القدرات الرقمية تعزز الريادة ال�سعودية
القاهرة  -حممد عمر

الإعالم املتجدد

�أج��م��ع اق��ت�����ص��ادي��ون �أن ال���ر�ؤي���ة ال�سعودية
 2030تعمل على رفع القدرات يف جمال التحول
ال��رق��م��ي م��ن خ�ل�ال حتفيز اجل��ه��ات احلكومية
لتطوير منتجاتها الرقمية وبناء جمتمع رقمي ،
حتقيقا للر�سالة التي هى بناء وتعزيز القدرات
الب�شرية الوطنية يف القطاع الرقمي احلكومي
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� 12صفحة  /رياالن

 ،م��ؤك��دي��ن �أن ج��ه��ود هيئة احل��ك��وم��ة الرقمية
ت�سرع الأهداف وحتقيق ريادة اململكة رقمي ًا على
م�ستوى العامل.
وقالوا فى ت�صريحات (للبالد) �إن هذه اخلطوة
ت�ضاف �إىل ما حققته اململكة من �إجنازات رائدة
يف جمال الأم��ن ال�سيرباين بعد ح�صولها على
املركز الثاين عامل ًيا من بني  193دولة واملركز

الأول يف الوطن العربي وال�شرق الأو�سط وقارة
�آ�سيا ،وفقًا للم�ؤ�شر العاملي للأمن ال�سيرباين،
الفتني �إىل جن��اح��ات التحول الرقمى للهيئات
واحل��ك��وم��ات وامل��ؤ���س�����س��ات لتطوير وحت�سني
خدماتها وت�سهيل و�صولها للم�ستفيدين� ،ضمن
برنامج �شمويل كامل يرتبط بهذه امل�ؤ�س�سات،
وتعزيز االقت�صاد الرقمي املتطور يف اململكة.

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

نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقب ً
ال..

ويل العهد يطلق مكاتب ا�سرتاتيجية لتطوير
الباحة واجلوف وجازان
الريا�ض -وا�س

تطوير البيئة االستثمارية بالشراكة
مع القطاع الخاص
التوسع في توفير الفرص الوظيفية
ورفع جودة الحياة

�أعلن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية،
حفظه الله� ،إطالق مكاتب ا�سرتاتيجية لتطوير مناطق الباحة ،واجل��وف ،وج��ازان ،التي �ستكون نواة لت�أ�سي�س هيئات تطوير م�ستقب ًال ،بهدف تعظيم
اال�ستفادة من املميزات الن�سبية والتناف�سية لكل منطقة من املناطق الثالث� ،إ�ضافة �إىل تطوير البيئة اال�ستثمارية لتكون مناطق جاذبة
لال�ستثمار بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.
وي�أتي الإعالن عن املكاتب اال�سرتاتيجية يف املناطق الثالثة يف �إطار اهتمام �سموه الكرمي وحر�صه على �أن تطال التنمية
ال�شاملة جميع مناطق ومدن اململكة مبا يعود بالنفع على جميع املواطنني ،وخلق اقت�صاد مزدهر وجمتمع حيوي لوطن
طموح .حيث �أكد �سموه �أن العمل قائ ٌم على ت�أ�سي�س مكاتب ا�سرتاتيجية يف املناطق التي ال يوجد بها هيئات تطوير �أو
مكاتب ا�سرتاتيجية ،بهدف تطوير مناطق اململكة كافة بال ا�ستثناء .و�ستهدف هذه املكاتب اال�سرتاتيجية �إىل االهتمام
بكل مكونات التنمية يف تلك املناطق ،بحيث تركز على ا�ستثمار املقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق
�أعلى ا�ستفادة منها وحتويلها �إىل عنا�صر داعمة لالقت�صاد.
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تعظيم االستفادة من المميزات النسبية والتنافسية للمناطق

امل�سجد احلرام

اململكة

األعلى تقدما
بالمالحة البحرية

يطوي صفحة الجائحة بحذر

الريا�ض  -البالد

�سجلت اململكة تقدم ًا يف م�ؤ�شر ات�صال
�شبكة امل�لاح��ة البحرية م��ع خ�ط��وط املالحة
العاملية �ضمن تقرير ( )UNCTADللربع
ال�ث��ال��ث ل �ع��ام 2021م ال �� �ص��ادر ع��ن م��ؤمت��ر
الأمم املتحدة للتجارة والتنمية ،حيث حققت
( )70.68نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدم ًا
�إقليمي ًا على �صعيد امل�ؤ�شر ،وذلك �ضمن جهود
اململكة لرفع تناف�سيتها وتعزيز ح�ضورها
الدويل يف قطاع النقل البحري باملنطقة.
وي�أتي �صعود اململكة على امل�ؤ�شر العاملي
ب��ال��رغ��م م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي واج�ه�ه��ا العامل
جراء جائحة كورونا ،مما نتج عنه ارتفاع يف
تكاليف ال�شحن البحري ،كما يعود هذا التقدم
ب�شكل مبا�شر يف ظل ال�شراكات التي عقدتها
الهيئة العامة للموانئ مع امل�شغلني وكربى
اخلطوط املالحية العاملية ،كما ك��ان للقطاع
احلكومي دور ًا مهم ًا يف ذلك ،ف� ً
ضال عن تو�سيع
خطوط النقل البحري.
و�أو�ضح رئي�س الهيئة العامة للموانئ عمر
بن طالل حريري� ،أن النمو املتوا�صل والأداء
امل�ستقر والقوي للمملكة يف م�ؤ�شر الأونكتاد
منذ العام  2019وحتى اليوم؛ ي�ؤكد مكانتها
املتميزة ك��دول��ة ذات ارت �ب��اط متنام بالعامل
وباالقت�صاد العاملي.

مكة املكرمة -البالد
�شهد امل�سجد احل��رام ،فجر �أم����س ،توافد �أع��داد كبرية من امل�صلني
واملعتمرين بعد املوافقة الكرمية على تخفيف االح�ترازات ال�صحية،
و�إل� �غ ��اء ال�ت�ب��اع��د اجل �� �س��دي ،وال �� �س �م��اح ب��ا��س�ت�خ��دام ك��ام��ل ال�ط��اق��ة
اال�ستيعابية يف امل�سجد احلرام ،و�أخذ الت�صاريح الالزمة من خالل
ا�ستخدام تطبيق(اعتمرنا) �أو (توكلنا) لأخذ مواعيد ال�صالة �أو
لأداء منا�سك العمرة .و�أك��د م�ساعد الرئي�س العام املكلف وكيل
� �ش ��ؤون امل�سجد احل���رام ال��دك �ت��ور �سعد ب��ن حم�م��د املحيميد،
اجلاهزية التامة ال�ستقبال املعتمرين وامل�صلني يف امل�سجد
احلرام ،بكامل الطاقة اال�ستيعابية يف ظل تطبيق الإجراءات
االح�ت�رازي��ة ،حيث ج�ن��دت الرئا�سة مبختلف وك��االت�ه��ا يف
امل�سجد احلرام كامل طاقاتها الب�شرية والآلية لتنفيذ خطة
العودة الكاملة ،من خالل منظومة متكاملة من الإمكانيات
واخلدمات التي ت�سخرها للمحافظة على �سالمة قا�صدي
امل�سجد احلرام وت�سهيل منا�سكهم وعباداتهم يف �أجواء
روحانية و�آمنة ومطمئنة.
و�شدد املحيميد على �ضرورة التقيد وااللتزام من
جميع القا�صدين مبا ورد يف بيان وزارة الداخلية
م��ن تعليمات .وا�ست�شعر امل�صلون خ�لال �أدائ�ه��م
��ص�لاة ال�ف�ج��ر ال��روح��ان�ي��ة الإمي��ان �ي��ة ،م��ن خ�لال
عودة ال�صفوف �إىل التكامل واال�صطفاف جنبًا
�إىل جنب ا�ستجابة لتنبيه �إمام امل�سجد احلرام
على اال�ستواء والتقارب بعد �أن طوت الرئا�سة
�صفحة املل�صقات .و�أكد وكيل الرئي�س العام
للتفويج و�إدارة احل�شود بالرئا�سة املهند�س
�أ�سامة بن من�صور احلجيلي� ،أن��ه ومنذ
ب��داي��ة اجل��ائ �ح��ة ع�م�ل��ت ال��رئ��ا� �س��ة على
تطبيق ع��دد من الإج ��راءات والتدابري
الوقائية للحفاظ على �سالمة قا�صدي
امل�سجد احلرام ومن �أهمها مل�صقات
التباعد اجل�سدي.

ال�سودان

االخرتاعات

السعودية في
مراحل التسويق
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البالد ــ مها العواودة

واشنطن تدين إرهاب المليشيا اإلجرامية

احلوثي يدمر اليمن ويعيق م�ساعدات «العبدية»
عدن  -البالد

ترحيب دويل بخارطة
حماية التحول الدميقراطي

نفذت ملي�شيا احلوثي الإنقالبية �أب�شع اجلرائم بحق �سكان مديرية العبدية يف م�أرب
خالل ال�ساعات املا�ضية� ،إذ ك�شفت منظمة حقوقية مينية عن قيام امليلي�شيا ب�أعمال
انتقامية �ضد ال�سكان املدنيني بعد اال�ستيالء عليها ،مبينة �أنها تلقت بالغات ت�ؤكد
�أعمال عنف بحق املدنيني� ،شملت مداهمة املنازل واختطاف عدد من اجلرحى ونهب
ممتلكات خا�صة ،منها املركبات وحمتويات البيوت ،و�إحراق املحا�صيل الزراعية،
بينما قتل احلوثيون طفال يبلغ من العمر  12عام ًا يف �إحدى القرى.
وقالت منظمة حماية للتوجه امل��دين� ،إن ع�شرات الأ��س��ر ف��رت من قراها
وديارها �إىل حميط املديرية ،يف نزوح داخلي عرب ال�شعاب والأودي��ة ،ويف
و�ضع م�أ�ساوي حيث �أ�صبحت الأ�شجار والأكواخ م�ساكن له�ؤالء الفارين،
م�شرية �إىل �أن �إف�لات املجرمني من العقاب وع��دم امل�ساءلة ميكنهم من
ممار�سة جرائم �إ�ضافية �أخ��رى بحق املدنيني ،مطالبة املجتمع الدويل
بالتحقيق يف جرائم احلوثيني مبناطق جنوب م�أرب.
و�أدان ��ت وزارة اخلارجية الأمريكية ،ع��دم �إي�صال امل�ساعدات
الإن�سانية �إىل العبدية املحا�صرة ،متهمة احلوثيني ب�إعاقة و�صولها
ل�ـ � 35أل��ف ميني يف العبدية ،مطالبة احلوثيني بالتخلي عن
الأف �ع��ال الإج��رام�ي��ة وفتح مم��رات �آم�ن��ة للمدنيني واجل��رح��ى،
مطالبة احلوثيني بوقف هجومهم على م� ��أرب ،واالن�صياع
للمطالب الدولية و�إنهاء ال�صراع يف اليمن.

7

يثبت املبدعون ال�سعوديون يوما بعد
�آخ��ر �أن�ه��م اح��د �أع �م��دة نه�ضة ه��ذا الوطن
ويجدون الدعم من اجل انتقال االخرتاعات
ال�سعودية �إىل مرحلة الت�سويق وم��ن ثم
التحول �إىل منتجات لها م��ردود يعزز من
قيمة االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي وي �ك��ون ل�ه��ا �أث��ر
ايجابي على مكانة اململكة يف عامل املعرفة
والإب��داع ال��دويل ،ولها عائد على املخرتع
ال �� �س �ع��ودي ،وت ��ؤك��د ه��ذه االجن � ��ازات �أن
اململكة ت�سري يف الطريق ال�صحيح للو�صول
�إىل جمتمع املعرفة ومن الفتيات املوهوبات
ال�شابة غ��روة ع�سريي وهي �أول �سعودية
ت�صل الخرتاع عكازة مر�شدة للمكفوفني .
وقالت �إنها �أطلقت عليها العكازة املر�شدة
لأنها تُغني ال�شخ�ص الكفيف عن امل�ساعد
ال�شخ�صي فهي تقوم بتوجيهه �إىل املكان
ال��ذي يريد ال��ذه��اب �إل�ي��ه م��ن خ�لال كتابته
على لوحة املفاتيح والتي هي بلغة برايل
(ل�غ��ة املكفوفني) بعد ذل��ك ي�ق��وم اجل��ي بي
ا�س ب�إر�شاده �إىل وجهته املحددة من خالل
�إ��ص��دار �صوت يخربه كم يبعد عن وجهته
ويف �أي �شارع يتواجد الأم��ر ال��ذي ي�سهل
كثريا حركة وتنقالت املكفوفني.
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محليات
2
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توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير المنطقة وهيئة النقل

أمير الشرقية يدشن مشاريع الطرق بتكلفة نصف مليار ريال

الدمام -حمود الزهراين

د���ش��ن الأم��ي�ر ���س��ع��ود ب��ن ن��اي��ف ب��ن عبدالعزيز
�أم�ير املنطقة ال�شرقية بديوان الإم���ارة � ،أم�س،
وبح�ضور الأم�ي�ر �أح��م��د ب��ن فهد ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز ن��ائ��ب �أم�ي�ر املنطقة ،ووزي���ر النقل
واخلدمات اللوج�ستية املهند�س �صالح بن نا�صر
اجلا�سر  7م�شاريع تنموية يف املنطقة ب�أكرث من
ن�صف مليار ريال ،خلدمة �شبكة الطرق ب�إجمايل
�أطوال جتاوزت  120كيلو م ً
رتا.
وو�صف �سموه هذه امل�شاريع بـ "م�شاريع اخلري
والربكة" وق����ال " :ب�لا ���ش��ك �أن��ن��ا ن�سعد مبثل
ه��ذه الإجن���ازات التي ترفع من م�ستوى جودة
احلياة" م�ضيف ًا  " :لقد �سرنا اليوم بتد�شني عدد
من م�شاريع الطرق يف املنطقة والإط�ل�اع على
امل�شاريع اجل��اري تنفيذها �ضمن ر�ؤي��ة ال��وزارة
الطموحة التي ت�سعى لتحقق تطلعات املواطنني
وامل�ستفيدين من خدمات ال��وزارة وت�أتي �ضمن
توجهات القيادة احلكيمة" "حفظها الله".

ا�ستكمال دائري الأح�ساء

فقد مت تد�شني م�شروع ا�ستكمال الطريق الدائري
بالأح�ساء (ال�ضلع ال�شمايل الغربي) بطول (29
ك��م) وع��دد من التقاطعات ،التي تربط الطريق
ال��دائ��ري بالأح�ساء مع طريق مكة/ال�صناعية(
تقاطع رقم  )17وكذلك تقاطع الطريق الدائري
بالإح�س ــاء مع طريق الدمام /الهفوف ،والذي
ا�ش ــتمل على عدد ( )3ج�س ــور فوق خط ال�سكة
احلديدية و (تقاطع رقم  )18الذي يخدم �سوق
املوا�شي والأع�لاف ،كما مت تد�شني ج�سر مدخل
الهفوف عند تقاطع طريق الريا�ض /الهفوف
مع خط ال�سكة احلديدية مبحافظة الأح�س ــاء،
حيث مت �إزال��ة اجل�س ــر القدمي و�إع��ادة �إن�ش ــائه
وتو�س ــعته �إىل  4حارات لكل اجتاه  ،كما مت �إعادة
�إن�ش ــاء الطريق القائم بطول  1270مرت لتعزيز

أمير الباحة يرأس مجلس المنطقة

امتداد طريق الريا�ض  /الدمام ال�س ــريع (دائري
ال��دم��ام) بطول  12.400ك��م ،وذل��ك ا�س ــتكماال
لتنفيذ دائري الدمام و ت�سهيل احلركة املرورية
لقاطني الأح��ي��اء ال�س ــكنية مب��ح��اذاة الطريق،
وك��ذل��ك ت��د���ش�ين ط��ري��ق رب���ط امل��خ��ط��ط ال��زراع��ي
بالربيق ــا بالطري ــق الدائري بالأح�س ــاء بطول
 1.8ك��م ،وتنفيذ طريق خدمة بطول  1.6كم،
وتنفيذ التقاطع ال�سطحي على الطريق الدائري
بالأح�ساء.

اتفاقية تعاون

ان�سيابية احلركة املروية مبدخل مدينة الهفوف.
كما تد�شني التقاطع العلوي على طريق الريا�ض/
الدمام ال�سريع ،والطريق امل�ؤدي �إىل �إ�صالحية
الدمام بطول ( )3كم ،كما ت ــم تنفي ــذ ط ــرق خدمية
على جانب ــي طريق الريا�ض  /الدمام ال�س ــريع
ب��ط��ول ( )14ك��م ،وال��ت��ي �ست�س ــهم يف ت�سهيل
احلركة املرورية للمخططات ال�سكنية اجلديدة
املجاورة لطريق الريا�ض/الدمام ال�سريع.

ا�ستكمال دائري الدمام

كما ت�ضمن احلفل ،ا�ستكمال الطريق الدائري
ال ــذي يربط طري ــق ال��دم��ام /اجلبيل بطريق
ال��ري��ا���ض /ال��دم��ام ال�سريع وط��ري��ق الظهران/
العقري�/سلوى بطول ( )7ك��م ،حيث مت تنفيذ
طريق م��زدوج بعدد ث�لاث ح��ارات م��روري��ة لكل
اجتاه بطول  7كم ،و تنفيذ عدد ( )4معابر علوية،
حيث �سيعمل الطريق على نقل حركة ال�شاحنات
خارج النطاق العمراين حلا�ضرة الدمام.

(طريق الدمام الريا�ض)

كما د�شن �سموه الطري ــق الراب ــط بي ــن طري ــق
الري ــا�ض  /الدم ــام ال�س ــريع باملدخ ــل اجلنوبي
ل��ل��م��ط��ار وامل���خ���ارج امل��رت��ب��ط��ة م��ع��ه ع��ل��ى طريق
الريا�ض/الدمام ال�سريع ،حيث ت ــم تنفي ــذ �أعم ــال
ازدواج الطري ــق بواق ــع ث ــالث ح��ارات ل ــكل
اجتاه بط ــول  13.500كم ،وت ــم تنفي ــذ املخارج
املرتبط ــة مع الطريق على طريق الريا�ض/الدمام
بطول  11.8ك��م ،والإن��ت��ه��اء م��ن �أع��م��ال الإن���ارة
بعدد ( )132عامود �إن��ارة و�س ــياج عايل ال�ش ــد
باجلزيرة الو�س ــطية بطول  13.35ك��م ،حيث
�سي�سهم امل�شروع يف رفع كفاءة الطريق القائ ــم
وان�س ــيابية احلركة ل�س ــالكي الطري ــق القادمني
من طريق الريا�ض  /ال��دم��ام ال�س ــريع باجتاه
مطار امللك فهد الدويل والعك�س.
ومت تد�شني الأعم ــال املتبقي ــة لطرق اخلدمة
و�أعم ــال الأر�صفة واللوحات الإر�ش ــادية على

وخ�لال االجتماع وق��ع الأم�ير �أحمد بن فهد بن
�سلمان بن عبدالعزيز نائب �أمري املنطقة ال�شرقية
نائب رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تطوير املنطقة
اتفاقية تعاون بني هيئة تطوير املنطقة ال�شرقية
والهيئة العامة للنقل ال��ت��ي مثلها يف التوقيع
رئي�س الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح .
وو�صف الرئي�س التنفيذي لهيئة تنفيذ املنطقة
ال�شرقية املهند�س فهد املطلق ه��ذه االتفاقية
باملهمة م�ؤكد ًا �أنها �ستنعك�س �إيجاب ًا على خطط
الهيئة امل�ستقبلية مبا يخ�ص الطرق كما �ستفتح
افاق ًا �أو�سع للتعاون بني الهيئتني.
م����ن ج���ان���ب���ه �أك������د وزي������ر ال���ن���ق���ل واخل����دم����ات
اللوج�ستية املهند�س �صالح بن نا�صر اجلا�سر
�أن ه��ذه امل�شاريع التنموية يف ق��ط��اع الطرق
باملنطقة ال�����ش��رق��ي��ة ،جت�سد االه��ت��م��ام الكبري
من ل��دن خ��ادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
عهده الأمني حفظهم الله  ،م�ؤكدا حر�ص وزارة
النقل واخلدمات اللوج�ستية على �إجن��از كافة
امل�����ش��اري��ع ب���أع��ل��ى امل��وا���ص��ف��ات ال��ف��ن��ي��ة ووف��ق
اجلداول الزمنية املقررة  ،وتطبيق �أعلى معايري
جودة الطرق وال�سالمة يف كافة �شبكات الطرق
باململكة وتوفري خيارات تنقل امنة تعزز جودة
احلياة للمواطنني واملقيمني.

وزارة الداخلية تشارك في أسبوع جيتكس للتقنية  2021بدبي
دبي -وا�س
افتتح وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية
رئي�س اللجنة الإ�شرافية جلناح ال���وزارة يف
م��ع��ر���ض جيتك�س للتقنية امل��ه��ن��د���س عبدالله
ال��رب��ي��ع��ة � ،أم�������س ،من�صة وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
امل�شاركة يف �أ�سبوع جيتك�س للتقنية 2021
امل��ق��ام يف دب��ي خ�لال ال��ف�ترة م��ن � 17إىل 21
�أكتوبر  2021م.
و�أو����ض���ح امل��ه��ن��د���س ع��ب��دال��ل��ه ال��رب��ي��ع��ة خ�لال
االفتتاح �أن الوزارة ت�شارك للمرة ال�سابعة على
التوايل وتتطلع �إىل تقدمي جتربة متميزة يف
معر�ض جيتك�س  2021ع�بر من�صة موحدة
جتمع حتت مظلتها اجلهات الأمنية واخلدمية
يف الوزارة.
ون��ق��ل حت��ي��ات و�شكر �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري عبد العزيز بن �سعود بن نايف بن عبد
العزيز وزير الداخلية ،للم�شاركني من من�سوبي
وزارة الداخلية والهيئة ال�سعودية للبيانات
والذكاء اال�صطناعي ،متمنيًا للجميع النجاح
يف �إب��راز اخلدمات الإلكرتونية املتقدمة التي
ت��ق��دم��ه��ا ح��ك��وم��ة خ����ادم احل��رم�ين ال�شريفني
ملواطني ومقيمي وزوار اململكة.

أخبار موجزة

وت�شارك وزارة الداخلية ه��ذا العام بخم�سة
حم���اور رئي�سة حت��ت ع��ن��وان "حلول تقنية
لوطن �آمن" ،ت�شمل املمكنات الرقمية ودورها
يف احل��وك��م��ة خل��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل�ين ،وخ��دم��ات
ال��وزارة املقدمة ل�ضيوف الرحمن  ،والتعامل
م��ع الأح�����داث والأزم�����ات و�إج������راءات العمل،

وم�ستقبل اخل��دم��ات وال��ع��م��ل الأم��ن��ي ودور
التقنيات احلديثة يف مكافحة اجلرمية وجعل
املدن �أكرث �أمان ًا ،واال�ستخدام الأمثل للتقنية من
خالل «�أب�شر داخلية» لتمكني جميع من�سوبي
ال��وزارة وك��وادره��ا الب�شرية من �إدارة موارد
ال��وزارة املالية والب�شرية وتنفيذ الإج��راءات

ال��داخ��ل��ي��ة واخل���دم���ات امل�����س��ان��دة ملن�سوبيها
وملجتمع الوزارة ب�شكل رقمي  ،بالإ�ضافة �إىل
ت�سليط ال�ضوء على جهود وزارة الداخلية يف
احلفاظ على البيئة ومبادرات الوزارة يف جمال
الإبداع واالبتكار ،ويتم عر�ضها لزوار اجلناح
بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم
معرفة جهود و�إجن��ازات القطاعات امل�شاركة.
وتهدف املحاور اخلم�سة �إىل �إبراز النجاحات
والإجن��ازات التي حققتها وزارة الداخلية يف
ظل ر�ؤية اململكة 2030م ،حيث �سيحظى الزوار
بالتعرف على الن�سخة اجلديدة من التطبيقات
الذكية والأنظمة الإلكرتونية ،التي �أ�سهمت يف
تطوير الإجراءات وتقدمي �أف�ضل اخلدمات .من
جهة اخرى زار �سفري خادم احلرمني ال�شريفني
لدى دولة الإمارات العربية املتحدة تركي بن
عبدالله الدخيل� ،أم�س ،جناح الوزارة واطلع
خ�لال جولته مبعية وكيل وزارة الداخلية
للقدرات الأمنية رئي�س اللجنة الإ�شرافية
جلناح ال���وزارة املهند�س عبدالله الربيعة
على املن�صة ال��ت��ي جتمع اجل��ه��ات الأمنية
واخلدمية يف ال��وزارة حتت عنوان  :حلول
تقنية لوطن �آمن.

الباحة-البالد
ر�أ�س الأمري الدكتور ح�سام بن �سعود بن عبد العزيز �أمري منطقة الباحة� ،أم�س،
جل�سة جمل�س املنطقة يف دورتها الثالثة والرابعة للعام امل��ايل احل��ايل 2021م
بح�ضور جميع �أع�ضاء املجل�س .ون��وه �سموه بالدعم ال�لاحم��دود ال��ذي تقدمه
حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل
عهده الأمني ،حفظهما الله ،للمنطقة يف خمتلف جماالت وجوانب التنمية ،وكان
�آخرها توقيع عقد ا�ستثمار �إن�شاء وت�شغيل منتجع رغدان ال�سياحي ،الذي يقع على
م�ساحة تتجاوز � 50ألف مرت مربع ،وبتكاليف �إن�شائية تتجاوز  350مليون ريال،
ويعد �أحد �أهم امل�شاريع النوعية باملنطقة .

“الخارجية” تشدد على عدم السفر إلى لبنان
الريا�ض  -البالد
�شددت وزارة اخلارجية على جميع املواطنني بعدم ال�سفر �إىل لبنان يف ظل الظروف
الراهنة التي ت�شهدها البالد.
وقالت ال��وزارة" :نظ ًرا للأحداث الأمنية الراهنة التي ت�شهدها جمهورية لبنان،
وبنا ًء على ق��رار وزارة الداخلية ال�صادر بتاريخ  1442 / 10 / 5هـ مبنع �سفر
املواطنني املبا�شر وغري املبا�شر �إىل عدد من الدول دون احل�صول على �إذن م�سبق
من اجلهات املعنية مبا فيها لبنان ،ف�إن وزارة اخلارجية تود التنبيه على جميع
املواطنني الكرام باتباع التعليمات ال�صادرة من اجلهات املعنية يف هذا ال�ش�أن،
وعدم ال�سفر �إىل لبنان خا�صة يف ظل الظروف الراهنة التي ت�شهدها البالد ،كما
تود وزارة اخلارجية من كافة املواطنني املوجودين يف اجلمهورية اللبنانية �أخذ
احليطة واحلذر واالبتعاد عن �أماكن التجمعات ،وذلك خلطورتها على �أمن و�سالمة
املواطن الكرمي .كما تدعو وزارة اخلارجية جميع املواطنني الكرام �إىل عدم الرتدد
يف التوا�صل مع الأرقام التالية:
هاتف �سفارة اململكة لدى لبنان009611762711 / 009611762722 :
هاتف �ش�ؤون ال�سعوديني0096178803388 / 0096176026555 :
الهاتف املوّ حد ل�ش�ؤون ال�سعوديني باخلارج00966920033334 :

المملكة تدين الهجوم اإلرهابي ببوركينا

الريا�ض  -وا�س

�أعربت اململكة العربية ال�سعودية عن �إدانتها وا�ستنكارها ال�شديدين للهجوم
الإرهابي الذي ا�ستهدف ثكنة ع�سكرية للجي�ش البوركيني على يد م�سلحني جمهويل
الهوية يف منطقة "برغو" يف حمافظة "�سامنتنغا" ب�إقليم و�سط جمهورية بوركينا
فا�سو ،و�أ�سفر عن مقتل  14جنديًا و�إ�صابة � 7آخرين.
و�أكدت اململكة موقفها الراف�ض للعنف والتطرف بجميع �أ�شكاله و�صوره ودوافعه.

تشغيل كامل الطاقة االستيعابية للمطارات

الريا�ض -البالد

�أعلنت الهيئة العامة للطريان املدين عن ت�شغيل كامل الطاقة اال�ستيعابية
ملطارات اململكة اب��ت��دا ًء من اليوم .و�أو�ضحت الهيئة يف تعميم جلميع
�شركات الطريان العاملة يف مطارات اململكة مبا ي�شمل الطريان اخلا�ص،
�أن��ه �سيتم ا�ستخدام كامل الطاقة اال�ستيعابية ملطارات اململكة لت�شغيل
ال��رح�لات املحلية وال��دول��ي��ة ،كما �سيتم اال�ستمرار يف الت�أكد م��ن حالة
التح�صني يف تطبيق "توكلنا".

المملكة تكثف جهودها للقضاء على الفقر عالميا  % 93رضا المستفيدين من برنامج "ساند"

جدة -وا�س

ت�شارك اململكة منظومة دول العامل يف اليوم
العاملي ملكافحة الفقر ال��ذي ي�صادف ال��ـ 17
من �أكتوبر من كل ع��ام ،م�برزة جهودها يف
حتقيق التنمية والق�ضاء على الفقر والتخفيف
من وط�أته ،الأمر الذي جعلها من �أكرث الدول
املانحة على م�ستوى ال��ع��امل ،ودع��م �أن�شطة
امل�ؤ�س�سات واملنظمات الدولية ذات برامج
متخ�ص�صة مبكافحة ال��ف��ق��ر ع��ل��ى امل�ستوى
العاملي.
وت�ست�شعر مكافحة الفقر من خالل �شعورها
ب��امل�����س���ؤول��ي��ة الأخ�لاق��ي��ة والإن�����س��ان��ي��ة نحو
الآخرين ،وم�ستمرة يف تقدمي امل�ساعدات عرب
مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية
ل��ل��دول ال��ف��ق�يرة ،ودع���م امل�����ش��روع��ات املتعلقة
ب��الأم��ن الغذائي وامل��ي��اه والإ���ص��ح��اح البيئي
وال��ت��غ��ذي��ة وال�����ص��ح��ة والإي������واء واخل��دم��ات
التعليمية ودعم وتن�سيق العمليات الإن�سانية
وغريها من اخلدمات اللوجي�ستية� ،إ ْذ تويل
�أهمية ك�برى لق�ضايا التنمية ودع��م اجلهود
التنموية يف ال���دول النامية بهدف الق�ضاء
على الفقر ،وم�ساعدة ال�شعوب التي تواجه
�أو�ضاع ًا خا�صة وطارئة ويف حاالت الكوارث
الطبيعية.
ً
ً
وتويل اململكة اهتماما كبريا لق�ضايا التنمية
ودعم املبادرات الإن�سانية واجلهود التنموية
املتعلقة بتحقيق النمو يف ال���دول النامية،
وبذلت جمهوداتها للم�ساعدة يف حتقيق الأمن

الغذائي عاملي ًا ،حيث يعمل مركز امللك �سلمان
ل�ل�إغ��اث��ة والأع��م��ال الإن�سانية على �أك�ثر من
تن�صب يف جم��االت خمتلفة
 1700م�شروع
ُّ
ومنها على �سبيل امل��ث��ال ال احل�����ص��ر :الأم��ن
الغذائي ،التغذية ،املياه والإ�صحاح البيئي،
التعليم ،وال�����ص��ح��ة ،م���ؤك��دة ال��ت��زام اململكة
ب��ال��ت��ع��اون م��ع املنظمات ال��دول��ي��ة والهيئات
التابعة للأمم املتحدة يف �سبيل تقدمي الدعم
الالزم والعمل �سوي ًا نحو امل�ضي قدم ًا.
وت����ؤك���د امل��م��ل��ك��ة ال��ت��زام��ه��ا بتحقيق �أه���داف
التنمية امل�ستدامة على امل�ستوى الوطني
واال�ستمرار يف بذل اجلهود والتعاون الدويل
يف �سبيل ال��ت��ك��ات��ف للحد م��ن ال��ف��ق��ر امل��دق��ع
وحتقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة ،ومد يد
ال��ع��ون وامل�����س��اع��دة مب��ا يحقق
م�صلحة ال��دول

وال�شعوب ،كما �أطلقت على ال�صعيد املحلي
العديد من الربامج واملبادرات بهدف معاجلة
ال��ف��ق��ر وال��ق�����ض��اء ع��ل��ي��ه ،ودع����م اجل��م��ع��ي��ات
اخل�يري��ة مب��ا يكفل لها حتقيق ر�سالتها يف
م�ساعدة الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
يذكر �أنَّ اجلمعية العامة للأمم املتحدة �أعلنت
ال�سابع ع�شر من �أكتوبر ،يوم ًا عاملي ًا ملكافحة
الفقر ،وذلك من �أجل ح�شد اجلهود وتعبئتها،
وخلق حراك ن�شط وفعال على جميع الأ�صعدة
ملكافحة ال��ف��ق��ر يف ال��ع��امل ب���أك��م��ل��ه ،ك��م��ا يعد
ه��ذا اليوم العاملي مبثابة التذكري للمجتمع
الدويل من �أجل الفقر والفقراء والوقوف �إىل
جوارهم يف حمنهم.

جدة -يا�سر بن يو�سف

حققت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ن�سبة  ٪ 93يف ر�ضا
امل�ستفيدين عن برنامج دعم املتعطلني عن العمل "�ساند" وذلك بح�سب
ما ك�شفته نتائج قيا�س ر�ضا امل�ستفيد عن اخلدمات احلكومية لدعم
التوظيف ،ال�صادرة عن املركز الوطني لقيا�س �أداء الأجهزة احلكومية
"�أداء" الذي قام بدرا�سة قيا�س ر�ضا امل�ستفيد عن اخلدمات احلكومية
لدعم التوظيف للربع الأول من العام .2021
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن برنامج "�ساند" حقق م�ستوى متميزا
�ضمن الربامج احلكومية الداعمة للتوظيف ،وذل��ك بح�سب امل�ؤ�شر
العاملي ( )CSATاخل��ا���ص بقيا�س ر���ض��ا ال��ع��م�لاء ،وال���ذي يقوم
بح�ساب �إجمايل ر�ضا امل�ستفيدين ب�شكل مبا�شر عن جتربتهم وفق
معادلة حم��ددة ،وبعد ذل��ك يتم تق�سيم قيا�س الر�ضا بح�سب ن�سبة
الرا�ضني �إىل  4فئات وهي (منخف�ض ،متو�سط ،عالٍ  ،ومتميز).

وبينت النتائج عدم وجود �أي مالحظات �سلبية من قبل امل�ستفيدين
عن اخلدمات التي يقدمها برنامج "�ساند" ،وذلك وفق ًا للمعايري التي
حددتها ال��درا���س��ة لقيا�س م�ستوى ر�ضا امل�ستفيدين م��ن اخلدمات
احلكومية ،فيما �أظهرت الدرا�سة �أن معدل الر�ضا لدى الن�ساء عن
برنامج "�ساند"  ،٪ 97فيما بلغت  ٪ 90ل��دى ال��رج��ال من خمتلف
الأعمار من كال اجلن�سني.
�إىل ذلك ،تخ�ضع رحلة قيا�س ر�ضا امل�ستفيد �إىل  6معايري �أ�سا�سية،
تتمثل يف (الإجراءات ،ال�سرعة ،املوقع الإلكرتوين ،املكان ،املوظفني،
واملخرجات) ،يف حني تهدف الدرا�سة �إىل قيا�س ر�ضا امل�ستفيد عن
ال�برام��ج احلكومية امل��ح��ددة ل��دع��م التوظيف مثل (���س��ان��د ،متهري،
حافز ،دروب� ،سبل ،طاقات ،و�صول) ،وحتديد نقاط القوة لربامج
دعم التوظيف اخلا�ضعة للقيا�س بغر�ض تعزيزها ،وحتديد فر�ص
التح�سني للخدمات اخلا�ضعة للقيا�س بغر�ض تطويرها.

تنفيذ القتل قصاصا بحق جانٍ في جازان
جازان -وا�س
ق�صا�صا
�أ�صدرت وزارة الداخلية� ،أم�س ،بيا ًنا حول تنفيذ حكم القتل
ً
يف �أحد اجلناة مبدينة جيزان ،حيث �أقدم عبدالله بن علي بن حممد
الزبيدي "�سعودي اجلن�سية" على قتل عبداملح�سن بن حمود بن
�ضيف الله نا�صر "�سعودي اجلن�سية" وذل��ك ب�ضربه على ر�أ�سه
و�سقوطه على الأر�ض ووفاته.
وبف�ضل م��ن الله متكنت �سلطات الأم���ن م��ن القب�ض على اجل��اين
امل��ذك��ور و�أ���س��ف��ر التحقيق معه ع��ن توجيه االت��ه��ام �إل��ي��ه بارتكاب
جرميته وب�إحالته �إىل املحكمة �صدر بحقه �صك يق�ضي بثبوت ما

ق�صا�صا ،و�أيد احلكم من حمكمة اال�ستئناف
ن�سب �إليه واحلكم بقتله
ً
ومن املحكمة العليا ،و�صدر �أمر ملكي ب�إنفاذ ما تقرر �شرعً ا و�أيد من
ق�صا�صا باجلاين عبدالله بن علي
مرجعه ،وقد مت تنفيذ حكم القتل
ً
بن حممد الزبيدي "�سعودي اجلن�سية" �أم�س ،ب�إ�صالحية ال�سجون
مبنطقة جازان .و�أكدت وزارة الداخلية للجميع حر�ص حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني  -حفظه الله  -على ا�ستتباب الأم��ن وحتقيق
العدل وتنفيذ �أحكام الله يف كل من يتعدى على الآمنني وي�سفك
دماءهم وحتذر يف الوقت ذاته كل من ت�سول له نف�سه الإق��دام على
مثل ذلك ب�أن العقاب ال�شرعي �سيكون م�صريه.

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

ب��ع��ث خ����ادم احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين امللك
�سلمان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز �آل �سعود،
برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س �إلهام
حيدر علييف رئي�س جمهورية
�أذرب��ي��ج��ان ،مبنا�سبة ذكرى
ا�ستقالل بالده .و�أعرب

امل��ل��ك امل���ف���دى ،ع��ن �أ����ص���دق ال��ت��ه��اين و�أط��ي��ب
ال��ت��م��ن��ي��ات ب��ال�����ص��ح��ة وال�����س��ع��ادة ل��ف��خ��ام��ت��ه،
وحلكومة و�شعب جمهورية �أذربيجان ال�شقيق
اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد
بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع،

برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س �إل��ه��ام حيدر
علييف رئي�س جمهورية �أذربيجان ،مبنا�سبة
ذك��رى ا�ستقالل بالده.وعرب �سمو ويل العهد،
عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور
ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راج��ي�� ًا حلكومة
و�شعب جمهورية �أذربيجان ال�شقيق املزيد من
التقدم واالزدهار.

نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقب ً
ال..

ولي العهد يعلن إطالق مكاتب استراتيجية
لتطوير الباحة والجوف وجازان

الريا�ض -وا�س
�أعلن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية – حفظه اهلل –� ،إطالق مكاتب ا�سرتاتيجية لتطوير مناطق الباحة ،واجلوف،
وجازان  ،التي �ستكون نواة لت�أ�سي�س هيئات تطوير م�ستقب ً
ال ،بهدف تعظيم اال�ستفادة من املميزات الن�سبية
والتناف�سية لكل منطقة من املناطق الثالث� ،إ�ضافة �إىل تطوير البيئة اال�ستثمارية لتكون مناطق جاذبة
لال�ستثمار بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.

تعظيم االستفادة من المميزات النسبية والتنافسية للمناطق
تنمية �شاملة للمناطق

وي�أتي الإع�لان عن املكاتب اال�سرتاتيجية يف املناطق الثالثة يف �إط��ار اهتمام
�سموه الكرمي وحر�صه على �أن تطال التنمية ال�شاملة جميع مناطق ومدن اململكة
مبا يعود بالنفع على جميع املواطنني ،وخلق اقت�صاد مزدهر وجمتمع حيوي
لـوطن طموح .حيث �أكد �سموه �أن العمل قائ ٌم على ت�أ�سي�س مكاتب ا�سرتاتيجية
يف املناطق التي ال يوجد بها هيئات تطوير �أو مكاتب ا�سرتاتيجية ،بهدف تطوير
مناطق اململكة كافة بال ا�ستثناء.

ا�ستثمار املقومات التنموية

و�ستهدف هذه املكاتب اال�سرتاتيجية �إىل االهتمام بكل مكونات التنمية يف تلك
املناطق ،بحيث تركز على ا�ستثمار املقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة
لتحقيق �أعلى ا�ستفادة منها وحتويلها �إىل عنا�صر داعمة لالقت�صاد ،بالإ�ضافة
�إىل قيام املكاتب اال�سرتاتيجية يف املناطق الثالث ب�أعمال التطوير والتن�سيق
واملتابعة مع اجلهات احلكومية كافة ،للعمل على حتفيز و�إ�شراك القطاع اخلا�ص
يف تنمية املكونات املكانية بها.
ي�شار �إىل �أن �إطالق املكاتب اال�سرتاتيجية لتطوير املناطق الثالثة ،ي�أتي يف �إطار

تطوير البيئة االستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص

ر�ؤية �سمو ويل العهد لإحداث تنمية �شاملة وم�ستدامة يف جميع مناطق اململكة
من خالل تعظيم اال�ستفادة من امليزات الن�سبية لكل منطقة ،والتو�سع يف توفري
الفر�ص الوظيفية لأبناء جميع مناطق اململكة� ،إ�ضافة �إىل رفع ج��ودة احلياة
واالرتقاء باخلدمات الأ�سا�سية والبنى التحتية يف جميع مناطق ومدن اململكة.

الباحة من �أهم املناطق ال�سياحية

وتربز �أهمية منطقة الباحة بكونها من �أهم املناطق ال�سياحية يف اململكة� ،إذ �إنها
ت�ضم عدد ًا كبري ًا من الغابات ،وت�شتهر الباحة بغابة رغدان
ومنتزه القمع ومنتزه ال�شكران �إ�ضافة �إىل قرية ذي عني
الأثرية ،والعديد من القرى واحل�صون.

اجلوف منطقة تاريخية وخ�صبة

�أما منطقة اجلوف التي تتميز ب�أنها �أقدم مناطق اال�ستيطان
يف �شبه اجلزيرة العربية؛ �إذ �إن وجودها تاريخي ًا يعود
�إىل فرتة الع�صر احلجري القدمي ،كما �أنها تعد من �أخ�صب
املناطق الزراعية يف اململكة ،ويقع فيها مركز ب�سيطا الذي

يعد "�سلة غذاء اململكة" ،وتتميز باعتدال مناخها �صيف ًا ووفرة املياه اجلوفية
العذبة بها ،كما ت�شتهر منطقة اجلوف بزراعة �أ�شجار الزيتون ،وتنتج ما يقارب
( )%67من الإنتاج املحلي لزيت الزيتون يف اململكة.

جازان  ..ميزات اقت�صادية

وتزخر منطقة ج��ازان بالكثري من امليزات االقت�صادية يف القطاع اللوج�ستي،
والزراعي ،والرتاثي ،وي�ضم ميناء ج��ازان الذي يعد ثالث موانئ اململكة على
�ساحل البحر الأحمر من حيث ال�سعة ،كما �أنها متتاز بتنوعها
البيئي واملناخي ،وهي البوابة الرئي�سة جلزر فر�سان ،ومن
اجلانب الرتاثي حتت�ضن منطقة جازان �آثار ًا يرجع تاريخها
�إىل (� )8000سنة قبل امل��ي�لاد ،وتعد �إح���دى �أه��م املناطق
الزراعية يف اململكة �إذ تتميز بتنوع حما�صيلها الزراعية.
يذكر �أن �إع�لان �سمو ويل العهد عن املكاتب اال�سرتاتيجية
للتطوير يعك�س حر�ص �سموه الكرمي على حتقيق ال�شمولية
يف التنمية ،وبعد الإع�لان عن ا�سرتاتيجية تطوير منطقة
ع�سري حت��ت �شعار "قمم و�شيم" ،التي تهدف �إىل حتقيق
نه�ضة تنموية �شاملة للمنطقة.

التوسع في توفير
الفرص الوظيفية
ورفع جودة الحياة

كلمة

التنمية الشاملة
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات وه��ي��ئ��ات
ت��ط��وي��ر ط��م��وح��ة ت�شهدها
اململكة  ،ومتد �أ�شرعة البناء
وامل�����ش��اري��ع ال��ط��م��وح��ة يف
ك��اف��ة امل��ن��اط��ق ،ث��م��ار خري
ون��ه�����ض��ة مل�����س�يرة التنمية
احلديثة امل�ستدامة للوطن
بقيادته ال��ر���ش��ي��دة ،حفظها
الله ،وي�أتي اجلديد الواعد
يف �إع�لان �سمو ويل العهد
الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز� ،إط�ل�اق مكاتب
ا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر
مناطق الباحة ،واجل��وف،
وجازان  ،التي �ستكون نواة
ل��ت���أ���س��ي�����س ه��ي��ئ��ات تطوير
م�����س��ت��ق��ب�ل ًا ،ب��ه��دف تعظيم
اال���س��ت��ف��ادة م���ن امل��م��ي��زات
الن�سبية والتناف�سية لكل
منطقة من املناطق الثالث،
�إ���ض��اف��ة �إىل تطوير البيئة
اال�ستثمارية لتكون مناطق
جاذبة لال�ستثمار بال�شراكة
مع القطاع اخلا�ص.
�إن تقدم اململكة و�صدارتها
يف م������ؤ������ش�����رات ع����دي����دة
بالتناف�سية ال��ع��امل��ي��ة ،هي
ا�ستحقاقات مهمة لقفزات
ك���ب���رى ،ت���ع���ززه���ا ال���ي���وم
تناف�سية املناطق يف التنمية
املتقدمة ورف��ع الإ�سهام يف
هذا التطور ،ملا تتمع به كل
منطقة م��ن م��زاي��ا تناف�سية
يف ال���ت���ن���م���ي���ة وج���اذب���ي���ة
اال�ستثمار ،يف �إطار اهتمام
���س��م��وه وح��ر���ص��ه ع��ل��ى �أن
تطال التنمية ال�شاملة جميع
م��ن��اط��ق وم���دن اململكة مبا
ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى جميع
امل��واط��ن�ين ،وخلق اقت�صاد
م���زده���ر وجم��ت��م��ع ح��ي��وي
ل��ـ��وط��ن ط��م��وح ،والتو�سع
يف توفري الفر�ص الوظيفية
ورفع جودة احلياة.

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره دعم العالقات السعودية اإلسبانية
الصيني مجاالت التعاون

الريا�ض -وا�س

فيصل بن فرحان

ا�ستعر�ض الأم�ي�ر في�صل ب��ن ف��رح��ان ب��ن عبد الله
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ،يف ات�����ص��ال ه��ات��ف��ي� ،أم�����س ،مع
م�ست�شار الدولة وزي��ر خارجية جمهورية ال�صني
ال�شعبية وان���غ ي���ي� ،أوج����ه ال��ع�لاق��ات ال�سعودية

ال�صينية ،وجم��االت التعاون الثنائي بني البلدين
ال�صديقني ،كما بحث اجلانبان تطورات الأح��داث
الإقليمية والدولية واجلهود املبذولة ب�ش�أنها مبا
يعزز الأمن واال�ستقرار ،بالإ�ضافة �إىل مناق�شة �أبرز
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

بدء تمرين "المدافع األزرق "21 -

انطالق مناورات مركز الحرب الجوي الصاروخي

الريا�ض -البالد

انطلقت� ،أم�س ،يف قاعدة الظفرة اجلوية
بدولة االم���ارات العربية املتحدة ال�شقيقة
م���ن���اورات مت��ري��ن م��رك��ز احل����رب اجل���وي
ال�����ص��اروخ��ي  2021مب�����ش��ارك��ة ال��ق��وات
اجلوية امللكية ال�سعودية وعدد من الدول
ال�شقيقة وال�صديقة حيث ت�شارك القوات
اجلوية ال�سعودية مبنظومة طائرات (ف
 ١٥ا�س اي).
و�أو����ض���ح ق��ائ��د ال��ت��م��ري��ن العقيد ال��ط�يران
الركن عائ�ض بن �سعيد القحطاين �أنه جرى
اال�ستعداد والتجهيز للتمرين بكل احرتافية
وع��ل��ى �أع��ل��ى درج���ات ال�سالمة املتبعة يف
مثل ه��ذه التمارين وب��الإع��داد والتخطيط
املدرو�س واال�ستفادة من الدرو�س ال�سابقة
يف التمارين املماثلة  ،حر�ص ًا يف متثيل
ال��ق��وات امل�سلحة ال�سعودية خ�ير متثيل
وال��ظ��ه��ور ب��امل��ظ��ه��ر امل�����ش��رف ال����ذي يليق
مبكانتها العاملية  ،مفيد ًا �أن التمرين مر
بالعديد من املراحل � ،سبقها ت�شكيل فرق
العمل وما تبعها من اجتماعات حت�ضريية .
و�أف��اد العقيد القحطاين �أن التمرين يهدف
�إىل الرفع من م�ستوى اجلاهزية القتالية
ل���دى ال��ق��وات اجل��وي��ة امللكية ال�سعودية
 ،ودع��م�� ًا لأوا���ص��ر العالقة العملياتية بني
قواتنا اجلوية والقوات اجلوية امل�شاركة
 ،وب�ّي�نّ �أن التمرين ا�شتمل على العمليات

الريا�ض -البالد

ا���س��ت��ع��ر���ض وزي����ر ال���دول���ة ل��ل�����ش���ؤون اخل��ارج��ي��ة
ع�ضو جمل�س الوزراء عادل بن �أحمد اجلبري ،يف
الوزارة بالريا�ض� ،أم�س ،مع �سفري مملكة �إ�سبانيا
ل��دى اململكة ال��ب��اروا �إيرانثو ،العالقات الثنائية
بني البلدين ال�صديقني و�سبل دعمها وتطويرها،
بالإ�ضافة �إىل بحث امل�ستجدات الإقليمية والدولية
ذات االهتمام امل�شرتك .ح�ضر اال�ستقبال ،وكيل
ال�����وزارة ل��ل�����ش���ؤون ال��دول��ي��ة امل��ت��ع��ددة ال��دك��ت��ور
عبدالرحمن الر�سي.

اختتم حملة مكافحة العمى بالسنغال وواصل نزع األلغام في اليمن

مركز الملك سلمان يدعم النازحين في مأرب
والالجئين في األردن
م�أرب -عمان -دكار -وا�س

اجلوية امل�ضادة التي تنفذ �ضد قوات العدو
اجلوية و�أنظمة دفاعاته اجلوية والعمليات
اجلوية امل�ضادة الهجومية لتدمري قدرات
ال��ع��دو اجل��وي��ة  ،و�إخ��م��اد و���س��ائ��ل ال��دف��اع
اجل�����وي امل����ع����ادي وال��ع��م��ل��ي��ات اجل��وي��ة
التكتيكية و�ضرب الأهداف الأر�ضية املعادية
 ،والك�شف والتدمري ملواقع رادارات العدو،
واال�شتباك مع الطائرات املعادية املعرت�ضة
 ،والقيام بعمليات الهجوم الإ�سرتاتيجي
وعمليات الإ�سناد اجلوي للقوات الأر�ضية.
وبني �أن م�شاركة قوات جوية من عدة دول
يف التمرين ي�ساعد يف و�ضع �سيناريوهات
م�شابهة �إىل حد كبري ملا ميكن حدوثه على
�أر�ض الواقع  ،كما مُي ِّكن الأطقم اجلوية من
التوا�صل مع الأطقم اجلوية امل�شاركة مما
يك�سب اجلميع خربات عملية ت�سهم يف اداء
املهام على �أكمل وجه .

ك��م��ا ان��ط��ل��ق��ت �أم�������س م���ن���اورات ال��ت��م��ري��ن
البحري الثنائي املختلط «املدافع الأزرق -
 »21بني القوات البحرية امللكية ال�سعودية
والقوات البحرية الأمريكية يف الأ�سطول
ال��غ��رب��ي ،فيما �أك���د ق��ائ��د ال��ت��م��ري��ن ال��ل��واء
البحري الركن من�صور بن �سعود اجلعيد،
�أن املناورات التي ت�ستمر على مدى ع�شرة
�أيام ،تهدف �إىل تعزيز العالقات والتعاون
الع�سكري ورفع م�ستوى اال�ستعداد القتايل،
واجل��اه��زي��ة ب�ين ال��ق��وات البحرية امللكية
ال�سعودية وال��ق��وات البحرية الأمريكية،
وتبادل اخلربات يف جمال حماية املوانئ،
و�إزال���ة الأل��غ��ام على الياب�سة وحت��ت امل��اء،
�إ���ض��اف��ة �إىل الإ���س��ه��ام يف تطوير ال��ق��درات
الأمنية بحماية و�سالمة البحار واملمرات
املائية الإقليمية والدولية ،ل�ضمان حرية
املالحة البحرية يف البحر الأحمر.

يوا�صل مركز امللك �سلمان للإغاثة والأع��م��ال
الإن�����س��ان��ي��ة دع���م ال��ن��ازح�ين ون���زع الأل���غ���ام يف
اليمن وم�ساعدة الالجئني ال�سوريني يف الأردن
وم��ك��اف��ح��ة ال��ع��م��ى يف ال�����س��ن��غ��ال ،ف��ف��ي اليمن
وا���ص��ل امل��رك��ز تنفيذ م�شروع ت��وزي��ع املالب�س
للأ�سر النازحة يف حمافظة م�أرب ،ووزع �أم�س
الأول  2,500قطعة مالب�س يف خميم جميالن
للنازحني مبديرية م����أرب يف حمافظة م���أرب،
ا�ستفاد منها  1,250فتاة وامر�أة نازحة.
ومت ّكن م�شروع املركز "م�سام" لتطهري الأرا�ضي
اليمنية من الأل��غ��ام خ�لال الأ�سبوع الثاين من
�شهر �أكتوبر 2021م ،من انتزاع  1.274لغمًا
زرعتها ميلي�شيا احل��وث��ي يف خمتلف مناطق
اليمن ،منها  20لغمًا م�ضادًا للأفراد ،و 1.065
ل��غ��مً��ا م�����ض��ادًا ل��ل��دب��اب��ات ،و  186ذخ�ي�رة غري
متفجرة ،و 3عبوات نا�سفة.
وب��ذل��ك يرتفع ع��دد الأل��غ��ام امل��ن��زوع��ة يف �شهر
�أكتوبر �إىل  2.720لغمًا ،لي�صبح عدد الألغام
امل��ن��زوع��ة منذ ب��داي��ة م�����ش��روع "م�سام" حتى
الآن � 281أل ًفا و  321لغمًا ،زرعتها امليلي�شيات
احل��وث��ي��ة يف �أرج������اء ال��ي��م��ن حل�����ص��د امل��زي��د

م��ن ال�ضحايا الأب��ري��اء م��ن الأط��ف��ال والن�ساء
وك��ب��ار ال�����س��ن .ويف الأردن ق��دم امل��رك��ز ع��ددًا
من ال��وح��دات ال�سكنية اجل��اه��زة (الكرفانات)
لعدد من العائالت يف خميم الزعرتي لالجئني
ال�سوريني ،التي حتتاج مل�ساكن �إ�ضافية نتيجة
زيادة عدد �أفرادها.
كما د�شن املركز �أم�س الأول ,يف املخيم احلملة
التطوعية ال�ساد�سة التي ت�شتمل على تقدمي
اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة والتعليمية وال��ت��دري��ب��ي��ة،

وت�ستمر ملدة �أ�سبوع ،م�ستهدفة ما يقارب 800
م�ستفيد .ويف ال�سنغال اختتم املركز م�شروع
مكافحة العمى والأمرا�ض امل�سببة له املنفذ خالل
الفرتة من  8حتى � 15أكتوبر 2021م ،بالتعاون
مع رابطة العامل الإ�سالمي.
وك�شف الفريق الطبي التطوعي خالل احلملة
يف مدينة "فاتيك" على  3,500م�ستفيد و�أجرى
 358عملية لإزال���ة امل��اء الأب��ي�����ض ووزع 950
نظارة طبية.

متابعات
4

االثنني  11ربيع الأول 1443هـ املوافق � 18أكتوبر 2021م ال�سنة  91العدد 23470

رفع الملصقات وإلغاء التباعد الجسدي

أجواء إيمانية تحف المصلين بالمسجد الحرام

مكة املكرمة -البالد

�شهد امل�سجد احل��رام ،فجر �أم�س ،توافد �أع��داد
ك��ب�يرة م��ن امل�صلني واملعتمرين بعد املوافقة
الكرمية على تخفيف االح��ت�رازات ال�صحية،
و�إلغاء التباعد اجل�سدي ،وال�سماح با�ستخدام
كامل الطاقة اال�ستيعابية يف امل�سجد احل��رام،
و�أخ��ذ الت�صاريح ال�لازم��ة من خ�لال ا�ستخدام
تطبيق" اعتمرنا" �أو " توكلنا" لأخ��ذ مواعيد
ال�صالة �أو لأداء منا�سك العمرة.
و�أكد م�ساعد الرئي�س العام املكلف وكيل �ش�ؤون
امل�سجد احلرام الدكتور �سعد بن حممد املحيميد،
اجلاهزية التامة ال�ستقبال املعتمرين وامل�صلني
يف امل�سجد احلرام ،بكامل الطاقة اال�ستيعابية يف
ظل تطبيق الإجراءات االحرتازية ،حيث جندت
الرئا�سة مبختلف وكاالتها يف امل�سجد احلرام

ك��ام��ل طاقاتها الب�شرية والآل��ي��ة لتنفيذ خطة
العودة الكاملة ،من خالل منظومة متكاملة من

حملة بالرياض للكشف
المبكر عن سرطان الثدي

الإمكانيات واخلدمات التي ت�سخرها للمحافظة
على �سالمة قا�صدي امل�سجد احل��رام وت�سهيل

 41إصابة جديدة ..وتقليص حد التباعد في التعليم

متحدث الصحة :لقاح موديرنا
ذو كفاءة عالية في مواجهة التحورات
الريا�ض -البالد

البالد -يا�سر بن يو�سف

برعاية مدير عام ال�ش�ؤون ال�صحية
مبنطقة الريا�ض الدكتور ح�سن بن
علي ال�شهراين ،بد�أت �صحة الريا�ض
�أم�س تنفيذ حملة توعوية للك�شف
املبكر عن �سرطان الثدي والذي يُعد"
�أك�ثر �أن���واع ال�سرطان �شيوع ًا لدى
الن�ساء باململكة حيث تتزامن احلملة
مع فعاليات ال�شهر العاملي للتوعية
ب�سرطان ال��ث��دي (ال�شهر ال���وردي)
ال��ذي يقام يف �شهر �أكتوبر م��ن كل
عام.
و�أ���ش��ارت "�صحة الريا�ض" �إىل �أن
احلملة تهدف �إىل ت�شجيع الن�ساء من

عمر � 40سنة فما ف��وق على الك�شف
املبكر ملا له من �أهمية فهو الو�سيلة
الوحيدة الكت�شاف املر�ض يف مراحله
الأوىل التي ت�صل ن�سبة ال�شفاء فيها
�إىل �أك�ث�ر م��ن  .٪٩٥و�أ���ض��اف��ت �أن
�سرطان الثدي �أكرث �أنواع ال�سرطان
�شيوع ًا ويعترب ال�سرطان الأول عند
الن�ساء عاملي ًا  ،مبين ًة �أن �أك�ثر من
 ٪55من حاالت ال�سرطان يف اململكة
يتم �إكت�شافها يف م��راح��ل مت�أخرة،
حيث يعود ال�سبب الرئي�س لت�أجيل
الك�شف املبكر �إىل اعتقاد ال�سيدات
ب�أن عدم ظهور الأعرا�ض يعني عدم
وجود املر�ض.

ضبط معامل مالبس وأحذية
مقلدة وإغالق منشآت بجدة
جدة -البالد

وا�صلت �أمانة جدة حمالتها امليدانية
ل��ر���ص��د وم��ع��اجل��ة ال��ظ��واه��ر ال�سلبية
يف �أحياء البغدادية من خالل جوالت
رق���اب���ي���ة م��ك��ث��ف��ة ا���س��ت��ه��دف��ت م��ت��اب��ع��ة
الأ����س���واق حت�سني امل�شهد احل�ضري
يف ال���ط���رق وداخ�����ل الأح����ي����اء حيث
�أ���س��ف��رت اجل���والت ع��ن �ضبط �شقتني
يف �إح���دى العمائر القدمية بالنطاق
ا�ستخدمتا ل��ت��زوي��ر م��ارك��ات مالب�س
و�أحذية "�شهرية" حيث جرى م�صادرة
 15.000ال�صق بالإ�ضافة للمعدات
والأدوات امل�ستخدمة .و�أو�ضح مدير
عام ر�صد ومعاجلة الظواهر ال�سلبية
يف الأمانة املهند�س عمرو الدق�س� ،أن
مراقبي الأمانة �أثناء جوالتهم املكثفة
يف �أح��ي��اء "البغدادية" مت��ك��ن��وا من
�ضبط موقع خمالف عبارة عن عمارة

قدمية حيث جرى �ضبط �شقة بالدور
الأر����ض���ي ل��ت��زوي��ر الأح���ذي���ة امل��ق��ل��دة
با�ستخدام "املل�صقات" بهدف ت�سويقها
وبيعها يف ال�سوق املحلية على �أنها
�أ�صلية ال�صنع م�شري ًا �إىل �أن��ه جرى
�ضبط �شقة ب��ال��دور العلوي يف ذات
العمارة ميار�س فيها تزوير ماركات
عاملية على املالب�س وبع�ض ال�شعارات
ال��وط��ن��ي��ة و����ص���ور ر����س���وم م��ت��ح��رك��ة
م�ضيف ًا �أنه جرى م�صادرة  200قطعة
من املالب�س و�أدوات ت�ستخدم لعمليات
التزوير .من جهة �أخرى نفذت الأمانة
وبلديات املحافظات التابعة لها نهاية
الأ����س���ب���وع امل��ا���ض��ي 13.976ج����ول����ة
رقابية مع اجلهات املعنية وذلك ملتابعة
امتثال املن�ش�آت التجارية للإر�شادات
والتدابري االحرتازية ،والتي �أ�سفرت
عن �إغالق 79من�ش�أة خمالفة.

منا�سكهم وعباداتهم يف �أجواء روحانية و�آمنة
ومطمئنة .و�شدد املحيميد على �ضرورة التقيد

واالل���ت���زام م��ن جميع القا�صدين مب��ا ورد يف امل�صلون خالل �أدائهم �صالة الفجر الروحانية
بيان وزارة الداخلية من تعليمات .وا�ست�شعر الإميانية ،من خالل عودة ال�صفوف �إىل التكامل
واال�صطفاف جنبًا �إىل جنب ا�ستجابة لتنبيه
�إم��ام امل�سجد احل��رام على اال�ستواء والتقارب
بعد �أن طوت الرئا�سة �صفحة املل�صقات .و�أكد
وكيل الرئي�س العام للتفويج و�إدارة احل�شود
بالرئا�سة املهند�س �أ�سامة بن من�صور احلجيلي،
�أن��ه ومنذ بداية اجلائحة عملت الرئا�سة على
تطبيق عدد من الإج��راءات والتدابري الوقائية
للحفاظ على �سالمة قا�صدي امل�سجد احل��رام
وم��ن �أهمها مل�صقات التباعد اجل�سدي التي
وزع��ت يف كافة �أرج��اء البيت احل��رام ،حيث مت
يف البداية اعتماد املل�صقات على بعد مرتين ثم
مع منت�صف املرحلة الثالثة مت تقلي�صها �إىل املرت
ون�صف املرت.

�أك��د املتحدث الر�سمي ل��وزارة ال�صحة الدكتور
حممد العبدالعايل� ،أن املرحلة القادمة ،وبعد
تخفيف الإج���راءات ،تتطلب الرتكيز على وعي
املجتمع ،وم�س�ؤولية اجلهات واملواقع ومنظمي
الأن�شطة ،ويجب موا�صلة االل��ت��زام بالتدابري
الوقائية يف الأم��اك��ن املخ�ص�صة ،خا�صة و�أن
جائحة كورونا (كوفيد )19حول العامل ال تزال
قائمة .ودعا العبد العايل �إىل الإ�سراع باحل�صول
على �أخذ اللقاحات ملن ال يزال متخوف ًا �أو لديه
�أي ظ���روف منعته م��ن احل�����ص��ول عليها خ�لال
الفرتة املا�ضية ،م�ؤكد ًا �أن الأبحاث والدرا�سات
�أثبتت �أن لقاح موديرنا ذو كفاءة عالية ،و�أعلى
من �أمثاله من اللقاحات يف مواجهة التحورات
املثرية للقلق؛ ومن �أبرزها حتور "دلتا" ،منوه ًا
ب�أن اجلرعتني مهمتان جد ًا للحوامل يف جميع
مراحل احلمل ،وهي �آمنة وفعالة.
وطالب يف امل�ؤمتر ال�صحفي� ،أم�س ،بالإ�سراع يف
�أخذ اجلرعة التن�شيطية لبع�ض الفئات من ذوي
املخاطر العالية تخ�ص اجلانب املناعي كزارعي
الأع�ضاء �أو امل�صابني بالف�شل الكلوي املزمن،
و�سيتم التو�سع يف ذل��ك لأ���ص��ح��اب الأم��را���ض
املزمنة �أو كبار ال�سن �أو املمار�سني ال�صحيني،
م�شري ًا �إىل جتاوز عدد اجلرعات من لقاح كورونا
املعطاة يف اململكة  44مليون ًا و� 500ألف جرعة،
وقد ا�ستكمل التح�صني ما يقارب من  20مليون ًا
و� 600ألف �شخ�ص .وك�شف عن ت�سجيل  41حالة
جديدة بفريو�س ك��ورون��ا ( كوفيد � )19أم�س،

لي�صبح �إجمايل عدد احلاالت امل�ؤكدة يف اململكة
( )547931حالة ،واحل��االت الن�شطة ()2221
حالة ن�شطة ،واحلرجة ( )106حاالت.كما و�صل
عدد املتعافني يف اململكة �إىل ( )536947حالة
تعاف جديدة ،وعدد الوفيات
ب�إ�ضافة ( )47حالة ٍ
( )8763حالة ،ب�إ�ضافة ( )3حاالت وفاة جديدة.
وق��ال املتحدث الأمني ل��وزارة الداخلية العقيد
طالل ال�شلهوب :نحمد لله على احلالة ال�صحية
املطمئنة التي تنعم بها بالدنا ،وال�شكر للموىل،
عز وجل ،على ما ّ
من به على هذه البالد من قيادة
عظيمة ،ج�سّ دت الإن�سانية يف �أ�سمى �صورها
ومعانيها ،بعطاء عظيم ،لغاية نبيلة؛ حفاظ ًا
على الوطن و�إن�سانه ،وه��ا نحن اليوم نقطف
�أوىل ثمار هذه اجلهود املباركة ب�صدور املوافقة
الكرمية على تخفيف االحرتازات ال�صحية ،مبين ًا
�ضبط  22746خمالفة ل�ل�إج��راءات االحرتازية
وال���ت���داب�ي�ر ال��وق��اي��ة خ�ل�ال الأ���س��ب��وع
امل���ا����ض���ي ،وق����د مت ال��ت��ع��ام��ل معها
وات��خ��اذ الإج����راءات النظامية
حيالها.
وا�ستعر�ض املتحدث الر�سمي
ل��ل��رئ��ا���س��ة ال���ع���ام���ة ل�����ش���ؤون
امل�سجد احل��رام وامل�سجد
النبوي هاين ح�سني
ح���ي���در اجل���اه���زي���ة
ال�������س������ت������ق������ب������ال
امل����ع����ت����م����ري����ن
وامل���������ص����ل��ي�ن

والزائرين بكامل الطاقة اال�ستيعابية للحرمني
ال�شريفني ،وخطة ا�ستقبال املعتمرين وامل�صلني
يف احلرمني ال�شريفني ،وما �أعدته الرئا�سة من
خدمات مقدمة و�إجراءات احرتازية لتهيئة املناخ
التعبدي الالزم للمعتمرين وامل�صلني باحلرمني
ال�شريفني �إث���ر ���ص��دور امل��واف��ق��ة ال��ك��رمي��ة على
تخفيف االحرتازات ال�صحية وا�ستخدام الطاقة
اال�ستيعابية الكاملة للم�سجد احل��رام وامل�سجد
النبوي للحا�صلني على جرعتي اللقاح.
و�أك��د �أن العمرة وال�صالة يف امل�سجد احل��رام
وال�����ص�لاة يف ال��رو���ض��ة ال�شريفة يف امل�سجد
ال��ن��ب��وي وزي�����ارة ق�بر ال��ن��ب��ي �صلى ال��ل��ه عليه
و�آل��ه و�سلم تتطلب �إ�صدار ت�صريح من تطبيق
"توكلنا" للمح�صنني فقط بجرعتي اللقاح،
�أم���ا ال�����ص�لاة يف امل�سجد ال��ن��ب��وي فهي متاحة
للمح�صنني بجرعتي اللقاح مع �إبراز تطبيق
"توكلنا" ع��ن��د ال��دخ��ول ل�ساحات
امل�سجد النبوي ال�شريف.
و�أك������د امل���ت���ح���دث ال��ر���س��م��ي
ل�����وزارة ال�����ش���ؤون البلدية
وال��ق��روي��ة والإ���س��ك��ان �سيف
���س��امل ال�سويلم �أن���ه مت خالل
هذا العام تنفيذ �أكرث من
 5.350.000جولة
رق��اب��ي��ة مت���ت عرب
�أم��ان��ات املناطق
وال����ب����ل����دي����ات
ال��ت��اب��ع��ة لها،

حيث ج��رى �ضبط � 95أل��ف من�ش�أة خمالفة مت
�إتخاذ الإج���راءات الالزمة بحقها وفق الأنظمة
واللوائح املحددة.
و�أو�ضح �أن ال��وزارة تر�أ�س العديد من اللجان
اخلا�صة مبتابعة م�ستجدات فريو�س كورونا
التي انبثق منها  17جلنة تنفيذية بالتعاون مع
 10جهات حكومية حيث مت تنفيذ 6.450.000
زيارة رقابية على املن�ش�آت �أ�سفرت عن ر�صد �أكرث
من � 154ألف من�ش�أة خمالفة مت تطبيق ما يلزم
ب�ش�أنها .و�أ�شار �إىل ال�سماح ب�إقامة املنا�سبات يف
قاعات االحتفاالت وغريها مع مراعاة االلتزام
بال�ضوابط والربوتوكوالت ال�صحية التي �أقرتها
ال�صحة العامة ،مو�ضحً ا ال�سماح بتقدمي خدمة
التزيني الن�سائي ً
وفقا للربوتوكول املعمول به
ل�صالونات التجميل ،و�ضرورة الت�أكد من �إلتزام
احل�ضور باال�شرتاطات والربوتوكوالت.
م��ن جانبه� ،أو���ض��ح ا�ست�شاري الطب الوقائي
وال�صحة العامة بهيئة ال�صحة العامة "وقاية"
الدكتور عماد اليف املحمدي �أنه ما يزال تطبيق
التباعد وحت��دي��د الطاقة اال�ستيعابية م�ستمر
يف الأم��اك��ن التي ال ميكن ح�صر دخولها على
الأ���ش��خ��ا���ص مكتملي التح�صني مثل امل�ساجد
و�أ�سواق النفع العام ،م�شريًا �إىل �إلغاء ا�شرتاط
فح�ص احل��رارة عند املداخل والإكتفاء باحلالة
ال�صحية يف تطبيق توكلنا ،م���ؤك��د ًا ال�سماح
بتقلي�ص حد التباعد يف التعليم �إىل �30سم بني
ال��ط��اوالت ،و�إمكانية ا�ستخدام ال��واق��ي الطبي
اً
بدل عن الكمامة للمعلمني.

تعزيز مهارات موهوبات تعليم الرياض
الريا�ض -البالد

نفذت �إدارة املوهوبات ب��الإدارة العامة للتعليم
مبنطقة الريا�ض ور�شة عمل بعنوان« :ت�صميم
وحدة �إثرائية مقرتحة لتعليم املوهوبني وفق
منهجية ( )STEAMملدة ثالثة �أيام وذلك يف
معمل « الفاب الب « مبدار�س املناهج الأهلية.
وا���س��ت��ه��دف��ت ال���ور����ش���ة م�����ش��رف��ات وم��ع��ل��م��ات
امل��وه��وب��ات ومعلمات ف�صول امل��وه��وب��ات يف
املدار�س امللحق بها ف�صول املوهوبات ب���إدارة
تعليم الريا�ض وبلغ عددهن  ٢٥متدربة .وهدفت
الور�شة �إىل تعميق مفهوم تعليم ()STEAM
للموهوبني م��ن خ�لال توظيف م��ه��ارات القرن
 ٢١وع��ادات العقل املنتجة وت�صميم الوحدات

الإث��رائ��ي��ة وف��ق خطوات الت�صميم الهند�سي ،
والت�أكيد على �آل��ي��ات التقومي امل�ستخدمة يف
تعليم املوهوبني وفق منهجية (. )STEAM
و�أو�ضحت مديرة �إدارة املوهوبات الدكتورة
مها فالته �أن��ه بتنفيذ ور�شة العمل نتطلع �إىل
تطوير �أداء معلمات ف�صول املوهوبات يف �إعداد
وت�صميم الوحدات الإثرائية وفق هذه املنهجية
التعليمية حيث �أن تدري�س الطالبات املوهوبات
وفقها يعدهن للمرحلة القادمة يف احلياة من
كافة اجلوانب العلمية وال�شخ�صية واالجتماعية
من خ�لال تعزيز اكت�سابهن مل��ه��ارات القرن ٢١
وع����ادات العقل املنتجة ،وت�صميم ال��وح��دات
الإثرائية.

الرأي
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م�شوار

األمن الفكري  ..مسؤولية الجميع
الأفكار املتطرفة هذه املعلومات لل�سيطرة على عقول البع�ض
م��ن خ�لال ح�شوها باملعلومات اخل��اط�ئ��ة وال�سعي لإق�ن��اع
البع�ض بها ،حيث يهدف ذوو الأفكار املتطرفة للت�شكيك
يف قيم و�أخ�لاق املجتمع وعقيدته وثوابته املعتدلة لتمرير
�أفكارهم املتطرفة املت�شددة التي حتر�ض على �سفك الدماء
وت��روي��ع الآم �ن�ين وت��دم�ير املجتمعات ع��ن ط��ري��ق ا�ستغالل
الدين يف ذل��ك ،وللأ�سف تنطلي ه��ذه الأف�ك��ار على بع�ض
الذين يعوزهم الوعي ويتحولون �إىل �أدوات للعنف والقتل
والتدمري.
لقد ا�ضطلعت اململكة بخطوات كبرية على �صعيد تعزيز
الأمن الفكري من خالل �إعالء الدور الوقائي والعالجي مع ًا
لرت�سيخ املفهوم على �أر�ض الواقع ومن �أهم اخلطوات التي
قامت بها على �صعيد اجلانب الوقائي على �سبيل املثال ال
احل�صر �إقامة الفعاليات العلمية والثقافية وتطوير التعليم

الأمن الفكري هو �أ�سا�س ا�ستقرار املجتمعات والأمم ،وهو
ي�صوب �أهدافه للت�صدي للأفكار اخلاطئة املنحرفة من خالل
ت�ضافر العديد من اجلهات كالأ�سرة وامل�ؤ�س�سات التعليمية
وو��س��ائ��ل الإع�ل�ام واجل �ه��ات الأم�ن�ي��ة وغ�يره��ا ،وي�ستهدف
تر�سيخ فكر و�سطي معتدل وحماية عقول الأجيال النا�شئة
واملجتمع ككل جتاه الأفكار املتطرفة املخالفة التي ال تن�سجم
مع �سماحة الإ�سالم وعادات املجتمع و�أنظمته وقوانينه.
وق��د ع��رف البع�ض الأم ��ن الفكري ب ��أن يعي�ش النا�س يف
بلدانهم و�أوط��ان�ه��م وب�ين جمتمعاتهم �آم�ن�ين مطمئنني على
مكونات �أ�صالتهم وثقافاتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية،
وهو جانب رئي�سي و�ضروري يف حياة املجتمعات كما يعد
مقيا�س ًا على تطور الأمم وحت�ضرها.
�إننا نعي�ش يف ع�صر �أ�ضحت فيه املعلومات متاحة للنا�س
يف حلظات ب�شتى بقاع الأر���ض ،وقد يوظف من يحملون

ومكافحة الأمية وخدمة احلرمني ال�شريفني وتعمري امل�ساجد
وحفز العلماء واملفكرين واملثقفني على تقدمي منهج الإ�سالم
الو�سطي املعتدل وغريها� .أما على ال�صعيد العالجي للأمن
ال�ف�ك��ري فقد ا�ضطلعت اجل �ه��ات الأم�ن�ي��ة بعمليات ناجحة
�ضد اجلماعات الإره��اب�ي��ة وحمت املجتمع من م�شاريعهم
الإرهابية التدمريية ،هذا بخالف برنامج املنا�صحة الهادف
�إىل مكافحة الفكر املنحرف ا�ستناد ًا �إىل املنهج العلمي.
�إن تر�سيخ الأم��ن الفكري هو م�س�ؤولية وطنية على عاتق
اجلميع ولي�س ال��دول��ة وح��ده��ا ،فالكل مطالب يف موقعه
ب��الإ��س�ه��ام يف ه��ذا ال��واج��ب ال��وط�ن��ي امل �ه��م ،فامل�ؤ�س�سات
التعليمية ل �ه��ا دور ك �ب�ير يف ه ��ذا اجل ��ان ��ب ،ح �ي��ث ميكن
تفعيل دور املدار�س واجلامعات لت�ساهم يف تطور الفكر
الو�سطي املعتدل بعيد ًا عن الغلو والتطرف كما �أن الأ�سرة
واملجتمع لهما دور يف الرتبية ال�سليمة للأبناء من خالل

د .جواهر بنت عبد العزيز النهاري
@J_alnahari

دورات وحما�ضرات يقدمها املخت�صون والإع�لام ب�أنواعه
املختلفة مبا ميلكه من نفوذ وت�أثري على املجتمعات ،كل هذه
امل�ؤ�س�سات لها �أدوار كبرية يف �سبيل حتقيق التح�صني
الفكري لأفراد املجتمع وحتقيق الوحدة والتالحم وتوفري
الأر�ضية ال�صلبة لعملية بناء وتنمية الوطن.

باحثة وكاتبة �سعودية

مقتطفات
محمد لويفي الجهني

إبراهــيم العقــيلي

lewefe@hotmail.com

@ogaily_wass

ال تيأس وكن قوي ًا
"ال �أحد منا يخلو من �ضغوطات احلياة،
ف�ن�ح��ن نعي�ش ع�ل��ى �أر�� ��ض �أُ ِع� � � ّ�دت للبالء
واالب �ت�ل�اء ومل ي�سلم منها ح�ت��ى الأن�ب�ي��اء
ل��ذل��ك ال ت �ي ��أ���س ودع ك�ل�م��ات��ك وح��روف��ك
ت �خ �ت��ار م ��ا يف ق �ل �ب��ك وع �ق �ل��ك  ،ف��ال�ق�ل��وب
�شواهد ولها لغة الأنقياء،
وال حت��زن ان �أ� �س��ا�ؤوا فهمها ،فنحن يف
ال��دن �ي��ا وال �ت��ي ال تخلو ع ��ادة م��ن احل�سد
واحلا�سد واملح�سود ومل ي�سلم �أح��د من
ذلك غالبا بالإ�ضافة ايل تنوع يف القدرات
والآراء والأف��ك��ار والأ� �س �ل��وب وال �ف��روق
ال �ف��ردي��ة ،ل��ذا ع����ش ك ��وردة جميلة ونخلة
با�سقة حتتاج االعتناء واالهتمام والتطوير
وال�سقيا بجمال �أخالقك وعلمك و�أفكارك
ف �ق��د جت��د م��ن ي�ع�ج��ب ب �ه��ا وي���س�ت�ظ��ل بها
وتوافق �أفكارك افكاره فالرواح تتوافق
م��ع بع�ضها البع�ض وتتنافر م��ن �آخ��ري��ن
أي�ضا ،لذلك ا�ستمر يف احالمك
بدون �سبب � ً
ف��اال��س�ت�م��راري��ة واال� �ص��رار وال�ت�ح��دي مع
النف�س بداية طريق النجاح واالم��ل مهما
واجهتك من �صعوبات وحتديات  .لذا كن
�شكرا ملن التم�س لك
�أنيقا بحروفك وق��ل
ً
قدر �أو�ضاعك
العذر قبل ان نعتذر  ،وملن ّ
عيوبك
قبل ان ت�شرحها  ،وملن �أحبك رغم ُ
وعفا الله عنا وعن من �آذانا ،وقال فينا ما
لي�س فينا.
ويف النهاية ت ��أك��د وك��ن على يقني �أن ��ه ال
ت�ضرك تف�سريات الآخرين جتاه ت�صرفاتك
لقبحوها،
جلملوها ،ولو رغبوا ّ
فلو �أرادو ّ
�إع �م��ل ك � َّ�ل ��ش��يء ل��وج��ه ال�ل��ه ت�ع��اىل وات�ب��ع
املثل القائل :خذ ما �صفا واترك ما تكدر.
وت��وك��ل وا�ستعن بالله وق��ل دائ �م��ا وردد
ب�سم ال�ل��ه ال��ذي ال ي�ضر م��ع ا�سمه �شيء
يف االر���ض وال يف ال�سماء وه��و ح�سبي
ونعم الوكيل ي�سخر يل االر�ض ومن عليها
ويدبر يل الأم��ور ف�إنني بدونه �سبحانه ال
�أ�ستطيع التدبري.

توفيق الربيعة

نايف جابر البرقاني
manjaber@gmail.com
@naifalbrgani

كانوا هنا و�أ�صبحوا هناك هي باخت�صار ما ت�شعر به القلوب
التي فارقت الأحبة موت ًا �أو فراق ًا �أو قطيعة  ،لكن هل عندما
�أ�صبحوا هناك وهم را�ضون وقلوبهم ميل�ؤها احلب واالحرتام
والر�ضا والت�سامح.
�شا�شة حياتنا واجهة ملا بداخلنا فلنعر�ض عليها �أجمل ما لدينا
فامل�شاهدون ال يهمهم التعقيدات التي بداخلنا .
ع�م��رك جم��رد رق��م �أم ��ام �إح�سا�سك ف�لا تكن حبي�س الأرق ��ام
وتن�سى �أن تعي�ش الأيام التي كونت تلك الأرقام .
النا�س ال يعنيها كم تعبت لتنجح  ،فهم مل يعرفوك �إال بعد جناحك
فال ترهق نف�سك مبحاولة تعريفهم كيف جنحت.
احلياة مدر�سة كانت املدر�سة جزء ًا منها فال تقلل من �ش�أن ما
علمتك �إياه احلياة فنجاحك بها هو النجاح وامل�ؤهل الذي تفخر

يف ظالل القانون
العن�صرية هي الأفكار واملُعتقدات وال َّت�صرفات الناجتة
مورثة مرتبطة بقدرات النا�س �أو طباعهم
ً
بناء على �أمور ّ
�أو عاداتهم ،وتعتمد يف بع�ض الأحيان على لون الب�شرة،
ال�سكن� ،أو العادات� ،أو اللغة� ، ،أما
�أو الثقافة� ،أو مكان ّ
االنحياز �أو التع�صب فهو احلكم امل�سبق يف مو�ضوع �أو
ق�ضية خا�صة �أو عامة ،واالنحياز ي ��ؤدي بالإن�سان �إىل
القبول �أو ع��دم قبول �صحة ادع��اء م��ا ،لي�س ب�سبب قوة
االدعاء وم�ؤيداته وبراهينه ،بل لأن هذا االدعاء ال يالئم
معتقداته و�أفكاره امل�سبقة  ،وي ��ؤدي العتماد وجهة نظر
واحدة .

ب��ه .القلب هو تلك امل�ضغة التي ي�صلح بها كل �شيء فاهتم به
ونظفه و�أحر�ص على �أال يدخله �إال من ي�ستحقه واخرج منه كل
ما يف�سده.
املال و�سيلة للحياة ولي�س احلياة فالله وحده من يكتب الرزق
لعباده ،فكن مت�أكد ًا ب�أن رزقك �سوف ي�أتيك وكل ما عليك �أن
"و ُه ِ ّزي ِ�إ َل� ْ�ي� ِ�ك بِ � ِ�ج� ْ�ذ ِع ال َّن ْخ َل ِة
تنه�ض للح�صول عليه من ب��اب َ
ُت َ�س ِاق ْط َع َل ْي ِك ُر َط ًبا َج ِن ًّيا" .
�أمنياتنا �أم��واج متالطمة منها ما هو يف البحار والآخ��ر يف
املحيطات والأجمل �أن نرفعها لرب ال�سموات ليتحقق لنا خريها
وي�صرف عنها �شرها� .أعمالنا مرتبطة بالنيات كل ما علينا �أن
ننوي حتقيقها ون�سعى لذلك بكل ثقة وثبات و�أمل فلكل �أمرئ
ما نوى.

التحول الشخصي

فاطمة نهار يوسف
@fatimah_nahar

ُيعد التحول االنتقال 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�لا ��ش��يء ثابت
ك��ل ��ش��يء ق��اب��ل للتحول وال�ن�م��و واالزده� ��ار او العك�س حتى
�شخ�صياتنا و�سلوكياتنا تتحول وتتغري
نعم تتحول �شخ�صياتنا ب�سبب ان �سلوكياتنا لي�ست ثابتة �أي�ض ًا
فهي تتغري ح�سب ما عا�صرناه يف مواقف االيام وح�سب اعمارنا
ومراحل حياتنا فلكل مرحلة �سلوكيات خمتلفة عن ما م�ضى
ويعود هذا اىل خربات احلياة التي اكت�سبناها من جتاربنا.
قد تتحول �شخ�صية الفرد منا بعد مرروه مبوقف ما او �صدمة
ما فتتحول �سلوكياته و ت�صرفاته وفق جتربته التي ظهرت بها
نقطة التحول وق��د تتغري �شخ�صية الفرد منا دون مواقف او
�صدمات وذلك حينما يقرر الفرد ان يتغري

ولكن هل ن�ستطيع القول ان الفرد تتغري �شخ�صيته تغري ًا جذري ًا
؟ ي�ستطيع الفرد منا تغيري منط حياته وافكاره وطرق تعاطيه
للأمور وامل�شكالت ا�ستناد ًا على اخلربات التي كان قد اكت�سبها
من ذاته او من االخرين يف حميطه
ان التحول ال�شخ�صي الذاتي امر يف غاية االهمية خا�صة حينما
جند ان حياتنا بد�أت ت�سري على وترية واحدة فهنا حتديد ًا يجب
علينا خ�ضخ�ضة افكارنا من جديد و ر�سم اخلطط من جديد.
ان من ا��س��رار التحول االيجابي وال�صعود هو اال�ستمرارية
واال�صرار على حتقيق االه��داف املن�شودة وموا�صلة املحاولة
وعدم انتهاء ال�شغف الدافع لنا قد نظن ان الفر�ص انتهت وان
�آمالنا ت�سربت منا ولكن ب�إمكاننا خلق فر�ص ج��دي��دة بتغري
افكارنا والرتكيز على التحول االيجابي الذاتـي.

كتبت منذ �أك�ث�ر م��ن عقد م��ن ال��زم��ان �أن "�أوىل
��س�م��ات اجل��دي��ة يف ال�ع�م��ل والإخ�ل�ا� ��ص ف�ي��ه هو
احل�ضور املبكر والبقاء على ذل��ك �إىل �أن يكون
نظام حياةٍ
ود�ستور عمل" ..وهذا كان ديدنه منذ
َ
َ
�أن ت��وىل العمل احل�ك��وم��ي ..فقد نقل جهات ٍ من
ال�سبات �إىل �أن تكون فاعلة يف امل�شهد ..وعندما
حاز الثقة ال�سامية وولج مبنى الوزارة �أول مرة..
ووطئت قدمه مكتبه الوزاري نظر من نافذة املكتب
باجتاه �شارع املطار القدمي فر�أى مبنى يتم ت�شييده
داخل �أ�سوار الوزارة لكنه "منعزل عن بقية مباين
الوزارة" ،لي�س�أل موظفي املكتب :ما هذا املبنى؟
قيل له �إنه "املكتب اجلديد لكم يا معايل الوزير"..
مل يعلق الوزير توفيق الربيعة غري �أنه اتخذ قرار ًا
�سماه زمال�ؤه "املكتب القدمي للوزير"
ب�أ ّال يرتك ما َّ
واملوجود يف مبنى الوزارة نف�سه ،ولن ينعزل عن
باقي زمالئه املوظفني؛ بل يريد �أن يكون بينهم..
وزاد :اجعلوا املبنى اجلديد لإدارة تقنية املعلومات
التي هي بحاجة ما�سة �إليه.
كان توفيق الربيعة �أول موظف يح�ضر �إىل الوزارة
 ،فهو ي�أتي قبل ال�ساد�سة والن�صف �صباحاً� ،أي
قبل ال�ب��داي��ة الر�سمية ل �ل��دوام احل�ك��وم��ي ب�ساعة
كاملة ،ف �� ّأي موظف حكومي ه��و توفيق الربيعة
مع حفظ الألقاب الر�سمية والأكادميية ..وبعدما
حقق جناحات فاقت التوقعات يف وزارة ال�صحة،
بخا�صة بعدما قاد "فريق ال�صحة" لو�ضع اململكة
يف مقدمة دول العامل يف التعامل مع �أكرب جائحة
�صحية تواجه العامل ب�أ�سره ..هاهو ينتقل اليوم
�إىل وزارة �أخرى مهمة هي وزارة احلج والعمرة،
ال �ت��ي ت��رن��و ب�شغف �إىل م��زي��د م��ن ال�ن�ج��اح��ات..
وم ��ؤك��د �أن ال��وزي��ر توفيق الربيعة م ��ؤه��ل لذلك
و�سيحقق ب�إذن الله تطلعات القيادة وم�ستهدفات
الر�ؤية قبل �أوانها ..فهنيئ ًا لوزارة احلج والعمرة
به وهنيئ ًا له بها وهو ي�سعد بخدمة حجاج بيت الله
احلرام وقا�صديه من كل مكان.
ك�م��ا �أن ال��وزي��ر اجل��دي��د لل�صحة امل�ه�ن��د���س فهد
اجل�ل�اج ��ل ل �ي ����س غ��ري �ب � ًا ع �ل��ى وزارة ال���ص�ح��ة
مت �إجن��ازه من جناحات
و�سيوا�صل البناء على ما ّ
�أ�سهم هو يف حتقيقها عندما كان نائب ًا للوزير..
وج��دي��ر مبوا�صلة ق �ي��ادة ال�ق�ط��اع ال�صحي حتى
حتقيق االنت�صار الكامل على اجلائحة.

نبذ التحيز والعنصرية
ول��ه ع��دة �أن� ��واع منها االق�ت���ص��ادي��ة :ك��ات�خ��اذ �سيا�سات
�أو م��واق��ف قانونية الع�ت�ب��ارات اقت�صادية� .أو الثقافية:
كتف�سري ملظاهر معينة من منطلق املفهوم الثقايف الذاتي.
�أو العن�صرية :ك�أخذ االحكام امل�سبقة بالن�سبة لأ�شخا�ص
بناء على اثنيته� .أو ح�سب اجلن�سية :ب�أخذ مواقف حمددة
بناء على جن�س ال�شخ�ص.
تت�سبب العن�صرية او االن �ح �ي��از وال�ت�ع���ص��ب مب�شاكل
كثرية على الفرد واملجتمع ب�سب�سب تفكريه ومعتقداته
وت�صرفاته وردة فعله مع االخ��ري��ن ،فتجعله غري متقبل
لوجهة نظر االخر ومتم�سك بقرارات فردية �أنانية وغري

مراعية.
ومن املالحظ �أن العن�صرية والتع�صب والت�شبث بالر�أي
من الأ�سباب الرئي�سية لن�شر العدائية يف املجتمع وهي
ال���ش��رارة الأوىل ال�ت��ي ق��د ينتج عنها ال�شجار ال��ذي قد
يتطور للت�شابك بالأيدي ،وقد ي�صل جلرائم القتل العمد �أو
�شبه العمد ،وكذلك هي من �أهم م�سببات امل�شاكل الأ�سرية
والزوجية التي قد تنتهي بالعنف �أو الطالق.
يجب على الفرد كبح وتثقيف نف�سه وجماهدتها للإن�صات
للطرف االخ��ر وحم��اول��ة فهمه وتقبل ف �ك��ره� ،أو اح�ترام��ه
على �أق��ل تقدير ،وع��دم الرغبة يف ال�سيطرة على االخرين

نجود عبد اهلل قاسم
@NUJOODQASSIM

واالن�صياع لهوى النف�س يف الردع والزجر وتقييم االخرين
و�إطالق الأحكام ال�شخ�صية عليهم بدون وجه حق.
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أشادوا ببناء مجتمع رقمي ..اقتصاديون لـ"

":

برنامج القدرات الرقمية يعكس
طموحات الريادة السعودية

العربية ال�سعودية �أن دخول
القاهرة  -حممد عمر
 2030دون مفردات حقيقية
�أج���م���ع اق��ت�����ص��ادي��ون �أن ال���ر�ؤي���ة
ف���إن��ه ال م��ك��ان للمت�أخرين
ال�سعودية  2030تعمل على رفع
وقد عملت الهيئة على خلق
القدرات يف جمال التحول الرقمي
���ش��راك��ات ا�سرتاتيجية مع
من خالل حتفيز اجلهات احلكومية
ع���دد م��ن ك�ب�رى اجل��ام��ع��ات
لتطوير منتجاتها الرقمية وبناء
وامل���ؤ���س�����س��ات الأك��ادمي��ي��ة
جمتمع رقمي يف اجلهات احلكومية
د .امين عبداملق�صود
�صالح عالم
املحلية والعاملية لتحقيق
حت��ق��ي��ق��ا ل��ل��ر���س��ال��ة ال���ت���ي ه���ى ب��ن��اء
ع���دة م�����س��ارات م��ن��ه��ا م�سار
وتعزيز القدرات الب�شرية الوطنية يف
القطاع الرقمي احلكومي  ،م�ؤكدين فى ت�صريحات "للبالد" القيادات الرقمية وم�سار املهارات الرقمية وم�سار التدريب
�أن جهود هيئة احلكومة الرقمية ت�سرع الأهداف وحتقيق االحرتايف وم�سار التدريب الإلكرتوين  ،وهو ما �أكد عليه
حمافظ الهيئة �أحمد بن حممد ال�صويان.
ريادة اململكة رقمي ًا على م�ستوى العامل.
فى البداية قال �صالح عالم خبري الت�شريعات االقت�صادية و�أ����ض���اف " ع�ل�ام " ت��ع��د هيئة احل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة اجلهة
�إن الأكادميية ال�سعودية الرقمية ومبادرة مهارات امل�ستقبل املخت�صة ب�أعمال احلكومة الرقمية واملرجع الوطني يف
�إحدى مبادرات وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات و�إحدى �ش�ؤونها� ،إذ تهدف الهيئة �إىل تنظيم �أعمال احلكومة الرقمية
اخلطوات ال�سعودية احلقيقية لرفع كفاءة املنظومة الإدارية وحتقيق التكامل بني اجلهات احلكومية و�صو ًال �إىل تبني
واحلكومية لتحقيق ر�ؤي���ة  2030وال��ت��ي �أدرك���ت اململكة وبناء القدرات الوطنية املتخ�ص�صة يف احلكومة الرقمية،

وامل�شاركة يف عملية �إع��داد الربامج التعليمية والتدريبية
املتعلقة بها و�إجراء الدرا�سات والبحوث يف املجال ذاته مع
ت�شجيع اال�ستثمار فيه.
وبذلك ف�إن هذه اخلطوة ت�ضاف �إىل ما تظهر ثماره عندما
حققت اململكة �إجنا ًزا عظيما يف جمال الأمن ال�سيرباين بعد
ح�صولها على املركز الثاين عامليًا من بني  193دولة واملركز
الأوىل يف الوطن العربي وال�شرق الأو�سط وقارة �آ�سيا وف ًقا
للم�ؤ�شر العاملي للأمن ال�سيرباين فقد قفزت ال�سعودية �أحد
ع�شر مرتبة عن عام  ،2018يف الت�صنيف اجلديد للم�ؤ�شر
العاملي للأمن ال�سيرباين وب�أكرث من �أرب��ع��ون مرتبة منذ
�إطالق ر�ؤية 2030حيث كان ترتيبها ال�ساد�س والأربعون
عامليًا يف ن�سخة امل�ؤ�شر لعام .2017
م�سرية التحول الرقمى
من جهته قال الدكتور �أمين عبد املق�صود �أ�ستاذ االقت�صاد
�أ�صبح التحول الرقمى من ال�ضروريات الأ�سا�سية للهيئات
واحلكومات وامل�ؤ�س�سات التى ت�سعى �إىل التطوير وحت�سني

خدماتها وت�سهيل و�صولها للم�ستفيدين ،وهو ال يعنى فقط
تطبيق التكنولوجيا داخ���ل امل���ؤ���س�����س��ات ب��ل ه��و برنامج
�شمويل كامل يرتبط بهذه امل�ؤ�س�سات ،ويراقب كيفية تقدمي
اخلدمه للمواطن امل�ستهدف جلعل اخلدمات تتم ب�شكل �أ�سهل
و�أ�سرع.
و�أ����ض���اف ع��ب��د امل��ق�����ص��ود �أن مت��ك�ين امل��واط��ن�ين م��ن جميع
الأعمار من الإ�ستفادة من التكنولوجيا ومن هنا قامت هيئة
احلوكمة الرقمية بالتعاون مع الأكادميية ال�سعودية الرقمية

 % 7منوا ب�صادرات االت�صاالت

المملكة الثانية عالميا في الجيل الخامس
الريا�ض -البالد

ح�صلت اململكة العربية ال�سعودية على
امل��رك��ز ال��ث��اين عامليا يف تغطية �شبكات
اجليل اخلام�س ،لـ  % 26.6من ال�سكان،
تلتها الكويت بن�سبة  ،% 26.3ثم جاءت
هونغ كونغ – املدينة الدولة – يف املرتبة
الرابعة عاملي ًا مع تغطية ربع ال�سكان فقط
ب�شبكات اجليل اخلام�س.
وبح�سب ت�صنيف ب��ي��اين �أع��دت��ه �شركة
�أملانية ،ت�صدرت كوريا اجلنوبية بـ 28.1
 %فقط م��ن ال�سكان ت�صل �إل��ي��ه��م تغطية
�شبكات اجليل اخلام�س حمتلة �صدارة
الرتتيب العاملي للدول بالن�سبة لتغطية
ه��ذا اجل��ي��ل م��ن ال�شبكات  ،فيما هبطت
الن�سبة للواليات املتحدة الأمريكية �إىل
.% 20.8
م��ن جهة ثانية حققت ���ص��ادرات قطاع
االت�����ص��االت �أك�ث�ر م��ن  2.76مليار ري��ال
م�سج ًال ارتفاعً ا بن�سبة  ،%7خالل الن�صف
الأول م��ن ال��ع��ام احل���ايل  ،مقارنة ب��ذات
الفرتة من العام املا�ضي 2020م.
وحت����ت ه���وي���ة ب���رن���ام���ج " � ُ���ص���نِ���ع يف
ال�سعودية" ،ت�شارك هيئة تنمية ال�صادرات
ال�سعودية ،يف معر�ض "جيتك�س" املقام
يف م��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ،وذل��ك
يف الفرتة من  21 - 17اكتوبر اجلاري،
مب�شاركة �أكرث من � 26شركة �سعودية يف
جمال تقنية املعلومات واالت�صاالت.
وت���أت��ي امل�شاركة انطال ًقا م��ن دوره���ا يف

ب�إطالق برنامج تطوير القدرات احلكومية الرقمية لدعم
القطاع احلكومى وحتقيق �أه��داف ور�ؤى  2030لتح�سني
م�سرية التحول الرقمى وحتقيق الهدف املن�شود من خالل
�إ�سرتاتيجية حم��ددة الأه��داف والآل��ي��ات ،لإح��داث نوع من
التمكني املعرفى الالزم لن�شر العلوم احلديثة و�إن�شاء بيئة
تعليمية غري منطية توفر خدمات التعليم املتميز ،ليكون
املوظفني قادرين على العمل والتعاون وا�ستك�شاف �أفكار
جديدة والإنطالق عرب كافة احلدود.

 86ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم
الريا�ض -البالد
�سجل برنامج "�سكني" من��و ًا يف �أع���داد الأ�سر
ال�سعودية امل�ستفيدة من خيا َري القر�ض العقاري
امل��دع��وم ل�����ش��راء ال���وح���دات ال�سكنية اجل��اه��زة
و"حتت الإن�شاء"  ,التي جتاوزت � 86ألف �أ�سرة
منذ بداية العام  2021حتى �شهر �سبتمرب ،منها
� 69,497أ���س��رة ا�ستفادت من القر�ض العقاري
املدعوم ل�شراء وح��دات جاهزة ،يف �إط��ار جهود
ال�برن��ام��ج لت�سهيل مت��لُّ��ك امل��واط��ن�ين ومتكينهم
من احل�صول على اخليارات ال�سكنية واحللول
التمويلية املتعددة التي تالئم رغباتهم ،بهدف
زيادة ن�سبة التملك �إىل  %70بحلول � 2030ضمن
م�ستهدفات برنامج الإ�سكان (�أح��د برامج ر�ؤية
اململكة .)2030
وي�أتي هذا العدد �ضمن �أع��داد الأ�سر امل�ستفيدة

التي �أعلن عنها الربنامج منذ بداية العام اجلاري،
وال��ت��ي جت���اوزت � 160أل��ف �أ���س��رة ا�ستفادت من
خمتلف احللول التمويلية واخليارات ال�سكنية
(البناء الذاتي ،الوحدات اجلاهزة ،حتت الإن�شاء،
الأرا�ضي) ,منها � 132,285أ�سرة �سكنت منازلها
حتى �سبتمرب املا�ضي ،وذلك �ضمن �إجراءات �سهلة
مي�سرة عرب موقع وتطبيق "�سكني".
ويقدم برنامج "�سكني" خيار القر�ض املدعوم
مل�ستفيديه ،بهدف متكني الأ���س��ر ال�سعودية من
متلك امل�سكن الأول من خالل تقدمي الدعم ل�شراء
الوحدات ال�سكنية التي يختارونها من م�شاريع
الربنامج حتت الإن�شاء �أو ال��وح��دات اجلاهزة،
ما يعطي الأ�سر امل�ستفيدة حرية اختيار املواقع
والت�صاميم ال��ت��ي تنا�سبهم وب���أ���س��ع��ار منا�سبة
وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم.

ارتفاع سوق األسهم مدعوما بتخفيف اإلجراءات
الريا�ض  -البالد

ترويج ال�صادرات الوطنية على ال�صعيد
الإق��ل��ي��م��ي وال���ع���امل���ي ،وت��وج��ي��ه ال��ق��وة
ال�����ش��رائ��ي��ة ن��ح��و امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات
ال��وط��ن��ي��ة م��ن خ�ل�ال امل��ع��ار���ض ال��دول��ي��ة،
اً
و�صول �إىل رفع م�ساهمة القطاع اخلا�ص
يف �إج���م���ايل ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي �إىل ،%65
ورف��ع ن�سبة ال�صادرات غري النفطية �إىل
نحو  %50من �إجمايل الناجت املحلي غري

النفطي بحلول عام 2030م.
ويعد برنامج " ُ�صنِع يف ال�سعودية"،
�أحد املبادرات الوطنية املنبثقة من برنامج
ت��ط��وي��ر ال�صناعة ال��وط��ن��ي��ة واخل��دم��ات
اللوج�ستية ،و�أط��ل��ق��ت��ه الهيئة يف �شهر
مار�س املا�ضي برعاية كرمية من �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان
ب��ن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س

جمل�س ال�����وزراء وزي���ر ال��دف��اع -حفظه
ال��ل��ه ،-وال���ذي ي��ه��دف ل��زي��ادة اال�ستهالك
املحلي وح�صة ال�سوق لل�سلع واخلدمات
املحلية ،وزي���ادة ال�����ص��ادرات ال�سعودية
غ�ير النفطية يف �أ���س��واق الت�صدير ذات
الأول��وي��ة ،وامل�ساهمة يف تعزيز جاذبية
القطاع ال�صناعي ال�سعودي لال�ستثمار
املحلي والأجنبي.

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

ا�ستمرارًا لدعم مبادرة توطني عقود
الت�شغيل وال�صيانة باجلهات العامة؛
وقعت هيئة كفاءة الإنفاق وامل�شروعات
احلكومية (�إك�سربو) مبقرها الرئي�سي
بالريا�ض  ،مذكرة تفاهم مع �شركة �آل
���س��امل ج��ون�����س��ون ك��ن�ترول��ز (ي����ورك)،
الرائدة يف توفري احللول املتكاملة يف
جم��االت التدفئة والتهوية والتكييف
والتربيد ،و�أنظمة ال�سالمة من احلريق
والأم�����ن ،ون��ظ��م �إدارة وال��ت��ح��ك��م يف
املن�ش�آت.
ومَ��� َّث���ل هيئة ك��ف��اءة الإن���ف���اق وامل�����ش��روع��ات احلكومية
(�إك�����س�برو) يف ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م امل��ه��ن��د���س تركي
بخاري ،نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع �إدارة الأ�صول
واملرافق ،بينما م ّثل �آل �سامل جون�سون كنرتولز (يورك)
الرئي�س التنفيذي للموارد الب�شرية الأ�ستاذ حممد عزت
�أبو غزالة ،وذلك بح�ضور عدد من م�س�ؤويل الطرفني.

وتق�ضي مذكرة التفاهم بتقدمي �آل �سامل جون�سون كنرتولز
(يورك)� ،ضمن �إطار م�س�ؤوليتها املجتمعية ،برامج ت�أهيلية
وتدريبية يف جمال التهوية والتكييف والتربيد ،ت�ستهدف
العاملني يف املجال من من�سوبي عقود الت�شغيل وال�صيانة
يف اجل��ه��ات ال��ع��ام��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل املهتمني م��ن ال��ك��وادر
الوطنية من اجلن�سني يف القطاع.
وث��مّ��ن املهند�س ت��رك��ي ب��خ��اري "�أهمية ق��ط��اع الت�شغيل

وال�صيانة يف ت�شغيل املن�ش�آت احليوية
ل��ل��ق��ط��اع��ات ال��ع��ام��ة؛ ويت�ضمن فر�ص ًا
وظيفية لل�سعوديني مواكب ًة مع �أهداف
ر�ؤي��ة  2030لرفع معدالت التوظيف ،
لذلك ُتركز مبادرة توطني عقود الت�شغيل
وال�صيانة باجلهات العامة على التو�سع
يف التدريب املهني ،وحت�سني جاهزية
الكوادر الوطنية لدخول �سوق العمل،
خ��ا���ص�� ًة يف ق��ط��اع ال��ت��ه��وي��ة والتكييف
والتربيد ،والذي يعد من �أهم القطاعات
االقت�صادية على م�ستوى اململكة.
من جانبه �أو�ضح �أبو غزالة �أن توقيع
مذكرة التفاهم مع (�إك�سربو) ي�أتي �ضمن �إطار امل�س�ؤولية
املجتمعية ل�شركة �آل �سامل جون�سون كنرتولز (ي��ورك)،
وواجبها الوطني يف دعم الكوادر ال�سعودية ،وتطوير
م��ه��ارات��ه��ا يف امل���ج���االت ذات ال��ع�لاق��ة ب��ق��ط��اع التكييف
والتربيد؛ وهو ما يُ�سهم يف حتقيق م�ستهدفات برنامج
"تنمية القدرات الب�شرية".

�شهدت �أ�سهم قطاعي التجزئة
وال�سياحة يف اململكة ارتفاعا
م��دف��وع��ة بتخفيف الإج����راءات
االح�ترازي��ة التي ب��د�أت الأح��د،
لتدعم ارت��ف��اع م���ؤ���ش��ر ال�سوق
ال�سعودية ،يف بداية التعامالت
ب��ن�����س��ب��ة  ،% 0.64م��وا���ص��ل��ة
حتقيق �أعلى م�ستوياته منذ عام
.2006
وارت��ف��ع��ت �أ���س��ه��م � 166شركة
مدرجة ،يف مقابل تراجع �أ�سهم � 23شركة مدرجة.
 ،فيما �شهدت �أغ��ل��ب الأ���س��ه��م يف قطاع اخلدمات
اال�ستهالكية ارتفاعا.
وبد�أت اململكة تخفيف االحرتازات ال�صحية ،وذلك
ب��ن��اء على م��ا رفعته اجل��ه��ات ال�صحية املخت�صة
ً
ونظرا للتقدم يف حت�صني املجتمع وتراجع عدد
حاالت الإ�صابة بفريو�س كورونا.
وتت�ضمن �إجراءات التخفيف عدم االلتزام بارتداء
الكمامة يف الأم��اك��ن املفتوحة ،فيما ع��دا الأماكن
امل�ستثناة ،مع اال�ستمرار يف االل��ت��زام بارتدائها

يف الأم��اك��ن املغلقة  ،و�إل��غ��اء التباعد وال�سماح
با�ستخدام كامل الطاقة اال�ستيعابية يف التجمعات
والأم��اك��ن العامة وو�سائل امل��وا���ص�لات واملطاعم
و�صاالت ال�سينما ونحوها ،بالإ�ضافة �إىل البدء
يف ا�ستقبال املعتمرين باحلرمني ال�شريفني يف مكة
املكرمة واملدينة املنورة بكامل الطاقة اال�ستيعابية
ملن �أكملوا جرعات اللقاح.
وقال اقت�صاديون �إن الأ�سهم التي ت�ستفيد من عودة
احلياة �إىل طبيعتها هي كل الأ�سهم التي تتعامل مع
الأف���راد ب�شكل مبا�شر ،م�ؤكدين �أن �سوق الأ�سهم
ال�سعودية تتجه �إىل ت�سجيل املزيد من املكا�سب.

إطالق مبادرة "المال العام أمانة"
الريا�ض -البالد
ُي��ط��ل��ق ال���دي���وان ال��ع��ام للمحا�سبة مم��ث�ًل�اً باملركز
ال�سعودي للمراجعة املالية وال��رق��اب��ة على الأداء
(ت��دري��ب) بعد غ��د الأرب��ع��اء  ،وبالتعاون م��ع هيئة
الرقابة ومكافحة الف�ساد  ,املرحلة الثانية من مبادرة
"املال العام �أمانة" ،التي ت�ستهدف من�سوبي اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة م��ن خ�ل�ال ع��ق��د جم��م��وع��ة م��ن ال��ل��ق��اءات
وور�ش العمل ينفذها عدد من املخت�صني واخلرباء
م��ن ال��دي��وان وهيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد يف
مقار اجلهات احلكومية وعلى مدار �أ�شهر متتالية،
للتوعية ب�أهمية املحافظة على املال العام.
وت�أتي هذه املبادرة لتح�سني دور العاملني يف القطاع

احل��ك��وم��ي للقيام مب��ه��ام و�أع��م��ال حماية النزاهة
ومكافحة الف�ساد يف الأج��ه��زة احلكومية بكفاءة
وفاعلية ،من خالل حت�سني دور املراجعة الداخلية،
وتفعيل الرقابة الداخلية ،وحوكمة العمليات املالية،
وتعزيز النزاهة وال�شفافية بجميع �أ�شكالها.
وكان املركز ال�سعودي للمراجعة املالية والرقابة ،
قد اختتم املرحلة الأوىل من هذه املبادرة يف �شهر
رم�ضان املا�ضي من خالل �سل�سلة من اللقاءات ّنفذتها
( )18جامعة �سعودية -عن بُعد -بالتعاون مع املركز،
وذلك برعاية ر�ؤ�ساء اجلامعات وبح�ضور عدد كبري
م��ن من�سوبي اجل��ام��ع��ات م��ن �أك��ادمي��ي�ين و�إداري�ي�ن
وطلبة جتاوز عددهم ( )3200م�ستفيد.
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خطف ونهب وإحراق للمحاصيل ..وإدانة أمريكية

الحوثي يرتكب أبشع الجرائم ويمنع وصول المساعدات للعبدية
عدن  -البالد

ارتكبت ملي�شيا احلوثي الإنقالبية �أب�شع اجلرائم بحق �سكان
مديرية العبدية يف م���أرب خالل ال�ساعات املا�ضية� ،إذ ك�شفت
منظمة حقوقية مينية ع��ن ق��ي��ام امليلي�شيا ب���أع��م��ال انتقامية
�ضد ال�سكان املدنيني بعد اال�ستيالء عليها ،مبينة �أنها تلقت
بالغات ت�ؤكد �أعمال عنف بحق املدنيني� ،شملت مداهمة املنازل
واخ��ت��ط��اف ع��دد م��ن اجل��رح��ى ون��ه��ب ممتلكات خ��ا���ص��ة ،منها
املركبات وحمتويات البيوت ،و�إح���راق املحا�صيل الزراعية،
بينما قتل احلوثيون طفال يبلغ من العمر  12عام ًا يف �إحدى
القرى.
وقالت منظمة حماية للتوجه امل��دين� ،إن ع�شرات الأ�سر فرت
من قراها وديارها �إىل حميط املديرية ،يف ن��زوح داخلي عرب
ال�شعاب والأودية ،ويف و�ضع م�أ�ساوي حيث �أ�صبحت الأ�شجار
والأكواخ م�ساكن له�ؤالء الفارين ،م�شرية �إىل �أن �إفالت املجرمني
من العقاب وعدم امل�ساءلة ميكنهم من ممار�سة جرائم �إ�ضافية
�أخ��رى بحق املدنيني ،مطالبة املجتمع ال��دويل بالتحقيق يف
جرائم احلوثيني مبناطق جنوب م�أرب.
وق��ط��ع��ت ميلي�شيا احل��وث��ي الإره��اب��ي��ة ���ش��ب��ك��ات االت�����ص��االت
والإنرتنت ب�شكل كلي على �سكان مديرية العبدية ،وفقا مل�صادر
حملية� ،أك��دت �أن ميلي�شيا احلوثي ق�صفت الأب��راج التي تزود
�شبكات االت�صاالت يف العبدية� ،سعي ًا منها �إىل التعتيم على
الو�ضع الإن�ساين يف املنطقة ،معربة عن خماوفها من تعر�ض
ع��دد من اجلرحى الذين كانوا يتواجدون يف مركز املديرية
للت�صفية اجل�سدية بعد اختطافهم من امليلي�شيا ،فيما حذر وزير
الإع�لام اليمني ،معمر الإري���اين ،من ارتكاب امليلي�شيا جرائم
وح�شية بحق ال�سكان يف العبدية ،م���ؤك��دا ارت��ك��اب ميلي�شيا
احل��وث��ي ج��رائ��م �إع����دام م��ي��داين وت�صفية للجرحى وتفجري

للمنازل واملباين احلكومية.
و�أ���ض��اف يف �سل�سلة ت��غ��ري��دات على "تويرت"� ،أن امليلي�شيا
ارتكبت �أعمال نهب للمحال التجارية ومعدات امل�ست�شفى ،بعد
اقتحامها مركز املديرية الواقع على �أطرافها ،وا�ستمرارها يف
ح�صار وق�صف  18قرية .وبينما ت�ستمر ميلي�شيات احلوثي

بفر�ض ح�صار على املدنيني يف مديرية العبدية مب����أرب ،يف
ان��ت��ه��اك لكل امل��ع��اي�ير وامل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة ،تتجدد املطالبات
والإدان����ات الدولية� ،أدان���ت وزارة اخلارجية الأمريكية عدم
�إي�صال امل�ساعدات الإن�سانية �إىل العبدية املحا�صرة ،متهمة
احلوثيني ب�إعاقة و�صولها لـ � 35ألف ميني يف العبدية ،مطالبة

احل��وث��ي�ين بفتح مم���رات �آم��ن��ة للمدنيني واجل��رح��ى ،مطالبة
احلوثيني بوقف هجومهم على م����أرب ،واالن�صياع للمطالب
الدولية و�إنهاء ال�صراع يف اليمن.
و�أدان املبعوث الأمريكي اخلا�ص �إىل اليمن ،تيم ليندركينغ،
الت�صعيد احل��وث��ي الأخ��ي�ر جت���اه حم��اف��ظ��ات م�����أرب و�شبوة

ترحيب دولي بخارطة حماية
التحول الديمقراطي بالسودان
اخلرطوم  -البالد

بينما ال تزال العا�صمة اخلرطوم �ساحة �سجال بني
جناحي احلرية والتغيري ،واملدنيني والع�سكريني
مع جتاذبات �أدت لأزمة خالل الأيام املا�ضية� ،أعلنت
الواليات املتحدة الأمريكية� ،أم�س (الأحد) ،ترحيبها
ب��خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق ال��ت��ي �أع��ل��ن��ه��ا رئ��ي�����س ال����وزراء
ال�����س��وداين ع��ب��دال��ل��ه ح��م��دوك لـ"حماية التحول
الدميقراطي" يف ال��ب�لاد ،ح��اث��ة جميع الأط���راف
املعنية على اتخاذ خطوات فورية وملمو�سة للوفاء
باملعايري الرئي�سية للإعالن الد�ستوري.
وق����ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الأم���ري���ك���ي" :الواليات
املتحدة ترحب بخارطة الطريق التي �أعلنها رئي�س
الوزراء ال�سوداين عبدالله حمدوك حلماية التحول
الدميقراطي ،وحتث جميع الأط��راف املعنية على
اتخاذ خطوات فورية وملمو�سة للوفاء باملعايري
الرئي�سية للإعالن الد�ستوري".
وو�ضع حمدوك اجلمعة املا�ضية ،خريطة طريق
مع الأط��راف ال�سيا�سية لإنهاء الأزم��ة ،م�شددا على
�أن خف�ض الت�صعيد واحلوار هما الطريق الوحيد
للخروج من الأزم��ة ،م�شددا على �أن �سلطات بالده

لن تتهاون �أمام حماوالت �إجها�ض الفرتة االنتقالية
عرب االنقالبات �أو التخريب ،الفتا �إىل �أنه اجتمع
مع كل الأطراف يف الفرتة املا�ضية بغر�ض معاجلة
اخل�لاف��ات .و�أك��د رئي�س ال���وزراء ال�سوداين على

�ضرورة البدء يف الإعداد لالنتخابات "فورا ودون
ت�أخري" ،الفتا �إىل �أن الأزم���ة ال�سيا�سية احلالية
ه��ي "�أخطر �أزم���ة ت��ه��دد االن��ت��ق��ال والبالد" ،الفتا
�إىل ���ض��رورة "الوقف ال��ف��وري للت�صعيد م��ن قبل

كل الأطراف" ،كما �أو�ضح �أن احلكومة ت�سعى �إىل
توافق بني مع�سكر االنتقال الدميقراطي لتحقيق
�أهداف الثورة.
وج����اء خ��ط��اب ح���م���دوك يف ظ���ل م��ط��ال��ب��ة بع�ض
امل�����س���ؤول�ين وامل��واط��ن�ين بحل احل��ك��وم��ة ،لتجاوز
الأزم���ة احل��ال��ي��ة ،غ�ير �أن رئي�س ال����وزراء ك��ان له
ر�أي �آخ��ر بطرح خارطة طريق للم ال�شمل و�إنهاء
الأزم���ة ،لي�أتي الت�أييد الأمريكي حماية لالنتقال
الدميوقراطي يف ال��ب�لاد ،م���ؤك��دة دعمها لالنتقال
امل��دين ب�شكل ك��ام��ل ،كما �أ���ش��ارت �إىل دعمها عمل
امل���ؤ���س�����س��ات االن��ت��ق��ال��ي��ة ،وال���ب���دء يف التح�ضري
لالنتخابات .وت�سعى بع�ض القوى املعادية للثورة
لإف�شال احلكومة احلالية بقيادة تنظيم الإخ��وان،
وذلك بخلق الفتنة بني مكونات الفرتة االنتقالية،
بيد �أن ال�شعب ال ي��زال متم�سكا باالنتقال املدين
وال��و���ص��ول �إىل ال��دمي��وق��راط��ي��ة ب����أم���ان� ،إذ يقف
اجلميع �سدا منيعا �أم��ام ع��ودة الإخ���وان للم�شهد
ال�سيا�سي ،و�إن كانت بع�ض اخل�لاف��ات دب��ت بني
مكوين احلكم �إال �أن ال��ه��دف موحد وه��و حتقيق
احلرية وال�سالم والعدالة.

العراق ..فتح الطعون والصدر يؤكد تشكيل تحالفات وطنية

بغداد  -البالد

و�سط ترقب �سيا�سي لنتائج االنتخابات النيابية يف
ال��ع��راق ،يف ظل رف�ض كتل �سيا�سية لهذه النتائج
وت��زام��ن انت�شار �أم��ن��ي مكثف يف ب��غ��داد ،فتحت
مفو�ضية االنتخابات باب الطعون ،بينما �أكد تيار
ال�����ص��در �أن ال��ت��ه��دي��دات امل��وج��ه��ة للمفو�ضية غري
مقبولة.
وق��ال ع�ضو التيار ال�����ص��دري �أح��م��د الربيعي� ،إن
االعرتا�ض على نتائج االنتخابات العراقية يجب �أن
يكون �ضمن القانون ،م�شددا �ضرورة امتثال اجلميع
للقانون وال��د���س��ت��ور يف ال��ع��راق ،م�����ش�ير ًا �إىل �أن
عواقب عدم االمتثال للقانون �ستكون وخيمة على
العراقيني .ولفت �إىل �أن القوى ال�سيا�سية العراقية
ت�سري نحو تفاهمات لت�شكيل احلكومة ،كا�شفا �أن
املفو�ضية العراقية تو�صلت �إىل النتائج النهائية وال
جمال لل�ضغط عليها .و�أ�ضاف "ما من طرف له احلق
بال�ضغط على املفو�ضية العراقية لالنتخابات".
و�أ�شار �إىل �أن تيار ال�صدر يرتقب �صدور النتائج
النهائية لأن��ه��ا �ستحدد بو�صلة ت�شكيل احلكومة
ال��ع��راق��ي��ة ،خ�صو�صا و�أن النتائج �شبه النهائية
�أظهرت تقدم حتالف "�سائرون" املدعوم من مقتدى
ال�صدر ،فيما �أك��دت مفو�ضية االنتخابات العراقية
�أن��ه��ا مل ت��ت��ع��ر���ض لأي ���ض��غ��ط خ�ل�ال اال�ستحقاق
االنتخابي ،وذلك بعد حديث حتالف الفتح اخلا�سر
يف االنتخابات عن ردة فعل قوية للتحالف موازية
لإعالن النتائج النهائية.
من جهته� ،أعلن زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر،
ق��ب��ول��ه ب���ق���رارات املفو�ضية ون��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات

لبنان ..حزب اهلل يهدد
مسؤولين والجيش ينتشر
بريوت  -البالد

�أطلق حزب الله تهديدات جديدة بحق
م�����س���ؤول�ين ي��ق��ف��ون يف ���ص��ف قا�ضي
التحقيق بجرمية املرف�أ القا�ضي طارق
البيطار ،وتوعدهم باملحا�سبة على ما
ح��دث اخلمي�س املا�ضي يف الطيونة،
على الرغم من �أن عنا�صر احلزب هم من
ت�سببوا يف الفو�ضي والدمار والقتل.
وزع���م ال��ن��ائ��ب يف ال�برمل��ان اللبناين
 ينتمي حل���زب ال��ل��ه  -ح�سن ف�ضلال��ل��ه �أم�����س (الأح������د)� ،أن م�����س���ؤول�ين
كبار حر�ضوا وخططوا وق��رروا ن�شر
املجموعات و�أطالق النار يف الأحداث
التي وقعت يف منطقة الطيونة ،وذلك
لإب��ع��اد التهمة ع��ن عنا�صر ح��زب الله
الإرهابية.
م��ن ج��ه��ت��ه ،ق���ال ال��ب��ط��ري��رك امل���اروين
ال��ك��اردي��ن��ال ب�����ش��ارة ب��ط��ر���س ال��راع��ي
�أم�س� ،إنه ال يجوز لأي طرف يف البالد
�أن يلج�أ �إىل التهديد �أو العنف عقب
�أ�سو�أ �أعمال عنف �شهدتها البالد منذ
�أكرث من عقد .وقال" :ما من �أحد �أعلى
من الق�ضاء والقانون .يجب �أن نحرر

ال��ع��راق��ي��ة مهما ك��ان��ت ،مو�ضحا يف ت��غ��ري��دة على
"تويرت" �أم�س (الأح��د)� ،أن نتائج االنتخابات ال
ينبغي �أن ت��ك��ون م��ث��ار ًا للخالفات وال�����ص��راع��ات.
"ينع وي��ح��رم االقتتال وزع��زع��ة ال�سلم
و�أ���ض��اف مُ
والإ�ضرار بال�شعب وكرامته .االنتخابات يوم معك
وي��وم عليك ح�سب معطياتك و�أفعالك ونزاهتك"،
م�ؤكدا ال�سعي لت�شكيل حتالفات وطنية ال طائفية

وال عرقية وحتت خيمة الإ�صالح .وتابع "�سنكون
حكومة خدمية نزيهة ال تقدم امل�صالح ال�شخ�صية
على العامة".
�إىل ذلك� ،أو�ضحت مفو�ضية االنتخابات �أن ن�سبة
امل�شاركة يف االنتخابات بلغت  ،% 43مو�ضحة
�أن جم��م��وع امل��ق�ترع�ين جت���اوز  9.600ماليني
ناخب ،م�ؤكدة م�شاركة فرق دولية �أجنبية وعربية

ق�ضاءنا من التدخل ال�سيا�سي والطائفي
واحلزبي ،ولنحرتم ا�ستقالليته وفق ًا
ملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات" ،معربا عن
رف�ضه للعودة �إىل ما �سماه "التجيي�ش
الطائفي وت�سويات الرت�ضية واختالق
امللفات" ،م�ضيف ًا" :ال يجوز لأي طرف
�أن يلج�أ �إىل التهديد والعنف و�إقامة
ح��واج��ز ع�����ش��ائ��ري��ة ع��ل��ى الطرقات".
وعب البطريرك عن دعمه لدور اجلي�ش
رّ
اللبناين ،الفت ًا �إىل �أنه "جنح يف ح�صر
مواقع اال�شتباك ،و�أظهر �أن امل�ؤ�س�سة
ال�شرعية �أقوى من �أي قوة �أخرى".
من جهته� ،شدد وزير الدفاع اللبناين،
م��وري�����س ���س��ل��ي��م ،ع��ل��ى �أن م���ا ح��دث
مبنطقة الطيونة يف العا�صمة بريوت
ل��ن يتكرر ،م���ؤك��د ًا �أن ال��ق��وى الأمنية
منت�شرة ه��ن��اك .وفيما يخ�ص القرار
ح��ول القا�ضي البيطار امل�س�ؤول عن
حتقيق املرف�أ فاعترب �سليم �أن��ه يُتخذ
يف ال��ق�����ض��اء ول��ي�����س يف ال�����س��ي��ا���س��ة،
م�����ش��ددا ع��ل��ى �أن اجل��ي�����ش وم��دي��ري��ة
املخابرات ال يخ�ضعان ل�ضغوط متعلقة
بالتحقيقات.

 4مراحل إلخراج
المرتزقة من ليبيا
طرابل�س  -البالد

ملراقبة االنتخابات الت�شريعية يف عموم البالد.
و�أفاد ع�ضو الفريق الإعالمي يف املفو�ضية ،عماد
جميل ب���أن ال��ف��رق الدولية امل�شاركة يف مراقبة
�سري االنتخابات الربملانية هي من الأمم املتحدة،
واالحتاد الأوروبي ،واجلامعة العربية ،وامل�ؤمتر
الإ�سالمي وال�سفارات العربية والأجنبية داخل
العراق.

والبي�ضاء ،مندد ًا باحل�صار احلوثي الكبري على مديرية العبدية،
كما �أدان اال���س��ت��ه��داف املتعمد وامل��ت��ك��رر للمدنيني والأح��ي��اء
املدنية والنازحني يف حمافظة م���أرب بال�صواريخ البالي�ستية
وامل�����س�يرات ،وه���و م��ا ي��ع��ر���ض مرتكبيها للم�ساءلة ال��دول��ي��ة
لتحقيق العدالة ،م�شدد ًا على �ضرورة جتنيب املدنيني ال�صراع
واال�ستهداف ،و�أن هذه الأعمال تتعار�ض مع جهود ال�سالم يف
اليمن و�إيقاف احلرب.
م��ن جهته� ،أع��ل��ن اجلي�ش اليمني جت��دد امل��ع��ارك يف اجلبهة
اجلنوبية ملحافظة م���أرب وان��دالع مواجهات عنيفة يف مناطق
اجلوبة وملعاء بدعم من طائرات التحالف يف ا�ستهداف مواقع
مليلي�شيات احل��وث��ي حيث دم��ر ط�يران التحالف عربة مدرعة
و�أ�سلحة ثقيلة يف منطقة العقبة للميلي�شيات الإنقالبية التي
منيت بخ�سائر كبرية خ�لال امل��ع��ارك .وبالتزامن م��ع ا�شتداد
املعارك على اجلبهات طالبت �إدارة خميمات النازحني املنظمات
الأممية بتوفري االحتياجات الالزمة للنازحني من تلك املناطق.

�أع�����دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة الليبية
امل�����ش�ترك��ة " ،"5+5خ��ط��ة لإخ�����راج
القوات الأجنبية واملرتزقة من ليبيا،
بانتظار �إقرارها يف االجتماع املقبل.
وك�شفت و�سائل �إعالم ليبية ،تفا�صيل
اخل���ط���ة ال���ت���ي ت��ت�����ض��م��ن  4م���راح���ل،
تنظم العملية التدريجية واملتوازنة
وامل��ت�����س��ل�����س��ل��ة الن�����س��ح��اب امل��رت��زق��ة
واملقاتلني الأجانب والقوات الأجنبية
من الأرا�ضي الليبية ،مبينة �أن املرحلة
الأوىل من اخلطة تن�ص على �أن يقوم
كل طرف ب�سحب القوات الأجنبية من
نقاط التما�س �إىل �أخ��رى متفق عليها
يف مدينتني معينتني ،يف �إط��ار ت�أكيد
ح�سن النوايا والرغبة يف �إخالء ليبيا
م��ن امل��رت��زق��ة ،بينما تتمثل املرحلة
الثانية يف ا�ستدعاء مراقبني دوليني
�سيدخلون �إىل ليبيا ب�إ�شراف دويل
و�سيَعملون مع مراقبني حمليني على
تنفيذ اخل��ط��ة املو�ضوعة يف جنيف
والتي ت�ستلزم الإخالء ب�شكل تدريجي
ومتوازن ومتزامن ،يف خطوة القت

�إجماعً ا من قبل �أع�ضاء اللجنة� .أما
املرحلة الثالثة ،تن�ص على ال�شروع من
قبل املراقبني يف عملية ر�صد الأعداد
احلقيقية للقوات الأجنبية واملرتزقة
يف ليبيا وتوثيقها توثيق ًا �صحيح ًا،
بعيد ًا عن التقديرات ،حتى ي�شرع يف
و���ض��ع التفا�صيل املتبقية ل�ل�إخ�لاء.
وت�ضمنت املرحلة الرابعة والأخرية؛
ترحيل املرتزقة م��ن ليبيا على �شكل
دف��ع��ات متتالية ،وف��ق خ��ارط��ة زمنية
حمددة ،مل يُك�شف عن تفا�صيلها بعد.
ت��ل��ك اخل��ط��ة وال��ت��ي تنتظر �إق��راره��ا
ب�شكل ر���س��م��ي ،يف اج��ت��م��اع اللجنة
ال��ع�����س��ك��ري��ة امل��رت��ق��ب خ�ل�ال ال��ي��وم�ين
امل��ق��ب��ل�ين يف ل��ي��ب��ي��ا ،ن��وق�����ش��ت خ�لال
اج��ت��م��اع اللجنة الع�سكرية الليبية
الأخ�ير ،والذي ا�ست�ضافته بريطانيا،
يف � 12أك����ت����وب����ر اجل����������اري ،ع�بر
ال���دائ���رة امل��غ��ل��ق��ة ،ب��ح�����ض��ور ال�سفري
الأمريكي ريت�شارد نورالند وعدد من
ال�شخ�صيات الر�سمية لبع�ض ال��دول
املهتمة ب��ا���س��ت��ق��رار ليبيا وامل��ب��ع��وث
الأممي �إىل ليبيا يان كوبيت�ش.

متابعات
8

االثنني  11ربيع الأول 1443هـ املوافق � 18أكتوبر 2021م ال�سنة  91العدد 23470

تسريع إنجاز المشاريع
الحتواء تداعيات األمطار

جدة  -عبدالهادي املالكي  -مها العواودة

مع قرب مو�سم الأمطار بد�أت �أمانات املدن يف اململكة
من ت�سريع امل�شاريع اجلاري تنفيذها من ت�صريف مياه
الأمطار وا�ستكمالها.
م��ن جهتها �أع��ل��ن��ت �أم��ان��ة حمافظة ج��دة ا�ستعدادها
ملو�سم الأمطار احلايل 1443ه��ـ عرب ا�ستنفار اجلهود
وانت�شار ف��رق العمل وامل��ع��دات امل�شاركة يف تفعيل
اخلطة املو�سمية وتوزيع املهام واملعدات على البلديات
الفرعية ومراكز الإ�سناد ،للتعامل مع الآث��ار التي قد
تنجم عن الأمطار حال هطولها .وبينت جلنة الأمطار
الدائمة بالأمانة �أن الفرق امليدانية من عمال وم�شرفني
تعمل ع��ل��ى ف�ترت�ين �صباحية وم�����س��ائ��ي��ة ،ك��م��ا ج��رى
تخ�صي�ص املعدات والآل��ي��ات الالزمة وتوزيعها على
نطاق  19بلدية فرعية وعلى مراكز الإ�سناد للتعامل
مع �آثار الأمطار و�إزالة جتمعات املياه من الطرق التي
ال تغطيها �شبكة ت�صريف مياه الأمطار ال �سيما املواقع
احلرجة منها والتي مازالت اعمال ان�شاء �شبكات بها
حتت التنفيذ او الرت�سية.
كما توا�صل �أمانة حمافظة جدة ا�ستعداداتها ال�ستقبال
مو�سم الأم��ط��ار حيث جتهز لتنفيذ خم�سة م�شاريع
لت�صريف م��ي��اه الأم��ط��ار وتخفي�ض من�سوب املياه

ال�سطحية يف عدد من املواقع �شرق و�شمال وجنوب
املحافظة وت�شمل:
ح��ي طيبة -ح��ي احلمدانية -ح��ي ال��ه��دى وج��زء منالأج��اوي��د وج��زء من ال�سنابل- .طريق عابر القارات
وبع�ض املناطق املحيطة ب��ه .ويف ه��ذا ال�سياق �أكد
ح�سن ب�صفر ع�ضو املجل�س البلدي يف جدة �أن الأمانة
تقوم حاليا بالتن�سيق مع كفاءة الإنفاق ال�ستكمال دعوة
ال�شركات املتخ�ص�صة يف تنفيذ م�شروع لت�صريف مياه
الأم��ط��ار وتخفي�ض من�سوب املياه ال�سطحية ملنطقة
الفردو�س �شمال ابحر بقيمة تتجاوز  250مليون ريال
 ،الفتا �إىل �أن مدة تنفيذ امل�شاريع اخلم�سة �ستكون ما
بني  24و � 36شهرا لكل م�شروع.
وتابع بقوله :كما "توا�صل �أمانة جدة �أعمال تنفيذ
�ستة م�شاريع لت�صريف مياه الأمطار بالإ�ضافة مل�شروع
تخفي�ض من�سوب امل��ي��اه ال�سطحية �ضمن املرحلة
الأوىل بتكلفة �إجمالية تقدر ب��ـ  765مليون و 451
�أل��ف ري��ال ،والتي ت�أتي يف �إط��ار م�شاريع امل��ب��ادرات
�ضمن ر�ؤية اململكة 2030م ،وت�شمل( :م�شروع احلفر
النفقي لنفق ق�صر ال�سالم ( - )UP03م�شروع ال�شبكة
الفرعية لنفق ال�سالم – م�شروع حي املنار  -م�شروع
طريق احلرمني بحي النخيل  -م�شروع حي التي�سري

استشاري :الغاضبون يصابون
بالجلطات أكثر  6مرات عن غيرهم
جدة ـ جنود النهدي

ح��ذر ال��دك��ت��ور خ��ال��د النمر ا�ست�شاري
و�أ����س���ت���اذ �أم����را�����ض ال��ق��ل��ب وق�����س��ط��رة
ال�شرايني من االنفعال ال�شديد لأن��ه قد
ي�ؤدي �إىل حدوث جلطات يف القلب.
و�أك��د خالد النمر عرب ح�سابه الر�سمي
على موقع «تويرت» للتدوينات الق�صرية
�أن الأ�شخا�ص الذين ينفعلون بغ�ضب
���ش��دي��د مل��واق��ف ال��ت��وت��ر �أك ُ
��ث�ر عُ��ر�َ��ض ً��ة
جللطات القلب �ستة �أ�ضعاف عن غريهم.
و�أ�ضاف الدكتور خالد النمر يف تغريدة
منف�صلة � ،أن تناول الأ�شخا�ص الذين
تعدّوا الأربعني عامًا «الأ�سربين» ملنع
اجللطات� ،أم��ر غري �صحيح .و�أو�ضح
ال���دك���ت���ور خ���ال���د ال��ن��م��ر ع�ب�ر ح�����س��اب��ه
الر�سمي �أ َّن ه��ن��اك  8ع��وام��ل حل��دوث
جلطة القلب مرتبًا �إي��اه��ا م��ن الأق��وى
للأ�ضعف .وقال خالد النمر� ،إن ترتيب
العوامل التي ت�سبّب جلطة القلب من
الأق���وى اىل الأ���ض��ع��ف ،ي�شمل ارتفاع
الكولي�سرتول ،والتدخني ،وال�ضغوط
النف�سية واالجتماعية ،وع��دم التحكم
بال�سكري وال�����ض��غ��ط ،وع���دم ممار�سة
ال��ري��ا���ض��ة وع���دم ت��ن��اول اخل�����ض��راوات
وال��ف��واك��ه وال��ت��اري��خ ال��ع��ائ��ل��ي .وتابع
النمر� ،أ َّن ال��ت��اري��خ العائلي يعني �أن
ي��ك��ون لل�شخ�ص ق��ري��ب م���ن ال��درج��ة

الأوىل م�����ص��اب بجلطة يف ال��ق��ل��ب �أو
�ضيق ال�شرايني التاجية وعمره حتت
��� ٥٥س��ن��ة ل��ل��رج��ال �أو حت��ت � ٦٥سنة
للن�ساء .و�أو�ضح الدكتور خالد النمر،
عرب ح�سابه الر�سمي �أن �أغلب جلطات
القلب يف ال�شباب «حتت عمر الأربعني»
مكت�سبة ولي�ست وراثية.
و�أ���ش��ار خ��ال��د النمر �إىل �أ َّن العوامل
املكت�سبة مثل« :ارتفاع الكولي�سرتول،
ال��ت��دخ�ين ،ال�سكري ،ال�ضغط ،التوتر
النف�سي االجتماعي ،قلة الريا�ضة ،قلة
تناول اخل�ضراوات والفواكه».
و�أو�ضح خالد النمر �أ َّن احتمالية حدوث
جلطة القلب ت���زداد خم�سة �أ���ض��ع��اف،
يف ال�ساعتني التي تلي نوبة الغ�ضب
ال�شديدة .يف ال�سياق ذاته ن�صح الدكتور
خالد النمر عرب ح�سابه الر�سمي على
«ت��وي�تر»  ،املر�ضى امل�صابني بجلطات
القلب بتجنب العمل يف «ال�شيفتات
ال��ل��ي��ل��ي��ة» .ون�����ص��ح خ��ال��د ال��ن��م��ر بعدم
الغ�ضب ،قائال «�إن مل ت�ستطع فابتعد عن
املواقف التي تعرف ً
م�سبقا �أنها �ستفجّ ر
غ�ضبك لأن �صحتك �أهم من كل �شيء».
و�أك��د خالد النمر� ،أ َّن ارت��ف��اع الدهون
الثالثية ي�ضر القلب على املدى البعيد،
ً
قائال يف الوقت نف�سه« :لكنه �أقل خطر ًا
من ارتفاع الكولي�سرتول ال�ضار».

 م�شروع حي الأ�صالة  -بالإ�ضافة مل�شروع تخفي�ضمن�سوب املياه ال�سطحية يف ال�شوارع املت�ضررة مبدينة
جدة)"" .البالد" توا�صلت م��ع �أم��ان��ة حم��اف��ظ جدة
ح��ول معاناة �سكان حي احل���رازات ف�أو�ضحت انها
قامت مبعاجلة املواقع املت�ضررة كحلول عاجلة لرفع
ال�ضرر عن ال�سكان ،علما �أن ال�شوارع املتبقية مدرجة
�ضمن امل�شاريع امل�ستقبلية والتي �سيجري تنفيذها فور
توفر امليزانيات ال�لازم��ة .وفيما يخ�ص م�شكلة طفح
البيارات نود الإ�شارة �إىل �أن احلي غري خمدوم ب�شبكة
ال�صرف ال�صحي ،و�سيتم �إنهاء امل�شكلة بعد ا�ستكمال
منظومة ال�صرف ال�صحي مبدينة جدة من قبل اجلهة
املعنية .فيما ،ك�شفت �أمانة العا�صمة املقد�سة ممثلة يف
الإدارة العامة ل�شبكات ال�سيول عن اال�ستعداد امليداين
والتهي�ؤ للحالة املطرية ملو�سم الأمطار الفرتة القادمة
مب�شيئة الله تعاىل وذلك بتنفيذ العديد من امل�شاريع
يف مواقع خمتلفة بالعا�صمة املقد�سة وتنفيذ م�صدات
خر�سانية �أعلى ال�شعاب التي �سوف ت�سهم يف حماية
الأح��ي��اء وامل�ساكن وتخفيف م��ي��اه الأم��ط��ار املتدفقة
واملحملة بالأتربة وال�صخور بالإ�ضافة لتنفيذ العديد
من العبارات ال�صندوقية بعدد من الأحياء منها �أحياء
املنح خمططات ويل العهد �أرق��ام  8-7-6-5ب�أطوال

تتجاوز  9500م.ط �ست�سهم �أي�ض�أ يف حماية �سكان
هذه املناطق واملخططات والتي كانت تت�أثر يف موا�سم
الأمطار ال�سابقة و�أي�ضاٌ.
كما �أ�شارت امانة العا�صمة املقد�سة �إىل دعمها للبلديات
املرتبطة بتنفيذ العديد من م�شاريع درء �أخطار ال�سيول
مبحافظة اجلموم مبنطقة عني �شم�س ووادي غرثان
حيث قامات الأمانة بال�صيانة الدورية لعنا�صر �شبكات
ال�سيول ما يزيد عن � 500ألف م.ط بالعا�صمة املقد�سة
وامل�شاعر املقد�سة ويتم توزيع ف��رق ال��ط��وارئ �أثناء
وبعد هطول الأمطار للتدخل وقت احلاجة فها وخا�صة
يف املناطق التي ال يوجد بها �شبكات لت�صريف مياه
الأمطار.
كما قامت الإدارة العامة ل�شبكات ال�سيول بالتن�سيق مع
اجلهات ذات االخت�صا�ص ب�إعداد خطة الإدارة العامة
ل�شبكات ال�سيول وق��ت هطول الأم��ط��ار التي تت�ضمن
توزيع الآليات واملعدات وف��رق الطوارئ يف املناطق
احلرجة ويف نطاق البلديات الفرعية وامل�شاركة مع
اجلهات الأخ��رى ملواجهة احلالة املطرية �أثناء هطول
الأمطار وذل��ك مبتابعة �شخ�صية من قبل معايل �أمني
العا�صمة امل��ق��د���س��ة و���س��ع��ادة وك��ي��ل الأم��ي�ن للت�شييد
وال�صيانة لتذليل العقبات والتوجيه امليداين يف حينه.

ضوئية لما تم نشره.

نقل المعلومات
امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي للمركز الوطني
للأر�صاد ح�سني القحطاين قال :نحن
االن يف الثلث االول من ف�صل اخلريف
واج����واء اململكة متيل اىل االع��ت��دال
يف درج������ات احل�������رارة م���ع ف��ر���ص��ة
لتكون االم��ط��ار وال�سحب الركامية
ممطرة على املرتفعات اجلبلية كذلك
هناك انخفا�ض ملمو�س يف درج��ات
احل������رارة ع��ل��ى امل��ن��اط��ق ال�����ش��م��ال��ي��ة
م��ن اململكة وح��ائ��ل متتد اىل املدينة
املنورة وذلك ابداء من الأ�سبوع املقبل
وه���ذا االنخفا�ض م�ؤ�شر اىل دخ��ول
�أج���واء اململكة يف االع��ت��دال الن�سبي
يف درج��ات احل���رارة وذل��ك ا�ستعدادا
ل��دخ��ول ف�����ص��ل ال�����ش��ت��اء .ب�شكل ع��ام
�أج����واء اململكة ه��ذه الأي����ام م�ستقرة
ن�سبيا م��ع ت��ك��ون ال�����س��ح��ب امل��م��ط��رة
ع��ل��ى امل��رت��ف��ع��ات اجل��ب��ل��ي��ة .و�أ���ض��اف
القحطاين املركز لديه القنوات املتاحة
لنقل املعلومات �سواء كان عرب املوقع
الرئي�سي او ع�بر م��واق��ع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي وه���ي �أي�����ض��ا ي��ت��م العمل
عليها على مدار ال�ساعة وهناك تطبيق
ار����ص���اد م��ع��ن��ي مب��ع��ل��وم��ات الطف�س
والنظام االيل املبكر مفتوح للجمهور
وكذلك عرب الرقم  988وكذلك الن�شرات
التي تبث عرب و�سائل االعالم جميعها
ه��دف��ه��ا �إي�����ص��ال امل��ع��ل��وم��ات الدقيقة
وال�صحية للجمهور.

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

 30لوحة تترجم الوعي البيئي وطرق
العيش في معرض جاكس بالدرعية
البالد ــ خالد بن مر�ضاح

ت�سعى وزارة الثقافة �إىل تطوير الإمكانيات
وت���ع���زي���ز ال���ف���ر����ص وال�����ق�����درات يف ال��ق��ط��اع
ال��ث��ق��ايف ،م��ن خ�لال ب��ث ك��اف��ة ج��وان��ب ال�تراث
الثقايف ال�سعودي يف �أو�صال احلياة اليومية
للمواطنني وامل��ق��ي��م�ين ،مم��ا يجعلهم ينعمون
بحياة عامرة و�صحية .للثقافة مفهوم وا�سع،
و�أمن�س افتتحت وزارة الثقافة معر�ض بينايل
اجلنوب الدو ّ
يل للفن املعا�صر "بينال�سور" يف
ح��ي جاك�س بالدرعية حت��ت ع��ن��وان "�أ�صداء:
عامل بني التماثلية والتناظرية" ،بح�ضور املدير
ال��ع��ام بينال�سور ان��ي��ب��ال ُخ��زام��ي ،وج��م��ع من
الدبلوما�سيني والفنانني ال�سعوديني والعامليني.
وي�ستمر البينايل يف ح��ي جاك�س بالدرعية،
قبل انتقاله �إىل ق�صر ُخزام بجّ دة ابتدا ًء من الـ
 30من نوفمرب القادم ،وتتناول الأعمال الفنية
البيئيُ ،
وط ُر ٌق للعي�ش،
املحاور التالية :الوعي
ّ
وال�سيا�سة الف ّنيّة ،العبور والهجرات ،وت�ش ُّكالتٌ
متحوّلة ،حتت �إ���ش��راف القيّم الفني ديانا ب،
ِو ْ�شلر من الأرجنتني.
ويت�ضمن البينايل �أكرث من  30عم ًال لفنانني من
خمتلف جن�سيات العامل ،من بينهم خم�سة فنانني
�سعوديني هم ،مهند �شونو ،ولينا ق��زاز ،وعهد
العمودي ،وفلوة ناظر ،ودانية ال�صالح .وتتوزع
الأعمال على �أربعة حماور هي "يف املكان� ،إزاء

الزمان" ،و"جتاه الطبيعة والال متوقع" ،و"يف
الأ�ضواء والظالل" ،و"يف الو�ضع الب�شري".
ويعد بينال�سور بينايل ّ
للفن املعا�صر متعدّد
الأق��ط��اب ،حيث يعمل ك�شبك ٍة من التعاون بني
املتاحف واملراكز الثقافيّة واجلامعات يف جميع
�أن��ح��اء ال��ع��امل ،ان��ط�لاق�� ًا م��ن �أم��ري��ك��ا اجلنوبيّة
وبتوجه �إبداعي مفاهيمي حُ ّر ،يدعو �إىل �إعادة
التفكري يف املنطلقات الأ�سا�سية� ،سعي ًا �إىل
الإ�سهام يف خلق منطق جديد للتداول الف ّن ّي

والعاملي.
واالجتماعي على امل�ستويني املح ّل ّي
ّ
ّ
ومتت ّد �شبكته من جامعة تري�س دي فيربيرو
الوطنيّة ،يف بيون�س �آير�س� ،إىل جامعة الفنون
يف طوكيو ال��ي��اب��ان��ي��ة ،وك���ان االف��ت��ت��اح الأوّل
إقليمي
للبينايل يف ع��ام 2021م باملتحف ال ّ
للفنون اجلميلة يف �سالتا بالأرجنتني يف 8
يوليو ،عرب معر�ض بعنوان La Escucha
( y los Vientosال�سمع والرياح) ،وهو
م�ستمر يف تنقله حول العامل �إىل �أن ي�صل �إىل

حمطته الأخ�ي�رة يف دي�سمرب 2021م ،ومير
خالل هذه الرحلة باململكة العربية ال�سعودية
حيث ت�ست�ضيفه وزارة الثقافة يف حي جاك�س
بالدرعية وق�صر خزام بجدة.
وت��ع��د ه���ذه اال���س��ت�����ض��اف��ة ال��ث��ان��ي��ة للمملكة لـ
"بينال�سور" العاملي ،بعد �أن ا�ست�ضافته وزارة
ال��ث��ق��اف��ة يف ع���ام 2019م باملتحف ال��وط��ن��ي،
وذل����ك يف ظ���ل ح��ر���ص ال������وزارة ع��ل��ى ت��وف�ير
من�صات �إب��داع��ي��ة راق��ي��ة مل��ت��ذوق��ي ال��ف��ن��ون يف
اململكة ،وخلق فر�ص التوا�صل ب�ين املبدعني
ال�سعوديني ونظرائهم يف العامل ،لتعزيز التبادل
ال��ث��ق��ايف ال����دويل� ،إىل ج��ان��ب حتقيق �أه���داف
الإ�سرتاتيجية الوطنية للثقافة التي �شددت على
�أهمية متكني الفنانني واملبدعني ال�سعوديني
ودعمهم للو�صول �إىل املن�صات الدولية املهمة.

زمان
9
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 1384-2-15هـ

 1384-2-15هـ

 1380-8-22هـ

1385-2-12هـ

 1372-2-4هـ

المحياني في المدرج ...األهلي باألربعة يتألق!!
جدة -با�سم احلربي

10

�أخ���ي��را ت��ن��ف�����س ف���ري���ق الأه����ل����ي ال�����ص��ع��داء،
وا�ستطاع حتقيق �أول انت�صار له يف دوري ك�أ�س
الأم�ير حممد بن �سلمان للمحرتفني ال�سعودي،
ب��ع��د ال���ف���وز ال�����س��اح��ق �أم�����ام االت���ف���اق ب���أرب��ع��ة
�أهداف دون مقابل؛ حيث ظهر الفريق ب�أ�سلوب
وم�ستوى مغاير بعد فرتة التوقف داخل امللعب
وخارجه ،وقد لوحظ �أنه من �ضمن التغيريات

الإداري���ة والفنية ،عدم تواجد املدير التنفيذي
للفريق مو�سى املحياين بجوار م��درب الفريق
ها�سكي -كما جرت العادة يف اجلوالت املا�ضية؛
حيث �شوهد يف مدرجات امللعب.
وعلى امل�ستوى الفني� ،شهد اللقاء امل�شاركة
الأوىل ل��ل��م��ح�ترف ال��ت��ون�����س��ي اجل��دي��د حمدي
النقاز ،الذي ظهر مب�ستوى مقنع فنيا يف م�ستهل
م�شواره مع القلعة اخل�ضراء.
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يف ختام اجلولة  8من دوري املحرتفني

عاطف الأحمدي

ضمك يفرمل االتحاد ..والفتح يزيد جراح التعاون

الموركي  ..نمبر " " 1
حب ًا  ..حُ ب ًا ،ووفا ًء  ..بوفاء ..عاطي املوركي يُكرم ..
ومن �أعلى �سلطة ريا�ضية ،ويف املكان املُحبب جلميع اجلماهري
" امللعب ومدرجاته " .فال غرابة بالتكرمي فهذا ديدن قيادتنا
الر�شيدة .ومما ال�شك فيه �أن " عاطي " ي�ستحق و�أكرث فهو من
�ضحى بعمره وماله و�صحته ،وم��ازال يف خدمة الريا�ضة من
خالل مكانه الذي يفتخر ويتفاخر كقائد للم�شجعني
والرقم الأول والأيقونة احلقيقية للم�شجع الويف الذي ال حتلو
امل��درج��ات منه ،وال ُت��ط��رب �إال ب�صوته وحما�سه ،فاجلماهري
مبختلف ميولها تت�شرف ب�أن يكون " املوركي " قائدها " ورقم " 1
" يف قائمتها .فعاطي ،ورغم حبه لناديه الوحدة وانتمائه وع�شقه
لتفا�صيله ووفائه الدائم ملدرجه ودعمه وحتفيزه ،ولعل تقدميه
للمكاف�أة التي ح�صل عليها مع التكرمي لإدارة نادي الوحدة كدعم
منه �أكرب ال�شواهد على ذلك� ،إال �أنه مع كل مهمة وطنية جتده "
الأول " ح�ضور ًا " ..لي�س فقط على م�ستوى املنتخب الوطني،
فهذا واجب على اجلميع وهو يعلم ذلك جيد ًا ولكن حتى على
م�ستوى دع��م وت�شجيع الأن��دي��ة ال�سعودية امل�شاركة خارجي ًا،
واملمثلة للوطن فتجده مبادر ًا يف
احل�ضور والقيادة والتوجيه .فعاطي املوركي مدر�سة تخرج
منها �أوفياء املدرجات وتعلم فيها قادة الروابط؛
حتى �أ�صبح ما يقدمه منهاجا ي�سريون عليه وهم يفتخرون بذلك
وخ�صو� ًصا " كقدوة".
فمهما حتدثنا فلن تكفي ع�شرات ال�سطور ل�سرد امل�سرية ،فتاريخه
حافل وحا�ضره م�شرف وم�ستقبله طريق ي�سري عليه الأوفياء.
ويكفي عاطي فخر ًا �أنه �أتي وكافح وواجه ودر�س من باب ع�شقه
وحبه وانتمائه ،بعيد ًا عن �أي �أه��داف �أخ��رى ،فهو الرجل الذي
ي�صرف من جيبه اخلا�ص على كل املكونات واملبادر للدعم يف هذا
اجلانب ،ولعل القريبني منه يعلمون كافة تفا�صيل الأمور .فبهذه
املبادرة مل يكرم " عاطي " فح�سب ولكن كرمت جميع اجلماهري
بتكرمي " قائدها " ...ف�شكر ًا لوزير الريا�ضة على حر�صه و�شكر ًا
ملن ذكر و�أ�شار و�سلط ال�ضوء ،وحتديد ًا الإعالمي الرائع " تركي
العجمة " وجميع تركيبة برناجمه املميز .ختام ًا نعلم متام ًا �أن "
عاطي " قائد جميع املدرجات وعميدها ولكن يكفي الوحداويني
فخر ًا �أنه " وحداوي " ومنرب "  " 1فهم �أ�صحاب الأوليات وكفى.

@atif_alahmadi

سلبية بين الحزم والفيصلي
جدة  -هالل �سلمان
ت�صوير -في�صل �صالح -عبدالرحمن اخلزمي

وحقق الفتح فوزا كبريا على التعاون بنتيجة (-3
 )0حيث تقدم (النموذجي) بهدف الرنويجي غو�ستاف
ويخامي بر�أ�سية يف الدقيقة  ،27و�أ�ضاف الكرواتي
�إيفان �سانتيني الهدف الثاين بت�سديدة ي�سارية يف
�شباك ال�برازي��ل��ي كا�سيو �أجن��و���س ح��ار���س التعاون
(د  )35قبل �أن يعود ال�لاع��ب ذات��ه وي�ضيف الثالث
للنموذجي من ركلة جزاء يف الوقت بدل ال�ضائع من
زمن ال�شوط الأول.
ومل تتغري النتيجة يف �شوط املباراة الثاين؛ لريفع
الفتح ر�صيده �إىل  12نقطة ويبقى التعاون على نقاطه
الثالث يف قاع الرتتيب ،وهو الفريق الوحيد الذي مل
يتذوق طعم الفوز يف الدوري.
ويف الر�س ،انتهت مباراة احلزم والفي�صلي بالتعادل
ال�سلبي من دون �أه��داف لي�صبح ر�صيد كل منهما 10
نقاط مع فارق �أهداف مل�صلحة (العنابي).

تعادل االحت��اد مع م�ضيفه �ضمك (� )1-1أم�س يف
ختام اجلولة الثامنة من دوري ك�أ�س الأمري حممد بن
�سلمان للمحرتفني.
�أنهى االحت��اد ال�شوط الأول متقدما بهدف �صنعه
الربازيلي كورونادو ملواطنه رومارينيو الذي ا�ستغل
�سوء تعامل ال��دف��اع م��ع ال��ك��رة ،ف���أودع��ه��ا ال�شباك من
م�سافة قريبة يف الدقيقة  ،23ويف ال�شوط الثاين،
جنح �ضمك يف ت�سجيل هدف التعادل بر�أ�سية جنمه
الأرجنتيني زياليا (د  ،)54و�أهدر عبدالرحمن اليامي
بديل ك��ورون��ادو فر�صة حمققة �أم���ام امل��رم��ى لينتهي
اللقاء بالتعادل الذي رفع ر�صيد االحتاد �إىل  17نقطة،
و�ضمك �إىل .15

يف اجلولة  7من دوري" يلو" ..

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

تنطلق اليوم االثنني مباريات اجلولة ال�سابعة
من دوري « يلو» للدرجة الأوىل ،ب�إقامة �أرب��ع
مواجهات؛ �إذ يلعب هجر �ضد النه�ضة ،ويواجه
الأخ������دود اجل��ب��ل�ين  ،وي��ق��اب��ل بي�شة اخل��ل��ود،
وي�ست�ضيف ال�شعلة الدرعية.

الأخدود  VSاجلبلني

ويف جن��ران ،يلتقي الأخ��دود مع اجلبلني يف
م��ب��اراة مهمة للفريقني .الأخ���دود ي�أتي باملركز
الأخري بر�صيد  4نقاط وي�أمل يف نقاط املباراة
من �أجل التحرك من قاع الرتتيب .يف املقابل
اجلبلني ي�أتي خام�سا بر�صيد  9نقاط .خربة
و�إمكانات اجلبلني جتعله الأقرب خلطف الفوز،

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

جارديم :مواجهتنا مع
النصر تعتمد على الالعبين
الريا�ض -في�صل الرقيبة

هجر  VSالنه�ضة

يف الأح�ساء ،يواجه هجر نظريه النه�ضة ،يف
لقاء مهم للفريقني بعد النتائج املتوا�ضعة لهما يف
اجل��والت املا�ضية .هجر ميتلك  6نقاط باملركز
 ،15والنه�ضة لديه  7نقاط باملركز .13

مدرب بري�سبولي�س� :إمكانات الأندية
ال�سعودية �أعلى كثريا من الإيرانية

�إال �أن الأخدود لن يكون ند ًا �سه ًال.

الذي ي�أتي باملركز  19بر�صيد  4نقاط.

بي�شة  VSاخللود

ال�شعلة  VSالدرعية

ي�ستقبل بي�شة �ضيفه الأخدود ،يف لقاء ي�سعى
م��ن خ�لال��ه ال��ف��ري��ق��ان مل�����ص��احل��ة ج��م��اه�يره��م��ا؛
وال��ه��روب من ق��اع الرتتيب .بي�شة باملركز 18
بر�صيد  4نقاط وي�أمل بالعالمة الكاملة ليتقدم
يف �سلم الرتتيب ،وه��و نف�س الطموح للخلود

ويف اخل����رج  ،ي�ستقبل ال�����ش��ع��ل��ة ن��ظ�يره
ال��درع��ي��ة يف �أق����وى م��واج��ه��ات ال��ي��وم ن��ظ�� ًرا
للتناف�س الكبري بينهما .الفريقان ميتلكان
نف�س الر�صيد  9نقاط؛ لذا املباراة يتوقع لها
�أن حتفل بالندية والإثارة.

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com

�أكد املدير الفني لنادي الهالل ،الربتغايل جاردمي �أنه يتمنى�أن
ت��ك��ون اجل��م��اه�ير ح��ا���ض��رة بكثافة يف ك��ل ل��ق��اءات ال��ه�لال؛ لأن
جماهري ال��ه�ير لها ط��اب��ع مميز
يف الت�شجيع ال يقل عن الأندية
العاملية كـ"ليفربول" مثال.
وق����ال ج����اردمي ع��ن م��واج��ه��ه
ال��ن�����ص��ر يف ن�����ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي:
�ستكون م��ب��اراة ك��ب�يرة ،و�أرى
�أنها تعتمد على الالعبني ب�شكل
�أك��ب��ر م���ن امل����درب��ي�ن .و�أب�����دى
ج���اردمي اندها�شه ال�شديد من
�ضيق ال��وق��ت ب�ين رب��ع ون�صف
ن��ه��ائ��ي �أب���ط���ال �آ����س���ي���ا ،وق����ال:
ب�صراحة ه��ذا م��ن امل�ستحيالت يف �أي بطولة ك��ب�يرة �أن يكون
الفا�صل بني لقاءي ربع النهائي ون�صف النهائي يومان فقط .كنت
�أمتنى وقتا �إ�ضافيا للعمل .يجب �أن يف�صل بني املواجهات �72ساعة
على الأقل ،وهذا الكالم علمي ڤ�سيولوجيا ،ولي�س من اجتهادي.
�أما حممدي مدرب بري�سبولي�س فقال� :إن فريقه واجه الهالل الذي
قويا ً
فريقا ً
يعترب ً
جدا وبكامل جاهزيته ،كما �أن البنية التحتية
والإمكانات يف ال�سعودية �أعلى بكثري منها يف �إيران ،وهذا �سبب
رئي�س يف تفوق الأندية ال�سعودية على الأندية الإيرانية خالل
الفرتة الأخرية.

الصحاري يصعد لممتاز كرة الصاالت

الريا�ض -البالد

�صعد فريق ال�صحاري ر�سم ًيا �إىل الدوري املمتاز لكرة قدم ال�صاالت
للمو�سم الريا�ضي املقبل بعد فوزه ،على نظريه الزلفي .4-8
وجاء �صعود ال�صحاري �إىل الدوري املمتاز بعد ت�صدره املجموعة
الأوىل من مناف�سات دوري الدرجة الأوىل بر�صيد  9نقاط .وينتظر
ال�صحاري مت�صدر املجموعة الثانية يف مواجهة جتمع بينهما،
الثالثاء املقبل ،لتحديد بطل امل�سابقة ،بينما �سيلعب ال�سر �صاحب
امل��رك��ز ال��ث��اين م��ن املجموعة الأوىل م��ع �صاحب امل��رك��ز ال��ث��اين من
املجموعة الثانية لتحديد املت�أهل الثالث �إىل الدوري املمتاز لكرة قدم
ال�صاالت يف مو�سمه ال�سابع.
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":

خبراء االستثمار والتسويق الرياضي لـ"

الخبرة السعودية

ستجعل من نيوكاسل
أحد أفضل أندية العالم
جدة -با�سم حممد احلربي

�أعلن �صندوق اال�ستثمارات ال�سعودي يف
ال�سابع من �أكتوبر اجلاري ،عن �إمتام �صفقة
�شراء نادي نيوكا�سل يونايتد الإجنليزي ،يف
عملية ا�ستحواذ بن�سبة  %100على النادي
ال �ع��ري��ق ،م��ن خ�ل�ال جم�م��وع��ة ا�ستثمارية
يقودها �صندوق اال�ستثمارات العامة.
ويعترب نادي نيوكا�سل يونايتد� ،أحد �أ�شهر
الأن��دي��ة يف ك��رة ال �ق��دم الإجن �ل �ي��زي��ة؛ حيث

ميتلك تاريخا ممتد اجل ��ذور ،وجماهريية
غفرية؛ بحكم �أن��ه النادي الوحيد يف مدينة
نيوكا�سل �أبون تاين..
"البالد" ا�ستطلعت �آراء ع��دة خ�براء يف
جم��ال اال�ستثمار والت�سويق الريا�ضي عن
عملية ال�شراء واال�ستحواذ ال�سعودي على
النادي الإجنليزي ،وعن �أبعاد هذه ال�صفقة
وم��دى جناحها ونتائجها الإيجابية خالل
ال�سنوات املقبلة...

ضمن أهداف رؤية
المملكة 2030
يرى الدكتور من�صور
طالل الأن�صاري ،املهتم
ب �� �ص �ن��اع��ة ال �� �س �ي��اح��ة
وال�ت���س��وي��ق ب��الأح��داث
وال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات ب �ك �ل �ي��ة
ال �� �س �ي��اح��ة يف ج��ام�ع��ة
امل �ل��ك ع �ب��دال �ع��زي��ز� ،أن
من�صور الأن�صاري
�صفقة � �ش��راء �صندوق
اال� �س �ت �ث �م��ار ال �� �س �ع��ودي
لنادي نيوكا�سل الإجنليزي ب�شكل كامل ،تعد من
�أه��م ال�صفقات على م�ستوى اال�ستثمار يف جميع
املجاالت ،ولي�س فقط املجال الريا�ضي؛ حيث �إن هذا
ال�شراء ي�أتي يف وقت �إطالق �سمو ويل العهد الأمري
حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز للإ�سرتاتيجية
الوطنية لال�ستثمار ،التي ت�أتي يف �إط��ار حر�ص
�سموه ال��دائ��م واه�ت�م��ام��ه بتحقيق ر�ؤي ��ة اململكة
العربية ال�سعودية  2030بحكم �أن الإ�سرتاتيجية
تعمل على متكني ودعم االقت�صاد ال�سعودي ،فدخول
اململكة يف جمال اال�ستثمار الريا�ضي من خالل ناد
عريق ميتلك �شعبية جماهريية كبرية -يعترب النادي
ال��وح�ي��د يف مدينة نيوكا�سل -ت�ساعد �صندوق
اال�ستثمار على النجاح يف ال�سري بالنادي ،وحتقيق
�أرب��اح على امل�ستوى االقت�صادي واال�ستثماري،
وكذلك على م�ستوى بناء ال�صورة الذهنية للمملكة
العربية ال�سعودية؛ من خالل اال�ستفادة من النادي؛
كونه �أ�صبح ي�شكل عالمة جت��اري��ة �سعودية بعد
�شرائه بن�سبة  ،%100حيث �سي�ستفاد من ذلك يف
الإع�ل�ان والت�سويق لل�سياحة يف اململكة العربية
ال�سعودية ،من خالل فر�ص �إقامة �إحدى املباريات
ال �ك�برى ل�ل�ف��ري��ق يف �أح ��د امل���ش��اري��ع ال �ت��ي تنوي
اململكة تفعيلها خالل ال�سنوات املقبلة؛ مثل م�شروع
القدية؛ امل�شروع الرتفيهي والريا�ضي ال�ضخم،
حيث تعترب امل�شاريع ال�ضخمة داخل ال�سعودية هي
املنتجات ،ومن خالل هذا ال�شراء �سيتم الت�سويق
لهذه امل�شاريع ال�سياحية واالقت�صادية بطريقة
�صحيحة للمملكة.

البداية نحو شراء أندية أخرى

كفاءة كوادر صندوق االستثمار
م��ن جانبه ،ق��ال �سلطان �آل ال�شيخ الرئي�س
التنفيذي ل�شركة ن ��ادي ال �ه�لال اال�ستثمارية
ورئ �ي ����س جل�ن��ة اال��س�ت�ث�م��ار ال��ري��ا� �ض��ي بغرفة
الريا�ض :بال �شك نحن نعلم �أن خطوة �شراء
�صندوق اال�ستثمار ال�سعودي لنادي نيوكا�سل
الإجن�ل�ي��زي مل تكن فكرة �أو ق ��را ًرا مت اتخاذه
يف ليلة و�ضحاها؛ حيث �سبق ذلك عمل وخطط
مدرو�سة من قبل �أ�شخا�ص ميتلكون الكفاءة
العالية واخلربة الكبرية بفر�ص اال�ستثمار يف
ع��دة جم��االت؛ وم��ن �ضمنها املجال الريا�ضي،
ويكفي �أن يكون على ر�أ�س هرم هذا ال�صندوق
املميز� ،سمو ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان،
رئي�س جمل�س الإدارة ؛ فعندما يقع االختيار على

�أن��دي��ة ال �ع��امل خ�ل�ال ال���س�ن��وات
ناد ميتلك املوقع اجلغرايف اجليد،
اخل�م����س امل�ق�ب�ل��ة .ن�ح��ن نتحدث
وي�شارك يف �أق��وى دوري��ات العامل،
ع��ن ن��اد ميتلك الأر� ��ض اخل�صبة
ويف دولة تعترب من ال��دول الكربى
والعوامل امل�ساعدة على النجاح؛
يف ق��ارة �أوروب ��ا وال �ع��امل� ،سيكون
بحكم الأرقام التي قفز بها النادي
لكل هذه املعطيات �أثر �إيجابي كبري
من ناحية الإيرادات من  %20يف
خ�ل�ال امل��وا� �س��م امل�ق�ب�ل��ة؛ م��ن خ�لال
مو�سم � 2011إىل  %70يف مو�سم
العمل على ت�شغيل النادي بطريقة
�سلطان �آل ال�شيخ
 ..2020/2019هذه الأرقام خري
��ص�ح�ي�ح��ة م ��ن ال �ن��اح �ي��ة الإداري� � ��ة
برهان على �إمكانية العمل على
والفنية والت�سويقية ،حيث �شاهدنا
ردة الفعل الكبرية لل�شارع الريا�ضي يف اجنلرتا تطوير ال�ن��ادي ورف��ع �إي��رادات��ه؛ ليكون �ضمن
على عملية ال���ش��راء ،وك��ذل��ك ردة فعل �أن�صار الأندية الكربى يف ال�سنوات املقبلة.
النادي الذين يدركون �أن �صندوق اال�ستثمار
ال�سعودي �سيجعل من نادي املدينة �أحد �أف�ضل

تنوع وتوسيع االستثمار مكاسب طويلة األجل
امل �م �ل �ك��ة يف جميع
�أم��ا د .مقبل بن جديع ،م�ست�شار
مناطقها ،و�أعتقد
الإدارة والت�سويق الريا�ضي فقال:
�أن �� �ص� �ن ��دوق
�إن �إيجابيات ال�صفقة عديدة ،حيث
اال�� �س� �ت� �ث� �م���ار
نتحدث ع��ن ��ش��راء ن��اد بقيمة 300
ال � �� � �س � �ع� ��ودي
مليون جنيه �إ�سرتليني ،وهي تعترب
�� �س� �ي ��دخ ��ل يف
قيمة قليلة مقارنة مبكانة ال�ن��ادي
ال�� ���� �س�� �ن� ��وات
وتاريخه واجلماهريية الكبرية التي
د .مقبل بن جديع
امل�� �ق�� �ب�� �ل� ��ة يف
يحظى بها ،وت��واج��ده يف ال��دوري
�� � � �ش � � ��راء ع � ��دة
الإجنليزي املمتاز ،وم��ن املميزات
يف ال�صفقة �أنها جاءت يف توقيت مميز ل�صندوق �أن��دي��ة �صغرية من دول مثل
اال�ستثمار ال���س�ع��ودي؛ بحكم �أن��ه ن��اد ي�صارع ه��ول �ن��دا �أو ب�ل�ج�ي�ك��ا ،والب��د
هذا املو�سم على البقاء يف ال��دوري؛ لذا �إمكانية �أن ن�ع�ل��م �أن امل �� �ش��روع يحتاج
التغيري والتطوير فيه كبرية ،و�أف�ضل من �شراء لل�صرب الكتمال ال�صورة ،ولن تقل
ناد جاهز �أو معروف من الأندية اخلم�سة الكبار هذه املدة عن خم�س �سنوات لإحداث
املتعودة على البطوالت ،لأن قيمتها ال�سوقية التغيري املطلوب ،وبكل ت�أكيد� ،إن �شراء
�ستكون  -بال �شك -كبرية .بالإ�ضافة لهذا ال�شراء ،وا��س�ت�ح��واذ ��ص�ن��دوق اال�ستثمار ال�سعودي
�سيكون هناك عائد للمملكة العربية ال�سعودية من على نادي نيوكا�سل يعك�س حر�صه على تنويع
خ�لال بناء الثقة مع م�ستثمرين عامليني ،حيث اال��س�ت�ث�م��ار وت��و��س�ي��ع حمفظته اال�ستثمارية؛
�سيكون هناك ا�ستثمار لل�سياحة يف ال�سعودية لتحقيق مكا�سب طويلة الأجل بالبحث عن فر�ص
لزيارة �أبرز املعامل التي تتميز بها ا�ستثمارية ا�سرتاتيجية جذابة حمل ًيا ودول ًيا؛

�سعيا منه �إىل حتقيق العوائد وامل�ساهمة يف
عملية ال�ت�ح��ول االق�ت���ص��ادي ،وت�ن��وي��ع م�صادر
الدخل للمملكة.

اع�ت�بر ت��رك��ي ال��ده��ام ،اخلبري
وامل� �ه� �ت ��م مب� �ج ��ال اال� �س �ت �ث �م��ار
ال��ري��ا���ض��ي� ،أن � �ص �ف �ق��ة � �ش��راء
��ص�ن��دوق اال��س�ت�ث�م��ار ال�سعودي
لنادي نيوكا�سل الإجنليزي �صفقة
مهمة من عدة مقايي�س؛ ت�سويقية
وا��س�ت�ث�م��اري��ة ،ح�ي��ث �إن �إع�ل�ان
تركي الدهام
رابطة الدوري الإجنليزي املمتاز
ان �ت �ق��ال ملكية ال �ن��ادي ل�صندوق
اال�ستثمار ال�سعودي خرب �أنهى جميع ال�شائعات التي �أكدت ف�شل
ال�صفقة ،التي بد�أ التفاو�ض بخ�صو�صها منذ �شهر يوليو ،2020
خا�صة بعد ال�ضغوطات الكبرية التي كانت تواجه رابطة الدوري
الإجنليزي املمتاز من عدة جهات ،كانت تنوي �إف�شال ال�صفقة،
ولكن عزم �إدارة �صندوق اال�ستثمار ال�سعودي وبراعتها يف �إدارة
التفاو�ض عجلت ب�إ�صدار امللكية الكاملة .هذه اخلطوة تعترب
بداية الطريق نحو خطط م�ستقبلية من قبل ال�صندوق ل�شراء
�أندية �أخ��رى يف ع��دة دول �أوروب�ي��ة خ�لال ال�سنتني املقبلتني؛
لأن مثل هذه ال�صفقات جتعل هذه الأندية حمط �أنظار العامل؛
ملعرفة م��اذا �سيقدم ال�صندوق لهذه الأن��دي��ة؛ م��ن �أج��ل
ظهورها ب�شكل ملفت وق��وي م��ن الناحية الإداري ��ة
والفنية والت�سويقية واال�ستثمارية ،و�سي�ساعد
ه��ذا اال�ستحواذ م��ن وجهة نظري على عملية
الت�سويق والإع�لان للم�شاريع ال�ضخمة التي
تنوي اململكة ن�شرها وتعريفها للعامل مثل
(نيوم والدرعية والقدية)؛ حيث �سيكون
نيوكا�سل اخل �ي��ار الأن �� �س��ب ل�ل�إع�لان عرب
عدة طرق من خالل من�ش�آت النادي و�أطقم
الالعبني وع��دة منافذ �أخ ��رى ،ويجب �أن
ندرك �أن النتائج الإيجابية لن ت�أتي ب�سرعة؛
حيث حتتاج للعمل ،خا�صة مع و�ضع النادي
احل � ��ايل ووج� � ��وده يف م�ن�ط�ق��ة ق��ري �ب��ة من
الهبوط ،ولكن ما مييز النادي �أن��ه هو الوحيد
يف املدينة ،و�أن�صاره املتحم�سون يحر�صون على
دعمه يف كل امل�شاركات ،كما �أن ال��دوري الإجنليزي
ميتلم مميزة كبرية وهي ا�ستمرار �صرف حقوق الإعالنات
والنقل التلفزيوين للأندية بانتظام ،وختم الدهام� :أنا على ثقة
�أن �صندوق اال�ستثمار ال�سعودي �سيحدث فارقا كبريًا والف ًتا
ب �ن��ادي نيوكا�سل خ�لال ال���س�ن��وات القليلة
املقبلة.
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«الغذاء والدواء»
تفوز بجائزة دولية
الريا�ض  -البالد

�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية فوز اململكة العربية ال�سعودية ممثل ًة بالهيئة
العامة للغذاء والدواء بجائزة فريق عمل الأمم املتحدة للوقاية من الأمرا�ض
غري املعدية ومكافحتها لعام  ،2021وذلك جلهودها املبذولة للوقاية من
الأمرا�ض غري املعدية ومكافحتها ،من خالل حت�سني القيمة الغذائية للأغذية
عرب �إعداد وتطبيق �إ�سرتاتيجية الغذاء ال�صحي.
و�أع��ل��ن ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ملنظمة ال�صحة العاملية �أ���س��م��اء ال����وزارات
واملنظمات الـ 19الفائزة  ،ومن بينها الهيئة العامة للغذاء والدواء عن فئة
الهيئات ,ال���وزارات �أو ال��وك��االت احلكومية ,خ��ارج ال�صحة  ،ومتثل هذه
اجلائزة املق ّدمة من �أعلى اجلهات الدولية وال�صحية "منظمة الأمم املتحدة،
ومنظمة ال�صحة العاملية" ،اعرتاف ًا دولي ًا بجودة عمل "الغذاء والدواء"
وت�شريعاتها املعزّزة لل�صحة العامة ،و�شهادة على ح�ضورها الدويل املميز،
لتكون مرجعية موثوقة للجهات املماثلة.
وب��د�أت رحلة "الهيئة مع الغذاء ال�صحي يف عام 2018م ب�إ�سرتاتيجية
توزعت مهامها على قطاعات عدة ،تهدف �إىل حت�سني قيمة املنتجات الغذائية،
وتقليل معدل الإ�صابة بالأمرا�ض املزمنة.
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 23ألف زائر للجناح السعودي في يوم واحد
دبي -البالد

حقق اجلناح ال�سعودي امل�شارك يف معر�ض "�إك�سبو دبي"
رقم ًا قيا�سي ًا يف م�ستوى الزيارات اليومية ،حيث ا�ستقبل
نحو � 23ألف زائر يف يوم واحد ،لي�صل �إجمايل الزيارات
التي حظي بها خ�لال �أول �أ�سبوعني من افتتاحه �أك�ثر من
� 200أل��ف زائ��ر من خمتلف الأعمار واجلن�سيات ،ف� ً
ضال
عن الوفود الدبلوما�سية رفيعة امل�ستوى من خمتلف الدول

ال�شقيقة وال�صديقة.
و�أكد املفو�ض العام املهند�س ح�سني حنبظاظة� ،أن اجلناح
الزوار من خالل �أق�سامه
جنح منذ يومه الأول يف جذب اهتمام ّ
و�أن�شطته التي تعك�س الرثاء الإن�ساين واملكونات احل�ضارية
والتنموية ال�سعودية ،ومبحتوى متنوع ا�ستند على �أربع
ركائز رئي�سية �شملت الطبيعة وال�تراث واملجتمع احليوي
والفر�ص االقت�صادية التي تقدمها اململكة للعامل ،وح�ضور

مت�ألق للحرف ال�سعودية الرتاثية ،والعرو�ض الفلكلورية
ال�شعبية ،والأطباق ال�شهرية من خمتلف مناطق اململكة.
وح���از اجل��ن��اح ال�����س��ع��ودي على ث�لاث��ة �أرق����ام قيا�سية يف
مو�سوعة "غيني�س" للأرقام القيا�سية ،من خالل �أكرب �أر�ضية
�ضوئية تفاعلية ،و�أط��ول �ستارة مائية تفاعلية ،و�أك�بر مر�آة
ب�شا�شة رقمية تفاعلية ،يف الوقت الذي ي�شكل مبنى اجلناح
�أيقونة معمارية تر�شحه لدخول قائمة �أ�شهر املباين العاملية.

العمل عن بعد..
نصائح لألمهات
جدة  -البالد

مع ات�ساع جماالت العمل احلر والعمل عن بعد  ،تواجه الكثري من املوظفات
بع�ض املتاعب خا�صة الالتي لديهن �أطفال  ،من ناحية تنظيم الوقت بني العمل
ورعاية الأب��ن��اء والأ���س��رة واحتياجاتهم مع كل ي��وم جديد  ،واملحافظة على
الن�شاط واحليوية .هذه املوازنة بني م�س�ؤولية العمل والبيت لي�ست �سهلة
�ضرورية ،وحتتاج معها املر�أة يف عملها عن بعد� ،أن تتبع خطوات مهمة للجمع
بني �أداء عملها وتربية �أوالدها دون تعار�ض.
ومن اخلطوات املطلوبة :املواءمة بني املهام واال�ستغالل الأمثل للوقت دون
ارتباك وال توتر ،وتخ�صي�ص حا�سوب للعمل فقط ولي�س لأفالم الكرتون �أو �أي
�ألعاب لأن طفلك قد يطلبها يف �أي وقت يريده ويزعجك �أثناء عملك ،لذا خ�ص�صي
وقتا مل�شاركته اهتماماته� .أخريا ال ينبغي العمل يف غرفة يكرث بها ال�ضجيج.

مرارة الفم..
هذه أسبابها
جدة  -البالد

يتعر�ض البع�ض حلاالت مرارة الفم تغريا يف املذاق عند تناول
بع�ض الأطعمة ،مما ي�ستوجب البحث عن ال�سبب الذي ي�ؤدي �إىل
هذا اخللل  ،بالذهاب للطبيب من �أجل الت�شخي�ص املنا�سب.
وي�شري خ�براء ال�صحة �إىل ع��دة م�سببات مل���رارة الفم منها
التدخني  ،وان�سداد الأنف  ،وت�أثري بع�ض الأدوية يف الفم  ،كما
يعد االرجتاع املريئي م�صد ًرا ملذاق مر غري مرغوب فيه يف الفم،
وكذلك ت�أثريات احلمل بالن�سبة لل�سيدات.
و�أو�ضحوا �أن جفاف الفم عادة ما ي�ؤدي �إىل تغري يف مذاق
الطعام ،و�أي�����ض��ا ع��دم نظافة الأ���س��ن��ان وت�سو�سها والتهابات
و�أمرا�ض اللثة  ،والإ�صابة مبتالزمة الفم احلارق ب�شكل متقطع،
�أو كحالة مزمنة.

«إنسان» تُطلق
«مُعين» التطوعية
الريا�ض -البالد

�أطلقت اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام مبنطقة الريا�ض " �إن�سان" ،مب�شاركة
 10منظمات غري ربحية  ،مبادرة " مُعِ ني" التطوعية ،وذل��ك مبقر الغرفة
التجارية يف الريا�ض.
وتهدف املبادرة التي �ست�ستمر � 3أيام� ،إىل دعم العمل التطوعي يف املنظمات
غري الربحية ،ونقل جتارب وممار�سات جميعة "�إن�سان" للمنظمات الأخرى،
م�ستهدف ًة مديري ومن�سقي التطوع يف املنظمات غري الربحية ،وكذلك تزويد
مديري التطوع باملهارات واملعارف لإدارة التطوع.
وتت�ضمن مبادرة " ُمعني" جمموعة من الور�ش واللقاءات حتاكي التجارب
واملمار�سات املتميزة لإدارة التطوع يف جمعية " �إن�سان"� ،إ�ضافة �إىل الربنامج
العلمي الذي يقدمه عدد من املخت�صني واملهتمني بالعمل االجتماعي ،وي�شمل
ع��دة حم��اور ه��ي :مفهوم التطوع و�أهميته ،وتخطيط امل��ب��ادرات التطوعية،
وت�صميم الفر�ص التطوعية ،وتطوير وحتفيز العاملني يف املجال التطوعي،
و�إدارة املتطوعني� ،إ�ضافة �إىل ال�سمات ال�شخ�صية للمتطوعني ،ومن�صة العمل
التطوعي.

«يعطيكم العافية»
الريا�ض  -البالد

زار وزير احلج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة �أم�س وزارة ال�صحة لوداع زمالئه ال�سابقني ،وقدم لهم ال�شكر على �إخال�صهم وتفانيهم خالل جائحة كورونا ،وم�ساهمتهم يف
تطوير القطاع ال�صحي .و�أظهر مقطع فيديو وزير ال�صحة اجلديد فهد اجلالجل يودع الربيعة من خالل نزع كمامته بعد خروجهما ملكان مفتوح ،قبل �أن ي�شيد مبجهوداته
التي قدمها خالل فرتة عمله  ،م�ؤكدا �أن ما حتقق بتخفيف الإجراءات االحرتازية بف�ضل جهود القيادة ،م�ضيف ًا يف حديثه للربيعة" :يعطيك العافية على جهودك ،ما
ق�صرت ،بي�ض اهلل وجهك" .وكان من�سوبو وزارة ال�صحة اقاموا حفال توديعيا للوزير توفيق الربيعة ،وذلك بعد �إعفائه من وزارة ال�صحة وتعيينه وزيرا للحج والعمرة،
وبدوره قدم �شكره لزمالئه ،وا�ص ًفا العمل معهم بالتجربة الرثية ،مثم ًنا دورهم يف النقلة النوعية التي ت�شهدها اخلدمات ال�صحية ،متمني ًا التوفيق للجميع.

 115ألف ريال لصقر الجدعاني
الريا�ض  -البالد

متكن ال�ص َّقار عطاوي اجل��دع��اين من حتقيق �سبق
ووقت قيا�سي يف عملية الطرح والبيع ،من خالل طرحه
�صقر ًا مب��رك��ز ال�شعيبة يف منطقة مكة
املكرمة ،وبيعه يف مزاد نادي ال�صقور
ال�سعودي الثاين ال��ذي يقام يف مقر
ال���ن���ادي مب��ل��ه��م (���ش��م��ال ال��ري��ا���ض)،
مببلغ � ١١٥أل���ف ري���ال ،وذل���ك يف
رح��ل��ة �سريعة ا�ستغرقت ثماين
�ساعات فقط.
وي��ت�����س��م ال�����ص��ق��ر -وه���و من
نوع �شاهني فرخ -بطول ١٥
�إن�����ش�� ًا ،وع��ر���ض � ١٥إن�����ش�� ًا
وربع ،ووزنه  ٩٠٠جرام.
و�أ������ش�����اد اجل���دع���اين
ب�����س��رع��ة حت����رك ف��رق
ن�����������ادي ال���������ص����ق����ور
ال�������س���ع���ودي ،ال���ذي
تابع عملية الطرح
خطوة بخطوة،

ت�شجيع ًا ودعم ًا للطواريح ،مبين ًا �أن النادي وفر ال�ضيافة
وال�سكن ،يف جتربة فريدة ومميزة ،ت�ؤكد احلر�ص على
ا�ستدامة املوروث ال�سعودي.

تجارب لمحو الذكريات
لندن  -وكاالت

م��ع ال��ت��ط��ور ال��ع��ل��م��ي ب���ات م��ن امل��م��ك��ن تعديل
خم��زون ال��ذك��ري��ات ل��دى الإن�����س��ان  ،حيث تو�صل
علماء بجامعة كمربدج �إىل �أن هناك بروتين ًا ي�سمى
"العرقوب"  ،يعمل كدعم للم�ستقبالت التي حتدد
مدى قوة االت�صال بني اخلاليا الع�صبية املختلفة،
ونتيجة لذلك ،ف�إن حدوث تغري بهذا الربوتني قد
ي�ساعد يف حمو وتعديل بع�ض الذكريات.
و�أو���ض��ح��وا �أن ذل���ك ق��د ي��ت��م ذل���ك با�ستخدام
مركبات كيماوية ت�سمى حا�صرات البيتا ،ت�ستخدم
يف بع�ض الأدوي��ة اخلا�صة بعالج ارتفاع �ضغط
الدم وال�صداع الن�صفي والذبحة ال�صدرية وعدم
انتظام نظم القلب.
و�صرحت الدكتورة �آم��ي ميلتون ،التي قادت
فريق علماء كمربدج :ب�أن هذه �آليات معقدة حق ًا،
وعلينا �أن ن�ضع يف اعتبارنا �أن جتربتنا �أجريت
على حيوانات فقط ومل تخترب بعد على الب�شر.
�إن �أدمغة الب�شر مت�شابهة مع �أدمغتها لكنها �أكرث
تعقيد ًا بالت�أكيد.

إصابة مي كساب بـ «كورونا»
القاهرة  -البالد

�أ���ص��ي��ب��ت ال��ف��ن��ان��ة م���ي ك�����س��اب،
ب���ف�ي�رو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د،
و�أع����ل����ن����ت ذل������ك ع��ب�ر ح�����س��اب��ه��ا
ال�شخ�صي على م��وق��ع في�سبوك.
وتوا�صل الفنانة مي حت�ضريات
�ألبومها اجلديد ال��ذى يحمل ا�سم
"�أنا ماما" ومكون من � 10أغنيات،
وتتعاون خالل الألبوم مع عدد من
ال�شعراء وامللحنني وامل��وزع�ين ،
ويجمع مي ك�ساب بزوجها �أوك��ا
ع��دة �أغنيات يف الأل��ب��وم اجلديد،
الأوىل ���س��ي��ت��م ت���ق���دمي���ه���ا ع��ل��ى
طريقة الدويتو وحتمل ا�سم "عم
النا�س" � ،أما الأغنية الثانية فهى
الرئي�سية ل�ل�أل��ب��وم وحت��م��ل ا�سم
"�أنا ماما" فيما مل ت�ستقر بعد
يف الأغ��ن��ي��ة الثالثة على املطرب
ال����ذى ���س��ي�����ش��ارك��ه��ا وحت��م��ل ا���س��م
"اخلريطة".

