدينة وذلك يف اإطار احتفال مراكز جمعية االأطفال ذوي االإعاقة باليوم 

الوطني الغايل.
الفنان  ديوانية  اإىل  بجدة  اجلمعية  مركز  من  انطلق  امل�ساوير  اأول  وكان 
عبادي اجلوهر الذي ا�ستقبلهم بكل حفاوة وترحاب، وان�سدوا معه الن�سيد 
لوحة  عن  عبارة  عبادي  للفنان  هدية  بتقدمي  االأطــفــال  بــادر  كما  الوطني، 

تذكارية من اأعمالهم باملركز، وعمت الزيارة اأجواء من الفرح وال�سعادة.

ذاكرة بصرية
الريا�ض - البالد

ا�ضدل ال�ضتار عن معر�ض ال�ضور الفوتوغرافية مبقر واجهة الريا�ض ، و�ضم 91 �ضورة اأبرزت تاريخ ملوك اململكة منذ تاأ�ضي�ضها حتى عهد خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن 
عبدالعزيز اآل �ضعود – حفظه اهلل – وما قدمه ملنطقة الريا�ض منذ توليه اإمارة املنطقة على مدى 50 عاًما، والقفزات التنموية ال�ضعودية يف ظل رعايته - اأيده اهلل – وم�ضاندة 
ع�ضده �ضمو ويل العهد. وكان املعر�ض الذي اأقامته "وا�ض" مبنا�ضبة اليوم الوطني، مبثابة ذاكرة ب�ضرية مفتوحة متكن من خاللها زوار الواجهة مبختلف اأعمارهم من التعرف اأكرث 

على التاريخ املجيد واالجنازات الكبرية للمملكة.

الريا�ض- البالد
تطلق وزارة الثقافة اليوم معر�سااً فنيااً بعنوان "�سواهد على الفن"، يت�سمن 
يف  امل�ساركات  من  عقود  خم�سة  مدى  على  �سعوديني  لفنانني  ولوحات  اأعماال 
كمجموعة  انتقلت  التي  ال�سباب،  لرعاية  العامة  الرئا�سة  وم�سابقات  معار�ص 
اإىل وزارة الثقافة يف عام 2019 من خالل الهيئة امللكية ملدينة الريا�ص، التي 

ح�سرت ووثقت قرابة )1926( عمال فنيا.
ويقام املعر�ص يف املتحف الوطني بالريا�ص خالل املدة من 27 �سبتمرب اإىل 
الفن" احلراك  على  "�سواهد  معر�ص  يف  املختارة  االأعمال  ومتثل  نوفمرب،   6
لرعاية  العامة  الرئا�سة  منظومة  حتت  كانت  حني  الب�سرية  للفنون  التنظيمي 
ال�سباب، ثم ما قامت به الهيئة امللكية لتطوير مدينة الريا�ص منذ اأن ت�سلنّمتها يف 
العام 2015 وما مت من عمليات للح�سر والفرز والتوثيق لتلك االأعمال، ومن ثم 
حفظها وت�سليمها لوزارة الثقافة كحا�سن للفنون. وتهدف الوزارة اإىل توثيق 

تاريخ الفنون الت�سكيلية يف اململكة وعر�سها على اجلمهور.
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