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القاهرة - حممد عمر
ال�سعودية  ال���ر�ؤي���ة  اأن  اق��ت�����س��ادي��ون  اأج��م��ع 
2030 تعمل على رفع القدرات يف جمال التحول 
احلكومية  اجل��ه��ات  حتفيز  خ���ال  م��ن  ال��رق��م��ي 
لتطوير منتجاتها الرقمية �بناء جمتمع رقمي ، 
القدرات  بناء �تعزيز  التي هى  للر�سالة  حتقيقا 
احلكومي  الرقمي  القطاع  يف  الوطنية  الب�سرية 

الرقمية  احل��ك��وم��ة  هيئة  ج��ه��ود  اأن  م��وؤك��دي��ن   ،
ت�سرع الأهداف �حتقيق ريادة اململكة رقميًا على 

م�ستوى العامل.
�قالوا فى ت�سريحات )للباد( اإن هذه اخلطوة 
ت�ساف اإىل ما حققته اململكة من اإجنازات رائدة 
على  ح�سولها  بعد  ال�سيرباين  الأم��ن  جمال  يف 
�املركز  د�لة   193 بني  من  عاملًيا  الثاين  املركز 

الأ�ل يف الوطن العربي �ال�سرق الأ��سط �قارة 
ال�سيرباين،  لاأمن  العاملي  للموؤ�سر  �فًقا  اآ�سيا، 
للهيئات  الرقمى  التحول  جن��اح��ات  اإىل  لفتني 
�حت�سني  لتطوير  �امل��وؤ���س�����س��ات  �احل��ك��وم��ات 
�سمن  للم�ستفيدين،  ��سولها  �ت�سهيل  خدماتها 
املوؤ�س�سات،  بهذه  يرتبط  كامل  �سمويل  برنامج 

�تعزيز القت�ساد الرقمي املتطور يف اململكة.

القدرات الرقمية تعزز الريادة ال�سعودية

األعلى تقدما 
بالمالحة البحرية

السعودية في 
مراحل التسويق

الريا�ض - البالد
ات�سال  موؤ�سر  يف  تقدمًا  اململكة  �سجلت 
املاحة  خ��ط��وط  م��ع  البحرية  امل��اح��ة  �سبكة 
للربع   )UNCTAD( العاملية �سمن تقرير
ال�����س��ادر ع��ن م��وؤمت��ر  2021م  ل��ع��ام  ال��ث��ال��ث 
للتجارة �التنمية، حيث حققت  املتحدة  الأمم 
تقدمًا  الأعلى  الد�لة  لتكون  نقطة   )70.68(
اإقليميًا على �سعيد املوؤ�سر، �ذلك �سمن جهود 
ح�سورها  �تعزيز  تناف�سيتها  لرفع  اململكة 

الد�يل يف قطاع النقل البحري باملنطقة.
العاملي  املوؤ�سر  على  اململكة  �سعود  �ياأتي 
ب��ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي �اج��ه��ه��ا العامل 
جراء جائحة كور�نا، مما نتج عنه ارتفاع يف 
تكاليف ال�سحن البحري، كما يعود هذا التقدم 
عقدتها  التي  ال�سراكات  ظل  يف  مبا�سر  ب�سكل 
�كربى  امل�سغلني  مع  للموانئ  العامة  الهيئة 
للقطاع  ك��ان  كما  العاملية،  املاحية  اخلطوط 
احلكومي د�رًا مهمًا يف ذلك، ف�سًا عن تو�سيع 

خطوط النقل البحري.
�اأ��سح رئي�س الهيئة العامة للموانئ عمر 
بن طال حريري، اأن النمو املتوا�سل �الأداء 
الأ�نكتاد  موؤ�سر  يف  للمملكة  �القوي  امل�ستقر 
منذ العام 2019 �حتى اليوم؛ يوؤكد مكانتها 
بالعامل  متنام  ارت��ب��اط  ذات  ك��د�ل��ة  املتميزة 

�بالقت�ساد العاملي.

 البالد ــ مها العواودة 
بعد  يوما  ال�سعوديون   املبدعون  يثبت   
الوطن  ه��ذا  اأع��م��دة نه�سة  اح��د  اأن��ه��م  اآخ���ر 
�يجد�ن الدعم من اجل  انتقال الخرتاعات 
ثم  �م��ن  الت�سويق  مرحلة  اإىل  ال�سعودية 
من  يعزز  م��رد�د  لها  منتجات  اإىل  التحول 
قيمة الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي �ي��ك��ون ل��ه��ا اأث��ر 
املعرفة  عامل  يف  اململكة  مكانة  على  ايجابي 
املخرتع  على  عائد  �لها  ال��د�يل،  �الإب���داع 
ال�����س��ع��ودي، �ت��وؤك��د ه���ذه الجن�����ازات  اأن 
اململكة ت�سري يف الطريق ال�سحيح للو�سول 
اإىل جمتمع املعرفة �من الفتيات املوهوبات  
�سعودية  اأ�ل  �هي  ع�سريي  غ��ر�ة  ال�سابة 

ت�سل لخرتاع عكازة مر�سدة  للمكفوفني .
�قالت اإنها اأطلقت عليها العكازة املر�سدة 
امل�ساعد  عن  الكفيف  ال�سخ�س  ُتغني  لأنها 
املكان  اإىل  بتوجيهه  تقوم  فهي  ال�سخ�سي 
اإل��ي��ه م��ن خ��ال كتابته  ال��ذه��اب  ال��ذي يريد 
برايل  بلغة  هي  �التي  املفاتيح  لوحة  على 
بي  اجل��ي  ي��ق��وم  ذل��ك  بعد  املكفوفني(  )ل��غ��ة 
املحددة من خال  اإىل �جهته  باإر�ساده  ا�س 
�جهته  عن  يبعد  كم  يخربه  �سوت  اإ���س��دار 
ي�سهل  ال��ذي  الأم��ر  يتواجد  �سارع  اأي  �يف 

كثريا حركة �تنقات املكفوفني.

اململكة

الخرتاعات

6

ال�سودان

ترحيب دويل بخارطة 
حماية التحول الدميقراطي

عدن - البالد
نفذت ملي�سيا احلوثي الإنقابية اأب�سع اجلرائم بحق �سكان مديرية العبدية يف ماأرب 

باأعمال  امليلي�سيا  قيام  عن  مينية  حقوقية  منظمة  ك�سفت  اإذ  املا�سية،  ال�ساعات  خال 
توؤكد  باغات  تلقت  اأنها  مبينة  عليها،  ال�ستياء  بعد  املدنيني  ال�سكان  �سد  انتقامية 

اأعمال عنف بحق املدنيني، �سملت مداهمة املنازل �اختطاف عدد من اجلرحى �نهب 
ممتلكات خا�سة، منها املركبات �حمتويات البيوت، �اإحراق املحا�سيل الزراعية، 

بينما قتل احلوثيون طفا يبلغ من العمر 12 عامًا يف اإحدى القرى.
قراها  من  ف��رت  الأ���س��ر  ع�سرات  اإن  امل��دين،  للتوجه  حماية  منظمة  �قالت 

�ديارها اإىل حميط املديرية، يف نز�ح داخلي عرب ال�سعاب �الأ�دي��ة، �يف 
الفارين،  لهوؤلء  الأ�سجار �الأكواخ م�ساكن  اأ�سبحت  ماأ�سا�ي حيث  ��سع 

من  ميكنهم  امل�ساءلة  �ع��دم  العقاب  من  املجرمني  اإف��ات  اأن  اإىل  م�سرية 
الد�يل  املجتمع  مطالبة  املدنيني،  بحق  اأخ��رى  اإ�سافية  جرائم  ممار�سة 

بالتحقيق يف جرائم احلوثيني مبناطق جنوب ماأرب.
امل�ساعدات  اإي�سال  ع��دم  الأمريكية،  اخلارجية  �زارة  �اأدان���ت 

الإن�سانية اإىل العبدية املحا�سرة، متهمة احلوثيني باإعاقة ��سولها 
عن  بالتخلي  احلوثيني  مطالبة  العبدية،  يف  ميني  األ��ف   35 ل��� 

للمدنيني �اجل��رح��ى،  اآم��ن��ة  الإج��رام��ي��ة �فتح مم��رات  الأف��ع��ال 
�الن�سياع  م���اأرب،  على  هجومهم  بوقف  احلوثيني  مطالبة 

للمطالب الد�لية �اإنهاء ال�سراع يف اليمن.

احلوثي يدمر اليمن ويعيق م�ساعدات »العبدية«

ويل العهد يطلق مكاتب ا�سرتاتيجية لتطوير 
الباحة واجلوف وجازان

نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقباًل..

واشنطن تدين إرهاب المليشيا اإلجرامية

الريا�ض- وا�ض
اأعلن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �يل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س ال�سوؤ�ن القت�سادية �التنمية، 

تعظيم  بهدف  م�ستقبًا،  تطوير  هيئات  لتاأ�سي�س  نواة  �ستكون  التي  �ج��ازان،  �اجل��وف،  الباحة،  مناطق  لتطوير  ا�سرتاتيجية  مكاتب  اإطاق  الله،  حفظه 
مناطق جاذبة  لتكون  ال�ستثمارية  البيئة  تطوير  اإىل  اإ�سافة  الثاث،  املناطق  من  منطقة  لكل  �التناف�سية  الن�سبية  املميزات  من  ال�ستفادة 

لا�ستثمار بال�سراكة مع القطاع اخلا�س. 
�ياأتي الإعان عن املكاتب ال�سرتاتيجية يف املناطق الثاثة يف اإطار اهتمام �سموه الكرمي �حر�سه على اأن تطال التنمية 

لوطن  اقت�ساد مزدهر �جمتمع حيوي  املواطنني، �خلق  بالنفع على جميع  اململكة مبا يعود  ال�ساملة جميع مناطق �مدن 
طموح. حيث اأكد �سموه اأن العمل قائٌم على تاأ�سي�س مكاتب ا�سرتاتيجية يف املناطق التي ل يوجد بها هيئات تطوير اأ� 

مكاتب ا�سرتاتيجية، بهدف تطوير مناطق اململكة كافة با ا�ستثناء. ��ستهدف هذه املكاتب ال�سرتاتيجية اإىل الهتمام 
بكل مكونات التنمية يف تلك املناطق، بحيث تركز على ا�ستثمار املقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق 

اأعلى ا�ستفادة منها �حتويلها اإىل عنا�سر داعمة لاقت�ساد.

تطوير البيئة االستثمارية بالشراكة 
مع القطاع الخاص

التوسع في توفير الفرص الوظيفية 
ورفع جودة الحياة

تعظيم االستفادة من المميزات النسبية والتنافسية للمناطق

امل�سجد احلرام
يطوي صفحة الجائحة بحذر

مكة املكرمة- البالد
امل�سلني  من  كبرية  اأع���داد  توافد  اأم�����س،  فجر  احل���رام،  امل�سجد  �سهد 

ال�سحية،  الح��رتازات  تخفيف  على  الكرمية  املوافقة  بعد  �املعتمرين 
�اإل���غ���اء ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي، �ال�����س��م��اح ب��ا���س��ت��خ��دام ك��ام��ل ال��ط��اق��ة 
الازمة من خال  الت�ساريح  امل�سجد احلرام، �اأخذ  ال�ستيعابية يف 

اأ�  ال�ساة  مواعيد  لأخذ  )توكلنا(  اأ�  تطبيق)اعتمرنا(  ا�ستخدام 
�كيل  املكلف  العام  الرئي�س  م�ساعد  �اأك��د  العمرة.  منا�سك  لأداء 
املحيميد،  حم��م��د  ب��ن  �سعد  ال��دك��ت��ور  احل����رام  امل�سجد  ���س��وؤ�ن 

امل�سجد  يف  �امل�سلني  املعتمرين  ل�ستقبال  التامة  اجلاهزية 
احلرام، بكامل الطاقة ال�ستيعابية يف ظل تطبيق الإجراءات 
يف  �ك��الت��ه��ا  مبختلف  الرئا�سة  ج��ن��دت  حيث  الح���رتازي���ة، 
خطة  لتنفيذ  �الآلية  الب�سرية  طاقاتها  كامل  احلرام  امل�سجد 

العودة الكاملة، من خال منظومة متكاملة من الإمكانيات 
للمحافظة على �سامة قا�سدي  التي ت�سخرها  �اخلدمات 
امل�سجد احلرام �ت�سهيل منا�سكهم �عباداتهم يف اأجواء 

ر�حانية �اآمنة �مطمئنة.
من  �اللتزام  التقيد  �سر�رة  على  املحيميد  ��سدد 
الداخلية  �زارة  بيان  يف  �رد  مبا  القا�سدين  جميع 

اأدائ��ه��م  خ��ال  امل�سلون  �ا�ست�سعر  تعليمات.  م��ن 
���س��اة ال��ف��ج��ر ال��ر�ح��ان��ي��ة الإمي��ان��ي��ة، م��ن خ��ال 
جنًبا  �ال�سطفاف  التكامل  اإىل  ال�سفوف  عودة 

اإىل جنب ا�ستجابة لتنبيه اإمام امل�سجد احلرام 
على ال�ستواء �التقارب بعد اأن طوت الرئا�سة 
العام  الرئي�س  املل�سقات. �اأكد �كيل  �سفحة 

للتفويج �اإدارة احل�سود بالرئا�سة املهند�س 
�منذ  اأن��ه  احلجيلي،  من�سور  بن  اأ�سامة 
ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة ع��م��ل��ت ال��رئ��ا���س��ة على 

�التدابري  الإج���راءات  من  ع��دد  تطبيق 
قا�سدي  �سامة  على  للحفاظ  الوقائية 
مل�سقات  اأهمها  �من  احلرام  امل�سجد 

التباعد اجل�سدي.
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جدة- وا�س
اليوم  يف  العامل  دول  منظومة  اململكة  ت�شارك 
 17 الـــ  ي�شادف  الــذي  الفقر  ملكافحة  العاملي 
يف  جهودها  مــرزة  عــام،  كل  من  اأكتوبر  من 
حتقيق التنمية والق�شاء على الفقر والتخفيف 
الدول  اأكرث  الذي جعلها من  الأمر  من وطاأته، 
اأن�شطة  ودعــم  الــعــامل،  م�شتوى  على  املانحة 
برامج  ذات  الدولية  واملنظمات  املوؤ�ش�شات 
امل�شتوى  عــلــى  الــفــقــر  مبكافحة  متخ�ش�شة 

العاملي.
�شعورها  خالل  من  الفقر  مكافحة  وت�شت�شعر 
ــة والإنــ�ــشــانــيــة نحو  ــي بــاملــ�ــشــوؤولــيــة الأخــالق
الآخرين، وم�شتمرة يف تقدمي امل�شاعدات عر 
مركز امللك �شلمان لالإغاثة والأعمال الإن�شانية 
املــ�ــشــروعــات املتعلقة  الــفــقــرة، ودعـــم  لــلــدول 
البيئي  والإ�ــشــحــاح  واملــيــاه  الغذائي  بــالأمــن 
والــتــغــذيــة والــ�ــشــحــة والإيــــــواء واخلــدمــات 
الإن�شانية  العمليات  التعليمية ودعم وتن�شيق 
تويل  اإْذ  اللوجي�شتية،  اخلدمات  من  وغرها 
اجلهود  ودعــم  التنمية  لق�شايا  كــرى  اأهمية 
الق�شاء  بهدف  النامية  الـــدول  يف  التنموية 
تواجه  التي  ال�شعوب  وم�شاعدة  الفقر،  على 
اأو�شاعًا خا�شة وطارئة ويف حالت الكوارث 

الطبيعية.
التنمية  لق�شايا  كبرًا  اهتمامًا  اململكة  وتويل 
التنموية  الإن�شانية واجلهود  املبادرات  ودعم 
النامية،  الـــدول  يف  النمو  بتحقيق  املتعلقة 
وبذلت جمهوداتها للم�شاعدة يف حتقيق الأمن 

الغذائي عامليًا، حيث يعمل مركز امللك �شلمان 
من  اأكــرث  على  الإن�شانية  والأعــمــال  لــالإغــاثــة 
خمتلفة  جمــالت  يف  تن�شبُّ  م�شروع   1700
الأمــن  احلــ�ــشــر:  ل  املــثــال  �شبيل  على  ومنها 
البيئي،  والإ�شحاح  املياه  التغذية،  الغذائي، 
اململكة  ــتــزام  ال مــوؤكــدة  والــ�ــشــحــة،  التعليم، 
والهيئات  الــدولــيــة  املنظمات  مــع  بــالــتــعــاون 
الدعم  تقدمي  �شبيل  يف  املتحدة  لالأمم  التابعة 

الالزم والعمل �شويًا نحو امل�شي قدمًا.
اأهـــداف  بتحقيق  الــتــزامــهــا  املــمــلــكــة  وتـــوؤكـــد 
الوطني  امل�شتوى  على  امل�شتدامة  التنمية 
وال�شتمرار يف بذل اجلهود والتعاون الدويل 
املــدقــع  الــفــقــر  مــن  للحد  الــتــكــاتــف  �شبيل  يف 
يد  ومد  امل�شتدامة،  التنمية  اأهــداف  وحتقيق 

ــاعــدة مبــا يحقق  الــعــون واملــ�ــش
الــدول  م�شلحة 

املحلي  ال�شعيد  على  اأطلقت  كما  وال�شعوب، 
العديد من الرامج واملبادرات بهدف معاجلة 
ــاء عــلــيــه، ودعــــم اجلــمــعــيــات  ــقــ�ــش الــفــقــر وال
يف  ر�شالتها  حتقيق  لها  يكفل  مبــا  اخلــريــة 

م�شاعدة الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
يذكر اأنَّ اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اأعلنت 
اأكتوبر، يومًا عامليًا ملكافحة  ال�شابع ع�شر من 
الفقر، وذلك من اأجل ح�شد اجلهود وتعبئتها، 
وخلق حراك ن�شط وفعال على جميع الأ�شعدة 
يعد  كــمــا  بــاأكــمــلــه،  الــعــامل  يف  الــفــقــر  ملكافحة 
للمجتمع  التذكر  مبثابة  العاملي  اليوم  هــذا 
الدويل من اأجل الفقر والفقراء والوقوف اإىل 

جوارهم يف حمنهم.

الدمام- حمود الزهراين
بــن عبدالعزيز  نــايــف  بــن  �ــشــعــود  الأمــــر  د�ــشــن 
اأم�س،    ، الإمـــارة  بديوان  ال�شرقية  املنطقة  اأمــر 
بن  �شلمان  بــن  فهد  بــن  اأحــمــد  الأمـــر  وبح�شور 
النقل  ـــر  ووزي املنطقة،  اأمـــر  نــائــب  عبدالعزيز 
واخلدمات اللوج�شتية املهند�س �شالح بن نا�شر 
اجلا�شر 7 م�شاريع تنموية يف املنطقة باأكرث من 
ن�شف مليار ريال، خلدمة �شبكة الطرق باإجمايل 

اأطوال جتاوزت 120 كيلو مرًتا.
"م�شاريع اخلر  وو�شف �شموه هذه امل�شاريع بـ 
مبثل  ن�شعد  ــنــا  اأن �ــشــك  بــال   " وقــــال:  والركة" 
جودة  م�شتوى  من  ترفع  التي  الإجنـــازات  هــذه 
احلياة" م�شيفًا : " لقد �شرنا اليوم بتد�شني عدد 
على  والإطـــالع  املنطقة  يف  الطرق  م�شاريع  من 
الــوزارة  روؤيــة  �شمن  تنفيذها  اجلــاري  امل�شاريع 
التي ت�شعى لتحقق تطلعات املواطنني  الطموحة 
�شمن  وتاأتي  الــوزارة  خدمات  من  وامل�شتفيدين 

توجهات القيادة احلكيمة" "حفظها الله".
ا�ستكمال دائري الأح�ساء

فقد مت تد�شني م�شروع ا�شتكمال الطريق الدائري 
 29( بطول  الغربي(  ال�شمايل  )ال�شلع  بالأح�شاء 
الطريق  تربط  التي  التقاطعات،  من  وعــدد  كــم( 
مكة/ال�شناعية)  طريق  مع  بالأح�شاء  الــدائــري 
الدائري  الطريق  تقاطع  وكذلك   )17 رقم  تقاطع 
والذي  الهفوف،  الدمام/  طريق  مع  بالإح�شـــاء 
ال�شكة  خط  فوق  ج�شـــور   )3( عدد  على  ا�شـــتمل 
الذي يخدم �شوق  )تقاطع رقم 18(  احلديدية  و 
مدخل  ج�شر  تد�شني  مت  كما  والأعــالف،  املوا�شي 
/الهفوف  الريا�س  طريق  تقاطع  عند  الهفوف 
الأح�شـــاء،  مبحافظة  احلديدية  ال�شكة  خط  مع 
اإن�شـــائه  واإعــادة  القدمي  اجل�شـــر  اإزالــة  مت  حيث 
وتو�شـــعته اإىل 4 حارات لكل اجتاه ، كما مت اإعادة 
لتعزيز  مرت   1270 بطول  القائم  الطريق  اإن�شـــاء 

ان�شيابية احلركة املروية مبدخل مدينة الهفوف.
كما تد�شني التقاطع العلوي على طريق الريا�س/ 
اإ�شالحية  اإىل  املوؤدي  والطريق  ال�شريع،  الدمام 
الدمام بطول )3( كم، كما تـــم تنفيـــذ طـــرق خدمية 
ال�شـــريع  الدمام   / الريا�س  طريق  جانبـــي  على 
ت�شهيل  يف  �شت�شـــهم  والــتــي  ــم،  ك  )14( بــطــول 
اجلديدة  ال�شكنية  للمخططات  املرورية  احلركة 

املجاورة لطريق الريا�س/الدمام ال�شريع.
ا�ستكمال دائري الدمام 

الدائري  الطريق  ا�شتكمال  احلفل،  ت�شمن  كما 
بطريق  اجلبيل  الــدمــام/  طريـــق  يربط  الـــذي 
الظهران/ وطــريــق  ال�شريع  الــدمــام  الــريــا�ــس/ 
تنفيذ  مت  حيث  كــم،   )7( بطول  العقر/�شلوى 
طريق مــزدوج بعدد ثــالث حــارات مــروريــة لكل 
اجتاه بطول 7 كم، و تنفيذ عدد )4( معابر علوية، 
حيث �شيعمل الطريق على نقل حركة ال�شاحنات 

خارج النطاق العمراين حلا�شرة الدمام.

)طريق الدمام الريا�س(
طريـــق  بيـــن  الرابـــط  الطريـــق  �شموه  د�شن  كما 
الريـــا�س / الدمـــام ال�شـــريع باملدخـــل اجلنوبي 
لــلــمــطــار واملـــخـــارج املــرتــبــطــة مــعــه عــلــى طريق 
الريا�س/الدمام ال�شريع، حيث تـــم تنفيـــذ اأعمـــال 
لـــكل  حــارات  ثـــالث  بواقـــع  الطريـــق  ازدواج 
اجتاه بطـــول 13.500 كم، وتـــم تنفيـــذ املخارج 
املرتبطـــة مع الطريق على طريق الريا�س/الدمام 
اأعــمــال الإنـــارة  بطول 11.8 كــم، والإنــتــهــاء مــن 
ال�شـــد  عايل  و�شـــياج  اإنــارة  عامود   )132( بعدد 
حيث  كــم،   13.35 بطول  الو�شـــطية  باجلزيرة 
القائـــم  الطريق  كفاءة  رفع  يف  امل�شروع  �شي�شهم 
القادمني  الطريـــق  ل�شـــالكي  احلركة  وان�شـــيابية 
باجتاه  ال�شـــريع  الــدمــام   / الريا�س  طريق  من 

مطار امللك فهد الدويل والعك�س.
اخلدمة  لطرق  املتبقيـــة  الأعمـــال  تد�شني  ومت 
على  الإر�شـــادية  واللوحات  الأر�شفة  واأعمـــال 

امتداد طريق الريا�س / الدمام ال�شـــريع )دائري 
ا�شـــتكمال  وذلــك  كــم،   12.400 بطول  الــدمــام( 
املرورية  احلركة  ت�شهيل  و  الدمام  دائري  لتنفيذ 
الطريق،  مبــحــاذاة  ال�شـــكنية  الأحــيــاء  لقاطني 
وكــذلــك تــد�ــشــني طــريــق ربـــط املــخــطــط الــزراعــي 
بطول  بالأح�شـــاء  الدائري  بالطريـــق  بالريقـــا 
كم،   1.6 بطول  خدمة  طريق  وتنفيذ  كــم،   1.8
الدائري  الطريق  على  ال�شطحي  التقاطع  وتنفيذ 

بالأح�شاء.
اتفاقية تعاون

بن  فهد  بن  اأحمد  الأمــر  وقــع  الجتماع  وخــالل 
�شلمان بن عبدالعزيز نائب اأمر املنطقة ال�شرقية 
املنطقة  تطوير  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
اتفاقية تعاون بني هيئة تطوير املنطقة ال�شرقية 
التوقيع   يف  مثلها  الــتــي  للنقل  العامة  والهيئة 
رئي�س الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح .
املنطقة  تنفيذ  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وو�شف 
التفاقية  هــذه  املطلق  فهد  املهند�س  ال�شرقية 
خطط  على  اإيجابًا  �شتنعك�س  اأنها  موؤكدًا  باملهمة 
�شتفتح  كما  الطرق  يخ�س  مبا  امل�شتقبلية  الهيئة 

افاقًا اأو�شع للتعاون بني الهيئتني.
مــــن جـــانـــبـــه اأكــــــد وزيــــــر الـــنـــقـــل واخلــــدمــــات 
اجلا�شر  نا�شر  بن  �شالح  املهند�س  اللوج�شتية 
الطرق  قــطــاع  يف  التنموية  امل�شاريع  هــذه  اأن 
الكبر  الهــتــمــام  جت�شد  الــ�ــشــرقــيــة،  باملنطقة 
ويل  و�شمو  ال�شريفني  احلرمني  خــادم  لــدن  من 
عهده الأمني حفظهم الله ، موؤكدا حر�س وزارة 
كافة  اإجنــاز  على  اللوج�شتية  واخلدمات  النقل 
ــق  املــ�ــشــاريــع بــاأعــلــى املــوا�ــشــفــات الــفــنــيــة ووف
اجلداول الزمنية املقررة ، وتطبيق اأعلى معاير 
جودة الطرق وال�شالمة يف كافة �شبكات الطرق 
باململكة وتوفر خيارات تنقل امنة تعزز جودة 

احلياة للمواطنني واملقيمني.

محليات
الثنني 11 ربيع الأول 1443هـ املوافق 18 اأكتوبر 2021م ال�شنة 91 العدد 223470

أمير الباحة يرأس مجلس المنطقة

 الباحة-البالد
اأم�س،  الباحة،  اأمر منطقة  العزيز  الدكتور ح�شام بن �شعود بن عبد  الأمر  راأ�س 
2021م  احلــايل  املــايل  للعام  والرابعة  الثالثة  دورتها  يف  املنطقة  جمل�س  جل�شة 
تقدمه  الــذي  الــالحمــدود  بالدعم  �شموه  ونــوه  املجل�س.  اأع�شاء  جميع  بح�شور 
حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود، و�شمو ويل 
التنمية، وكان  للمنطقة يف خمتلف جمالت وجوانب  الله،  الأمني، حفظهما  عهده 
اآخرها توقيع عقد ا�شتثمار اإن�شاء وت�شغيل منتجع رغدان ال�شياحي، الذي يقع على 
م�شاحة تتجاوز 50 األف مرت مربع، وبتكاليف اإن�شائية تتجاوز 350 مليون ريال، 

ويعد اأحد اأهم امل�شاريع النوعية باملنطقة .

“الخارجية” تشدد على عدم السفر إلى لبنان
الريا�س - البالد

�شددت وزارة اخلارجية على جميع املواطنني بعدم ال�شفر اإىل لبنان يف ظل الظروف 
الراهنة التي ت�شهدها البالد.

لبنان،  جمهورية  ت�شهدها  التي  الراهنة  الأمنية  لالأحداث  "نظًرا  الــوزارة:  وقالت 
�شفر  مبنع  هـ   1442  /  10  /  5 بتاريخ  ال�شادر  الداخلية  وزارة  قــرار  على  وبناًء 
املواطنني املبا�شر وغر املبا�شر اإىل عدد من الدول دون احل�شول على اإذن م�شبق 
جميع  على  التنبيه  تود  اخلارجية  وزارة  فاإن  لبنان،  فيها  مبا  املعنية  اجلهات  من 
ال�شاأن،  هذا  يف  املعنية  اجلهات  من  ال�شادرة  التعليمات  باتباع  الكرام  املواطنني 
كما  البالد،  ت�شهدها  التي  الراهنة  الظروف  ظل  يف  خا�شة  لبنان  اإىل  ال�شفر  وعدم 
اأخذ  اللبنانية  تود وزارة اخلارجية من كافة املواطنني املوجودين يف اجلمهورية 
احليطة واحلذر والبتعاد عن اأماكن التجمعات، وذلك خلطورتها على اأمن و�شالمة 
املواطن الكرمي. كما تدعو وزارة اخلارجية جميع املواطنني الكرام اإىل عدم الرتدد 

يف التوا�شل مع الأرقام التالية:
هاتف �شفارة اململكة لدى لبنان: 009611762722 / 009611762711

هاتف �شوؤون ال�شعوديني: 0096176026555 / 0096178803388
الهاتف املّوحد ل�شوؤون ال�شعوديني باخلارج: 00966920033334

المملكة تدين الهجوم اإلرهابي ببوركينا 
الريا�س - وا�س

للهجوم  ال�شديدين  وا�شتنكارها  اإدانتها  عن  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأعربت 
الإرهابي الذي ا�شتهدف ثكنة ع�شكرية للجي�س البوركيني على يد م�شلحني جمهويل 
الهوية يف منطقة "برغو" يف حمافظة "�شامنتنغا" باإقليم و�شط جمهورية بوركينا 

فا�شو، واأ�شفر عن مقتل 14 جندًيا واإ�شابة 7 اآخرين.
واأكدت اململكة موقفها الراف�س للعنف والتطرف بجميع اأ�شكاله و�شوره ودوافعه.

تشغيل كامل الطاقة االستيعابية للمطارات 
الريا�س- البالد

اأعلنت الهيئة العامة للطران املدين عن ت�شغيل كامل الطاقة ال�شتيعابية 
جلميع  تعميم  يف  الهيئة  واأو�شحت  اليوم.  من  ابــتــداًء  اململكة  ملطارات 
�شركات الطران العاملة يف مطارات اململكة مبا ي�شمل الطران اخلا�س، 
لت�شغيل  اململكة  ملطارات  ال�شتيعابية  الطاقة  كامل  ا�شتخدام  �شيتم  اأنــه 
حالة  مــن  التاأكد  يف  ال�شتمرار  �شيتم  كما  والــدولــيــة،  املحلية  الــرحــالت 

التح�شني يف تطبيق "توكلنا".

أخبار موجزة

أمير الشرقية يدشن مشاريع الطرق بتكلفة نصف مليار ريال

وزارة الداخلية تشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 بدبي
دبي- وا�س

الأمنية  للقدرات  الداخلية  وزارة  وكيل  افتتح 
يف  الـــوزارة  جلناح  الإ�شرافية  اللجنة  رئي�س 
عبدالله  املــهــنــد�ــس  للتقنية  جيتك�س  مــعــر�ــس 
الــداخــلــيــة  وزارة  من�شة  اأمـــ�ـــس،   ، الــربــيــعــة 
 2021 للتقنية  جيتك�س  اأ�شبوع  يف  امل�شاركة 
املــقــام يف دبــي خــالل الــفــرتة مــن 17 اإىل 21 

اأكتوبر 2021 م.
واأو�ـــشـــح املــهــنــد�ــس عــبــدالــلــه الــربــيــعــة خــالل 
الفتتاح اأن الوزارة ت�شارك للمرة ال�شابعة على 
اإىل تقدمي جتربة متميزة يف  التوايل وتتطلع 
موحدة  من�شة  عــر   2021 جيتك�س  معر�س 
جتمع حتت مظلتها اجلهات الأمنية واخلدمية 

يف الوزارة.
امللكي  ال�شمو  �شاحب  و�شكر  حتــيــات  ونــقــل 
نايف بن عبد  العزيز بن �شعود بن  الأمر عبد 
العزيز وزير الداخلية، للم�شاركني من من�شوبي 
للبيانات  ال�شعودية  والهيئة  الداخلية  وزارة 
النجاح  للجميع  متمنًيا  ال�شطناعي،  والذكاء 
التي  املتقدمة  الإلكرتونية  اخلدمات  اإبــراز  يف 
ال�شريفني  احلــرمــني  خــــادم  حــكــومــة  تــقــدمــهــا 

ملواطني ومقيمي وزوار اململكة.

بخم�شة  العام  هــذا  الداخلية  وزارة  وت�شارك 
تقنية  "حلول  عــنــوان  حتــت  رئي�شة  حمـــاور 
ودورها  الرقمية  املمكنات  ت�شمل  اآمن"،  لوطن 
يف احلــوكــمــة خلــدمــة املــتــعــامــلــني، وخــدمــات 
والتعامل   ، الرحمن  ل�شيوف  املقدمة  الــوزارة 
مــع الأحـــــداث والأزمـــــات واإجــــــراءات العمل، 

ودور  ــي  الأمــن والــعــمــل  اخلــدمــات  وم�شتقبل 
التقنيات احلديثة يف مكافحة اجلرمية وجعل 
املدن اأكرث اأمانًا، وال�شتخدام الأمثل للتقنية من 
من�شوبي  جميع  لتمكني  داخلية«  »اأب�شر  خالل 
موارد  اإدارة  من  الب�شرية  وكــوادرهــا  ــوزارة  ال
الإجــراءات  وتنفيذ  والب�شرية  املالية  ــوزارة  ال

ملن�شوبيها  املــ�ــشــانــدة  واخلـــدمـــات  الــداخــلــيــة 
اإىل  بالإ�شافة   ، رقمي  ب�شكل  الوزارة  وملجتمع 
ت�شليط ال�شوء على جهود وزارة الداخلية يف 
احلفاظ على البيئة ومبادرات الوزارة يف جمال 
الإبداع والبتكار، ويتم عر�شها لزوار اجلناح 
بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم 
امل�شاركة.  القطاعات  واإجنــازات  جهود  معرفة 
النجاحات  اإبراز  اإىل  املحاور اخلم�شة  وتهدف 
يف  الداخلية  وزارة  حققتها  التي  والإجنــازات 
ظل روؤية اململكة 2030م، حيث �شيحظى الزوار 
بالتعرف على الن�شخة اجلديدة من التطبيقات 
الذكية والأنظمة الإلكرتونية، التي اأ�شهمت يف 
تطوير الإجراءات وتقدمي اأف�شل اخلدمات. من 
جهة اخرى زار �شفر خادم احلرمني ال�شريفني 
لدى دولة الإمارات العربية املتحدة تركي بن 
عبدالله الدخيل، اأم�س، جناح الوزارة واطلع 
الداخلية  وزارة  وكيل  مبعية  جولته  خــالل 
الإ�شرافية  اللجنة  رئي�س  الأمنية  للقدرات 
الربيعة  عبدالله  املهند�س  الـــوزارة  جلناح 
الأمنية  اجلــهــات  جتمع  الــتــي  املن�شة  على 
واخلدمية يف الــوزارة حتت عنوان : حلول 

تقنية لوطن اآمن.

توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير المنطقة وهيئة النقل

93 % رضا المستفيدين من برنامج "ساند" المملكة تكثف جهودها للقضاء على الفقر عالميا
جدة- يا�سر بن يو�سف

ر�شا  يف   ٪  93 ن�شبة  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�ش�شة  حققت 
امل�شتفيدين عن برنامج دعم املتعطلني عن العمل "�شاند" وذلك بح�شب 
لدعم  احلكومية  اخلدمات  عن  امل�شتفيد  ر�شا  قيا�س  نتائج  ك�شفته  ما 
التوظيف، ال�شادرة عن املركز الوطني لقيا�س اأداء الأجهزة احلكومية 
"اأداء" الذي قام بدرا�شة قيا�س ر�شا امل�شتفيد عن اخلدمات احلكومية 

لدعم التوظيف للربع الأول من العام 2021.
متميزا  م�شتوى  حقق  "�شاند"  برنامج  اأن  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت 
املوؤ�شر  بح�شب  وذلــك  للتوظيف،  الداعمة  احلكومية  الرامج  �شمن 
يقوم  والـــذي  الــعــمــالء،  ر�ــشــا  بقيا�س  اخلــا�ــس   )CSAT( العاملي 
وفق  جتربتهم  عن  مبا�شر  ب�شكل  امل�شتفيدين  ر�شا  اإجمايل  بح�شاب 
ن�شبة  بح�شب  الر�شا  قيا�س  تق�شيم  يتم  ذلــك  وبعد  حمــددة،  معادلة 

الرا�شني اإىل 4 فئات وهي )منخف�س، متو�شط، عاٍل، ومتميز(. 

امل�شتفيدين  قبل  من  �شلبية  اأي مالحظات  عدم وجود  النتائج  وبينت 
"�شاند"، وذلك وفقًا للمعاير التي  عن اخلدمات التي يقدمها برنامج 
اخلدمات  مــن  امل�شتفيدين  ر�شا  م�شتوى  لقيا�س  الــدرا�ــشــة  حددتها 
عن  الن�شاء  لدى  الر�شا  معدل  اأن  الدرا�شة  اأظهرت  فيما  احلكومية، 
خمتلف  من  الــرجــال  لــدى   ٪  90 بلغت  فيما   ،٪  97 "�شاند"  برنامج 

الأعمار من كال اجلن�شني.
اأ�شا�شية،  معاير   6 اإىل  امل�شتفيد  ر�شا  قيا�س  رحلة  تخ�شع  ذلك،  اإىل 
تتمثل يف )الإجراءات، ال�شرعة، املوقع الإلكرتوين، املكان، املوظفني، 
عن  امل�شتفيد  ر�شا  قيا�س  اإىل  الدرا�شة  تهدف  حني  يف  واملخرجات(، 
متهر،  )�ــشــانــد،  مثل  التوظيف  لــدعــم  املــحــددة  احلكومية  الــرامــج 
لرامج  القوة  نقاط  وحتديد  و�شول(،  طاقات،  �شبل،  دروب،  حافز، 
فر�س  وحتديد  تعزيزها،  بغر�س  للقيا�س  اخلا�شعة  التوظيف  دعم 

التح�شني للخدمات اخلا�شعة للقيا�س بغر�س تطويرها.  

تنفيذ القتل قصاصا بحق جانٍ في جازان
جازان- وا�س

ا  اأ�شدرت وزارة الداخلية، اأم�س، بياًنا حول تنفيذ حكم القتل ق�شا�شً
يف اأحد اجلناة مبدينة جيزان، حيث اأقدم عبدالله بن علي بن حممد 
بن  حمود  بن  عبداملح�شن  قتل  على  اجلن�شية"  "�شعودي  الزبيدي 
راأ�شه  على  ب�شربه  وذلــك  اجلن�شية"  "�شعودي  نا�شر  الله  �شيف 

و�شقوطه على الأر�س ووفاته.
اجلــاين  على  القب�س  مــن  الأمـــن  �شلطات  متكنت  الله  مــن  وبف�شل 
بارتكاب  اإلــيــه  التــهــام  توجيه  عــن  معه  التحقيق  واأ�ــشــفــر  املــذكــور 
ما  بثبوت  يق�شي  �شك  بحقه  �شدر  املحكمة  اإىل  وباإحالته  جرميته 

ا، واأيد احلكم من حمكمة ال�شتئناف  ن�شب اإليه واحلكم بقتله ق�شا�شً
ومن املحكمة العليا، و�شدر اأمر ملكي باإنفاذ ما تقرر �شرًعا واأيد من 
ا باجلاين عبدالله بن علي  مرجعه، وقد مت تنفيذ حكم القتل ق�شا�شً
"�شعودي اجلن�شية" اأم�س، باإ�شالحية ال�شجون  بن حممد الزبيدي 
مبنطقة جازان. واأكدت وزارة الداخلية للجميع حر�س حكومة خادم 
وحتقيق  الأمــن  ا�شتتباب  على   - الله  حفظه   - ال�شريفني  احلرمني 
وي�شفك  الآمنني  على  يتعدى  من  كل  يف  الله  اأحكام  وتنفيذ  العدل 
دماءهم وحتذر يف الوقت ذاته كل من ت�شول له نف�شه الإقــدام على 

مثل ذلك باأن العقاب ال�شرعي �شيكون م�شره.
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ا�ــســراتــيــجــيــات وهــيــئــات 
ت�سهدها  طــمــوحــة  تــطــويــر 
اململكة ، ومتد اأ�سرعة البناء 
واملــ�ــســاريــع الــطــمــوحــة يف  
ــمــار خري  ــة املــنــاطــق، ث ــاف ك
التنمية  ملــ�ــســرية  ونــهــ�ــســة  
للوطن   امل�ستدامة  احلديثة 
حفظها  الــر�ــســيــدة،  بقيادته 
الواعد  اجلديد  وياأتي  الله، 
العهد  ويل  �سمو  اإعــان  يف 
الأمــري حممد بن �سلمان بن 
مكاتب  اإطـــاق  عبدالعزيز، 
ــتــطــويــر  ا�ـــســـراتـــيـــجـــيـــة ل
واجلــوف،  الباحة،  مناطق 
وجازان ، التي �ستكون نواة 
تطوير  هــيــئــات  لــتــاأ�ــســيــ�ــس 
تعظيم  بــهــدف  مــ�ــســتــقــبــًا، 
ال�ــســتــفــادة مـــن املــمــيــزات 
لكل  والتناف�سية  الن�سبية 
الثاث،  املناطق  من  منطقة 
البيئة  تطوير  اإىل  اإ�ــســافــة 
مناطق  لتكون  ال�ستثمارية 
بال�سراكة  لا�ستثمار  جاذبة 

مع القطاع اخلا�س.
اململكة و�سدارتها  تقدم  اإن   
عــــديــــدة  ـــــرات  ـــــس ـــــوؤ� م يف 
هي  الــعــاملــيــة،  بالتناف�سية 
لقفزات  مهمة  ا�ستحقاقات 
ـــيـــوم  كـــــــرى، تـــعـــززهـــا ال
تناف�سية املناطق يف  التنمية 
يف  الإ�سهام  ورفــع  املتقدمة 
هذا التطور، ملا تتمع به كل 
تناف�سية  مــزايــا  مــن  منطقة 
ـــة  ـــي وجـــاذب الـــتـــنـــمـــيـــة  يف 
ال�ستثمار، يف اإطار اهتمام 
�ــســمــوه وحــر�ــســه عــلــى اأن 
تطال التنمية ال�ساملة جميع 
مبا  اململكة  ومـــدن  مــنــاطــق 
عــلــى جميع  بــالــنــفــع  ــعــود  ي
اقت�ساد  وخلق  املــواطــنــني، 
ــمــع حــيــوي  مـــزدهـــر وجمــت
والتو�سع  طــمــوح،  لـــــوطــن 
يف توفري الفر�س الوظيفية 

ورفع جودة احلياة.

التنمية الشاملة
كلمة

                                                                           

القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى االستقالل
الريا�س- وا�س

بــعــث خــــادم احلــرمــني الــ�ــســريــفــني امللك 
�سعود،  اآل  الــعــزيــز  عــبــد  بــن  �سلمان 
اإلهام  برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س 
جمهورية  رئي�س  علييف  حيدر 
ذكرى  مبنا�سبة  اأذربــيــجــان، 
واأعرب  باده.   ا�ستقال 

املــلــك املـــفـــدى، عــن اأ�ـــســـدق الــتــهــاين واأطــيــب 
الــتــمــنــيــات بــالــ�ــســحــة والــ�ــســعــادة لــفــخــامــتــه، 
وحلكومة و�سعب جمهورية اأذربيجان ال�سقيق 

اطراد التقدم والزدهار.
حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، ويل العهد 
الــدفــاع،  وزيـــر  الــــوزراء  جمل�س  رئي�س  نــائــب 

حيدر  ــهــام  اإل الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية 
مبنا�سبة  اأذربيجان،  جمهورية  رئي�س  علييف 
العهد،  ويل  �سمو  باده.وعر  ا�ستقال  ذكــرى 
مبوفور  التمنيات  واأ�سدق  التهاين  اأطيب  عن 
حلكومة  راجــيــًا  لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة 
و�سعب جمهورية اأذربيجان ال�سقيق املزيد من 

التقدم والزدهار.

اختتم حملة مكافحة العمى بالسنغال وواصل نزع األلغام في اليمن

مركز الملك سلمان يدعم النازحين في مأرب 
والالجئين في األردن 

ماأرب -عمان -دكار- وا�س
والأعــمــال  لاإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  يوا�سل 
ـــزع الألـــغـــام يف  الإنــ�ــســانــيــة دعـــم الــنــازحــني ون
اليمن وم�ساعدة الاجئني ال�سوريني يف الأردن 
اليمن  فــفــي  الــ�ــســنــغــال،  الــعــمــى يف  ومــكــافــحــة 
املاب�س  تــوزيــع  م�سروع  تنفيذ  املــركــز  وا�ــســل 
اأم�س  ماأرب، ووزع  النازحة يف حمافظة  لاأ�سر 
جميان  خميم  يف  ماب�س  قطعة   2،500 الأول 
مــاأرب،  حمافظة  يف  مـــاأرب  مبديرية  للنازحني 

ا�ستفاد منها 1،250 فتاة وامراأة نازحة.
ومتّكن م�سروع املركز "م�سام" لتطهري الأرا�سي 
من  الثاين  الأ�سبوع  خــال  الألــغــام  من  اليمنية 
لغًما   1.274 انتزاع  من  2021م،  اأكتوبر  �سهر 
مناطق  خمتلف  يف  احلــوثــي  ميلي�سيا  زرعتها 
لاأفراد، و 1.065  لغًما م�ساًدا  اليمن، منها 20 
لــلــدبــابــات، و 186 ذخـــرية غري  لــغــًمــا مــ�ــســاًدا 

متفجرة، و3 عبوات نا�سفة.
املــنــزوعــة يف �سهر  الألــغــام  وبــذلــك يرتفع عــدد 
الألغام  عدد  لي�سبح  لغًما،   2.720 اإىل  اأكتوبر 
حتى  "م�سام"  مــ�ــســروع  بــدايــة  منذ  املــنــزوعــة 
األًفا و 321 لغًما، زرعتها امليلي�سيات  الآن 281 
ــيــمــن حلــ�ــســد املــزيــد  احلــوثــيــة يف اأرجــــــاء ال

والن�ساء  الأطــفــال  مــن  ــاء  ــري الأب ال�سحايا  مــن 
عــدًدا  املــركــز  قــدم  الأردن  الــ�ــســن. ويف  وكــبــار 
)الكرفانات(  اجلــاهــزة  ال�سكنية  الــوحــدات  من 
لاجئني  الزعري  خميم  يف  العائات  من  لعدد 
اإ�سافية نتيجة  التي حتتاج مل�ساكن  ال�سوريني، 

زيادة عدد اأفرادها.
املخيم احلملة  الأول، يف  اأم�س  املركز  د�سن  كما 
تقدمي  على  ت�ستمل  التي  ال�ساد�سة  التطوعية 
والــتــدريــبــيــة،  والتعليمية  الــطــبــيــة  اخلـــدمـــات 

 800 يقارب  ما  م�ستهدفة  اأ�سبوع،  ملدة  وت�ستمر 
م�سروع  املركز  اختتم  ال�سنغال  ويف  م�ستفيد. 
مكافحة العمى والأمرا�س امل�سببة له املنفذ خال 
الفرة من 8 حتى 15 اأكتوبر 2021م، بالتعاون 

مع رابطة العامل الإ�سامي.
احلملة  خال  التطوعي  الطبي  الفريق  وك�سف 
يف مدينة "فاتيك" على 3،500 م�ستفيد واأجرى 
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نظارة طبية.

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره 
الصيني مجاالت التعاون

انطالق مناورات مركز الحرب الجوي الصاروخي 

الريا�س- وا�س
الله  عبد  بــن  فــرحــان  بــن  في�سل  الأمـــري  ا�ستعر�س 
وزيـــر اخلــارجــيــة، يف اتــ�ــســال هــاتــفــي، اأمــ�ــس، مع 
ال�سني  جمهورية  خارجية  وزيــر  الدولة  م�ست�سار 
ال�سعودية  الــعــاقــات  اأوجــــه  يـــي،  وانـــغ  ال�سعبية 

البلدين  بني  الثنائي  التعاون  وجمــالت  ال�سينية، 
الأحــداث  تطورات  اجلانبان  بحث  كما  ال�سديقني، 
مبا  ب�ساأنها  املبذولة  واجلهود  والدولية  الإقليمية 
يعزز الأمن وال�ستقرار، بالإ�سافة اإىل مناق�سة اأبرز 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرك. فيصل بن فرحان

نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقباًل..

ولي العهد يعلن إطالق مكاتب استراتيجية 
لتطوير الباحة والجوف وجازان

تنمية �شاملة للمناطق
اهتمام  اإطــار  يف  الثاثة  املناطق  يف  ال�سراتيجية  املكاتب  عن  الإعــان  وياأتي 
�سموه الكرمي وحر�سه على اأن تطال التنمية ال�ساملة جميع مناطق ومدن اململكة 
حيوي  وجمتمع  مزدهر  اقت�ساد  وخلق  املواطنني،  جميع  على  بالنفع  يعود  مبا 
لـوطن طموح. حيث اأكد �سموه اأن العمل قائٌم على تاأ�سي�س مكاتب ا�سراتيجية 
يف املناطق التي ل يوجد بها هيئات تطوير اأو مكاتب ا�سراتيجية، بهدف تطوير 

مناطق اململكة كافة با ا�ستثناء.

ا�شتثمار املقومات التنموية
و�ستهدف هذه املكاتب ال�سراتيجية اإىل الهتمام بكل مكونات التنمية يف تلك 
املناطق، بحيث تركز على ا�ستثمار املقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة 
بالإ�سافة  لاقت�ساد،  داعمة  عنا�سر  اإىل  وحتويلها  منها  ا�ستفادة  اأعلى  لتحقيق 
والتن�سيق  التطوير  باأعمال  الثاث  املناطق  يف  ال�سراتيجية  املكاتب  قيام  اإىل 
واملتابعة مع اجلهات احلكومية كافة، للعمل على حتفيز واإ�سراك القطاع اخلا�س 

يف تنمية املكونات املكانية بها.
ي�سار اإىل اأن اإطاق املكاتب ال�سراتيجية لتطوير املناطق الثاثة، ياأتي يف اإطار 

روؤية �سمو ويل العهد لإحداث تنمية �ساملة وم�ستدامة يف جميع مناطق اململكة 
من خال تعظيم ال�ستفادة من امليزات الن�سبية لكل منطقة، والتو�سع يف توفري 
احلياة  جــودة  رفع  اإىل  اإ�سافة  اململكة،  مناطق  جميع  لأبناء  الوظيفية  الفر�س 

والرتقاء باخلدمات الأ�سا�سية والبنى التحتية يف جميع مناطق ومدن اململكة.

الباحة من اأهم املناطق ال�شياحية
وترز اأهمية منطقة الباحة بكونها من اأهم املناطق ال�سياحية يف اململكة، اإذ اإنها 

رغدان  بغابة  الباحة  وت�ستهر  الغابات،  من  كبريًا  عددًا  ت�سم 
عني  ذي  قرية  اإىل  اإ�سافة  ال�سكران  ومنتزه  القمع  ومنتزه 

الأثرية، والعديد من القرى واحل�سون.

اجلوف منطقة تاريخية وخ�شبة 
اأما منطقة اجلوف التي تتميز باأنها اأقدم مناطق ال�ستيطان 
يعود  تاريخيًا  وجودها  اإن  اإذ  العربية؛  اجلزيرة  �سبه  يف 
اإىل فرة الع�سر احلجري القدمي، كما اأنها تعد من اأخ�سب 
الذي  الزراعية يف اململكة، ويقع فيها مركز ب�سيطا  املناطق 

اجلوفية  املياه  ووفرة  �سيفًا  مناخها  باعتدال  وتتميز  اململكة"،  غذاء  "�سلة  يعد 
العذبة بها، كما ت�ستهر منطقة اجلوف بزراعة اأ�سجار الزيتون، وتنتج ما يقارب 

)67%( من الإنتاج املحلي لزيت الزيتون يف اململكة.

جازان .. ميزات اقت�شادية
اللوج�ستي،  القطاع  يف  القت�سادية  امليزات  من  بالكثري  جــازان  منطقة  وتزخر 
على  اململكة  موانئ  ثالث  يعد  الذي  جــازان  ميناء  وي�سم  والراثي،  والزراعي، 
�ساحل البحر الأحمر من حيث ال�سعة، كما اأنها متتاز بتنوعها 
البيئي واملناخي، وهي البوابة الرئي�سة جلزر فر�سان، ومن 
اجلانب الراثي حتت�سن منطقة جازان اآثارًا يرجع تاريخها 
املناطق  اأهــم  اإحـــدى  وتعد  املــيــاد،  قبل  �سنة   )8000( اإىل 

الزراعية يف اململكة اإذ تتميز بتنوع حما�سيلها الزراعية.
ال�سراتيجية  املكاتب  عن  العهد  ويل  �سمو  اإعــان  اأن  يذكر 
للتطوير يعك�س حر�س �سموه الكرمي على حتقيق ال�سمولية 
منطقة  تطوير  ا�سراتيجية  عن  الإعــان  وبعد  التنمية،  يف 
حتقيق  اإىل  تهدف  التي  و�سيم"،  "قمم  �سعار  حتــت  ع�سري 

نه�سة تنموية �ساملة للمنطقة.

الريا�س- وا�س
اأعلن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س 
واجلوف،  الباحة،  مناطق  لتطوير  ا�شرتاتيجية  مكاتب  اإطالق   ،– اهلل  – حفظه  والتنمية  القت�شادية  ال�شوؤون 
الن�شبية  املميزات  من  ال�شتفادة  تعظيم  بهدف  م�شتقباًل،  تطوير  هيئات  لتاأ�شي�س  نواة  �شتكون  التي   ، وجازان 
جاذبة  مناطق  لتكون  ال�شتثمارية  البيئة  تطوير  اإىل  اإ�شافة  الثالث،  املناطق  من  منطقة  لكل  والتناف�شية 

لال�شتثمار بال�شراكة مع القطاع اخلا�س.

التوسع في توفير 
الفرص الوظيفية 
ورفع جودة الحياة

تطوير البيئة االستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاصتعظيم االستفادة من المميزات النسبية والتنافسية للمناطق

دعم العالقات السعودية اإلسبانية
الريا�س- البالد

ا�ــســتــعــر�ــس وزيــــر الـــدولـــة لــلــ�ــســوؤون اخلــارجــيــة 
اأحمد اجلبري، يف  ع�سو جمل�س الوزراء عادل بن 
الوزارة بالريا�س، اأم�س، مع �سفري مملكة اإ�سبانيا 
الثنائية  العاقات  اإيرانثو،  الــبــاروا  اململكة  لــدى 
وتطويرها،  دعمها  و�سبل  ال�سديقني  البلدين  بني 
بالإ�سافة اإىل بحث امل�ستجدات الإقليمية والدولية 
وكيل  ال�ستقبال،  ح�سر  امل�سرك.  الهتمام  ذات 
ــيــة املــتــعــددة الــدكــتــور  ـــــوزارة لــلــ�ــســوؤون الــدول ال

عبدالرحمن الر�سي.

الريا�س- البالد
اجلوية  الظفرة  قاعدة  يف  اأم�س،  انطلقت، 
ال�سقيقة  املتحدة  العربية  المـــارات  بدولة 
ـــاورات متــريــن مــركــز احلــــرب اجلـــوي  مـــن
الــقــوات  مبــ�ــســاركــة   2021 الــ�ــســاروخــي 
الدول  من  وعدد  ال�سعودية  امللكية  اجلوية 
القوات  ت�سارك  حيث  وال�سديقة  ال�سقيقة 
)ف  طائرات  مبنظومة  ال�سعودية  اجلوية 

15 ا�س اي(.
الــطــريان  العقيد  الــتــمــريــن  قــائــد  واأو�ـــســـح 
الركن عائ�س بن �سعيد القحطاين اأنه جرى 
ال�ستعداد والتجهيز للتمرين بكل احرافية 
يف  املتبعة  ال�سامة  درجـــات  اأعــلــى  وعــلــى 
والتخطيط  وبــالإعــداد  التمارين  هــذه  مثل 
ال�سابقة  الدرو�س  املدرو�س وال�ستفادة من 
متثيل  يف  حر�سًا   ، املماثلة  التمارين  يف 
متثيل  خــري  ال�سعودية  امل�سلحة  ــقــوات  ال
والــظــهــور بــاملــظــهــر املــ�ــســرف الــــذي يليق 
مر  التمرين  اأن  مفيدًا   ، العاملية  مبكانتها 
فرق  ت�سكيل  �سبقها   ، املراحل  من  بالعديد 
العمل وما تبعها من اجتماعات حت�سريية . 
يهدف  التمرين  اأن  القحطاين  العقيد  واأفــاد 
القتالية  اجلاهزية  م�ستوى  من  الرفع  اإىل 
ال�سعودية  امللكية  اجلــويــة  الــقــوات  لـــدى 
بني  العملياتية  العاقة  لأوا�ــســر  ودعــمــًا   ،
امل�ساركة  اجلوية  والقوات  اجلوية  قواتنا 
العمليات  على  ا�ستمل  التمرين  اأن  وبــنّي   ،

اجلوية امل�سادة التي تنفذ �سد قوات العدو 
اجلوية واأنظمة دفاعاته اجلوية والعمليات 
قدرات  لتدمري  الهجومية  امل�سادة  اجلوية 
ــاد و�ــســائــل الــدفــاع  الــعــدو اجلــويــة ، واإخــم
اجلـــــوي املــــعــــادي والــعــمــلــيــات اجلــويــة 
التكتيكية و�سرب الأهداف الأر�سية املعادية 
، والك�سف والتدمري ملواقع رادارات العدو، 
وال�ستباك مع الطائرات املعادية املعر�سة 
الإ�سراتيجي  الهجوم  بعمليات  والقيام   ،
وعمليات الإ�سناد اجلوي للقوات الأر�سية.

وبني اأن م�ساركة قوات جوية من عدة دول 
يف التمرين ي�ساعد يف و�سع �سيناريوهات 
ملا ميكن حدوثه على  كبري  اإىل حد  م�سابهة 
ن الأطقم اجلوية من  كِّ اأر�س الواقع ، كما ميمُ
مما  امل�ساركة  اجلوية  الأطقم  مع  التوا�سل 
يك�سب اجلميع خرات عملية ت�سهم يف اداء 

املهام على اأكمل وجه .

كــمــا انــطــلــقــت اأمـــ�ـــس مـــنـــاورات الــتــمــريــن 
 - الأزرق  »املدافع  الثنائي املختلط  البحري 
21« بني القوات البحرية امللكية ال�سعودية 
الأ�سطول  يف  الأمريكية  البحرية  والقوات 
اأكـــد قــائــد الــتــمــريــن الــلــواء  الــغــربــي، فيما 
اجلعيد،  �سعود  بن  من�سور  الركن  البحري 
التي ت�ستمر على مدى ع�سرة  املناورات  اأن 
والتعاون  العاقات  تعزيز  اإىل  تهدف  اأيام، 
الع�سكري ورفع م�ستوى ال�ستعداد القتايل، 
امللكية  البحرية  الــقــوات  بــني  واجلــاهــزيــة 
الأمريكية،  البحرية  والــقــوات  ال�سعودية 
املوانئ،  وتبادل اخلرات يف جمال حماية 
املــاء،  الياب�سة وحتــت  الألــغــام على  واإزالـــة 
الــقــدرات  تطوير  يف  الإ�ــســهــام  اإىل  اإ�ــســافــة 
واملمرات  البحار  و�سامة  بحماية  الأمنية 
حرية  ل�سمان  والدولية،  الإقليمية  املائية 

املاحة البحرية يف البحر الأحمر.

بدء تمرين "المدافع األزرق - 21"
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مكة املكرمة- البالد

اأعــداد  توافد  اأم�س،  فجر  احلــرام،  امل�سجد  �سهد 

املوافقة  بعد  واملعتمرين  امل�سلني  مــن  كــبــرة 

ال�سحية،  الحــــرازات  تخفيف  على  الكرمية 

با�ستخدام  وال�سماح  اجل�سدي،  التباعد  واإلغاء 

احلــرام،  امل�سجد  يف  ال�ستيعابية  الطاقة  كامل 

ا�ستخدام  خــال  من  الــازمــة  الت�ساريح  واأخــذ 

مواعيد  لأخــذ  توكلنا"   " اأو  اعتمرنا"  تطبيق" 

ال�ساة اأو لأداء منا�سك العمرة.

واأكد م�ساعد الرئي�س العام املكلف وكيل �سوؤون 

امل�سجد احلرام الدكتور �سعد بن حممد املحيميد، 

وامل�سلني  املعتمرين  ل�ستقبال  التامة  اجلاهزية 

يف امل�سجد احلرام، بكامل الطاقة ال�ستيعابية يف 

ظل تطبيق الإجراءات الحرازية، حيث جندت 

احلرام  امل�سجد  يف  وكالتها  مبختلف  الرئا�سة 

خطة  لتنفيذ  ــة  ــي والآل الب�سرية  طاقاتها  كــامــل 

من  متكاملة  منظومة  الكاملة، من خال  العودة 

الإمكانيات واخلدمات التي ت�سخرها للمحافظة 

وت�سهيل  احلــرام  امل�سجد  قا�سدي  �سامة  على 

اأجواء روحانية واآمنة  منا�سكهم وعباداتهم يف 

التقيد  �سرورة  على  املحيميد  و�سدد  ومطمئنة. 

يف  ورد  مبــا  القا�سدين  جميع  مــن  واللـــتـــزام 

وا�ست�سعر  تعليمات.  من  الداخلية  وزارة  بيان 

الروحانية  الفجر  �ساة  اأدائهم  خال  امل�سلون 

الإميانية، من خال عودة ال�سفوف اإىل التكامل 

لتنبيه  ا�ستجابة  جنب  اإىل  جنًبا  وال�سطفاف 

والتقارب  ال�ستواء  على  احلــرام  امل�سجد  اإمــام 

واأكد  املل�سقات.  �سفحة  الرئا�سة  طوت  اأن  بعد 

احل�سود  واإدارة  للتفويج  العام  الرئي�س  وكيل 

بالرئا�سة املهند�س اأ�سامة بن من�سور احلجيلي، 

على  الرئا�سة  عملت  اجلائحة  بداية  ومنذ  اأنــه 

الوقائية  والتدابر  الإجــراءات  من  عدد  تطبيق 

احلــرام  امل�سجد  قا�سدي  �سامة  على  للحفاظ 

التي  اجل�سدي  التباعد  مل�سقات  اأهمها  ومــن 

وزعــت يف كافة اأرجــاء البيت احلــرام، حيث مت 

يف البداية اعتماد املل�سقات على بعد مرين ثم 

مع منت�سف املرحلة الثالثة مت تقلي�سها اإىل املر 

ون�سف املر.

الريا�ض- البالد

الدكتور  ال�سحة  لــوزارة  الر�سمي  املتحدث  اأكــد 

وبعد  القادمة،  املرحلة  اأن  العبدالعايل،  حممد 

وعي  على  الركيز  تتطلب  الإجـــراءات،  تخفيف 

املجتمع، وم�سوؤولية اجلهات واملواقع ومنظمي 

بالتدابر  اللــتــزام  موا�سلة  ويجب  الأن�سطة، 

واأن  خا�سة  املخ�س�سة،  الأمــاكــن  يف  الوقائية 

تزال  ل  العامل  )كوفيد19( حول  كورونا  جائحة 

قائمة.  ودعا العبد العايل اإىل الإ�سراع باحل�سول 

لديه  اأو  متخوفًا  يزال  ل  ملن  اللقاحات  اأخذ  على 

خــال  عليها  احلــ�ــســول  مــن  منعته  ظـــروف  اأي 

والدرا�سات  الأبحاث  اأن  موؤكدًا  املا�سية،  الفرة 

واأعلى  عالية،  كفاءة  ذو  لقاح موديرنا  اأن  اأثبتت 

التحورات  مواجهة  يف  اللقاحات  من  اأمثاله  من 

املثرة للقلق؛ ومن اأبرزها حتور "دلتا"، منوهًا 

جميع  يف  للحوامل  جدًا  مهمتان  اجلرعتني  باأن 

مراحل احلمل، وهي اآمنة وفعالة.

وطالب يف املوؤمتر ال�سحفي، اأم�س، بالإ�سراع يف 

اأخذ اجلرعة التن�سيطية لبع�س الفئات من ذوي 

كزارعي  املناعي  العالية تخ�س اجلانب  املخاطر 

املزمن،  الكلوي  بالف�سل  امل�سابني  اأو  الأع�ساء 

الأمــرا�ــس  لأ�ــســحــاب  ــك  ذل يف  التو�سع  و�سيتم 

ال�سحيني،  املمار�سني  اأو  ال�سن  كبار  اأو  املزمنة 

م�سرًا اإىل جتاوز عدد اجلرعات من لقاح كورونا 

املعطاة يف اململكة 44 مليونًا و500 األف جرعة، 

20 مليونًا  وقد ا�ستكمل التح�سني ما يقارب من 

و600 األف �سخ�س. وك�سف عن ت�سجيل 41 حالة 

اأم�س،   )19 كوفيد   ( كــورونــا  بفرو�س  جديدة 

لي�سبح اإجمايل عدد احلالت املوؤكدة يف اململكة 

 )2221( الن�سطة  واحلــالت  حالة،   )547931(

حالة ن�سطة، واحلرجة )106( حالت.كما و�سل 

حالة   )536947( اإىل  اململكة  يف  املتعافني  عدد 

باإ�سافة )47( حالة تعاٍف جديدة، وعدد الوفيات 

)8763( حالة، باإ�سافة )3( حالت وفاة جديدة.

العقيد  الداخلية  لــوزارة  الأمني  املتحدث  وقــال 

ال�سحية  احلالة  على  لله  نحمد  ال�سلهوب:  طال 

التي تنعم بها بادنا، وال�سكر للموىل،  املطمئنة 

عز وجل، على ما مّن به على هذه الباد من قيادة 

�سورها  اأ�سمى  يف  الإن�سانية  ج�ّسدت  عظيمة، 

حفاظًا  نبيلة؛  لغاية  عظيم،  بعطاء  ومعانيها، 

نقطف  اليوم  نحن  وهــا  واإن�سانه،  الوطن  على 

اأوىل ثمار هذه اجلهود املباركة ب�سدور املوافقة 

الكرمية على تخفيف الحرازات ال�سحية، مبينًا 

الحرازية  لــاإجــراءات  خمالفة   22746 �سبط 

ــبــوع  والـــتـــدابـــر الــوقــايــة خـــال الأ�ــس

معها  ــتــعــامــل  ال مت  وقــــد  املـــا�ـــســـي، 

النظامية  الإجــــراءات  واتــخــاذ 

حيالها.

وا�ستعر�س املتحدث الر�سمي 

ــة الـــعـــامـــة لــ�ــســوؤون  ــا�ــس ــرئ ــل ل

وامل�سجد  احلــرام  امل�سجد 

ح�سني  هاين  النبوي 

ـــدر اجلـــاهـــزيـــة  حـــي

ل�ــــــســــــتــــــقــــــبــــــال 

ــــن  ــــمــــري ــــعــــت امل

ــــلــــني  واملــــ�ــــس

للحرمني  ال�ستيعابية  الطاقة  بكامل  والزائرين 

وامل�سلني  املعتمرين  ا�ستقبال  وخطة  ال�سريفني، 

من  الرئا�سة  اأعدته  وما  ال�سريفني،  احلرمني  يف 

خدمات مقدمة واإجراءات احرازية لتهيئة املناخ 

باحلرمني  وامل�سلني  للمعتمرين  الازم  التعبدي 

على  الــكــرميــة  املــوافــقــة  �ــســدور  اإثـــر  ال�سريفني 

تخفيف الحرازات ال�سحية وا�ستخدام الطاقة 

وامل�سجد  احلــرام  للم�سجد  الكاملة  ال�ستيعابية 

النبوي للحا�سلني على جرعتي اللقاح.

احلــرام  امل�سجد  يف  وال�ساة  العمرة  اأن  واأكــد 

امل�سجد  يف  ال�سريفة  الــرو�ــســة  يف  والــ�ــســاة 

عليه  الــلــه  الــنــبــي �سلى  قــر  الــنــبــوي وزيـــــارة 

تطبيق  من  ت�سريح  اإ�سدار  تتطلب  و�سلم  واآلــه 

اللقاح،  بجرعتي  فقط  للمح�سنني  "توكلنا" 
متاحة  فهي  الــنــبــوي  امل�سجد  يف  الــ�ــســاة  اأمـــا 

للمح�سنني بجرعتي اللقاح مع اإبراز تطبيق 

ل�ساحات  الــدخــول  عــنــد  "توكلنا" 
امل�سجد النبوي ال�سريف.

ــــــد املـــتـــحـــدث الــر�ــســمــي  واأك

البلدية  ــوؤون  ــس ــ� ال لـــــوزارة 

والــقــرويــة والإ�ــســكــان �سيف 

خال  مت  اأنـــه  ال�سويلم  �ــســامل 

هذا العام تنفيذ اأكرث من 

جولة   5.350.000

رقــابــيــة متـــت عر 

املناطق  اأمــانــات 

والــــبــــلــــديــــات 

لها،  الــتــابــعــة 

مت  خمالفة  من�ساأة  األــف   95 �سبط  جــرى  حيث 

الأنظمة  وفق  بحقها  الازمة  الإجـــراءات  اإتخاذ 

واللوائح املحددة.

اللجان  من  العديد  تراأ�س  الــوزارة  اأن  واأو�سح 

كورونا  فرو�س  م�ستجدات  مبتابعة  اخلا�سة 

17 جلنة تنفيذية بالتعاون مع  التي انبثق منها 

 6.450.000 10 جهات حكومية حيث مت تنفيذ 

زيارة رقابية على املن�ساآت اأ�سفرت عن ر�سد اأكرث 

يلزم  ما  تطبيق  من�ساأة خمالفة مت  األف   154 من 

ب�ساأنها. واأ�سار اإىل ال�سماح باإقامة املنا�سبات يف 

اللتزام  مراعاة  مع  وغرها  الحتفالت  قاعات 

بال�سوابط والروتوكولت ال�سحية التي اأقرتها 

خدمة  بتقدمي  ال�سماح  مو�سًحا  العامة،  ال�سحة 

به  املعمول  للروتوكول  وفًقا  الن�سائي  التزيني 

ل�سالونات التجميل، و�سرورة التاأكد من اإلتزام 

احل�سور بال�سراطات والروتوكولت.

الوقائي  الطب  ا�ست�ساري  اأو�ــســح  جانبه،  مــن 

"وقاية"  العامة  ال�سحة  بهيئة  العامة  وال�سحة 

اأنه ما يزال تطبيق  الدكتور عماد ليف املحمدي 

م�ستمر  ال�ستيعابية  الطاقة  وحتــديــد  التباعد 

على  دخولها  ح�سر  ميكن  ل  التي  الأمــاكــن  يف 

امل�ساجد  مثل  التح�سني  مكتملي  الأ�ــســخــا�ــس 

اإلغاء ا�سراط  اإىل  العام، م�سًرا  النفع  واأ�سواق 

باحلالة  والإكتفاء  املداخل  عند  احلــرارة  فح�س 

ال�سماح  ــدًا  مــوؤك توكلنا،  تطبيق  يف  ال�سحية 

30�سم بني  اإىل  التعليم  التباعد يف  بتقلي�س حد 

الطبي  الــواقــي  ا�ستخدام  واإمكانية  الــطــاولت، 

بدًل عن الكمامة للمعلمني.

أجواء إيمانية تحف المصلين بالمسجد الحرام

متحدث الصحة: لقاح موديرنا
ذو كفاءة عالية في مواجهة التحورات

رفع الملصقات وإلغاء التباعد الجسدي

41 إصابة جديدة.. وتقليص حد التباعد في التعليم

البالد- يا�سر بن يو�سف    

ال�سحية  ال�سوؤون  عام  مدير  برعاية 

بن  ح�سن  الدكتور  الريا�س  مبنطقة 

علي ال�سهراين، بداأت �سحة الريا�س 

للك�سف  توعوية   حملة  تنفيذ  اأم�س 

املبكر عن �سرطان الثدي والذي ُيعد" 

لدى  �سيوعًا  ال�سرطان  اأنـــواع  اأكــرث 

الن�ساء باململكة حيث تتزامن احلملة 

للتوعية  العاملي  ال�سهر  فعاليات  مع 

ـــوردي(  ال )ال�سهر  الــثــدي  ب�سرطان 

كل  مــن  اأكتوبر  �سهر  يف  يقام  الــذي 

عام.

اأن   اإىل  الريا�س"  "�سحة  واأ�ــســارت 

احلملة تهدف اإىل ت�سجيع الن�ساء من 

الك�سف  على  فــوق  فما  �سنة   40 عمر 

الو�سيلة  فهو  اأهمية  من  له  ملا  املبكر 

الوحيدة لكت�ساف املر�س يف مراحله 

الأوىل التي ت�سل ن�سبة ال�سفاء فيها 

اأن  واأ�ــســافــت    .٪95 مــن  اأكـــرث  اإىل 

ال�سرطان  اأنواع  اأكرث  الثدي  �سرطان 

عند  الأول  ال�سرطان  ويعتر  �سيوعًا 

من  اأكــرث  اأن  مبينًة   ، عامليًا  الن�ساء 

55٪ من حالت ال�سرطان يف اململكة 

متاأخرة،   مــراحــل  يف  اإكت�سافها  يتم 

لتاأجيل  الرئي�س  ال�سبب  يعود  حيث 

ال�سيدات  اعتقاد  اإىل  املبكر  الك�سف 

عدم  يعني  الأعرا�س  ظهور  عدم  باأن 

وجود املر�س.

جدة- البالد

امليدانية  حماتها  جدة  اأمانة  وا�سلت 

ال�سلبية  الــظــواهــر  ومــعــاجلــة  لــر�ــســد 

جولت  خال  من  البغدادية  اأحياء  يف 

رقـــابـــيـــة مــكــثــفــة ا�ــســتــهــدفــت مــتــابــعــة 

احل�سري  امل�سهد  حت�سني  الأ�ـــســـواق 

الأحــــيــــاء حيث  وداخـــــل  الـــطـــرق  يف 

�سقتني  �سبط  عــن  اجلـــولت  اأ�ــســفــرت 

بالنطاق  القدمية  العمائر  اإحـــدى  يف 

ماب�س  مــاركــات  لــتــزويــر  ا�ستخدمتا 

واأحذية "�سهرة" حيث جرى م�سادرة 

للمعدات  بالإ�سافة  ل�سق    15.000

مدير  واأو�سح  امل�ستخدمة.  والأدوات 

ال�سلبية  الظواهر  ومعاجلة  ر�سد  عام 

اأن  الدق�س،  املهند�س عمرو  الأمانة  يف 

املكثفة  جولتهم  اأثناء  الأمانة  مراقبي 

من  متــكــنــوا  "البغدادية"  ــاء  اأحــي يف 

عمارة  عن  عبارة  خمالف  موقع  �سبط 

بالدور  �سقة  �سبط  جرى  حيث  قدمية 

ــتــزويــر الأحـــذيـــة املــقــلــدة  الأر�ـــســـي ل

با�ستخدام "املل�سقات" بهدف ت�سويقها 

اأنها  على  املحلية  ال�سوق  يف  وبيعها 

جرى  اأنــه  اإىل  م�سرًا   ال�سنع  اأ�سلية 

ذات  يف  العلوي  بــالــدور  �سقة  �سبط 

ماركات  تزوير  فيها  ميار�س  العمارة 

عاملية على املاب�س وبع�س ال�سعارات 

الــوطــنــيــة و�ـــســـور ر�ـــســـوم مــتــحــركــة 

قطعة   200 م�سادرة  جرى  اأنه  م�سيفًا 

من املاب�س واأدوات ت�ستخدم لعمليات 

التزوير. من جهة اأخرى نفذت الأمانة 

نهاية  لها  التابعة  املحافظات  وبلديات 

ــي 13.976جــــولــــة  ــا�ــس الأ�ـــســـبـــوع امل

رقابية مع اجلهات املعنية وذلك ملتابعة 

لاإر�سادات  التجارية  املن�ساآت  امتثال 

اأ�سفرت  والتي  الحرازية،  والتدابر 

عن اإغاق 79من�ساأة خمالفة.

الريا�ض- البالد    

للتعليم  العامة  بــالإدارة  املوهوبات  اإدارة  نفذت 

»ت�سميم  بعنوان:  عمل  ور�سة  الريا�س  مبنطقة 

وفق  املوهوبني  لتعليم  مقرحة  اإثرائية  وحدة 

منهجية )STEAM( ملدة  ثاثة اأيام وذلك يف  

معمل » الفاب لب » مبدار�س املناهج الأهلية. 

ــرفــات ومــعــلــمــات  ــهــدفــت الـــور�ـــســـة مــ�ــس ــت وا�ــس

يف  املــوهــوبــات  ف�سول  ومعلمات  املــوهــوبــات 

بــاإدارة  املوهوبات  ف�سول  بها  امللحق  املدار�س 

تعليم الريا�س وبلغ  عددهن 25 متدربة.  وهدفت 

 )STEAM( الور�سة اإىل تعميق مفهوم تعليم

القرن  مــهــارات  توظيف  خــال  مــن  للموهوبني 

الوحدات  وت�سميم  املنتجة  العقل  وعــادات   21

 ، الهند�سي  الت�سميم  خطوات  وفــق  الإثــرائــيــة 

يف  امل�ستخدمة  التقومي  اآلــيــات  على  والتاأكيد 

 . )STEAM( تعليم املوهوبني وفق منهجية

الدكتورة  املوهوبات  اإدارة  مديرة  واأو�سحت 

اإىل  نتطلع  العمل  ور�سة  بتنفيذ  اأنــه  فاته  مها 

تطوير اأداء معلمات ف�سول املوهوبات يف اإعداد 

وت�سميم الوحدات الإثرائية وفق هذه املنهجية 

التعليمية حيث اأن تدري�س الطالبات املوهوبات 

من  احلياة  يف  القادمة  للمرحلة  يعدهن  وفقها 

كافة اجلوانب العلمية وال�سخ�سية والجتماعية 

 21 القرن  ملــهــارات  اكت�سابهن  تعزيز  خــال  من 

الــوحــدات  وت�سميم  املنتجة،  العقل  وعــــادات 

الإثرائية.

حملة بالرياض للكشف 
المبكر عن سرطان الثدي

ضبط معامل مالبس وأحذية
مقلدة وإغالق منشآت بجدة

تعزيز مهارات موهوبات تعليم الرياض



الأمن الفكري هو اأ�سا�س ا�ستقرار املجتمعات والأمم، وهو 
ي�سوب اأهدافه للت�سدي لالأفكار اخلاطئة املنحرفة من خالل 
التعليمية  العديد من اجلهات كالأ�سرة واملوؤ�س�سات  ت�سافر 
وو���س��ائ��ل الإع���الم واجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة وغ��ره��ا، وي�ستهدف 
تر�سيخ فكر و�سطي معتدل وحماية عقول  الأجيال النا�سئة 
واملجتمع ككل جتاه الأفكار املتطرفة املخالفة التي ل تن�سجم  

مع �سماحة الإ�سالم وعادات املجتمع واأنظمته وقوانينه. 
يف  النا�س  يعي�س  ب��اأن  الفكري  الأم���ن  البع�س  ع��رف  وق��د 
على  مطمئنني  اآم��ن��ني  جمتمعاتهم  وب��ني  واأوط��ان��ه��م  بلدانهم 
الفكرية،  ومنظومتهم  النوعية  وثقافاتهم  اأ�سالتهم  مكونات 
وهو جانب رئي�سي و�سروري يف حياة املجتمعات كما يعد 

مقيا�سًا على تطور الأمم وحت�سرها.
للنا�س  متاحة  املعلومات  فيه  اأ�سحت  ع�سر  يف  نعي�س  اإننا 
يحملون  من  يوظف  وقد  الأر���س،  بقاع  ب�ستى  يف حلظات 

الأفكار املتطرفة هذه املعلومات لل�سيطرة على عقول البع�س 
لإق��ن��اع  وال�سعي  اخل��اط��ئ��ة  باملعلومات  ح�سوها  خ��الل  م��ن 
للت�سكيك  املتطرفة   الأفكار  ذوو  يهدف  حيث  بها،  البع�س 
لتمرير  املعتدلة  وثوابته  وعقيدته  املجتمع  واأخ��الق  قيم  يف 
الدماء  �سفك  على  التي حتر�س  املت�سددة  املتطرفة  اأفكارهم 
ا�ستغالل  ط��ري��ق  ع��ن  املجتمعات  وت��دم��ر  الآم��ن��ني  وت��روي��ع 
الأف��ك��ار على  بع�س  ه��ذه  تنطلي  ذل��ك، ولالأ�سف  الدين يف 
للعنف والقتل  اأدوات  اإىل  الوعي ويتحولون  الذين يعوزهم 

والتدمر.
تعزيز  �سعيد  على  كبرة  بخطوات  اململكة  ا�سطلعت  لقد 
الأمن الفكري من خالل اإعالء الدور الوقائي والعالجي معًا 
لرت�سيخ املفهوم على اأر�س الواقع ومن اأهم اخلطوات التي 
ل  املثال  �سبيل  على  الوقائي  اجلانب  على �سعيد  بها  قامت 
التعليم  وتطوير  والثقافية  العلمية  الفعاليات  اإقامة  احل�سر 

ومكافحة الأمية وخدمة احلرمني ال�سريفني وتعمر امل�ساجد 
وحفز العلماء واملفكرين واملثقفني على تقدمي منهج  الإ�سالم 
الو�سطي املعتدل وغرها.  اأما على ال�سعيد العالجي لالأمن 
ناجحة  بعمليات  الأم��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  ا�سطلعت  فقد  ال��ف��ك��ري 
م�ساريعهم  من  املجتمع  وحمت  الإره��اب��ي��ة  اجلماعات  �سد 
الإرهابية التدمرية، هذا بخالف برنامج املنا�سحة الهادف 

اإىل مكافحة الفكر املنحرف ا�ستنادًا اإىل املنهج العلمي. 
عاتق  على  وطنية  م�سوؤولية  هو  الفكري  الأم��ن  تر�سيخ  اإن 
موقعه  يف  مطالب  فالكل  وح��ده��ا،  ال��دول��ة  ولي�س  اجلميع 
فاملوؤ�س�سات  امل��ه��م،  ال��وط��ن��ي  ال��واج��ب  ه���ذا  ب��الإ���س��ه��ام يف 
ميكن  ح��ي��ث  اجل���ان���ب،  ه���ذا  يف  ك��ب��ر  دور  ل��ه��ا  التعليمية 
الفكر  تطور  لت�ساهم يف   واجلامعات  املدار�س  دور  تفعيل 
الأ�سرة  اأن  الغلو والتطرف كما  بعيدًا عن  املعتدل  الو�سطي 
خالل  من  لالأبناء  ال�سليمة  الرتبية  يف  دور  لهما  واملجتمع 

باأنواعه  والإع��الم  املخت�سون  يقدمها  وحما�سرات  دورات 
املختلفة مبا ميلكه من نفوذ وتاأثر على املجتمعات، كل هذه 
التح�سني  حتقيق  �سبيل  يف  كبرة  اأدوار  لها  املوؤ�س�سات 
وتوفر  والتالحم  الوحدة  املجتمع وحتقيق  لأفراد  الفكري 

الأر�سية ال�سلبة لعملية بناء وتنمية الوطن.
باحثة وكاتبة �سعودية
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الرأي

 م�سوار

التحول الشخصي

ُيعد التحول النتقال من حال اىل حال ومن مرحلة اىل اخرى 
وه���ذا ينطبق على ك��ل م��ا ه��و يف ه��ذه احل��ي��اة ف��ال ���س��يء ثابت 
العك�س حتى  او  والزده�����ار  وال��ن��م��و  للتحول  ق��اب��ل  ���س��يء  ك��ل 

�سخ�سياتنا و�سلوكياتنا تتحول وتتغر 
نعم تتحول �سخ�سياتنا ب�سبب ان �سلوكياتنا لي�ست ثابتة اأي�سًا 
فهي تتغر ح�سب ما عا�سرناه يف مواقف اليام وح�سب اعمارنا 
م�سى  ما  عن  خمتلفة  �سلوكيات  مرحلة  فلكل  حياتنا  ومراحل 

ويعود هذا اىل خربات احلياة التي اكت�سبناها من جتاربنا. 
قد تتحول �سخ�سية الفرد منا بعد مرروه مبوقف ما او �سدمة 
ما فتتحول �سلوكياته و ت�سرفاته وفق جتربته التي ظهرت بها  
او  مواقف  دون  منا  الفرد  �سخ�سية  تتغر  وق��د  التحول  نقطة 

�سدمات وذلك حينما يقرر الفرد ان يتغر 

ولكن هل ن�ستطيع القول ان الفرد تتغر �سخ�سيته تغرًا جذريًا 
تعاطيه  وافكاره وطرق  تغير منط حياته  منا  الفرد  ي�ستطيع  ؟ 
لالأمور وامل�سكالت ا�ستنادًا على اخلربات التي كان قد اكت�سبها 

من ذاته او من الخرين يف حميطه 
ان التحول ال�سخ�سي الذاتي امر يف غاية الهمية خا�سة حينما 
جند ان حياتنا بداأت ت�سر على وترة واحدة فهنا حتديدًا يجب 

علينا خ�سخ�سة افكارنا من جديد و ر�سم اخلطط من جديد. 
ال�ستمرارية  هو  وال�سعود  اليجابي  التحول  ا���س��رار   من  ان 
املحاولة  وموا�سلة  املن�سودة  اله��داف  على حتقيق  وال�سرار  
وعدم انتهاء ال�سغف الدافع لنا  قد نظن ان الفر�س انتهت وان 
بتغر  ج��دي��دة  فر�س  خلق  باإمكاننا  ولكن  منا  ت�سربت  اآمالنا 

افكارنا والرتكيز على التحول اليجابي الذات�ي. 

د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري

@J_alnahari

األمن الفكري .. مسؤولية الجميع

إبراهــيم العقــيلي محمد لويفي الجهني
@ogaily_wass lewefe@hotmail.com

"اأوىل  اأن  ال��زم��ان  م��ن  عقد  م��ن  اأك���ر  منذ  كتبت 
���س��م��ات اجل��دي��ة يف ال��ع��م��ل والإخ���ال����س ف��ي��ه هو 
يكون  اأن  اإىل  ذل��ك  على  والبقاء  املبكر  احل�سور 
نظاَم حياٍة ود�ستوَر عمل".. وهذا كان ديدنه منذ 
من  جهاتٍ  نقل  فقد  احل��ك��وم��ي..  العمل  ت��وىل  اأن 
امل�سهد.. وعندما  فاعلة يف  اأن تكون  اإىل  ال�سبات 
حاز الثقة ال�سامية وولج مبنى الوزارة اأول مرة.. 
ووطئت قدمه مكتبه الوزاري نظر من نافذة املكتب 
باجتاه �سارع املطار القدمي فراأى مبنى يتم ت�سييده 
داخل اأ�سوار الوزارة لكنه "منعزل عن بقية مباين 
املبنى؟  هذا  ما  املكتب:  موظفي  لي�ساأل  الوزارة"، 
قيل له اإنه "املكتب اجلديد لكم يا معايل الوزير".. 
مل يعلق الوزير توفيق الربيعة غر اأنه اتخذ قرارًا 
اه زمالوؤه "املكتب القدمي للوزير"  باأّل يرتك ما �سمَّ
واملوجود يف مبنى الوزارة نف�سه، ولن ينعزل عن 
بينهم..  يكون  اأن  يريد  بل  املوظفني؛  باقي زمالئه 
وزاد: اجعلوا املبنى اجلديد لإدارة تقنية املعلومات 

التي هي بحاجة ما�سة اإليه.
كان توفيق الربيعة اأول موظف يح�سر اإىل الوزارة 
اأي  ال�ساد�سة والن�سف �سباحًا،  قبل  ياأتي  فهو   ،
ب�ساعة  احل��ك��وم��ي  ل��ل��دوام  الر�سمية  ال��ب��داي��ة  قبل 
الربيعة  توفيق  ه��و  حكومي  موظف  ف���اأّي  كاملة، 
وبعدما  والأكادميية..  الر�سمية  الألقاب  حفظ  مع 
حقق جناحات فاقت التوقعات يف وزارة ال�سحة، 
بخا�سة بعدما قاد "فريق ال�سحة" لو�سع اململكة 
يف مقدمة دول العامل يف التعامل مع اأكرب جائحة 
اليوم  ينتقل  هاهو  باأ�سره..  العامل  تواجه  �سحية 
اإىل وزارة اأخرى مهمة هي وزارة احلج والعمرة، 
ال��ن��ج��اح��ات..  م��ن  م��زي��د  اإىل  ب�سغف  ت��رن��و  ال��ت��ي 
لذلك  م��وؤه��ل  الربيعة  توفيق  ال��وزي��ر  اأن  وم��وؤك��د 
وم�ستهدفات  القيادة  تطلعات  الله  باإذن  و�سيحقق 
والعمرة  لوزارة احلج  فهنيئًا  اأوانها..  قبل  الروؤية 
به وهنيئًا له بها وهو ي�سعد بخدمة حجاج بيت الله 

احلرام وقا�سديه من كل مكان.
فهد  امل��ه��ن��د���س  لل�سحة  اجل��دي��د  ال���وزي���ر  اأن  ك��م��ا 
ال�����س��ح��ة  وزارة  ع��ل��ى  غ���ري���ب���ًا  ل��ي�����س  اجل���الج���ل 
اإجن��ازه من جناحات  البناء على مامّت  و�سيوا�سل 
للوزير..  نائبًا  كان  عندما  حتقيقها  يف  هو  اأ�سهم 
حتى  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  ق��ي��ادة  مبوا�سلة  وج��دي��ر 

حتقيق النت�سار الكامل على اجلائحة.

احلياة،  �سغوطات  من  يخلو  منا  اأحد  "ل 
للبالء  اأُِع������ّدت  اأر�����س  ع��ل��ى  نعي�س  ف��ن��ح��ن 
الأن��ب��ي��اء  ح��ت��ى  منها  ي�سلم  ومل  والب���ت���الء 
ك��ل��م��ات��ك وح��روف��ك  ت��ي��اأ���س ودع  ل��ذل��ك ل 
ت��خ��ت��ار م���ا يف ق��ل��ب��ك وع��ق��ل��ك ، ف��ال��ق��ل��وب  

�سواهد ولها لغة الأنقياء،  
اأ���س��اوؤوا فهمها،  فنحن يف  ول حت��زن ان 
احل�سد  م��ن  ع���ادة  تخلو  ل  وال��ت��ي  ال��دن��ي��ا 
من  اأح��د  ي�سلم  ومل  واملح�سود  واحلا�سد 
ذلك غالبا  بالإ�سافة ايل تنوع يف القدرات 
وال��ف��روق  والأ���س��ل��وب  والأف���ك���ار  والآراء  
ونخلة  ك����وردة جميلة  ع�����س  ل���ذا  ال��ف��ردي��ة، 
با�سقة حتتاج العتناء  والهتمام والتطوير 
اأخالقك وعلمك واأفكارك  وال�سقيا  بجمال 
ف��ق��د جت���د م���ن ي��ع��ج��ب ب��ه��ا وي�����س��ت��ظ��ل بها 
تتوافق  فالرواح   افكاره  اأفكارك  وتوافق 
اآخ��ري��ن  م��ن  وتتنافر  البع�س  بع�سها  م��ع 
ا، لذلك ا�ستمر يف احالمك   بدون �سبب اأي�سً
ف��ال���س��ت��م��راري��ة وال����س���رار وال��ت��ح��دي مع 
مهما  والم��ل  النجاح   بداية طريق  النف�س 
واجهتك من �سعوبات وحتديات . لذا   كن 
لك  التم�س  ملن  �سكًرا  وق��ل  بحروفك  اأنيقا 
اأو�ساعك   قّدر  ، وملن  نعتذر  ان  قبل  العذر 
قبل ان ت�سرحها ، وملن اأحبك رغم عُيوبك 
وعفا الله عنا وعن من اآذانا ،وقال فينا ما 

لي�س فينا. 
ل  اأن���ه  يقني  على  وك��ن  ت��اأك��د  النهاية  ويف 
ت�سرك تف�سرات الآخرين جتاه ت�سرفاتك 
لقّبحوها،  اأرادو جلّملوها، ولو رغبوا  فلو 
اإع��م��ل ك���َلّ ���س��يء ل��وج��ه ال��ل��ه ت��ع��اىل وات��ب��ع 
املثل القائل: خذ ما �سفا واترك ما تكدر. 
وردد  دائ��م��ا  وق��ل  بالله  وا�ستعن  وت��وك��ل 
�سيء  ا�سمه  م��ع  ي�سر  ل  ال���ذي  ال��ل��ه  ب�سم 
ح�سبي  وه��و  ال�سماء  يف  ول  الر����س  يف 
ونعم الوكيل ي�سخر يل الر�س ومن عليها 
ل  �سبحانه  بدونه  فاإنني  الأم��ور  ويدبر يل 

اأ�ستطيع التدبر.

توفيق الربيعة ال تيأس وكن قويًا

نبذ التحيز والعنصرية
الناجتة  والَتّ�سرفات  واملُعتقدات  الأفكار  هي  العن�سرية 
اأو طباعهم  اأمور موّرثة مرتبطة بقدرات النا�س  بناًء على 
اأو عاداتهم، وتعتمد يف بع�س الأحيان على لون الب�سرة، 
اأما  اللغة، ،  اأو  اأو العادات،  اأو مكان ال�ّسكن،  الثقافة،  اأو 
النحياز اأو التع�سب فهو احلكم امل�سبق يف مو�سوع اأو 
اإىل  بالإن�سان  ي��وؤدي  والنحياز  عامة،  اأو  خا�سة  ق�سية 
قوة  ب�سبب  لي�س  م��ا،  ادع��اء  قبول �سحة  ع��دم  اأو  القبول 
الدعاء وموؤيداته وبراهينه، بل لأن هذا الدعاء ل يالئم 
نظر  وجهة  لعتماد  وي��وؤدي   ، امل�سبقة  واأفكاره  معتقداته 

واحدة .

�سيا�سات  ك��ات��خ��اذ  الق��ت�����س��ادي��ة:  منها  اأن����واع  ع��دة  ول��ه 
الثقافية:  اأو  اقت�سادية.  لع��ت��ب��ارات  قانونية  م��واق��ف  اأو 
كتف�سر ملظاهر معينة من منطلق املفهوم الثقايف الذاتي. 
اأو العن�سرية: كاأخذ الحكام امل�سبقة بالن�سبة لأ�سخا�س 
بناء على اثنيته. اأو ح�سب اجلن�سية: باأخذ مواقف حمددة 

بناء على جن�س ال�سخ�س.
مب�ساكل  وال��ت��ع�����س��ب  الن��ح��ي��از  او  العن�سرية  تت�سبب 
ومعتقداته  تفكره  ب�سب�سب  واملجتمع  الفرد  على  كثرة 
متقبل  غر  فتجعله  الخ��ري��ن،  مع  فعله  وردة  وت�سرفاته 
وغر  اأنانية  فردية  بقرارات  ومتم�سك  الخر  نظر  لوجهة 

مراعية.
بالراأي  والت�سبث  والتع�سب  العن�سرية  اأن  املالحظ  ومن 
وهي  املجتمع  يف  العدائية  لن�سر  الرئي�سية  الأ�سباب  من 
قد  ال���ذي  ال�سجار  عنها  ينتج  ق��د  ال��ت��ي  الأوىل  ال�����س��رارة 
يتطور للت�سابك بالأيدي، وقد ي�سل جلرائم القتل العمد اأو 
�سبه العمد، وكذلك هي من اأهم م�سببات امل�ساكل الأ�سرية 

والزوجية التي قد تنتهي بالعنف اأو الطالق.
لالإن�سات  نف�سه وجماهدتها  وتثقيف  كبح  الفرد  على  يجب 
اح��رتام��ه  اأو  ف��ك��ره،  وتقبل  فهمه  وحم��اول��ة  الخ���ر  للطرف 
الخرين  على  ال�سيطرة  يف  الرغبة  وع��دم  تقدير،  اأق��ل  على 

والن�سياع لهوى النف�س يف الردع والزجر وتقييم الخرين 
واإطالق الأحكام ال�سخ�سية عليهم بدون وجه حق. 

حمامية

نجود عبد اهلل قاسم
@NUJOODQASSIM

فاطمة نهار يوسف

يف ظالل القانون

مقتطفات

القلوب  به  ت�سعر  ما  باخت�سار  هناك هي  واأ�سبحوا  هنا  كانوا 
عندما  هل  لكن   ، قطيعة  اأو  فراقًا  اأو  موتًا  الأحبة  فارقت  التي 
اأ�سبحوا هناك وهم را�سون وقلوبهم ميلوؤها احلب والحرتام 

والر�سا والت�سامح.
�سا�سة حياتنا واجهة ملا بداخلنا فلنعر�س عليها اأجمل ما لدينا 

فامل�ساهدون ل يهمهم التعقيدات التي بداخلنا .
الأرق���ام  تكن حبي�س  ف��ال  اإح�سا�سك  اأم���ام  رق��م  ع��م��رك جم��رد 

وتن�سى اأن تعي�س الأيام التي كونت تلك الأرقام .
النا�س ل يعنيها كم تعبت لتنجح ، فهم مل يعرفوك اإل بعد جناحك 

فال ترهق نف�سك مبحاولة تعريفهم كيف جنحت.
احلياة مدر�سة كانت املدر�سة جزءًا منها فال تقلل من �ساأن ما 
علمتك اإياه احلياة فنجاحك بها هو النجاح واملوؤهل الذي تفخر 

به  فاهتم  �سيء  كل  بها  ي�سلح  التي  امل�سغة  تلك  هو  القلب  ب��ه. 
ونظفه واأحر�س على األ يدخله اإل من ي�ستحقه واخرج منه كل 

ما يف�سده.
للحياة ولي�س احلياة فالله وحده من يكتب الرزق  املال و�سيلة 
اأن  عليك  ما  ياأتيك وكل  باأن رزقك �سوف  متاأكدًا  لعباده، فكن 
ْخَلِة  الَنّ ِب��ِج��ْذِع  َل��ْي��ِك  اإِ ي  "َوُهِزّ ب��اب  من  عليه  للح�سول  تنه�س 

ا" . ُت�َساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنًيّ
يف  والآخ���ر  البحار  يف  هو  ما  منها  متالطمة  اأم���واج  اأمنياتنا 
املحيطات والأجمل اأن نرفعها لرب ال�سموات ليتحقق لنا خرها 
وي�سرف عنها �سرها. اأعمالنا مرتبطة بالنيات كل ما علينا اأن 
ننوي حتقيقها ون�سعى لذلك بكل ثقة وثبات واأمل فلكل اأمرئ 

ما نوى.

نايف جابر البرقاني 
 manjaber@gmail.com

@naifalbrgani

@fatimah_nahar
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القاهرة - حممد عمر
الـــروؤيـــة  اأن  ــاديــون  ــ�ــس ــت اق اأجـــمـــع 
رفع  على  تعمل   2030 ال�سعودية 
الرقمي  التحول  جمال  يف  القدرات 
من خالل حتفيز اجلهات احلكومية 
وبناء  الرقمية  منتجاتها  لتطوير 
جمتمع رقمي يف اجلهات احلكومية 

حتــقــيــقــا لــلــر�ــســالــة الـــتـــي هـــى بــنــاء 
وتعزيز القدرات الب�سرية الوطنية يف 

القطاع الرقمي احلكومي ، موؤكدين فى ت�سريحات "للبالد" 
اأن جهود هيئة احلكومة الرقمية  ت�سرع الأهداف وحتقيق 

ريادة اململكة رقميًا على م�ستوى العامل.
القت�سادية  الت�سريعات  خبري  عالم  �سالح  قال  البداية  فى 
اإن الأكادميية ال�سعودية الرقمية ومبادرة مهارات امل�ستقبل 
اإحدى مبادرات وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات واإحدى 
اخلطوات ال�سعودية احلقيقية لرفع كفاءة املنظومة الإدارية 
اململكة  اأدركـــت  والــتــي   2030 روؤيـــة  لتحقيق  واحلكومية 

العربية ال�سعودية اأن دخول 
2030 دون مفردات حقيقية 
للمتاأخرين  مــكــان  ل  ــه  ــاإن ف
وقد عملت الهيئة على خلق 
مع  ا�سرتاتيجية  �ــســراكــات 
عـــدد مــن كـــرى اجلــامــعــات 
ــة  واملــوؤ�ــســ�ــســات الأكــادميــي
لتحقيق  والعاملية  املحلية 
م�سار  مــنــهــا  مــ�ــســارات  عـــدة 
القيادات الرقمية وم�سار املهارات الرقمية وم�سار التدريب 
الحرتايف وم�سار التدريب الإلكرتوين  ، وهو ما اأكد عليه 

حمافظ الهيئة اأحمد بن حممد ال�سويان.
الــرقــمــيــة اجلهة  " تــعــد هيئة احلــكــومــة  " عـــالم  واأ�ـــســـاف 
يف  الوطني  واملرجع  الرقمية  احلكومة  باأعمال  املخت�سة 
�سوؤونها، اإذ تهدف الهيئة اإىل تنظيم اأعمال احلكومة الرقمية 
اإىل تبني  التكامل بني اجلهات احلكومية و�سوًل  وحتقيق 
الرقمية،  املتخ�س�سة يف احلكومة  الوطنية  القدرات  وبناء 

والتدريبية  التعليمية  الرامج  اإعــداد  عملية  يف  وامل�ساركة 
املتعلقة بها واإجراء الدرا�سات والبحوث يف املجال ذاته مع 

ت�سجيع ال�ستثمار فيه.
ثماره عندما  ما تظهر  اإىل  فاإن هذه اخلطوة ت�ساف  وبذلك 
حققت اململكة اإجناًزا عظيما يف جمال الأمن ال�سيراين بعد 
ح�سولها على املركز الثاين عاملًيا من بني 193 دولة واملركز 
الأوىل يف الوطن العربي وال�سرق الأو�سط وقارة اآ�سيا وفًقا 
للموؤ�سر العاملي لالأمن ال�سيراين فقد قفزت ال�سعودية اأحد 
للموؤ�سر  الت�سنيف اجلديد  ع�سر مرتبة عن عام 2018، يف 
منذ  مرتبة  اأربــعــون  من  وباأكرث  ال�سيراين  لالأمن  العاملي 
والأربعون  ال�ساد�س  ترتيبها  كان  2030حيث  روؤية  اإطالق 

عاملًيا يف ن�سخة املوؤ�سر لعام 2017.
       م�سرية التحول الرقمى 

القت�ساد  اأ�ستاذ  املق�سود  عبد  اأمين  الدكتور  قال  جهته  من 
للهيئات  الأ�سا�سية  ال�سروريات  من  الرقمى  التحول  اأ�سبح 
واحلكومات واملوؤ�س�سات التى ت�سعى اإىل التطوير وحت�سني 

خدماتها وت�سهيل و�سولها للم�ستفيدين، وهو ل يعنى فقط 
برنامج  هــو  بــل  املــوؤ�ــســ�ــســات  داخـــل  التكنولوجيا  تطبيق 
�سمويل كامل يرتبط بهذه املوؤ�س�سات، ويراقب كيفية تقدمي 
اخلدمه للمواطن امل�ستهدف جلعل اخلدمات تتم ب�سكل اأ�سهل 

واأ�سرع.
واأ�ـــســـاف عــبــد املــقــ�ــســود اأن متــكــني املــواطــنــني مــن جميع 
الأعمار من الإ�ستفادة من التكنولوجيا ومن هنا قامت هيئة 
احلوكمة الرقمية بالتعاون مع الأكادميية ال�سعودية الرقمية 

لدعم  الرقمية  احلكومية  القدرات  تطوير  برنامج  باإطالق 
لتح�سني   2030 وروؤى  اأهــداف  وحتقيق  احلكومى  القطاع 
خالل  من  املن�سود  الهدف  وحتقيق  الرقمى  التحول  م�سرية 
اإ�سرتاتيجية حمــددة الأهــداف والآلــيــات، لإحــداث نوع من 
بيئة  واإن�ساء  العلوم احلديثة  لن�سر  الالزم  املعرفى  التمكني 
ليكون  املتميز،  التعليم  خدمات  توفر  منطية  غري  تعليمية 
اأفكار  وا�ستك�ساف  والتعاون  العمل  على  قادرين  املوظفني 

جديدة والإنطالق عر كافة احلدود.

المملكة الثانية عالميا في الجيل الخامس
الريا�س- البالد

على  ال�سعودية  العربية  اململكة  ح�سلت   
�سبكات  تغطية  يف  عامليا  الــثــاين  املــركــز 
ال�سكان،  من   %  26.6 لـ  اخلام�س،  اجليل 
جاءت  ثم   ،%  26.3 بن�سبة  الكويت  تلتها 
هونغ كونغ – املدينة الدولة – يف املرتبة 
الرابعة عامليًا مع تغطية ربع ال�سكان فقط 

ب�سبكات اجليل اخلام�س.
�سركة  اأعــدتــه  بــيــاين  ت�سنيف  وبح�سب   
اأملانية، ت�سدرت  كوريا اجلنوبية بـ 28.1 
تغطية  اإلــيــهــم  ت�سل  ال�سكان  مــن  فقط   %
�سدارة  حمتلة  اخلام�س  اجليل  �سبكات 
لتغطية  بالن�سبة  للدول  العاملي  الرتتيب 
هبطت  فيما   ، ال�سبكات  مــن  اجلــيــل  هــذا 
اإىل  الأمريكية  املتحدة  للوليات  الن�سبة 

.% 20.8
قطاع  ــادرات  �ــس حققت  ثانية  جهة  مــن    
ريــال  مليار   2.76 مــن  اأكـــرث  التــ�ــســالت 
م�سجاًل ارتفاًعا بن�سبة 7%، خالل الن�سف 
بــذات  مقارنة   ، احلـــايل  الــعــام  مــن  الأول 

الفرتة من العام املا�سي 2020م.
ـــِنـــع يف    وحتــــت هـــويـــة بـــرنـــامـــج " �ـــسُ
ال�سعودية"، ت�سارك هيئة تنمية ال�سادرات 
املقام  "جيتك�س"  معر�س  يف  ال�سعودية، 
يف مــركــز دبــي الــتــجــاري الــعــاملــي، وذلــك 
اكتوبر اجلاري،  الفرتة من 17 - 21  يف 
اأكرث من 26 �سركة �سعودية يف  مب�ساركة 

جمال تقنية املعلومات والت�سالت.
يف  دورهـــا  مــن  انطالًقا  امل�ساركة  وتــاأتــي 

ال�سعيد  على  الوطنية  ال�سادرات  ترويج 
ــقــوة  ــمــي والـــعـــاملـــي، وتــوجــيــه ال ــي ــل الإق
الــ�ــســرائــيــة نــحــو املــنــتــجــات واخلـــدمـــات 
الــوطــنــيــة مــن خـــالل املــعــار�ــس الــدولــيــة، 
و�سوًل اإىل رفع م�ساهمة القطاع اخلا�س 
 ،%65 اإىل  املــحــلــي  الــنــاجت  اإجـــمـــايل  يف 
اإىل  النفطية  غري  ال�سادرات  ن�سبة  ورفــع 
الناجت املحلي غري  اإجمايل  نحو 50% من 

النفطي بحلول عام 2030م.
ال�سعودية"،  يف  ِنع  �سُ  " برنامج  ويعد   
اأحد املبادرات الوطنية املنبثقة من برنامج 
واخلــدمــات  الــوطــنــيــة  ال�سناعة  تــطــويــر 
�سهر  يف  الهيئة  واأطــلــقــتــه  اللوج�ستية، 
من �ساحب  برعاية كرمية  املا�سي  مار�س 
�سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  العزيز  عبد  بــن 

-حفظه  الــدفــاع  ـــر  وزي الـــــوزراء  جمل�س 
لــزيــادة ال�ستهالك  يــهــدف  الــلــه-، والـــذي 
واخلدمات  لل�سلع  ال�سوق  وح�سة  املحلي 
ال�سعودية  الــ�ــســادرات  ـــادة  وزي املحلية، 
ذات  الت�سدير  اأ�ــســواق  يف  النفطية  غــري 
جاذبية  تعزيز  يف  وامل�ساهمة  الأولــويــة، 
لال�ستثمار  ال�سعودي  ال�سناعي  القطاع 

املحلي والأجنبي.

 ارتفاع سوق األسهم مدعوما بتخفيف اإلجراءات

 86 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم

إطالق مبادرة "المال العام أمانة"

الريا�س - البالد
التجزئة  قطاعي  اأ�سهم  �سهدت   
ارتفاعا  اململكة  يف  وال�سياحة 
الإجــــراءات  بتخفيف  مــدفــوعــة 
الحــرتازيــة التي بــداأت الأحــد، 
ال�سوق  مــوؤ�ــســر  ارتــفــاع  لتدعم 
ال�سعودية، يف بداية التعامالت 
مــوا�ــســلــة   ،%  0.64 بــنــ�ــســبــة 
حتقيق اأعلى م�ستوياته منذ عام 

.2006
�سركة   166 اأ�ــســهــم  ــعــت  ــف وارت

مدرجة، يف مقابل تراجع اأ�سهم 23 �سركة مدرجة. 
اخلدمات  قطاع  يف  الأ�ــســهــم  اأغــلــب  �سهدت  فيما   ،

ال�ستهالكية ارتفاعا.
وبداأت اململكة تخفيف الحرتازات ال�سحية، وذلك 
املخت�سة  ال�سحية  اجلــهــات  رفعته  مــا  على  بــنــاء 
عدد  وتراجع  املجتمع  حت�سني  يف  للتقدم  ونظرًا 

حالت الإ�سابة بفريو�س كورونا.
وتت�سمن اإجراءات التخفيف عدم اللتزام بارتداء 
الأماكن  عــدا  فيما  املفتوحة،  الأمــاكــن  يف  الكمامة 
بارتدائها  اللــتــزام  يف  ال�ستمرار  مع  امل�ستثناة، 

وال�سماح  التباعد  ــغــاء  واإل  ، املغلقة  الأمــاكــن  يف 
با�ستخدام كامل الطاقة ال�ستيعابية يف التجمعات 
واملطاعم  املــوا�ــســالت  وو�سائل  العامة  والأمــاكــن 
البدء  اإىل  بالإ�سافة  ونحوها،  ال�سينما  و�سالت 
يف ا�ستقبال املعتمرين باحلرمني ال�سريفني يف مكة 
املكرمة واملدينة املنورة بكامل الطاقة ال�ستيعابية 

ملن اأكملوا جرعات اللقاح.
 وقال اقت�ساديون اإن الأ�سهم التي ت�ستفيد من عودة 
احلياة اإىل طبيعتها هي كل الأ�سهم التي تتعامل مع 
الأ�سهم  �سوق  اأن  موؤكدين  مبا�سر،  ب�سكل  الأفـــراد 

ال�سعودية تتجه اإىل ت�سجيل املزيد من املكا�سب.

الريا�س- البالد
الأ�سر  اأعـــداد  يف  منــوًا  "�سكني"  برنامج  �سجل 
ال�سعودية امل�ستفيدة من خياَري القر�س العقاري 
اجلــاهــزة  ال�سكنية  الـــوحـــدات  لــ�ــســراء  املــدعــوم 
و"حتت الإن�ساء" ، التي جتاوزت 86 األف اأ�سرة 
منها  �سبتمر،  �سهر  حتى   2021 العام  بداية  منذ 
العقاري  القر�س  من  ا�ستفادت  اأ�ــســرة   69،497
جهود  اإطــار  يف  جاهزة،  وحــدات  ل�سراء  املدعوم 
ومتكينهم  املــواطــنــني  متــلُّــك  لت�سهيل  الــرنــامــج 
واحللول  ال�سكنية  اخليارات  على  احل�سول  من 
بهدف  رغباتهم،  تالئم  التي  املتعددة  التمويلية 
زيادة ن�سبة التملك اإىل 70% بحلول 2030 �سمن 
روؤية  برامج  )اأحــد  الإ�سكان  برنامج  م�ستهدفات 

اململكة 2030(.
امل�ستفيدة  الأ�سر  اأعــداد  �سمن  العدد  هذا  وياأتي 

التي اأعلن عنها الرنامج منذ بداية العام اجلاري، 
ا�ستفادت من  اأ�ــســرة  األــف  والــتــي جتـــاوزت 160 
ال�سكنية  واخليارات  التمويلية  احللول  خمتلف 
)البناء الذاتي، الوحدات اجلاهزة، حتت الإن�ساء، 
اأ�سرة �سكنت منازلها  الأرا�سي(، منها 132،285 
حتى �سبتمر املا�سي، وذلك �سمن اإجراءات �سهلة 

مي�سرة عر موقع وتطبيق "�سكني".
املدعوم  القر�س  خيار  "�سكني"  برنامج  ويقدم 
من  ال�سعودية  الأ�ــســر  متكني  بهدف  مل�ستفيديه، 
متلك امل�سكن الأول من خالل تقدمي الدعم ل�سراء 
م�ساريع  من  يختارونها  التي  ال�سكنية  الوحدات 
اجلاهزة،  الــوحــدات  اأو  الإن�ساء  حتت  الرنامج 
املواقع  اختيار  حرية  امل�ستفيدة  الأ�سر  يعطي  ما 
منا�سبة  وبــاأ�ــســعــار  تنا�سبهم  الــتــي  والت�ساميم 

وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم.

الريا�س- البالد
باملركز  ممــثــاًل  للمحا�سبة  ــعــام  ال الـــديـــوان  ُيــطــلــق 
الأداء  على  والــرقــابــة  املالية  للمراجعة  ال�سعودي 
هيئة  مــع  وبالتعاون   ، الأربــعــاء  غــد  بعد  )تــدريــب( 
الرقابة ومكافحة الف�ساد ، املرحلة الثانية من مبادرة 
"املال العام اأمانة"، التي ت�ستهدف من�سوبي اجلهات 
احلــكــومــيــة مــن خـــالل عــقــد جمــمــوعــة مــن الــلــقــاءات 
واخلراء  املخت�سني  من  عدد  ينفذها  العمل  وور�س 
يف  الف�ساد  ومكافحة  الرقابة  وهيئة  الــديــوان  مــن 
متتالية،  اأ�سهر  مدار  وعلى  احلكومية  اجلهات  مقار 

للتوعية باأهمية املحافظة على املال العام.
وتاأتي هذه املبادرة لتح�سني دور العاملني يف القطاع 

النزاهة  حماية  واأعــمــال  مبــهــام  للقيام  احلــكــومــي 
بكفاءة  احلكومية  الأجــهــزة  يف  الف�ساد  ومكافحة 
الداخلية،  املراجعة  وفاعلية، من خالل حت�سني دور 
وتفعيل الرقابة الداخلية، وحوكمة العمليات املالية، 

وتعزيز النزاهة وال�سفافية بجميع اأ�سكالها.
 ، والرقابة  املالية  للمراجعة  ال�سعودي  املركز  وكان   
�سهر  يف  املبادرة  هذه  من  الأوىل  املرحلة  اختتم  قد 
رم�سان املا�سي من خالل �سل�سلة من اللقاءات نّفذتها 
)18( جامعة �سعودية -عن ُبعد- بالتعاون مع املركز، 
وذلك برعاية روؤ�ساء اجلامعات وبح�سور عدد كبري 
اأكــادميــيــني واإداريـــني  مــن من�سوبي اجلــامــعــات مــن 

وطلبة جتاوز عددهم )3200( م�ستفيد.

تعاون بين "هيئة كفاءة اإلنفاق و"يورك" 
الريا�س- البالد

عقود  توطني  مبادرة  لدعم  ا�ستمراًرا   
العامة؛  باجلهات  وال�سيانة  الت�سغيل 
وقعت هيئة كفاءة الإنفاق وامل�سروعات 
الرئي�سي  )اإك�سرو( مبقرها  احلكومية 
اآل  �سركة  مع  تفاهم  مذكرة   ، بالريا�س 
�ــســامل جــونــ�ــســون كــنــرتولــز )يــــورك(، 
الرائدة يف توفري احللول املتكاملة يف 
والتكييف  والتهوية  التدفئة  جمــالت 
والتريد، واأنظمة ال�سالمة من احلريق 
يف  والــتــحــكــم  اإدارة  ونــظــم  والأمـــــن، 

املن�ساآت.
احلكومية  واملــ�ــســروعــات  الإنـــفـــاق  ــاءة  ــف ك هيئة  ـــل  وَمـــَثّ
)اإكــ�ــســرو( يف تــوقــيــع مــذكــرة الــتــفــاهــم املــهــنــد�ــس تركي 
الأ�سول  اإدارة  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  نائب  بخاري، 
اآل �سامل جون�سون كنرتولز )يورك(  مّثل  بينما  واملرافق، 
عزت  حممد  الأ�ستاذ  الب�سرية  للموارد  التنفيذي  الرئي�س 

اأبو غزالة، وذلك بح�سور عدد من م�سوؤويل الطرفني.

وتق�سي مذكرة التفاهم بتقدمي اآل �سامل جون�سون كنرتولز 
)يورك(، �سمن اإطار م�سوؤوليتها املجتمعية، برامج تاأهيلية 
وتدريبية يف جمال التهوية والتكييف والتريد، ت�ستهدف 
العاملني يف املجال من من�سوبي عقود الت�سغيل وال�سيانة 
الــكــوادر  مــن  املهتمني  اإىل  اإ�ــســافــة  الــعــامــة،  اجلــهــات  يف 

الوطنية من اجلن�سني يف القطاع. 
الت�سغيل  قــطــاع  "اأهمية  بــخــاري  تــركــي  املهند�س  وثــّمــن 

املن�ساآت احليوية  ت�سغيل  وال�سيانة يف 
فر�سًا  ويت�سمن  الــعــامــة؛  لــلــقــطــاعــات 
اأهداف  مع  مواكبًة  لل�سعوديني  وظيفية 
 ، التوظيف  معدلت  لرفع   2030 ــة  روؤي
لذلك ُتركز مبادرة توطني عقود الت�سغيل 
وال�سيانة باجلهات العامة على التو�سع 
جاهزية  وحت�سني  املهني،  التدريب  يف 
العمل،  �سوق  لدخول  الوطنية  الكوادر 
والتكييف  الــتــهــويــة  قــطــاع  يف  خــا�ــســًة 
والتريد، والذي يعد من اأهم القطاعات 

القت�سادية على م�ستوى اململكة.
توقيع  اأن  غزالة  اأبو  اأو�سح  جانبه  من   
اإطار امل�سوؤولية  ياأتي �سمن  )اإك�سرو(  التفاهم مع  مذكرة 
)يــورك(،  كنرتولز  جون�سون  �سامل  اآل  ل�سركة  املجتمعية 
وتطوير  ال�سعودية،  الكوادر  دعم  يف  الوطني  وواجبها 
التكييف  بــقــطــاع  الــعــالقــة  ذات  املـــجـــالت  يف  مــهــاراتــهــا 
برنامج  م�ستهدفات  حتقيق  يف  ُي�سهم  ما  وهو  والتريد؛ 

الب�سرية". القدرات  "تنمية 

�صالح عالمد. امين عبداملق�صود

7 % منوا ب�صادرات االت�صاالت 

أشادوا ببناء مجتمع رقمي.. اقتصاديون لـ"            ":

 برنامج القدرات الرقمية يعكس 
طموحات الريادة السعودية 
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عدن - البالد
�سكان  بحق  اجلرائم  اأب�سع  الإنقالبية  احلوثي  ملي�سيا  ارتكبت 

ك�سفت  اإذ  املا�سية،  ال�ساعات  خالل  مــاأرب  يف  العبدية  مديرية 

انتقامية  بــاأعــمــال  امليلي�سيا  قــيــام  عــن  مينية  حقوقية  منظمة 

تلقت  اأنها  مبينة  عليها،  ال�ستيالء  بعد  املدنيني  ال�سكان  �سد 

بالغات توؤكد اأعمال عنف بحق املدنيني، �سملت مداهمة املنازل 

واخــتــطــاف عــدد مــن اجلــرحــى ونــهــب ممتلكات خــا�ــســة، منها 

الزراعية،  املحا�سيل  واإحـــراق  البيوت،  وحمتويات  املركبات 

اإحدى  يف  عامًا   12 العمر  من  يبلغ  طفال  احلوثيون  قتل  بينما 

القرى.

فرت  الأ�سر  ع�سرات  اإن  املــدين،  للتوجه  حماية  منظمة  وقالت 

عرب  داخلي  نــزوح  يف  املديرية،  حميط  اإىل  وديارها  قراها  من 

ال�سعاب والأودية، ويف و�سع ماأ�ساوي حيث اأ�سبحت الأ�سجار 

والأكواخ م�ساكن لهوؤلء الفارين، م�سرية اإىل اأن اإفالت املجرمني 

اإ�سافية  جرائم  ممار�سة  من  ميكنهم  امل�ساءلة  وعدم  العقاب  من 

يف  بالتحقيق  الــدويل  املجتمع  مطالبة  املدنيني،  بحق  اأخــرى 

جرائم احلوثيني مبناطق جنوب ماأرب.

التــ�ــســالت  �ــســبــكــات  الإرهــابــيــة  احلــوثــي  ميلي�سيا  وقــطــعــت 

والإنرتنت ب�سكل كلي على �سكان مديرية العبدية، وفقا مل�سادر 

تزود  التي  الأبــراج  ق�سفت  احلوثي  ميلي�سيا  اأن  اأكــدت  حملية، 

على  التعتيم  اإىل  منها  �سعيًا  العبدية،  يف  الت�سالت  �سبكات 

تعر�ض  من  خماوفها  عن  معربة  املنطقة،  يف  الإن�ساين  الو�سع 

املديرية  مركز  يف  يتواجدون  كانوا  الذين  اجلرحى  من  عــدد 

للت�سفية اجل�سدية بعد اختطافهم من امليلي�سيا، فيما حذر وزير 

جرائم  امليلي�سيا  ارتكاب  من  الإريـــاين،  معمر  اليمني،  الإعــالم 

ميلي�سيا  ارتــكــاب  مــوؤكــدا  العبدية،  يف  ال�سكان  بحق  وح�سية 

وتفجري  للجرحى  وت�سفية  مــيــداين  اإعــــدام  جــرائــم  احلــوثــي 

للمنازل واملباين احلكومية.

امليلي�سيا  اأن  "تويرت"،  على  تــغــريــدات  �سل�سلة  يف  واأ�ــســاف 

بعد  امل�ست�سفى،  التجارية ومعدات  للمحال  نهب  اأعمال  ارتكبت 

وا�ستمرارها يف  اأطرافها،  على  الواقع  املديرية  مركز  اقتحامها 

احلوثي  ميلي�سيات  ت�ستمر  وبينما  قرية.   18 وق�سف  ح�سار 

يف  مبـــاأرب،  العبدية  مديرية  يف  املدنيني  على  ح�سار  بفر�ض 

املطالبات  تتجدد  الــدولــيــة،  واملــواثــيــق  املــعــايــري  لكل  انــتــهــاك 

عدم  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأدانـــت  الدولية،  والإدانــــات 

متهمة  املحا�سرة،  العبدية  اإىل  الإن�سانية  امل�ساعدات  اإي�سال 

احلوثيني باإعاقة و�سولها لـ 35 األف ميني يف العبدية، مطالبة 

مطالبة  واجلــرحــى،  للمدنيني  اآمــنــة  ممـــرات  بفتح  احلــوثــيــني 

للمطالب  والن�سياع  مـــاأرب،  على  هجومهم  بوقف  احلوثيني 

الدولية واإنهاء ال�سراع يف اليمن.

ليندركينغ،  تيم  اليمن،  اإىل  اخلا�ض  الأمريكي  املبعوث  واأدان 

و�سبوة  مــــاأرب  حمــافــظــات  جتـــاه  الأخــــري  احلــوثــي  الت�سعيد 

والبي�ساء، منددًا باحل�سار احلوثي الكبري على مديرية العبدية، 

والأحــيــاء  للمدنيني  واملــتــكــرر  املتعمد  ال�ــســتــهــداف  اأدان  كما 

البالي�ستية  بال�سواريخ  مــاأرب  حمافظة  يف  والنازحني  املدنية 

الــدولــيــة  للم�ساءلة  مرتكبيها  يــعــر�ــض  مــا  وهـــو  واملــ�ــســريات، 

ال�سراع  املدنيني  م�سددًا على �سرورة جتنيب  العدالة،  لتحقيق 

وال�ستهداف، واأن هذه الأعمال تتعار�ض مع جهود ال�سالم يف 

اليمن واإيقاف احلرب.

اجلبهة  يف  املــعــارك  جتــدد  اليمني  اجلي�ض  اأعــلــن  جهته،  مــن 

مناطق  يف  عنيفة  مواجهات  وانــدلع  مــاأرب  ملحافظة  اجلنوبية 

اجلوبة وملعاء بدعم من طائرات التحالف يف ا�ستهداف مواقع 

مدرعة  عربة  التحالف  طــريان  دمــر  حيث  احلــوثــي  مليلي�سيات 

التي  الإنقالبية  للميلي�سيات  العقبة  منطقة  يف  ثقيلة  واأ�سلحة 

ا�ستداد  مــع  وبالتزامن  املــعــارك.  خــالل  كبرية  بخ�سائر  منيت 

املعارك على اجلبهات طالبت اإدارة خميمات النازحني املنظمات 

الأممية بتوفري الحتياجات الالزمة للنازحني من تلك املناطق.

الحوثي يرتكب أبشع الجرائم ويمنع وصول المساعدات للعبدية

اخلرطوم - البالد 
بينما ل تزال العا�سمة اخلرطوم �ساحة �سجال بني 

والع�سكريني  واملدنيني  والتغيري،  احلرية  جناحي 

مع جتاذبات اأدت لأزمة خالل الأيام املا�سية، اأعلنت 

الوليات املتحدة الأمريكية، اأم�ض )الأحد(، ترحيبها 

بــخــارطــة الــطــريــق الــتــي اأعــلــنــهــا رئــيــ�ــض الــــوزراء 

التحول  لـ"حماية  حــمــدوك  عــبــدالــلــه  ــ�ــســوداين  ال

الأطـــراف  جميع  حــاثــة  الــبــالد،  يف  الدميقراطي" 

املعنية على اتخاذ خطوات فورية وملمو�سة للوفاء 

باملعايري الرئي�سية لالإعالن الد�ستوري.

"الوليات  الأمـــريـــكـــي:  ــة  اخلــارجــي وزيــــر  وقــــال 

املتحدة ترحب بخارطة الطريق التي اأعلنها رئي�ض 

الوزراء ال�سوداين عبدالله حمدوك حلماية التحول 

على  املعنية  الأطــراف  جميع  وحتث  الدميقراطي، 

باملعايري  للوفاء  وملمو�سة  فورية  خطوات  اتخاذ 

الرئي�سية لالإعالن الد�ستوري".

طريق  خريطة  املا�سية،  اجلمعة  حمدوك  وو�سع 

الأزمــة، م�سددا على  ال�سيا�سية لإنهاء  الأطــراف  مع 

الوحيد  الطريق  هما  واحلوار  الت�سعيد  خف�ض  اأن 

�سلطات بالده  اأن  الأزمــة، م�سددا على  للخروج من 

لن تتهاون اأمام حماولت اإجها�ض الفرتة النتقالية 

اجتمع  اأنه  اإىل  لفتا  التخريب،  اأو  النقالبات  عرب 

مع كل الأطراف يف الفرتة املا�سية بغر�ض معاجلة 

على  ال�سوداين  الـــوزراء  رئي�ض  واأكــد  اخلــالفــات. 

�سرورة البدء يف الإعداد لالنتخابات "فورا ودون 

احلالية  ال�سيا�سية  الأزمـــة  اأن  اإىل  لفتا  تاأخري"، 

لفتا  والبالد"،  النــتــقــال  تــهــدد  اأزمـــة  "اأخطر  هــي 

قبل  مــن  للت�سعيد  الــفــوري  "الوقف  �ــســرورة  اإىل 

اإىل  اأن احلكومة ت�سعى  اأو�سح  الأطراف"، كما  كل 

لتحقيق  الدميقراطي  النتقال  مع�سكر  بني  توافق 

اأهداف الثورة.

وجــــاء خــطــاب حـــمـــدوك يف ظـــل مــطــالــبــة بع�ض 

لتجاوز  احلــكــومــة،  بحل  واملــواطــنــني  املــ�ــســوؤولــني 

له  كــان  الــــوزراء  اأن رئي�ض  الأزمـــة احلــالــيــة، غــري 

واإنهاء  ال�سمل  للم  طريق  خارطة  بطرح  اآخــر  راأي 

لالنتقال  حماية  الأمريكي  التاأييد  لياأتي  الأزمـــة، 

لالنتقال  دعمها  مــوؤكــدة  الــبــالد،  يف  الدميوقراطي 

عمل  دعمها  اإىل  اأ�ــســارت  كما  كــامــل،  ب�سكل  املــدين 

التح�سري  يف  والـــبـــدء  النــتــقــالــيــة،  املــوؤ�ــســ�ــســات 

لالنتخابات. وت�سعى بع�ض القوى املعادية للثورة 

الإخــوان،  تنظيم  بقيادة  احلالية  احلكومة  لإف�سال 

النتقالية،  الفرتة  مكونات  بني  الفتنة  بخلق  وذلك 

املدين  بالنتقال  متم�سكا  يــزال  ل  ال�سعب  اأن  بيد 

يقف  اإذ  بـــاأمـــان،  الــدميــوقــراطــيــة  اإىل  والــو�ــســول 

للم�سهد  الإخـــوان  عــودة  اأمــام  منيعا  �سدا  اجلميع 

بني  دبــت  اخلــالفــات  بع�ض  كانت  واإن  ال�سيا�سي، 

حتقيق  وهــو  موحد  الــهــدف  اأن  اإل  احلكم  مكوين 

احلرية وال�سالم والعدالة.

بغداد - البالد
و�سط ترقب �سيا�سي لنتائج النتخابات النيابية يف 

النتائج  لهذه  �سيا�سية  كتل  رف�ض  ظل  يف  الــعــراق، 

فتحت  ــغــداد،  ب يف  مكثف  اأمــنــي  انت�سار  وتــزامــن 

تيار  اأكد  بينما  الطعون،  باب  النتخابات  مفو�سية 

غري  للمفو�سية  املــوجــهــة  الــتــهــديــدات  اأن  الــ�ــســدر 

مقبولة.

اإن  الربيعي،  اأحــمــد  الــ�ــســدري  التيار  ع�سو  وقــال 

العرتا�ض على نتائج النتخابات العراقية يجب اأن 

يكون �سمن القانون، م�سددا �سرورة امتثال اجلميع 

اأن  اإىل  مــ�ــســريًا  ــعــراق،  ال يف  والــد�ــســتــور  للقانون 

على  وخيمة  �ستكون  للقانون  المتثال  عدم  عواقب 

اأن القوى ال�سيا�سية العراقية  العراقيني. ولفت اإىل 

اأن  كا�سفا  احلكومة،  لت�سكيل  تفاهمات  نحو  ت�سري 

املفو�سية العراقية تو�سلت اإىل النتائج النهائية ول 

جمال لل�سغط عليها. واأ�ساف "ما من طرف له احلق 

بال�سغط على املفو�سية العراقية لالنتخابات".

النتائج  �سدور  يرتقب  ال�سدر  تيار  اأن  اإىل  واأ�سار 

احلكومة  ت�سكيل  بو�سلة  �ستحدد  لأنــهــا  النهائية 

النهائية  �سبه  النتائج  واأن  خ�سو�سا  الــعــراقــيــة، 

اأظهرت تقدم حتالف "�سائرون" املدعوم من مقتدى 

العراقية  النتخابات  مفو�سية  اأكــدت  فيما  ال�سدر، 

ال�ستحقاق  خـــالل  �ــســغــط  لأي  تــتــعــر�ــض  مل  ــا  ــه اأن

الفتح اخلا�سر  النتخابي، وذلك بعد حديث حتالف 

للتحالف موازية  يف النتخابات عن ردة فعل قوية 

لإعالن النتائج النهائية.

من جهته، اأعلن زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر، 

النــتــخــابــات  ونــتــائــج  املفو�سية  بـــقـــرارات  قــبــولــه 

على  تــغــريــدة  يف  مو�سحا  كــانــت،  مهما  الــعــراقــيــة 

ل  النتخابات  نتائج  اأن  )الأحــد(،  اأم�ض  "تويرت" 
والــ�ــســراعــات.  للخالفات  مــثــارًا  تــكــون  اأن  ينبغي 

ال�سلم  وزعــزعــة  القتتال  ويــحــرم  نع  "ميمُ واأ�ــســاف 

بال�سعب وكرامته. النتخابات يوم معك  والإ�سرار 

ونزاهتك"،  واأفعالك  معطياتك  ح�سب  عليك  ويــوم 

طائفية  ل  وطنية  حتالفات  لت�سكيل  ال�سعي  موؤكدا 

"�سنكون  وتابع  الإ�سالح.  خيمة  وحتت  عرقية  ول 

ال�سخ�سية  امل�سالح  تقدم  ل  نزيهة  خدمية  حكومة 

على العامة".

اإىل ذلك، اأو�سحت مفو�سية النتخابات اأن ن�سبة 

مو�سحة   ،%  43 بلغت  النتخابات  يف  امل�ساركة 

ماليني   9.600 جتـــاوز  املــقــرتعــني  جمــمــوع  اأن 

ناخب، موؤكدة م�ساركة فرق دولية اأجنبية وعربية 

البالد.  عموم  يف  الت�سريعية  النتخابات  ملراقبة 

واأفاد ع�سو الفريق الإعالمي يف املفو�سية، عماد 

مراقبة  يف  امل�ساركة  الدولية  الــفــرق  ــاأن  ب جميل 

�سري النتخابات الربملانية هي من الأمم املتحدة، 

والحتاد الأوروبي، واجلامعة العربية، واملوؤمتر 

داخل  والأجنبية  العربية  وال�سفارات  الإ�سالمي 

العراق.

العراق.. فتح الطعون والصدر يؤكد تشكيل تحالفات وطنية

خطف ونهب وإحراق للمحاصيل.. وإدانة أمريكية

لبنان.. حزب اهلل يهدد 
مسؤولين والجيش ينتشر

بريوت - البالد
تهديدات جديدة بحق  الله  اأطلق حزب 

قا�سي  �ــســف  يف  يــقــفــون  مــ�ــســوؤولــني 

التحقيق بجرمية املرفاأ القا�سي طارق 

ما  على  باملحا�سبة  وتوعدهم  البيطار، 

الطيونة،  يف  املا�سي  اخلمي�ض  حــدث 

على الرغم من اأن عنا�سر احلزب هم من 

ت�سببوا يف الفو�سي والدمار والقتل. 

اللبناين  الــربملــان  يف  الــنــائــب  ـــم  وزع

ف�سل  ح�سن   - الــلــه  حلـــزب  ينتمي   -

اأن مــ�ــســوؤولــني  اأمــ�ــض )الأحــــــد(،  ــه  ــل ال

ن�سر  وقــرروا  وخططوا  حر�سوا  كبار 

الأحداث  النار يف  املجموعات واأطالق 

وذلك  الطيونة،  منطقة  التي وقعت يف 

الله  حــزب  عنا�سر  عــن  التهمة  لإبــعــاد 

الإرهابية. 

مــن جــهــتــه، قـــال الــبــطــريــرك املـــاروين 

الــكــارديــنــال بــ�ــســارة بــطــر�ــض الــراعــي 

اأم�ض، اإنه ل يجوز لأي طرف يف البالد 

عقب  العنف  اأو  التهديد  اإىل  يلجاأ  اأن 

منذ  البالد  �سهدتها  عنف  اأعمال  اأ�سواأ 

اأكرث من عقد. وقال: "ما من اأحد اأعلى 

نحرر  اأن  يجب  والقانون.  الق�ساء  من 

ق�ساءنا من التدخل ال�سيا�سي والطائفي 

وفقًا  ا�ستقالليته  ولنحرتم  واحلزبي، 

ملبداأ الف�سل بني ال�سلطات"، معربا عن 

رف�سه للعودة اإىل ما �سماه "التجيي�ض 

الطائفي وت�سويات الرت�سية واختالق 

"ل يجوز لأي طرف  امللفات"، م�سيفًا: 

واإقامة  والعنف  التهديد  اإىل  يلجاأ  اأن 

الطرقات".  عــلــى  عــ�ــســائــريــة  حــواجــز 

وعربرّ البطريرك عن دعمه لدور اجلي�ض 

اللبناين، لفتًا اإىل اأنه "جنح يف ح�سر 

املوؤ�س�سة  اأن  واأظهر  ال�ستباك،  مواقع 

ال�سرعية اأقوى من اأي قوة اأخرى".

اللبناين،  الدفاع  من جهته، �سدد وزير 

اأن مـــا حــدث  ــ�ــض �ــســلــيــم، عــلــى  مــوري

العا�سمة بريوت  الطيونة يف  مبنطقة 

الأمنية  الــقــوى  اأن  مــوؤكــدًا  يتكرر،  لــن 

القرار  يخ�ض  وفيما  هــنــاك.  منت�سرة 

عن  امل�سوؤول  البيطار  القا�سي  حــول 

يمُتخذ  اأنــه  �سليم  فاعترب  املرفاأ  حتقيق 

الــ�ــســيــا�ــســة،  الــقــ�ــســاء ولــيــ�ــض يف  يف 

اأن اجلــيــ�ــض ومــديــريــة  عــلــى  مــ�ــســددا 

املخابرات ل يخ�سعان ل�سغوط متعلقة 

بالتحقيقات.

ترحيب دولي بخارطة حماية 
التحول الديمقراطي بالسودان

4 مراحل إلخراج
المرتزقة من ليبيا

طرابل�س - البالد
الليبية  الــعــ�ــســكــريــة  الــلــجــنــة  اأعـــــدت 

لإخـــــراج  خــطــة   ،"5+5" املــ�ــســرتكــة 

ليبيا،  من  واملرتزقة  الأجنبية  القوات 

بانتظار اإقرارها يف الجتماع املقبل.

اإعالم ليبية، تفا�سيل  وك�سفت و�سائل 

اخلـــطـــة الـــتـــي تــتــ�ــســمــن 4 مـــراحـــل، 

واملتوازنة  التدريجية  العملية  تنظم 

ــحــاب املــرتــزقــة  ــ�ــس واملــتــ�ــســلــ�ــســلــة لن

واملقاتلني الأجانب والقوات الأجنبية 

من الأرا�سي الليبية، مبينة اأن املرحلة 

الأوىل من اخلطة تن�ض على اأن يقوم 

كل طرف ب�سحب القوات الأجنبية من 

عليها  متفق  اأخــرى  اإىل  التما�ض  نقاط 

تاأكيد  اإطــار  معينتني، يف  مدينتني  يف 

ح�سن النوايا والرغبة يف اإخالء ليبيا 

املرحلة  تتمثل  بينما  املــرتــزقــة،  مــن 

دوليني  مراقبني  ا�ستدعاء  يف  الثانية 

دويل  باإ�سراف  ليبيا  اإىل  �سيدخلون 

على  حمليني  مراقبني  مع  و�سَيعملون 

جنيف  يف  املو�سوعة  اخلــطــة  تنفيذ 

والتي ت�ستلزم الإخالء ب�سكل تدريجي 

لقت  خطوة  يف  ومتزامن،  ومتوازن 

اأما  اللجنة.  اأع�ساء  قبل  من  اإجماًعا 

املرحلة الثالثة، تن�ض على ال�سروع من 

الأعداد  ر�سد  عملية  يف  املراقبني  قبل 

واملرتزقة  الأجنبية  للقوات  احلقيقية 

�سحيحًا،  توثيقًا  وتوثيقها  ليبيا  يف 

ي�سرع يف  التقديرات، حتى  بعيدًا عن 

لــالإخــالء.  املتبقية  التفا�سيل  و�ــســع 

والأخرية؛  الرابعة  املرحلة  وت�سمنت 

�سكل  على  ليبيا  مــن  املرتزقة  ترحيل 

زمنية  خــارطــة  وفــق  متتالية،  دفــعــات 

حمددة، مل يمُك�سف عن تفا�سيلها بعد.

اإقــرارهــا  تنتظر  ــتــي  وال اخلــطــة  تــلــك 

اللجنة  اجــتــمــاع  يف  ر�ــســمــي،  ب�سكل 

الــعــ�ــســكــريــة املــرتــقــب خـــالل الــيــومــني 

املــقــبــلــني يف لــيــبــيــا، نــوقــ�ــســت خــالل 

الليبية  الع�سكرية  اللجنة  اجــتــمــاع 

بريطانيا،  ا�ست�سافته  والذي  الأخــري، 

عــرب  اجلــــــــــاري،  ــــوبــــر  اأكــــت  12 يف 

ال�سفري  بــحــ�ــســور  املــغــلــقــة،  الـــدائـــرة 

من  وعدد  نورلند  ريت�سارد  الأمريكي 

الــدول  لبع�ض  الر�سمية  ال�سخ�سيات 

واملــبــعــوث  ليبيا  بــا�ــســتــقــرار  املهتمة 

الأممي اإىل ليبيا يان كوبيت�ض.



متابعات
الثنني 11 ربيع الأول 1443هـ املوافق 18 اأكتوبر 2021م ال�سنة 91 العدد 823470

جدة - عبدالهادي املالكي - مها العواودة 
اململكة  املدن يف  اأمانات  بداأت  الأمطار  قرب مو�سم  مع 
من ت�سريع امل�ساريع اجلاري تنفيذها من ت�سريف مياه 

الأمطار وا�ستكمالها.
ا�ستعدادها  جــدة  حمافظة  اأمــانــة  اأعــلــنــت  جهتها  مــن 
اجلهود  ا�ستنفار  عرب  1443هـــ  احلايل  الأمطار  ملو�سم 
تفعيل  يف  امل�ساركة  واملــعــدات  العمل  فــرق  وانت�سار 
اخلطة املو�سمية وتوزيع املهام واملعدات على البلديات 
قد  التي  الآثــار  مع  للتعامل  الإ�سناد،  ومراكز  الفرعية 
الأمطار  الأمطار حال هطولها. وبينت جلنة  تنجم عن 
الدائمة بالأمانة اأن الفرق امليدانية من عمال وم�سرفني 
جــرى  كــمــا  ومــ�ــســائــيــة،  �سباحية  فــرتــني  عــلــى  تعمل 
على  وتوزيعها  الالزمة  والآلــيــات  املعدات  تخ�سي�ص 
للتعامل  الإ�سناد  مراكز  وعلى  فرعية  بلدية   19 نطاق 
مع اآثار الأمطار واإزالة جتمعات املياه من الطرق التي 
ل تغطيها �سبكة ت�سريف مياه الأمطار ل �سيما املواقع 
بها  �سبكات  ان�ساء  اعمال  مازالت  والتي  منها  احلرجة 

حتت التنفيذ او الر�سية.
كما توا�سل اأمانة حمافظة جدة ا�ستعداداتها ل�ستقبال 
م�ساريع  خم�سة  لتنفيذ  جتهز  حيث  الأمــطــار   مو�سم 
املياه  من�سوب  وتخفي�ص  الأمــطــار  مــيــاه  لت�سريف 

وجنوب  و�سمال  �سرق  املواقع  من  عدد  يف  ال�سطحية 
املحافظة وت�سمل:

الــهــدى وجــزء من  -حــي طيبة -حــي احلمدانية -حــي 
القارات  عابر  -طريق  ال�سنابل.  من  وجــزء  الأجــاويــد 
اأكد  ال�سياق  هــذا  ويف  بــه.   املحيطة  املناطق  وبع�ص 
ح�سن ب�سفر ع�سو املجل�ص البلدي يف جدة   اأن الأمانة 
تقوم حاليا بالتن�سيق مع كفاءة الإنفاق ل�ستكمال دعوة 
ال�سركات املتخ�س�سة يف تنفيذ م�سروع لت�سريف مياه 
ملنطقة  ال�سطحية  املياه  من�سوب  وتخفي�ص  الأمــطــار 
الفردو�ص �سمال ابحر بقيمة تتجاوز 250 مليون ريال 
اأن مدة تنفيذ امل�ساريع اخلم�سة �ستكون ما  اإىل  ، لفتا 

بني 24 و 36 �سهرا لكل م�سروع.
تنفيذ  اأعمال  جدة  اأمانة  "توا�سل  كما  بقوله:   وتابع 
�ستة م�ساريع لت�سريف مياه الأمطار بالإ�سافة مل�سروع 
املرحلة  �سمن  ال�سطحية  املــيــاه  من�سوب  تخفي�ص 
 451 و  مليون   765 بـــ  تقدر  اإجمالية  بتكلفة  الأوىل 
املــبــادرات  م�ساريع  اإطــار  يف  تاأتي  والتي  ريــال،  األــف 
احلفر  )م�سروع  وت�سمل:  2030م،  اململكة  روؤية  �سمن 
النفقي لنفق ق�سر ال�سالم )UP03( - م�سروع ال�سبكة 
م�سروع   - املنار  – م�سروع حي  ال�سالم  لنفق  الفرعية 
التي�سري  حي  م�سروع   - النخيل  بحي  احلرمني  طريق 

تخفي�ص  مل�سروع  بالإ�سافة   - الأ�سالة  حي  م�سروع   -
من�سوب املياه ال�سطحية يف ال�سوارع املت�سررة مبدينة 
جدة  حمــافــظ  اأمــانــة  مــع  توا�سلت  "البالد"  جدة(". 
انها  فاأو�سحت   احلـــرازات    حي  �سكان  معاناة  حــول 
لرفع  عاجلة   كحلول  املت�سررة  املواقع  مبعاجلة  قامت 
املتبقية مدرجة  ال�سوارع  اأن  علما  ال�سكان،  ال�سرر عن 
�سمن امل�ساريع امل�ستقبلية والتي �سيجري تنفيذها فور 
طفح  م�سكلة  يخ�ص  وفيما  الــالزمــة.  امليزانيات  توفر 
البيارات نود الإ�سارة اإىل اأن احلي غري خمدوم ب�سبكة 
ا�ستكمال  بعد  امل�سكلة  اإنهاء  و�سيتم  ال�سحي،  ال�سرف 
قبل اجلهة  من  ال�سحي مبدينة جدة  ال�سرف  منظومة 
املعنية.  فيما، ك�سفت اأمانة العا�سمة املقد�سة ممثلة يف 
الإدارة العامة ل�سبكات ال�سيول عن ال�ستعداد امليداين 
القادمة  الفرة  الأمطار  ملو�سم  املطرية  للحالة  والتهيوؤ 
امل�ساريع  من  العديد  بتنفيذ   وذلك  تعاىل  الله  مب�سيئة 
م�سدات  وتنفيذ  املقد�سة  بالعا�سمة  خمتلفة  مواقع  يف 
حماية  يف  ت�سهم  �سوف  التي  ال�سعاب  اأعلى  خر�سانية 
املتدفقة  الأمــطــار  مــيــاه  وتخفيف  وامل�ساكن  الأحــيــاء 
العديد  لتنفيذ  بالإ�سافة  وال�سخور  بالأتربة  واملحملة 
اأحياء  العبارات ال�سندوقية بعدد من الأحياء منها  من 
باأطوال   8-7-6-5 ــام  اأرق العهد  ويل  خمططات  املنح 

�سكان  حماية  يف  اأي�ساأ  �ست�سهم  م.ط   9500 تتجاوز 
هذه املناطق واملخططات والتي كانت تتاأثر يف موا�سم 

الأمطار ال�سابقة واأي�ساٌ.
كما اأ�سارت امانة العا�سمة املقد�سة اإىل دعمها للبلديات 
املرتبطة بتنفيذ العديد من م�ساريع درء اأخطار ال�سيول 
غرثان  ووادي  �سم�ص  عني  مبنطقة  اجلموم  مبحافظة 
حيث قامات الأمانة بال�سيانة الدورية لعنا�سر �سبكات 
ال�سيول ما يزيد عن 500 األف م.ط بالعا�سمة املقد�سة 
اأثناء  الــطــوارئ  فــرق  توزيع  ويتم  املقد�سة  وامل�ساعر 
وبعد هطول الأمطار للتدخل وقت احلاجة فها وخا�سة 
مياه  لت�سريف  �سبكات  بها  يوجد  ل  التي  املناطق  يف 

الأمطار.
كما قامت الإدارة العامة ل�سبكات ال�سيول بالتن�سيق مع 
العامة  الإدارة  خطة  باإعداد  الخت�سا�ص  ذات  اجلهات 
تت�سمن  التي  الأمــطــار  هطول  وقــت  ال�سيول  ل�سبكات 
املناطق  يف  الطوارئ  وفــرق  واملعدات  الآليات  توزيع 
مع  وامل�ساركة  الفرعية  البلديات  نطاق  ويف  احلرجة 
هطول  اأثناء  املطرية  احلالة  ملواجهة  الأخــرى  اجلهات 
اأمني  معايل  قبل  من  �سخ�سية  مبتابعة  وذلــك  الأمطار 
للت�سييد  الأمــــني  وكــيــل  و�ــســعــادة  املــقــد�ــســة  العا�سمة 
وال�سيانة لتذليل العقبات والتوجيه امليداين يف حينه.

تسريع إنجاز المشاريع 
الحتواء تداعيات األمطار

البالد ــ خالد بن مر�ضاح  
الإمكانيات  تطوير  اإىل  الثقافة  وزارة  ت�سعى 
ــقــطــاع  ـــــدرات يف ال ـــــق وتـــعـــزيـــز الـــفـــر�ـــص وال
الــثــقــايف، مــن خــالل بــث كــافــة جــوانــب الــراث 
اليومية  احلياة  اأو�سال  يف  ال�سعودي  الثقايف 
ينعمون  يجعلهم  ممــا  واملــقــيــمــني،  للمواطنني 
وا�سع،  مفهوم  للثقافة  و�سحية.  عامرة  بحياة 
الثقافة  معر�ص بينايل  واأمن�ص افتتحت وزارة 
"بينال�سور" يف  املعا�سر  للفن  الدويّل  اجلنوب 
"اأ�سداء:  عــنــوان  حتــت  بالدرعية  جاك�ص  حــي 
عامل بني التماثلية والتناظرية"، بح�سور املدير 
من  وجــمــع  ُخــزامــي،  انــيــبــال  بينال�سور  الــعــام 
الدبلوما�سيني والفنانني ال�سعوديني والعامليني. 
بالدرعية،  جاك�ص  حــي  يف  البينايل  وي�ستمر 
الـ  ابتداًء من  بّجدة  ُخزام  اإىل ق�سر  انتقاله  قبل 
الفنية  الأعمال  القادم، وتتناول  30 من نوفمرب 
للعي�ص،  البيئّي، وُطُرٌق  الوعي  التالية:  املحاور 
وال�سيا�سة الفّنّية، العبور والهجرات، وت�سكُّالٌت 
ب،  ديانا  الفني  القّيم  اإ�ــســراف  حتت  متحّولة، 

ِو�ْسلر من الأرجنتني.
ويت�سمن البينايل اأكرث من 30 عماًل لفنانني من 
خمتلف جن�سيات العامل، من بينهم خم�سة فنانني 
وعهد  قــزاز،  ولينا  �سونو،  مهند  هم،  �سعوديني 
العمودي، وفلوة ناظر، ودانية ال�سالح. وتتوزع 
الأعمال على اأربعة حماور هي "يف املكان، اإزاء 

الزمان"، و"جتاه الطبيعة والال متوقع"، و"يف 
الب�سري".  الو�سع  و"يف  والظالل"،  الأ�سواء 
متعّدد  املعا�سر  للفّن  بينايل  بينال�سور  ويعد 
بني  التعاون  من  ك�سبكٍة  يعمل  حيث  الأقــطــاب، 
املتاحف واملراكز الثقافّية واجلامعات يف جميع 
اأمــريــكــا اجلنوبّية  اأنــحــاء الــعــامل، انــطــالقــًا مــن 
وبتوجه اإبداعي مفاهيمي ُحّر، يدعو اإىل اإعادة 
اإىل  �سعيًا  الأ�سا�سية،  املنطلقات  يف  التفكري 
الفّنّي  للتداول  جديد  منطق  خلق  يف  الإ�سهام 

والعاملّي.  املحّلّي  امل�ستويني  على  والجتماعّي 
فيربيرو  دي  تري�ص  جامعة  من  �سبكته  ومتتّد 
الوطنّية، يف بيون�ص اآير�ص، اإىل جامعة الفنون 
الأّول  الفــتــتــاح  وكـــان  الــيــابــانــيــة،  طوكيو  يف 
الإقليمّي  باملتحف  2021م  عــام  يف  للبينايل 
 8 يف  بالأرجنتني  �سالتا  يف  اجلميلة  للفنون 
 La Escucha بعنوان  معر�ص  عرب  يوليو، 
وهو  والرياح(،  )ال�سمع   y los Vientos
اإىل  اأن ي�سل  اإىل  العامل  تنقله حول  م�ستمر يف 

ومير  2021م،  دي�سمرب  يف  الأخـــرية  حمطته 
ال�سعودية  العربية  باململكة  الرحلة  هذه  خالل 
جاك�ص  حي  يف  الثقافة  وزارة  ت�ست�سيفه  حيث 

بالدرعية وق�سر خزام بجدة.
لـ  للمملكة  الــثــانــيــة  ال�ــســتــ�ــســافــة  هـــذه  وتــعــد 
وزارة  ا�ست�سافته  اأن  بعد  "بينال�سور" العاملي، 
الــوطــنــي،  باملتحف  2019م  عـــام  يف  الــثــقــافــة 
ــــك يف ظـــل حــر�ــص الــــــوزارة عــلــى تــوفــري  وذل
الــفــنــون يف  ملــتــذوقــي  اإبــداعــيــة راقــيــة  من�سات 
املبدعني  بــني  التوا�سل  فر�ص  وخلق  اململكة، 
ال�سعوديني ونظرائهم يف العامل، لتعزيز التبادل 
اأهـــداف  حتقيق  جــانــب  اإىل  ــــدويل،  ال الــثــقــايف 
الإ�سراتيجية الوطنية للثقافة التي �سددت على 
ال�سعوديني  واملبدعني  الفنانني  متكني  اأهمية 

ودعمهم للو�سول اإىل املن�سات الدولية املهمة.

30 لوحة تترجم الوعي البيئي وطرق
العيش في معرض جاكس بالدرعية

ينتقل  إلى قصر خزام في 30 من نوفمبر القادم بمشاركة 5 سعوديين

جدة ـ جنود النهدي      
ا�ست�ساري  النمر  خــالــد  الــدكــتــور  حــذر 
واأ�ـــســـتـــاذ اأمــــرا�ــــص الــقــلــب وقــ�ــســطــرة 
قد  لأنــه  ال�سديد  النفعال  من  ال�سرايني 

يوؤدي اإىل حدوث جلطات يف القلب.
الر�سمي  ح�سابه  عرب  النمر  خالد  واأكــد 
على موقع »توير« للتدوينات الق�سرية 
بغ�سب  ينفعلون  الذين  الأ�سخا�ص  اأن 
ــًة  ــــرُث ُعــر�ــسَ �ــســديــد ملــواقــف الــتــوتــر اأك
جللطات القلب �ستة اأ�سعاف عن غريهم. 
واأ�ساف الدكتور خالد النمر يف تغريدة 
الذين  الأ�سخا�ص  تناول  اأن   ، منف�سلة 
ملنع  »الأ�سربين«  عاًما  الأربعني  تعّدوا 
واأو�سح  �سحيح.  غري  اأمــر  اجللطات، 
ــمــر عـــرب حــ�ــســابــه  ــن الـــدكـــتـــور خـــالـــد ال
حلــدوث  عــوامــل   8 هــنــاك  اأنَّ  الر�سمي 
الأقــوى  مــن  اإيــاهــا  مرتًبا  القلب  جلطة 
ترتيب  اإن  النمر،  خالد  وقال  لالأ�سعف. 
من  القلب  جلطة  ت�سّبب  التي  العوامل 
ارتفاع  ي�سمل  الأ�ــســعــف،  اىل  ـــوى  الأق
وال�سغوط  والتدخني،  الكولي�سرول، 
التحكم  وعــدم  والجتماعية،  النف�سية 
ممار�سة  وعـــدم  والــ�ــســغــط،  بال�سكري 
الــريــا�ــســة وعـــدم تــنــاول اخلــ�ــســراوات 
الــعــائــلــي. وتابع  والــفــواكــه والــتــاريــخ 
اأن  يعني  العائلي  الــتــاريــخ  اأنَّ  النمر، 
ــدرجــة  ال مـــن  ــب  ــري ق لل�سخ�ص  ــكــون  ي

اأو  الــقــلــب  يف  بجلطة  مــ�ــســاب  الأوىل 
حتت  وعمره  التاجية  ال�سرايني  �سيق 
�سنة   65 حتــت  اأو  لــلــرجــال  �ــســنــة   55
النمر،  خالد  الدكتور  واأو�سح  للن�ساء. 
جلطات  اأغلب  اأن  الر�سمي  ح�سابه  عرب 
القلب يف ال�سباب »حتت عمر الأربعني« 

مكت�سبة ولي�ست وراثية.
العوامل  اأنَّ  اإىل  النمر  خــالــد  واأ�ــســار 
الكولي�سرول،  »ارتفاع  مثل:  املكت�سبة 
التوتر  ال�سغط،  ال�سكري،  الــتــدخــني، 
قلة  الريا�سة،  قلة  الجتماعي،  النف�سي 

تناول اخل�سراوات والفواكه«.
واأو�سح خالد النمر اأنَّ احتمالية حدوث 
اأ�ــســعــاف،  خم�سة  ـــزداد  ت القلب  جلطة 
الغ�سب  نوبة  تلي  التي  ال�ساعتني  يف 
ال�سديدة. يف ال�سياق ذاته ن�سح الدكتور 
على  الر�سمي  ح�سابه  عرب  النمر  خالد 
بجلطات  امل�سابني  املر�سى   ، »تــويــر« 
»ال�سيفتات  يف  العمل  بتجنب  القلب 
ــد الــنــمــر بعدم  الــلــيــلــيــة«. ونــ�ــســح خــال
الغ�سب، قائال »اإن مل ت�ستطع فابتعد عن 
املواقف التي تعرف م�سبًقا اأنها �ستفّجر 
�سيء«.  كل  من  اأهم  �سحتك  لأن  غ�سبك 
الدهون  ارتــفــاع  اأنَّ  النمر،  خالد  واأكــد 
البعيد،  املدى  على  القلب  ي�سر  الثالثية 
قائاًل يف الوقت نف�سه: »لكنه اأقل خطرًا 

من ارتفاع الكولي�سرول ال�سار«.

استشاري: الغاضبون يصابون 
بالجلطات أكثر 6 مرات عن غيرهم

نقل المعلومات 
الوطني  للمركز  الــر�ــســمــي  املــتــحــدث 
نحن  قال:  القحطاين  ح�سني  لالأر�ساد 
الن يف الثلث الول من ف�سل اخلريف 
العــتــدال  اىل  متيل  اململكة  واجــــواء 
يف درجــــــات  احلـــــــرارة  مـــع فــر�ــســة 
الركامية  وال�سحب  المــطــار  لتكون 
كذلك  اجلبلية  املرتفعات  على  ممطرة 
درجــات  يف  ملمو�ص  انخفا�ص  هناك 
ــى املــنــاطــق الــ�ــســمــالــيــة  احلــــــرارة عــل
املدينة  اىل  متتد  وحــائــل  اململكة  مــن 
املنورة وذلك ابداء من الأ�سبوع املقبل 
دخــول  اىل  موؤ�سر  النخفا�ص  وهـــذا 
الن�سبي  العــتــدال  يف  اململكة  اأجـــواء 
ا�ستعدادا  يف درجــات احلـــرارة وذلــك 
عــام  ب�سكل  الــ�ــســتــاء.  فــ�ــســل  لــدخــول 
م�ستقرة  الأيــــام  هــذه  اململكة  اأجــــواء 
املــمــطــرة  الــ�ــســحــب  تــكــون  مــع  ن�سبيا 
ــاف  عــلــى املــرتــفــعــات اجلــبــلــيــة. واأ�ــس
القحطاين  املركز لديه القنوات املتاحة 
املوقع  املعلومات �سواء كان عرب  لنقل 
التوا�سل  مــواقــع  عــرب  او  الرئي�سي 
اأيــ�ــســا يــتــم العمل  الجــتــمــاعــي وهـــي 
عليها على مدار ال�ساعة وهناك تطبيق 
الطف�ص  مبــعــلــومــات  مــعــنــي  ار�ـــســـاد 
للجمهور  مفتوح  املبكر  اليل  والنظام 
وكذلك عرب الرقم 988 وكذلك الن�سرات 
التي تبث عرب و�سائل العالم جميعها 
الدقيقة  املــعــلــومــات  ــال  اإيــ�ــس هــدفــهــا 

وال�سحية للجمهور.

ضوئية لما تم نشره.
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جدة- با�سم احلربي 
ــعــداء،  ــ�ــس اأخــــــرا تــنــفــ�ــس فـــريـــق الأهــــلــــي ال
وا�ستط�ع حتقيق اأول انت�س�ر له يف دوري ك�أ�س 
ال�سعودي،  للمحرتفني  �سلم�ن  بن  حممد  الأمــر 
بــعــد الـــفـــوز الــ�ــســ�حــق اأمـــــ�م التـــفـــ�ق بــ�أربــعــة 
ب�أ�سلوب  الفريق  مق�بل؛ حيث ظهر  اأهداف دون 
وم�ستوى مغ�ير بعد فرتة التوقف داخل امللعب 
التغيرات  اأنه من �سمن  لوحظ   وخ�رجه، وقد 

التنفيذي  املدير  تواجد  عدم  والفنية،  الإداريـــة 
الفريق  مــدرب  بجوار  املحي�ين  مو�سى  للفريق 
ه��سكي- كم� جرت الع�دة يف اجلولت امل��سية؛ 

حيث �سوهد يف مدرج�ت امللعب.
امل�س�ركة  اللق�ء  �سهد  الفني،  امل�ستوى  وعلى   
حمدي  ــد  اجلــدي الــتــونــ�ــســي  لــلــمــحــرتف  الأوىل 
النق�ز، الذي ظهر مب�ستوى مقنع فني� يف م�ستهل 

م�سواره مع القلعة اخل�سراء.

المحياني في المدرج... األهلي باألربعة يتألق!!

الموركي .. نمبر " 1 "
عاطف الأحمدي

حبً� .. ُحبً�، ووف�ًء .. بوف�ء.. ع�طي املوركي ُيكرم ..
ومن اأعلى �سلطة ري��سية، ويف املك�ن املُحبب جلميع اجلم�هر 
قي�دتن�  ديدن  فهذا  ب�لتكرمي  غرابة  فال   ." ومدرج�ته  امللعب   "
" ي�ستحق واأكرث فهو من  " ع�طي  اأن  الر�سيدة. ومم� ل�سك فيه 
من  الري��سة  خدمة  يف  ومــ�زال  و�سحته،  وم�له  بعمره  �سحى 

خالل مك�نه الذي يفتخر ويتف�خر كق�ئد للم�سجعني
والرقم الأول والأيقونة احلقيقية للم�سجع الويف الذي ل حتلو 
ف�جلم�هر  وحم��سه،  ب�سوته  اإل  ُتــطــرب  ول  منه،  املــدرجــ�ت 
مبختلف ميوله� تت�سرف ب�أن يكون " املوركي " ق�ئده� " ورقم " 1 
" يف ق�ئمته�. فع�طي، ورغم حبه لن�ديه الوحدة وانتم�ئه وع�سقه 
الدائم ملدرجه ودعمه وحتفيزه، ولعل تقدميه  لتف��سيله ووف�ئه 
للمك�ف�أة التي ح�سل عليه� مع التكرمي لإدارة ن�دي الوحدة كدعم 
منه اأكرب ال�سواهد على ذلك،  اإل اأنه مع كل مهمة وطنية جتده " 
الوطني،  املنتخب  لي�س فقط على م�ستوى   .." " ح�سورًا  الأول 
على  حتى  ولكن  جيدًا   ذلك  يعلم  وهو  اجلميع  على  واجب  فهذا 
خ�رجيً�،  امل�س�ركة  ال�سعودية  الأنــديــة  وت�سجيع  دعــم  م�ستوى 

واملمثلة للوطن فتجده مب�درًا يف
تخرج  مدر�سة   املوركي  فع�طي  والتوجيه.  والقي�دة  احل�سور 

منه� اأوفي�ء املدرج�ت وتعلم فيه� ق�دة الروابط؛
حتى اأ�سبح م� يقدمه منه�ج� ي�سرون عليه وهم يفتخرون بذلك 

وخ�سو�سً�  " كقدوة".
فمهم� حتدثن� فلن تكفي ع�سرات ال�سطور ل�سرد امل�سرة، فت�ريخه 

ح�فل وح��سره م�سرف وم�ستقبله طريق ي�سر عليه الأوفي�ء.
ويكفي ع�طي فخرًا اأنه اأتي وك�فح وواجه ودر�س من ب�ب ع�سقه 
الذي  الرجل  فهو  اأخــرى،  اأهــداف  اأي  وحبه وانتم�ئه، بعيدًا عن 
ي�سرف من جيبه اخل��س على كل املكون�ت واملب�در للدعم يف هذا 
اجل�نب، ولعل القريبني منه يعلمون ك�فة تف��سيل الأمور. فبهذه 
املب�درة مل يكرم " ع�طي " فح�سب ولكن كرمت جميع اجلم�هر 
بتكرمي " ق�ئده� "... ف�سكرًا لوزير الري��سة على حر�سه و�سكرًا 
ملن ذكر واأ�س�ر و�سلط ال�سوء، وحتديدًا الإعالمي الرائع " تركي 
العجمة " وجميع تركيبة برن�جمه املميز. خت�مً� نعلم  مت�مً� اأن " 
ع�طي " ق�ئد جميع املدرج�ت وعميده� ولكن يكفي الوحداويني 
فخرًا اأنه " وحداوي "  ومنرب " 1 " فهم اأ�سح�ب الأولي�ت وكفى.

atif_alahmadi@

يف اجلولة 7 من دوري"  يلو" .. 

الدرعية يخشى لهيب الشعلة..  واألخدود يصطدم بالجبلين 
حائل – خالد احلامد

تنطلق اليوم الثنني مب�ري�ت اجلولة ال�س�بعة 
اأربــع  ب�إق�مة  الأوىل،  للدرجة  يلو«   « دوري  من 
اإذ يلعب هجر �سد النه�سة، ويواجه  مواجه�ت؛ 
اخلــلــود،  بي�سة  ويــقــ�بــل   ، اجلــبــلــني  الأخــــــدود 

وي�ست�سيف ال�سعلة الدرعية.

هجر VS  النه�سة
 يف الأح�س�ء، يواجه هجر نظره النه�سة، يف 
لق�ء مهم للفريقني بعد النت�ئج املتوا�سعة لهم� يف 
ب�ملركز  نق�ط   6 ميتلك  .هجر  امل��سية  اجلــولت 

15، والنه�سة لديه 7 نق�ط ب�ملركز 13.

الأخدود VS اجلبلني
ويف جنــران، يلتقي الأخــدود مع اجلبلني يف 
ب�ملركز  ي�أتي  الأخـــدود  للفريقني.  مهمة  مــبــ�راة 
املب�راة  نق�ط  نق�ط وي�أمل يف  الأخر بر�سيد 4 

من اأجل التحرك من ق�ع الرتتيب. يف املق�بل
خربة  نق�ط.   9 بر�سيد  خ�م�س�  ي�أتي  اجلبلني 
واإمك�ن�ت اجلبلني جتعله الأقرب خلطف الفوز، 

اإل اأن الأخدود لن يكون ندًا �سهاًل.

بي�سة VS اخللود
ي�ستقبل بي�سة �سيفه الأخدود، يف لق�ء ي�سعى 
ــه الــفــريــقــ�ن ملــ�ــســ�حلــة جــمــ�هــرهــمــ�؛  مــن خــالل
 18 ب�ملركز  بي�سة  الرتتيب.  قــ�ع  من  والــهــروب 
ليتقدم  الك�ملة  ب�لعالمة  وي�أمل  نق�ط   4 بر�سيد 
للخلود  الطموح  نف�س  وهــو  الرتتيب،  �سلم  يف 

الذي ي�أتي ب�ملركز 19 بر�سيد 4 نق�ط.

ال�سعلة VS الدرعية
نــظــره  الــ�ــســعــلــة  ي�ستقبل   ، اخلــــرج  ويف 
الــدرعــيــة يف اأقــــوى مــواجــهــ�ت الــيــوم نــظــًرا 
ميتلك�ن  الفريق�ن  بينهم�.  الكبر  للتن�ف�س 
له�  يتوقع  املب�راة  لذا  نق�ط؛   9 الر�سيد  نف�س 

اأن حتفل ب�لندية والإث�رة. 

      ad@albiladdaily.com 
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مدرب بري�سبولي�س: اإمكانات الأندية 
ال�سعودية اأعلى كثريا من الإيرانية

جارديم: مواجهتنا مع 
النصر تعتمد على الالعبين 

الريا�س- في�سل الرقيبة
يتمنىاأن  اأنه  الربتغ�يل ج�ردمي  الهالل،  لن�دي  الفني  املدير  اأكد 
الــهــالل؛ لأن  لــقــ�ءات  كــل  تــكــون اجلــمــ�هــر حــ��ــســرة بكث�فة يف 

مميز  طــ�بــع  له�  الــهــر  جم�هر 
الأندية  يقل عن  ل  الت�سجيع  يف 

الع�ملية كـ"ليفربول" مثال.  
وقــــ�ل جــــ�ردمي عــن مــواجــهــه 
الــنــ�ــســر يف نــ�ــســف الــنــهــ�ئــي: 
واأرى  كــبــرة،  مــبــ�راة  �ستكون 
ب�سكل  الالعبني  على  تعتمد  اأنه� 
ــــني.  واأبـــــدى  ــــدرب اأكـــــرب مـــن امل
من  ال�سديد  انده��سه  جـــ�ردمي 
ربــع ون�سف  بــني  الــوقــت  �سيق 
ـــطـــ�ل اآ�ـــســـيـــ�، وقــــ�ل:  نــهــ�ئــي اأب

يكون  اأن  كــبــرة   بطولة  اأي  يف  امل�ستحيالت  مــن  هــذا  ب�سراحة 
الف��سل بني لق�ءي ربع النه�ئي ون�سف النه�ئي يوم�ن فقط. كنت 
اأمتنى وقت� اإ�س�في� للعمل. يجب اأن يف�سل بني املواجه�ت 72�س�عة 
اجته�دي.  من  ولي�س  ڤ�سيولوجي�،  علمي  الكالم  وهذا  الأقل،  على 
اأم� حممدي مدرب بر�سبولي�س فق�ل: اإن فريقه واجه الهالل الذي 
التحتية  البنية  اأن  كم�  ج�هزيته،  وبك�مل  جدًا  قويً�  فريقً�  يعترب 
والإمك�ن�ت يف ال�سعودية اأعلى بكثر منه� يف اإيران، وهذا �سبب 
خالل  الإيرانية  الأندية  على  ال�سعودية  الأندية  تفوق  يف  رئي�س 

الفرتة الأخرة.

الصحاري يصعد لممتاز كرة الصاالت
الريا�س- البالد

�سعد فريق ال�سح�ري ر�سمًي� اإىل الدوري املمت�ز لكرة قدم ال�س�لت 
للمو�سم الري��سي املقبل بعد فوزه، على نظره الزلفي  4-8.

وج�ء �سعود ال�سح�ري اإىل الدوري املمت�ز بعد ت�سدره املجموعة 
الأوىل من من�ف�س�ت دوري الدرجة الأوىل بر�سيد 9 نق�ط. وينتظر 
بينهم�،  جتمع  مواجهة  يف  الث�نية  املجموعة  مت�سدر  ال�سح�ري 
�س�حب  ال�سر  �سيلعب  بينم�  امل�س�بقة،  بطل  لتحديد  املقبل،  الثالث�ء 
من  الــثــ�ين  املــركــز  مــع �س�حب  الأوىل  املجموعة  مــن  الــثــ�ين  املــركــز 
املجموعة الث�نية لتحديد املت�أهل الث�لث اإىل الدوري املمت�ز لكرة قدم 

ال�س�لت يف مو�سمه ال�س�بع.

يف ختام اجلولة 8 من دوري املحرتفني

ضمك يفرمل االتحاد.. والفتح يزيد جراح التعاون

جدة - هالل �سلمان
ت�سوير- في�سل �سالح -عبدالرحمن اخلزمي

يف  اأم�س   )1-1( �سمك  م�سيفه  مع  الحتــ�د  تع�دل 
خت�م اجلولة الث�منة من دوري ك�أ�س الأمر حممد بن 

�سلم�ن للمحرتفني.
�سنعه  بهدف  متقدم�  الأول  ال�سوط  الحتــ�د  اأنهى 
الربازيلي كورون�دو ملواطنه روم�رينيو الذي ا�ستغل 
من  ال�سب�ك  فــ�أودعــهــ�  الــكــرة،  مــع  الــدفــ�ع  تع�مل  �سوء 
الث�ين،  ال�سوط  ويف   ،23 الدقيقة  يف  قريبة  م�س�فة 
جنمه  براأ�سية  التع�دل  هدف  ت�سجيل  يف  �سمك  جنح 
الأرجنتيني زيالي� )د 54(، واأهدر عبدالرحمن الي�مي 
لينتهي  املــرمــى  اأمـــ�م  حمققة  فر�سة  كــورونــ�دو  بديل 
اللق�ء ب�لتع�دل الذي رفع ر�سيد الحت�د اإىل 17 نقطة، 

و�سمك اإىل 15.

-3( بنتيجة  التع�ون  على  كبرا  فوزا  الفتح  وحقق 
0( حيث تقدم )النموذجي( بهدف الرنويجي غو�ست�ف 
الكرواتي  واأ�س�ف   ،27 الدقيقة  يف  براأ�سية  ويخ�مي 
يف  ي�س�رية  بت�سديدة  الث�ين  الهدف  �س�نتيني  اإيف�ن 
التع�ون  حــ�ر�ــس  اأجنــو�ــس  ك��سيو  الــربازيــلــي  �سب�ك 
الث�لث  وي�سيف  ذاتــه  الــالعــب  يعود  اأن  قبل   )35 )د 
من  ال�س�ئع  بدل  الوقت  ركلة جزاء يف  من  للنموذجي 

زمن ال�سوط الأول.
ومل تتغر النتيجة يف �سوط املب�راة الث�ين؛ لرفع 
الفتح ر�سيده اإىل 12 نقطة ويبقى التع�ون على نق�طه 
الثالث يف ق�ع الرتتيب، وهو الفريق الوحيد الذي مل 

يتذوق طعم الفوز يف الدوري.
ويف الر�س، انتهت مب�راة احلزم والفي�سلي ب�لتع�دل 
منهم� 10  كل  لي�سبح ر�سيد  اأهــداف  دون  ال�سلبي من 

نق�ط مع ف�رق اأهداف مل�سلحة )العن�بي(.

سلبية بين الحزم والفيصلي 



اع��ت��ر ت��رك��ي ال���ده���ام، اخلبري 
وامل���ه���ت���م مب����ج����ال اال����س���ت���ث���م���ار 
���س��راء  ���س��ف��ق��ة  اأن  ال���ري���ا����س���ي، 
ال�سعودي  اال���س��ت��ث��م��ار  ���س��ن��دوق 
لنادي نيوكا�سل االإجنليزي �سفقة 
مهمة من عدة مقايي�س؛ ت�سويقية 
اإع���ان  اإن  ح��ي��ث  وا���س��ت��ث��م��اري��ة، 
رابطة الدوري االإجنليزي املمتاز 

ل�سندوق  ال���ن���ادي  ملكية  ان��ت��ق��ال 
اال�ستثمار ال�سعودي خر اأنهى جميع ال�سائعات التي اأكدت ف�سل 
ال�سفقة، التي بداأ التفاو�س بخ�سو�سها منذ �سهر يوليو 2020، 
خا�سة بعد ال�سغوطات الكبرية التي كانت تواجه رابطة الدوري 
ال�سفقة،  اإف�سال  تنوي  كانت  جهات،  عدة  من  املمتاز  االإجنليزي 
ولكن عزم اإدارة �سندوق اال�ستثمار ال�سعودي وبراعتها يف اإدارة 
تعتر  اخلطوة  هذه  الكاملة.  امللكية  باإ�سدار  عجلت  التفاو�س 
ل�سراء  ال�سندوق  قبل  من  م�ستقبلية  خطط  نحو  الطريق  بداية 
املقبلتني؛  ال�سنتني  خ��ال  اأوروب��ي��ة  دول  ع��دة  يف  اأخ��رى  اأندية 
الأن مثل هذه ال�سفقات جتعل هذه االأندية حمط اأنظار العامل؛ 
اأج��ل  م��ن  االأن��دي��ة؛  لهذه  ال�سندوق  �سيقدم  م��اذا  ملعرفة 
االإداري���ة  الناحية  م��ن  وق��وي  ملفت  ب�سكل  ظهورها 
و�سي�ساعد  واال�ستثمارية،  والت�سويقية  والفنية 
عملية  على  نظري  وجهة  م��ن  اال�ستحواذ  ه��ذا 
التي  ال�سخمة  للم�ساريع  واالإع��ان  الت�سويق 
مثل  للعامل  وتعريفها  ن�سرها  اململكة  تنوي 
�سيكون  حيث  والقدية(؛  والدرعية  )نيوم 
عر  ل��اإع��ان  االأن�����س��ب  اخل��ي��ار  نيوكا�سل 
عدة طرق من خال من�ساآت النادي واأطقم 
اأن  ويجب  اأخ���رى،  منافذ  وع��دة  الاعبني 
ندرك اأن النتائج االإيجابية لن تاأتي ب�سرعة؛ 
حيث حتتاج للعمل، خا�سة مع و�سع النادي 
احل�����ايل ووج�������وده يف م��ن��ط��ق��ة ق��ري��ب��ة من 
الوحيد  هو  اأن��ه  النادي  مييز  ما  ولكن  الهبوط، 
على  املتحم�سون يحر�سون  واأن�ساره  املدينة،  يف 
االإجنليزي  ال��دوري  اأن  كما  امل�ساركات،  كل  يف  دعمه 
ميتلم مميزة كبرية وهي ا�ستمرار �سرف حقوق االإعانات 
والنقل التلفزيوين لاأندية بانتظام، وختم الدهام: اأنا على ثقة 
والفًتا  كبرًيا  فارقا  �سيحدث  ال�سعودي  اال�ستثمار  �سندوق  اأن 

القليلة  ال�����س��ن��وات  خ��ال  نيوكا�سل  ب��ن��ادي 
املقبلة.
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م�ست�سار  جديع،  بن  مقبل  د.  اأم��ا 
فقال:  الريا�سي  والت�سويق  االإدارة 
حيث  عديدة،  ال�سفقة  اإيجابيات  اإن 
 300 بقيمة  ن��اد  ���س��راء  ع��ن  نتحدث 
مليون جنيه اإ�سرتليني، وهي تعتر 
ال��ن��ادي  مبكانة  مقارنة  قليلة  قيمة 
وتاريخه واجلماهريية الكبرية التي 
ال��دوري  يف  وت��واج��ده  بها،  يحظى 
املميزات  وم��ن  املمتاز،  االإجنليزي 

يف ال�سفقة اأنها جاءت يف توقيت مميز ل�سندوق 
ي�سارع  ن��اد  اأن���ه  بحكم  ال�����س��ع��ودي؛  اال�ستثمار 
اإمكانية  لذا  ال��دوري؛  البقاء يف  هذا املو�سم على 
�سراء  واأف�سل من  فيه كبرية،  التغيري والتطوير 
ناد جاهز اأو معروف من االأندية اخلم�سة الكبار 
ال�سوقية  قيمتها  الأن  البطوالت،  على  املتعودة 
�ستكون - با �سك- كبرية.  باالإ�سافة لهذا ال�سراء، 
�سيكون هناك عائد للمملكة العربية ال�سعودية من 
حيث  عامليني،  م�ستثمرين  مع  الثقة  بناء  خ��ال 
ال�سعودية  يف  لل�سياحة  ا�ستثمار  هناك  �سيكون 
لزيارة اأبرز املعامل التي تتميز بها 

جميع  يف  امل��م��ل��ك��ة 
واأعتقد  مناطقها، 

����س���ن���دوق  اأن 
اال�����س����ت����ث����م����ار 
ال���������س����ع����ودي 
����س���ي���دخ���ل يف 
ال�����������س�����ن�����وات 
امل�����ق�����ب�����ل�����ة يف 

��������س�������راء ع�����دة 
مثل  دول  من  �سغرية  اأن��دي��ة 

والب���د  ب��ل��ج��ي��ك��ا،  اأو  ه��ول��ن��دا 
يحتاج  امل�����س��روع  اأن  ن��ع��ل��م  اأن 

تقل  ولن  ال�سورة،  الكتمال  لل�سر 
الإحداث  �سنوات  خم�س  عن  املدة  هذه 

�سراء  اإن  تاأكيد،  وبكل  املطلوب،  التغيري 
ال�سعودي  اال�ستثمار  ���س��ن��دوق  وا���س��ت��ح��واذ 

تنويع  على  حر�سه  يعك�س  نيوكا�سل  نادي  على 
اال�ستثمارية؛  حمفظته  وت��و���س��ي��ع  اال���س��ت��ث��م��ار 
لتحقيق مكا�سب طويلة االأجل بالبحث عن فر�س 
ودولًيا؛  حملًيا  جذابة  ا�سرتاتيجية  ا�ستثمارية 

يف  وامل�ساهمة  العوائد  حتقيق  اإىل  منه  �سعيا 
م�سادر  وت��ن��وي��ع  االق��ت�����س��ادي،  ال��ت��ح��ول  عملية 

الدخل للمملكة.

الخبرة السعودية 
ستجعل من نيوكاسل 

أحد أفضل أندية العالم

خبراء االستثمار والتسويق الرياضي لـ"            ":

جدة- با�سم حممد احلربي 
ال�سعودي يف  اال�ستثمارات  اأعلن �سندوق   
ال�سابع من اأكتوبر اجلاري، عن اإمتام �سفقة 
�سراء نادي نيوكا�سل يونايتد االإجنليزي، يف 
النادي  على   %100 بن�سبة  ا�ستحواذ  عملية 
ا�ستثمارية  جم��م��وع��ة  خ���ال  م��ن  ال��ع��ري��ق، 

يقودها �سندوق اال�ستثمارات العامة.
 ويعتر نادي نيوكا�سل يونايتد، اأحد اأ�سهر 
االأن���دي���ة يف ك���رة ال��ق��دم االإجن��ل��ي��زي��ة؛ حيث 

وجماهريية  اجل���ذور،  ممتد  تاريخا  ميتلك 
مدينة  يف  الوحيد  النادي  اأن��ه  بحكم  غفرية؛ 

نيوكا�سل اأبون تاين..
يف  خ��راء  ع��دة  اآراء  ا�ستطلعت  "الباد"   
عن  الريا�سي  والت�سويق  اال�ستثمار  جم��ال 
على  ال�سعودي  واال�ستحواذ  ال�سراء  عملية 
ال�سفقة  هذه  اأبعاد  وعن  االإجنليزي،  النادي 
خال  االإيجابية  ونتائجها  جناحها  وم��دى 

ال�سنوات املقبلة...

تركي الدهام

من�سور الأن�ساري

يرى الدكتور من�سور 
املهتم  االأن�ساري،  طال 
ب�����س��ن��اع��ة ال�����س��ي��اح��ة 
وال��ت�����س��وي��ق ب��االأح��داث 
وال���ف���ع���ال���ي���ات ب��ك��ل��ي��ة 
ج��ام��ع��ة  يف  ال�����س��ي��اح��ة 
اأن  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  امل��ل��ك 
�سندوق  ���س��راء  �سفقة 
اال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ع��ودي 
من  تعد  كامل،  ب�سكل  االإجنليزي  نيوكا�سل  لنادي 
جميع  يف  اال�ستثمار  م�ستوى  على  ال�سفقات  اأه��م 
املجاالت، ولي�س فقط املجال الريا�سي؛ حيث اإن هذا 
ال�سراء ياأتي يف وقت اإطاق �سمو ويل العهد االأمري 
لاإ�سرتاتيجية  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد 
حر�س  اإط��ار  يف  تاأتي  التي  لا�ستثمار،  الوطنية 
اململكة  روؤي���ة  بتحقيق  واه��ت��م��ام��ه  ال��دائ��م  �سموه 
االإ�سرتاتيجية  اأن  بحكم   2030 ال�سعودية  العربية 
تعمل على متكني ودعم االقت�ساد ال�سعودي، فدخول 
اململكة يف جمال اال�ستثمار الريا�سي من خال ناد 
عريق ميتلك �سعبية جماهريية كبرية- يعتر النادي 
�سندوق  ت�ساعد  نيوكا�سل-  مدينة  يف  ال��وح��ي��د 
اال�ستثمار على النجاح يف ال�سري بالنادي، وحتقيق 
واال�ستثماري،  االقت�سادي  امل�ستوى  على  اأرب���اح 
وكذلك على م�ستوى بناء ال�سورة الذهنية للمملكة 
العربية ال�سعودية؛ من خال اال�ستفادة من النادي؛ 
بعد  �سعودية  جت��اري��ة  عامة  ي�سكل  اأ�سبح  كونه 
يف  ذلك  من  �سي�ستفاد  حيث   ،%100 بن�سبة  �سرائه 
العربية  اململكة  يف  لل�سياحة  والت�سويق  االإع���ان 
املباريات  اإحدى  اإقامة  فر�س  خال  من  ال�سعودية، 
ال��ك��رى ل��ل��ف��ري��ق يف اأح���د امل�����س��اري��ع ال��ت��ي تنوي 
اململكة تفعيلها خال ال�سنوات املقبلة؛ مثل م�سروع 
ال�سخم،  والريا�سي  الرتفيهي  امل�سروع  القدية؛ 
حيث تعتر امل�ساريع ال�سخمة داخل ال�سعودية هي 
الت�سويق  �سيتم  ال�سراء  هذا  خال  ومن  املنتجات، 
بطريقة  واالقت�سادية  ال�سياحية  امل�ساريع  لهذه 

�سحيحة للمملكة.

البداية نحو شراء أندية أخرى  ضمن أهداف رؤية

 كفاءة كوادر صندوق االستثمار المملكة 2030 

تنوع وتوسيع االستثمار مكاسب طويلة األجل

الرئي�س  ال�سيخ  اآل  �سلطان  ق��ال  جانبه،  م��ن 
اال�ستثمارية  ال��ه��ال  ن���ادي  ل�سركة  التنفيذي 
ال��ري��ا���س��ي بغرفة  ورئ��ي�����س جل��ن��ة اال���س��ت��ث��م��ار 
�سراء  خطوة  اأن  نعلم  نحن  �سك  با  الريا�س: 
نيوكا�سل  لنادي  ال�سعودي  اال�ستثمار  �سندوق 
اتخاذه  مت  ق���راًرا  اأو  فكرة  تكن  مل  االإجن��ل��ي��زي 
يف ليلة و�سحاها؛ حيث �سبق ذلك عمل وخطط 
الكفاءة  ميتلكون  اأ�سخا�س  قبل  من  مدرو�سة 
يف  اال�ستثمار  بفر�س  الكبرية  واخلرة  العالية 
الريا�سي،  املجال  �سمنها  وم��ن  جم��االت؛  ع��دة 
ال�سندوق  اأن يكون على راأ�س هرم هذا  ويكفي 
املميز، �سمو ويل العهد االأمري حممد بن �سلمان، 
رئي�س جمل�س االإدارة ؛ فعندما يقع االختيار على 

اجليد،  اجلغرايف  املوقع  ميتلك  ناد 
العامل،  اأق��وى دوري��ات  وي�سارك يف 
الكرى  ال��دول  ويف دولة تعتر من 
يف ق��ارة اأوروب���ا وال��ع��امل، �سيكون 
لكل هذه املعطيات اأثر اإيجابي كبري 
خ���ال امل��وا���س��م امل��ق��ب��ل��ة؛ م��ن خ��ال 
بطريقة  النادي  ت�سغيل  على  العمل 
���س��ح��ي��ح��ة م���ن ال��ن��اح��ي��ة االإداري������ة 
�ساهدنا  والت�سويقية، حيث  والفنية 

ردة الفعل الكبرية لل�سارع الريا�سي يف اجنلرتا 
اأن�سار  فعل  ردة  وك��ذل��ك  ال�����س��راء،  عملية  على 
اال�ستثمار  �سندوق  اأن  يدركون  الذين  النادي 
اأف�سل  اأحد  املدينة  نادي  �سيجعل من  ال�سعودي 

اأن���دي���ة ال��ع��امل خ���ال ال�����س��ن��وات 
ن��ح��ن نتحدث  امل��ق��ب��ل��ة.  اخل��م�����س 
االأر����س اخل�سبة  ن��اد ميتلك  ع��ن 
والعوامل امل�ساعدة على النجاح؛ 
بحكم االأرقام التي قفز بها النادي 
من ناحية االإيرادات من 20% يف 
مو�سم 2011 اإىل 70% يف مو�سم 
2020/2019.. هذه االأرقام خري 
على  العمل  اإمكانية  على  برهان 
�سمن  ليكون  اإي��رادات��ه؛  ورف��ع  ال��ن��ادي  تطوير 

االأندية الكرى يف ال�سنوات املقبلة.

�سلطان اآل ال�سيخ

د. مقبل بن جديع
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23 ألف زائر للجناح السعودي في يوم واحد
دبي- البالد

حقق اجلناح ال�سعودي امل�سارك يف معر�ض "اإك�سبو دبي"  
ا�ستقبل  حيث  اليومية،  الزيارات  م�ستوى  يف  قيا�سيًا  رقمًا 
الزيارات  اإجمايل  األف زائر يف يوم واحد، لي�سل   23 نحو 
من  اأكــر  افتتاحه  من  اأ�سبوعني  اأول  خــال  بها  حظي  التي 
ف�سًا  واجلن�سيات،  الأعمار  خمتلف  من  زائــر  األــف   200
الدول  امل�ستوى من خمتلف  رفيعة  الدبلوما�سية  الوفود  عن 

ال�سقيقة وال�سديقة.
 واأكد املفو�ض العام املهند�ض ح�سني حنبظاظة، اأن اجلناح 
جنح منذ يومه الأول يف جذب اهتمام الزّوار من خال اأق�سامه 
واأن�سطته التي تعك�ض الراء الإن�ساين واملكونات احل�سارية 
اأربع  على  ا�ستند  متنوع  ومبحتوى  ال�سعودية،  والتنموية 
احليوي  واملجتمع  والــراث  الطبيعة  �سملت  رئي�سية  ركائز 
وح�سور  للعامل،  اململكة  تقدمها  التي  القت�سادية  والفر�ض 

الفلكلورية  والعرو�ض  الراثية،  ال�سعودية  للحرف  متاألق 
ال�سعبية، والأطباق ال�سهرية من خمتلف مناطق اململكة.

قيا�سية يف  اأرقــــام  ثــاثــة  الــ�ــســعــودي على   وحـــاز اجلــنــاح 
مو�سوعة "غيني�ض" لاأرقام القيا�سية، من خال اأكرب اأر�سية 
مراآة  واأكــرب  تفاعلية،  مائية  �ستارة  واأطــول  تفاعلية،  �سوئية 
اجلناح  مبنى  ي�سكل  الذي  الوقت  يف  تفاعلية،  رقمية  ب�سا�سة 

اأيقونة معمارية تر�سحه لدخول قائمة اأ�سهر املباين العاملية.

الريا�ض - البالد
�سبق  حتقيق  من  اجلــدعــاين  عطاوي  ار  ال�سَقّ متكن 
ووقت قيا�سي يف عملية الطرح والبيع، من خال طرحه 

مكة  منطقة  يف  ال�سعيبة  مبــركــز  �سقرًا 
ال�سقور  نادي  مزاد  يف  وبيعه  املكرمة، 

مقر  يف  يقام  الــذي  الثاين  ال�سعودي 
ــريــا�ــض(،  الـــنـــادي مبــلــهــم )�ــســمــال ال

وذلـــك يف  ريـــال،  األـــف   11٥ مببلغ 
ثماين  ا�ستغرقت  �سريعة  رحــلــة 

�ساعات فقط.
ويــتــ�ــســم الــ�ــســقــر -وهـــو من 

�ساهني فرخ- بطول 1٥  نوع 
ــًا، وعــر�ــض 1٥ اإنــ�ــســًا  اإنــ�ــس

وربع، ووزنه 900 جرام.
ـــــاد اجلـــدعـــاين  ـــــس واأ�

ــرعــة حتــــرك فــرق  ــ�ــس ب
نـــــــــــادي الــــ�ــــســــقــــور 

الـــ�ـــســـعـــودي، الـــذي 
الطرح  تابع عملية 

بخطوة،  خطوة 

ت�سجيعًا ودعمًا للطواريح، مبينًا اأن النادي وفر ال�سيافة 
وال�سكن، يف جتربة فريدة ومميزة، توؤكد احلر�ض على 

ا�ستدامة املوروث ال�سعودي.

إصابة مي كساب بـ »كورونا« 115 ألف ريال لصقر الجدعاني

 »الغذاء والدواء«
 تفوز بجائزة دولية

»إنسان« تُطلق 
»مُعين« التطوعية

العمل عن بعد..
 نصائح لألمهات 

مرارة الفم..
 هذه  أسبابها 

جدة - البالد 
 مع ات�ساع جمالت العمل احلر والعمل عن بعد ، تواجه الكثري من املوظفات 
بع�ض املتاعب خا�سة الاتي لديهن اأطفال ، من ناحية تنظيم الوقت بني العمل 
على  واملحافظة   ، جديد  يــوم  كل  مع  واحتياجاتهم  والأ�ــســرة  الأبــنــاء  ورعاية 
�سهلة  لي�ست  والبيت  العمل  م�سوؤولية  بني  املوازنة  هذه  واحليوية.  الن�ساط 
�سرورية، وحتتاج معها املراأة يف عملها عن بعد، اأن تتبع خطوات مهمة للجمع 

بني اأداء عملها وتربية اأولدها دون تعار�ض.
 ومن اخلطوات املطلوبة: املواءمة بني املهام وال�ستغال الأمثل للوقت دون 
ارتباك ول توتر، وتخ�سي�ض حا�سوب للعمل فقط ولي�ض لأفام الكرتون اأو اأي 
األعاب لأن طفلك قد يطلبها يف اأي وقت يريده ويزعجك اأثناء عملك، لذا خ�س�سي 

وقتا مل�ساركته اهتماماته. اأخريا ل ينبغي العمل يف غرفة يكر بها ال�سجيج.

جدة - البالد
 يتعر�ض البع�ض حلالت مرارة الفم  تغريا يف املذاق عند تناول 
بع�ض الأطعمة، مما ي�ستوجب البحث عن ال�سبب الذي يوؤدي اإىل 

هذا اخللل ، بالذهاب للطبيب من اأجل الت�سخي�ض املنا�سب.
منها  الفم  ملـــرارة  م�سببات  عــدة  اإىل  ال�سحة  خــرباء  وي�سري   
التدخني ، وان�سداد الأنف ، وتاأثري بع�ض الأدوية يف الفم ، كما 
يعد الرجتاع املريئي م�سدًرا ملذاق مر غري مرغوب فيه يف الفم، 

وكذلك تاأثريات احلمل بالن�سبة لل�سيدات.
اإىل تغري يف مذاق  يوؤدي  ما  عادة  الفم  اأن جفاف  واأو�سحوا   
والتهابات  وت�سو�سها   الأ�ــســنــان  نظافة  عــدم  ،واأيــ�ــســا  الطعام 
واأمرا�ض اللثة ، والإ�سابة مبتازمة الفم احلارق ب�سكل متقطع، 

اأو كحالة مزمنة.

تجارب لمحو الذكريات
 لندن - وكاالت

 مــع الــتــطــور الــعــلــمــي بـــات مــن املــمــكــن تعديل 
خمــزون الــذكــريــات لــدى الإنــ�ــســان ، حيث تو�سل 
علماء بجامعة كمربدج اإىل اأن هناك بروتينًا ي�سمى 
حتدد  التي  للم�ستقبات  كدعم  يعمل  "العرقوب" ، 
مدى قوة الت�سال بني اخلايا الع�سبية املختلفة، 
قد  الربوتني  بهذا  تغري  حدوث  فاإن  لذلك،  ونتيجة 

ي�ساعد يف حمو وتعديل بع�ض الذكريات.
با�ستخدام  ذلـــك  يــتــم  ــد  ق ذلـــك  اأن  واأو�ــســحــوا   
مركبات كيماوية ت�سمى حا�سرات البيتا، ت�ستخدم 
�سغط  ارتفاع  بعاج  اخلا�سة  الأدويــة  بع�ض  يف 
وعدم  ال�سدرية  والذبحة  الن�سفي  وال�سداع  الدم 

انتظام نظم القلب.
قادت  التي  ميلتون،  اآمــي  الدكتورة  و�سرحت   
معقدة حقًا،  اآليات  هذه  باأن  علماء كمربدج:  فريق 
اأجريت  جتربتنا  اأن  اعتبارنا  يف  ن�سع  اأن  وعلينا 
الب�سر.  على  بعد  تخترب  ومل  فقط  حيوانات  على 
اأكر  لكنها  اأدمغتها  مع  مت�سابهة  الب�سر  اأدمغة  اإن 

تعقيدًا بالتاأكيد.

الريا�ض - البالد
اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية فوز اململكة العربية ال�سعودية ممثلًة بالهيئة 
العامة للغذاء والدواء بجائزة فريق عمل الأمم املتحدة للوقاية من الأمرا�ض 
من  للوقاية  املبذولة  جلهودها  وذلك   ،2021 لعام  ومكافحتها  املعدية  غري 
الأمرا�ض غري املعدية ومكافحتها، من خال حت�سني القيمة الغذائية لاأغذية 

عرب اإعداد وتطبيق اإ�سراتيجية الغذاء ال�سحي.
الــــوزارات  اأ�ــســمــاء  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  الــعــام  املــديــر  نــائــب  ــن  واأعــل
الـ19 الفائزة ، ومن بينها الهيئة العامة للغذاء والدواء عن فئة  واملنظمات 
هذه  ومتثل   ، ال�سحة  خــارج  احلكومية،  الــوكــالت  اأو  الـــوزارات  الهيئات، 
اجلائزة املقّدمة من اأعلى اجلهات الدولية وال�سحية "منظمة الأمم املتحدة، 
والدواء"  "الغذاء  عمل  بجودة  دوليًا  اعرافًا  العاملية"،  ال�سحة  ومنظمة 
وت�سريعاتها املعّززة لل�سحة العامة، و�سهادة على ح�سورها الدويل املميز، 

لتكون مرجعية موثوقة للجهات املماثلة.
باإ�سراتيجية  2018م  عام  يف  ال�سحي  الغذاء  مع  "الهيئة  رحلة  وبــداأت 
توزعت مهامها على قطاعات عدة، تهدف اإىل حت�سني قيمة املنتجات الغذائية، 

وتقليل معدل الإ�سابة بالأمرا�ض املزمنة.

الريا�ض- البالد
اأطلقت اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام مبنطقة الريا�ض " اإن�سان"، مب�ساركة 
الغرفة  مبقر  وذلــك  التطوعية،  ُمِعني"   " مبادرة   ، ربحية  غري  منظمات   10

التجارية يف الريا�ض.
وتهدف املبادرة التي �ست�ستمر 3 اأيام، اإىل دعم العمل التطوعي يف املنظمات 
الأخرى،  "اإن�سان" للمنظمات  جميعة  وممار�سات  جتارب  ونقل  الربحية،  غري 
تزويد  وكذلك  الربحية،  غري  املنظمات  يف  التطوع  ومن�سقي  مديري  م�ستهدفًة 

مديري التطوع باملهارات واملعارف لإدارة التطوع.
التجارب  واللقاءات حتاكي  الور�ض  من  " ُمعني" جمموعة  مبادرة  وتت�سمن 
واملمار�سات املتميزة لإدارة التطوع يف جمعية " اإن�سان"، اإ�سافة اإىل الربنامج 
وي�سمل  الجتماعي،  بالعمل  واملهتمني  املخت�سني  من  عدد  يقدمه  الذي  العلمي 
التطوعية،  املــبــادرات  وتخطيط  واأهميته،  التطوع  مفهوم  هــي:  حمــاور  عــدة 
التطوعي،  املجال  يف  العاملني  وحتفيز  وتطوير  التطوعية،  الفر�ض  وت�سميم 
العمل  للمتطوعني، ومن�سة  ال�سخ�سية  ال�سمات  اإىل  اإ�سافة  املتطوعني،  واإدارة 

التطوعي.

»يعطيكم العافية«

القاهرة - البالد
اأ�ــســيــبــت الــفــنــانــة مـــي كــ�ــســاب، 
ــــا املــ�ــســتــجــد،  بـــفـــريو�ـــض كــــورون
ــابــهــا  ــــنــــت ذلــــــك عــــرب حــ�ــس واأعــــل
في�سبوك.  مــوقــع  على  ال�سخ�سي 
حت�سريات  مي  الفنانة  وتوا�سل 
ا�سم  يحمل  الــذى  اجلديد  األبومها 
"اأنا ماما" ومكون من 10 اأغنيات، 
وتتعاون خال الألبوم مع عدد من  
 ، واملــوزعــني  وامللحنني  ال�سعراء 
اأوكــا  بزوجها  ك�ساب  مي  ويجمع 
اجلديد،  الألــبــوم  يف  اأغنيات  عــدة 
عــلــى  تـــقـــدميـــهـــا  ــم  ــت ــي ــس � الأوىل 
"عم  ا�سم  وحتمل  الدويتو  طريقة 
فهى  الثانية  الأغنية  اأما  النا�ض" ، 
ا�سم  وحتــمــل  لــاألــبــوم  الرئي�سية 
بعد  ت�ستقر  مل  فيما  ماما"  "اأنا 
املطرب  على  الثالثة  الأغــنــيــة  يف 
الــــذى �ــســيــ�ــســاركــهــا وحتــمــل ا�ــســم 

"اخلريطة".

الريا�ض - البالد
زار وزير احلج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة اأم�ض وزارة ال�سحة لوداع زمالئه ال�سابقني، وقدم لهم ال�سكر على اإخال�سهم وتفانيهم خالل جائحة كورونا، وم�ساهمتهم يف 
تطوير القطاع ال�سحي. واأظهر مقطع فيديو وزير ال�سحة اجلديد فهد اجلالجل يودع الربيعة من خالل نزع كمامته بعد خروجهما ملكان مفتوح، قبل اأن ي�سيد مبجهوداته 
التي قدمها خالل فرتة عمله ، موؤكدا اأن ما حتقق بتخفيف االإجراءات االحرتازية بف�سل جهود القيادة، م�سيفًا يف حديثه للربيعة: "يعطيك العافية على جهودك، ما 
ق�سرت، بي�ض اهلل وجهك". وكان من�سوبو وزارة ال�سحة اقاموا حفال توديعيا للوزير توفيق الربيعة، وذلك بعد اإعفائه من وزارة ال�سحة وتعيينه وزيرا للحج والعمرة، 

وبدوره قدم �سكره لزمالئه، وا�سًفا العمل معهم بالتجربة الرثية، مثمًنا دورهم يف النقلة النوعية التي ت�سهدها اخلدمات ال�سحية، متمنيًا التوفيق للجميع.
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