
الريا�س-وا�س
�أع��ل��ن �ل���دي���و�ن �مل��ل��ك��ي �أم�����س، ع��ن ت��ر�ؤ���س خ��ادم 
�حل����رم����ن �ل�����س��ري��ف��ن �مل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب��ن 
يف  �ململكة  �ف��د  �لله،  حفظه  عبد�لعزيز، 
�أعمال قمة قادة جمموعة �لع�سرين، من 

خالل �الت�سال �ملرئي.
�قال بيان للديو�ن �مللكي: تلبية 
للدعوة �لكرمية �لتي تلقاها خادم 

�حلرمن �ل�سريفن �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود � 
�الإيطالية  � من د�لة رئي�س �زر�ء �جلمهورية  �لله  حفظه 
�ل�سيد ماريو در�جي حل�سور قمة قادة جمموعة �لع�سرين 
�لتي �ستعقد يف مدينة ر�ما باجلمهورية �الإيطالية خالل 
�ملدة 24 � 25 / 3 / 1443ه� �ملو�فق 30 - 31 / 10 
/ 2021م، فقد تقرر �أن ير�أ�س خادم �حلرمن �ل�سريفن 
�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود �فد �ململكة يف �أعمال 

3�لقمة ��أن ي�سارك حفظه �لله من خالل �الت�سال �ملرئي.

الأمن يت�صدى 
لل�صالح املنفلت

البالد ـ خالد بن مر�صاح 
�ل��ت��ف��رد  2021  م��زي��ج��ًا م���ن  �ل��ري��ا���س  ي��ق��دم م��و���س��م 
حا�سنة  �لريا�س   مدينة  جلعل  ��لع�سرية،  ��لت�سويق 

ك���رى ��ج��ه��ة مف�سلة �م�����س��اح��ة حم��ف��زة مب��ا ت��وف��ره 
لل�سكان ��لز��ر، ف�ساًل عن �مل�ساهمة يف حتقيق �أهد�ف 
�لرتفيه  قطاع  �سناعة  م�ستوى  كرفع  متعددة،  �طنية 
�ل��ع��م��ل، �منو  ف��ر���س  �����س��ت��ح��د�ث  �زي����ادة حجمها، 
�الأجنبي،  �ال�ستثمار  ���ستقطاب  �القت�سادي،  �لعائد 
فيلد"،  "كومبات  ف��ع��ال��ي��ات  �ن��ط��ل��ق��ت  �أم�����س  �ي����وم 
منطقة  �هي   ،2021 �لريا�س  مو�سم  مناطق  �إحدى 
��لعر��س  �لقتالية،  �لرتفيهية  للمناف�سات  خم�س�سة 
�حلركية، على م�ساحة تتجا�ز 300 �ألف م2، �متالأت 
باالألعاب  �ل�سغوفن  ب��ال��ز��ر  �نطالقها  �أي��ام  �أ�ل  يف 

�لع�سكرية، �م�سابقات �لرماية �لرتفيهية.
نارية  با�ستعر��سات  ز��ره���ا  �لفعالية  ���ستقبلت 

ممز�جة باأ�سو�ت متنح �لز��ر �سعوًر� ��ستثنائًيا خالل 
�فرت��سية  فيه عر��س  تنت�سر  �لذي  �ملوقع،  �جودهم يف 

نوعية، ت�سبق ��سول �جلمهور �إىل �مليادين �ملليئة باالألعاب 
�غرفة  �لغ�سب  قف�س  مثل   ��أد��ت��ه��ا  �لقتالية  �لرتفيهية 

�لهر�ب �حماكاة �لطري�ن.
�الأنو�ع  فيلد" �ألعاًبا تت�سمن جميع  "كومبات  �حتوي منطقة 

خم�س�س  �متجر  للرمي،  مربًعا   12 �إىل  �إ�سافة  للقتال،  �لرتفيهية 
�أخ��رى  معار�س  �خم�سة  300م2،  م�ساحة  على  �ل�سالح  قطع  لبيع 

متخ�س�سة يف �ملجال، ��سط �أجو�ء جتمع �ملحبن ��ل�سغوفن بالهو�ية.
�ملجتمع،  �سر�ئح  كل  ت�ستهدف  �ألعاب  من  حتت�سنه  �ما  �لفعالية  �الأهمية 

�ملخ�س�سة  �لع�سكرية  �ملنطقة  �أبرزها  رئي�سة،  مو�قع   6 على  فعالياتها  توزعت 
للرماية بالبنادق �لهو�ئية، �ميادين باينت بول، �قف�س �لغ�سب، �حماكاة �لطري�ن، 

�منطقة خط �لنار �ملخ�س�سة مليادين �لرماية، �ميادين رماية �الأطباق، فيما ت�سم �ملنطقة 
�لتقنية غرفة �لهر�ب، �رماية �ملحاكاة، �قتال "�لر�بوتات".

الإعالم املتجدد
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جدة - البالد
ت�سلم �الأمري �سعود بن عبد�لله بن جلوي م�ست�سار �أمري منطقة مكة �ملكرمة 
حمافظ جدة �ملكلف، مبكتبه، �أم�س، تقريرً� من رئي�س جامعة جدة �لدكتور 
عدنان �حلميد�ن، عن منجز�ت ��سري �لعمل يف �لرنامج �لتدريبي لتوطن 
�جلامعة  �تنفذه  ج��دة  حمافظة  عليه  ت�سرف  �ل��ذي  باملحافظة،  �لوظائف 
بال�سر�كة مع فرعي �ز�رة �ملو�رد �لب�سرية ��لتنمية �الجتماعية ��سند�ق 
13 قطاًعا خمت�سًا  �لب�سرية مبنطقة مكة �ملكرمة. �ي�سم �لرنامج  �ملو�رد 

يف بيع �لتجزئة ت�سمل حمال �ل�سيار�ت، ��لدر�جات �لنارية، ��حللويات، 
�مالب�س  �جل��اه��زة  ��ملالب�س  ��ل��ن��ظ��ار�ت،  �لطبية،  ��مل��ع��د�ت  ��الأج��ه��زة 
�الأطفال، ��ل�ساعات، �مو�د �الإعمار ��لبناء، ��الأ��ين �ملنزلية، �قطع غيار 
�ملنزيل  �الأثاث  �إىل  �إ�سافة  ��الإلكرت�نية،  �لكهربائية  ��الأجهزة  �ل�سيار�ت، 
مر�حله  يف  �لرنامج  ��أ�سهم  �أنو�عه.  بجميع  ��ل�سجاد  �جلاهز،  ��ملكتبي 
�لثالث يف تدريب �توظيف 4500 �ساب ��سابة مب�ساركة �لقطاع �خلا�س، 

كما �أقيمت خالل �الأ�سهر �لثالث �ملا�سية 4 ملتقيات للتوظيف.

مناق�صة برامج التوطني يف جدة
الريا�س - البالد

�ل�سعودية  �أن  �سلمان،  ب��ن  �ل��ع��زي��ز  عبد  �الأم���ري  �ل��ط��اق��ة  �زي���ر  ك�سف   
�ست�ستخدم �أحد �أكر م�ساريع �لغاز �لطبيعي يف �لعامل الإنتاج �لهيدر�جن 
�الأزرق، حيث تكثف �ململكة جهودها لت�سدير �قود حا�سم يف �لتحول �إىل 
�لطاقة �خل�سر�ء ، م�سيفا باأنه �سيتم ��ستخد�م جزء كبري من �لغاز من حقل 

�جلافورة �لبالغة تكلفته 110 مليار�ت د�الر للهيدر�جن �الأزرق.
�أكر  "نحن  �الأح��د  �أم�س  �لريا�س  يف  �ملناخ  موؤمتر  خالل  �سموه  �ق��ال 

�لدينا  �لعاملية.  �لطاقة  �أ���س��و�ق  يف  �الأزرق  �لهيدر�جن  على  �ملر�هنن 
قاعدة غازية ر�ئعة يف �جلافورة �سن�ستخدمها لتوليد �لهيدر�جن �الأزرق" 
�أنو�ع �لهيدر�جن �الأخ�سر  �أرخ�س  �أن ت�سنع  �أن �ململكة ميكن  ، الفتا �إىل 
يف �لعامل. حيث �أعلن �أ��خر �لعام �ملا�سي �أن �ململكة ت�سعى الأن تكون �أكر 
م�سدر يف �لعامل لكال �لنوعن من �لهيدر�جن. �من �ملتوقع �أن يحوي حقل 
من  مكعبة  قدم  تريليون   200 على  �لعامل،  يف  �الأك��ر  من  �هو  �جلافورة 

�لغاز �تتوقع �أر�مكو بدء �الإنتاج يف 2024.

»اجلافورة« تنتج الهيدروجني الأزرق

الريا�س - البالد
�خلريف،  �إبر�هيم  بن  بندر  �ملعدنية  ��ل���ر�ة  �ل�سناعة  �زي��ر  �أك��د 
�ستقود  �لعهد،  �يل  �أطلقها  �لتي  لال�ستثمار  �لوطنية  �ال�سرت�تيجية  �أن 
�القت�ساد �ل�سعودي �إىل نه�سة غري م�سبوقة، معتًر� �أن �لقطاع �ل�سناعي 

��لتعديني ميثالن جزًء� رئي�ًسا من عملية �لتحول �القت�سادي.
يف  �مل�ستقبلية  �لوظائف  تكون  الأن  تخطط  �ل���وز�رة  �أن  �إىل  ��أ���س��ار 

نوعية  مع  �تتنا�سب  عالية  م��ه��ار�ت  ذ�ت  ��لتعدين  �ل�سناعة  قطاعي 
تركز  �ملعدنية  ��ل��ر�ة  �ل�سناعة  منظومة  ��أن   ، �مل�ستقبلية  �لوظائف 
مع  �مو�ءمتها  �لرقمية،  ��مل��ه��ار�ت  �البتكار  جم��االت  على  كبري  ب�سكل 

متطلبات �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة ��لذكاء �ال�سطناعي.
من  ع���دد�  �ل�سعودي  �ل�سناعية  �لتنمية  �سند�ق  �أط��ل��ق  �م��وؤخ��ر�   
ثالثة  ت�سمنت  حيث  �خل��ا���س،  �ل��ق��ط��اع  لتمكن  ��مل���ب���ادر�ت  �ل��ر�م��ج 

�الإم��د�د،  �سال�سل  متويل  �منتج  لوج�ستي،  �قر�س  �أر���س  هي  منتجات 
�ل�سعودية  �ل�سادر�ت  �حققت  �ل�سناعية.    لالأعمال  حا�سنات  �برنامج 
غري �لنفطية قفزة كبرية، م�سجلة �أعلى قيمة يف �لن�سف �الأ�ل من �لعام 
�حلايل 2021، حمققة 125.3 مليار ريال بارتفاع نحو 37 %، قيا�سا 
 ، 91.7 مليار ريال  �لذي بلغت خالله  �لعام �ملا�سي  �الأ�ل من  بالن�سف 

�من �ملتوقع �أن حتقق 255 مليار ريال بنهاية �لعام �حلايل.

البتكار ركيزة ال�صناعة ال�صعودية
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خرباء .. لـ             : ال�صعودية تقود اأ�صخم م�صروع بيئي يف التاريخ

خادم احلرمني يراأ�س وفد اململكة لقمة الع�صرين 

منافسات ترفيهية استعراضية
»كومبات فيلد«

عدن - البالد
�أ�سر  �النقالبية  �حل��وث��ي  ملي�سيا  ���س��ردت 
�لتدري�س يف عدد من �جلامعات  �أع�ساء هيئة 
�ليمنية �آخرها جامعة �سنعاء، عندما �قتحمت 
عنا�سر تابعة للمي�سيا �النقالبية �أم�س، �ل�سكن 
باجلامعة،  �لتدري�س  هيئة  باأع�ساء  �خلا�س 

�طردت �الأ�سر ��سادرت �أمالكهم.
�أك��ادمي��ي��ة، �ف��ق��ا لو�سائل  م�����س��ادر  �ق��ال��ت 
عائالت  ط��ردت  �مليلي�سيات  �إن  حملية،  �إع��الم 
رغم  بالقوة،  �متقاعدين  متوفن  �أكادميين 
بالبقاء يف  توؤيد حقهم  �أحكام ق�سائية  �سد�ر 
تلك �مل�ساكن، مبينة �أن �مليلي�سيا �سادرت �أثاث 
�قتحامها،  مت  �لتي  �ل�سقق  من  عدد  �ممتلكات 

�إث���ر ت��و�ط��وؤ ق��ي��ادة �جل��ام��ع��ة �خلا�سعة  �ذل���ك 
ل��ل��ح��وث��ي��ن م���ع �أع�����س��اء يف ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س 
�ملو�لن للميلي�سيا، ��لذين مل تعد تنطبق عليهم 
�أكادمييون،  ��أك��د  �جلامعي.  �الإ�سكان  �سر�ط 
�حل�سول  �إىل  للحوثي  �مل��و�ل��ن  بع�س  �سعي 
�لنافذين  بع�س  م��ن  ��أ��م�����ر  ت��و���س��ي��ات  ع��ل��ى 
�م�سوؤ�لن يف �جلماعة، الإيقاف تنفيذ �الإخالء 

��إبقاء �أقاربهم يف �سقق �جلامعة، م�سريين �إىل 
يتدخلون  حوثين  �م�سوؤ�لن  متنفذين  �جود 

يف �سوؤ�ن �جلامعة �ملتعلقة باالإ�سكان.
طرد  حو�دث  �ملا�سية  �الأ�سهر  خالل  �تكررت 
يعاين  بينما  �جلامعة،  يف  �الأكادميين  من  عدد 
�أ��ساع  من  ��أ�سرهم  �سنعاء  جامعة  �أكادمييو 
�حلوثي  ميلي�سيا  �ق��ف  بعد  �سعبة  معي�سية 

كانو�  �لتي  �ملرتبات  �عرقلة  مرتباتهم،  �سرف 
يت�سلمونها من �حلكومة �ل�سرعية.

�مللي�سيا  �أطلقت  �الإجر�م �حلوثي،  �إطار  �يف 
منازل  على  �الأح���د،  �أم�����س  بالي�ستيا  ���س��ار�خ��ا 
مبدينة  �ل�سكنية  �الأح��ي��اء  �أح���د  يف  �مل��و�ط��ن��ن 
ذم���ار، ����س��ط �ل��ي��م��ن، يف ظ��ل �أن��ب��اء �أ�ل��ي��ة عن 

�سقوط �سحايا مدنين.

ميلي�صيا احلوثي تقتحم جامعة �صنعاء وت�صادر الأموال فتح باب الترشح 
للرئاسة الليبية

طرابل�س - البالد
�أم�س )�الأحد(، فتح  �أعلنت مفو�سية �النتخابات يف ليبيا، 
من  �الأ�ل  �لن�سف  يف  �لرئا�سية  لالنتخابات  �لرت�سح  ب��اب 
�ل�سهر �ملقبل، �ذلك الأ�ل مرة منذ ��ستقالل ليبيا يف 1951، 
عماد  لالنتخابات  �لعليا  �لوطنية  �ملفو�سية  رئي�س  �أكد  بينما 
�سيكون  �لرئا�سية  لالنتخابات  �لرت�سح  باب  فتح  �أن  �ل�سايح، 
�أنه  مبينا  �للوجي�ستية،  �ال�ستعد�د�ت  ��ستكمال  حال  متاحا 
��سبها،  �بنغازي  طر�بل�س  مدن  يف  فر�ع   3 هناك  �سيكون 

ال�ستقبال طلبات �لرت�سح لالنتخابات �لرئا�سية.
�أن �ملفو�سية �ستن�سر قو�ئم �لناخبن �مل�سجلن  �لفت �إىل 
�لفر�سة الأي طعن حمتمل بها،  �ليوم، الإتاحة  ح�سب �ملناطق 
نزيهة  �نتخابات  �إج���ر�ء  على  �ستعمل  �ملفو�سية  �أن  م��وؤك��ًد� 
��سفافة، مو�سحا �أنه �سيتم �إجر�ء �النتخابات �لرئا�سية �أ�ال 
يف 24 دي�سمر �ملقبل، ثم تتبعها �النتخابات �لنيابية بعد 30 

يوما؛ �أي يف 23 يناير 2022.
من  تنتظر  �النتخابات  مفو�سية  �أن  �إىل  �ل�سايح،  ��أ�سار 
�ملجل�س �الأعلى للق�ساء �إ�سد�ر �لالئحة �لتنفيذية بخ�سو�س 
هناك  �سيكون  �أن��ه  �إىل  م�سرًي�  �الأ�سبوع،  هذ�  �لطعون  جلان 
تز�من يف تقدمي طلبات �لرت�سح ملجل�سي �لنو�ب �لالنتخابات 

7�لرئا�سية �حلرة �لتي �ستجرى يف موعدها.
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تمديد تأشيرات 
الزيارة للقادمين 

من دول معلقة
الريا�س- البالد

�إن�����ف�����اذً� ل��ت��وج��ي��ه��ات خ�����ادم �حل��رم��ن 
�ل�����س��ري��ف��ن �مل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
جهود  �إط���ار  �يف  �ل��ل��ه،  حفظه  ���س��ع��ود،  �آل 
حكومة �ململكة للتخفيف من �آثار �الإجر�ء�ت 
جائحة  م��ع  للتعامل  �مل��ت��خ��ذة  �الح���رت�زي���ة 
�خلارجية  �ز�رة  قامت  ك��ور�ن��ا،  فري��س 
للبيانات  �ل�سعودية  �لهيئة  م��ع  بالتعا�ن 
�ملعلومات  )م��رك��ز  �ال���س��ط��ن��اع��ي  ��ل���ذك���اء 
�ملالية  �ز�رة  م��ع  �بالتن�سيق  �ل��وط��ن��ي(، 
��ز�رة �لد�خلية بتمديد �سالحية تاأ�سري�ت 
�لزيارة للز�ئرين ممن هم خارج �ململكة من 
�لد�ل �لتي �سبق تعليق �لقد�م منها، �ذلك 
د�ن دفع �أي ر�سوم �أ� مقابل مايل مقرر لذلك 
�لتمديد، �قد مت �لتمديد لهم ب�سكل �آيل، �إىل 
 /  30 �ملو�فق  1443ه�   /  4  /  25 تاريخ 
�مل�ستفيدين  �إ�سعار  مت  كما  2021م،   /  11
من �لتمديد عر �لريد �الإلكرت�ين �خلا�س 
ب���ه���م، �م���رف���ق ب���ال���ري���د �مل���ر����س���ل من���وذج 
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الريا�ض- البالد
�أم�س،  �ل�شورى،  �لعامة مبجل�س  �لهيئة  عقدت 
عرب �لت�شال �ملرئي، �جتماعها �لأول من �أعمال 
رئي�س  برئا�شة  �لثامنة،  للدورة  �لثانية  �ل�شنة 
عبد�لله  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�����ش��ورى  جمل�س 
يف  للنظر  �ل�شيخ،  �آل  �إب��ر�ه��ي��م  ب��ن  حممد  ب��ن 
�مل��و���ش��وع��ات �مل���درج���ة ع��ل��ى ج���دول �أع��م��ال��ه��ا 
لعدٍد  �شنوية  �أد�ء  تقارير  على  ��شتملت  �لتي 
وم�شاريع  �حلكومية،  و�لأج��ه��زة  �جلهات  من 
�لتفاهم  مل��ذك��ر�ت  �مل�شاريع  من  وع��دٍد  �أنظمة، 
وفق  �ملقدمة  �مل��ق��رح��ات  وبع�س  و�ل��ت��ع��اون، 
وذلك  �ل�شورى،  جمل�س  نظام  من   )23( �مل��ادة 
�ملجل�س  �أع��م��ال  ج���دول  �إىل  لإحالتها  متهيدً� 

ملناق�شتها يف �جلل�شات �لقادمة و�تخاذ ما يلزم 
ب�شاأنها.

وق����ررت �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة يف �لج��ت��م��اع �ل��ذي 
ح�شره نائب رئي�س �ملجل�س �لدكتور م�شعل بن 
فهم �ل�شلمي، وم�شاعد رئي�س �ملجل�س �لدكتورة 
حنان بنت عبد�لرحيم �لأحمدي، و�لأمني �لعام 
وروؤ���ش��اء  �مل��ط��ري،  د�خ��ل  بن  حممد  للمجل�س 
�إح��ال��ة   - �مل��ج��ل�����س  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل��ل��ج��ان 
و�ل�شناعة  �لطاقة  جلنة  من  �ملقدمة  �لتقارير 
�ل�شناعة  ل����وز�رة  �ل�����ش��ن��وي  �ل��ت��ق��ري��ر  ب�����ش��اأن 
و�لرثوة �ملعدنية للعام �ملايل 1441 /1442ه�، 
�ملايل  للعام  �لطاقة  ل��وز�رة  �ل�شنوي  و�لتقرير 
من  م��ني  م��ق��دَّ وت��ق��ري��ري��ن  /1442ه�������،   1441

�لجتماعية  و�لتنمية  �لب�شرية  �مل���و�رد  جلنة 
�خل��ري  لل�شندوق  �ل�شنوي  �لتقرير  ب�شاأن 
�مل���ايل 1441 /1442ه�����،  ل��ل��ع��ام  �لج��ت��م��اع��ي 
�لجتماعية  �لتنمية  لبنك  �ل�شنوي  و�لتقرير 
�أم��ام  للعر�س  /1442ه�����،   1441 �مل��ايل  للعام 
يف  ب�شاأنها  ق��ر�ره  و�تخاذ  ملناق�شتها  �ملجل�س 

جل�شاته �لقادمة.
على  �لجتماع  يف  �لعامة  �لهيئة  و�ف��ق��ت  كما 
�إحالة تقرير جلنة �لثقافة و�لريا�شة و�ل�شياحة 
�لريا�شة  ل����وز�رة  �ل�����ش��ن��وي  �ل��ت��ق��ري��ر  ب�����ش��اأن 
جلنة  وتقرير  /1442ه����،   1441 �مل��ايل  للعام 
�لإذ�ع��ة  لهيئة  �ل�شنوي  �لتقرير  ب�شاأن  �لإع��ام 
/1442ه�����،   1441 �مل���ايل  للعام  و�لتلفزيون 

ب�شاأن  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل��ال��ي��ة  �للجنة  وت��ق��ري��ر 
�إد�رة  �لتقرير �ل�شنوي للربنامج �لوطني لدعم 
�جلهات  يف  و�ل�شيانة  و�لت�شغيل  �مل�شروعات 
�لعامة "م�شروعات" )�شابًقا( للعام �ملايل 1441 
/1442ه�، لإدر�جها على جدول �أعمال �ملجل�س.
�أع��م��ال  ج���دول  �إىل  �لعامة  �لهيئة  �أح��ال��ت  كما 
تقارير مقدمة من  �لقادمة  �ملجل�س يف جل�شاته 
�للجنة �ل�شحية ب�شاأن �لتقرير �ل�شنوي للمركز 
�ملايل  للعام  �لنف�شية  �ل�شحة  لتعزيز  �لوطني 
1441 /1442ه�، و�لتقرير �ل�شنوي مل�شت�شفى 
�مل��ايل  للعام  للعيون  �لتخ�ش�شي  خ��ال��د  �مل��ل��ك 
ل��وز�رة  �ل�شنوي  و�لتقرير  /1442ه����،   1441
وكذلك  /1442ه���،   1441 �ملايل  للعام  �ل�شحة 
�لعلمي  و�لبحث  �لتعليم  جلنة  قدمته  تقريرً� 
�مل�شتمر،  �لتعليم  نظام  م�شروع  مقرح  ب�شاأن 
جمل�س  نظام  من   )23( للمادة  ��شتناًد�  �ملقدم 

�ل�شورى.
�أعمال  ج��دول  على  �لعامة  �لهيئة  �أدرج���ت  كما 
تقارير  �لقادمة  للمد�ولة يف �جلل�شات  �ملجل�س 
و�خلدمات  و�لإ�شكان  �حل��ج  جلنة  بها  تقدمت 
�لتنمية  ل�����ش��ن��دوق  �ل�����ش��ن��وي  �ل��ت��ق��ري��ر  ب�����ش��اأن 
/1442ه�������،   1441 �مل����ايل  �ل���ع���ام  �ل��ع��ق��اري��ة 
و�ل��زر�ع��ة  �ملياه  جلنة  من  مقدَّمني  وتقريرين 
للموؤ�ش�شة  �ل�شنوي  �لتقرير  ب�شاأن  و�لبيئة 
�لعامة لتحلية �ملياه �ملاحلة للعام �ملايل 1441 
م��ق��رح م�شروع  ب�����ش��اأن  /1442ه�������، و�لآخ����ر 
نظام تد�ول �لنفايات �لإلكرونية و�لكهربائية 
ومعاجلتها  �مل�شتعملة  �مليكانيكية  و�مل��ع��د�ت 
من   )23( للمادة  ��شتناًد�  �ملقدم  و��شتخد�مها 

نظام �ملجل�س.

الدمام - البالد
�ل�شرقية،  �ملنطقة  �أم��ر  عبد�لعزيز  بن  نايف  بن  �شعود  �لأم��ر  برعاية 
فر�شية  لتنفيذ   )6 )��شتجابة  �ل�شاد�س  �لتعبوي  �لتمرين  �ليوم،  يد�شن 
بح�شور  باملنطقة،  بالزيت  �لبحري  �لتلوث  ملكافحة  �لوطنية  �خلطة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  ومب�شاركة  �لبتال  خالد  �لدكتور  �ملنطقة  �إمارة  وكيل 
للمركز �لوطني للرقابة على �للتز�م �لبيئي �ملهند�س علي �لغامدي نيابة 
�إد�رة �ملركز، وقياد�ت  �لبيئة و�ملياه و�لزر�عة رئي�س جمل�س  عن وزير 
لأكرث من 40 جهة م�شاركة بالتمرين متثل خمتلف �لقطاعات �حلكومية 

و�خلا�شة ذ�ت �لعاقة.
و�شيطلع وكيل �لإمارة خال �لتد�شني، على �آخر ما تو�شلت له �جلهات 
درج��ات  �أق�����ش��ى  �إىل  للو�شول  �ململكة  ج��اه��زي��ة  رف��ع  ج��ان��ب  يف  ك��اف��ة 
-ل  �ململكة  مياه  يف  بحري  تلوث  �أي  مع  للتعامل  و�لتاأهب  �ل�شتعد�د 
قدر �لله- وفق �خلطة �لوطنية ملكافحة �لتلوث بالزيت، وخطط و�آليات 
تنفيذ �لتمرين و�جلاهزية �لتامة للجهات �مل�شاركة ودور كل منها يف مياه 
�خلليج �لعربي، و��شتعر��س �لإمكانات �ملادية و�لب�شرية لأبناء وبنات 

�ململكة، �لتي تدعم �إجناح هذ� �لعمل �لبيئي �لنوعي.
كما �شيتفقد �لتجهيز�ت �لرقمية وتلك �ملتعلقة بالآليات و�ملعد�ت �لتابعة 
�ملحققة  �لق�شوى  �ل�شتفادة  حتقيق  �إىل  �لتمرين  يهدف  حيث  للمركز، 
بني  و�ملعرفة  �خل��رب�ت  وتناقل  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  ل�شر�طات 

�جلهات �مل�شاركة كافة.

محليات
�لثنني 19 ربيع �لأول 1443ه� �ملو�فق 25 �أكتوبر 2021م �ل�شنة 91 �لعدد 223476

فيصل بن فرحان يستقبل وزير 
خارجية هندوراس

الريا�ض - البالد
��شتقبل �شاحب �ل�شمو �لأمر في�شل بن فرحان بن عبد�لله وزير �خلارجية، 
يف مقر �ل����وز�رة ب��ال��ري��ا���س، �أم�����س، وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل��دويل 

بجمهورية هندور��س لي�شاندرو رو�شالي�س.
ينقل  مبا  �مل�شرك  و�لتن�شيق  �لعمل  تعزيز  مناق�شة  �للقاء  خ��ال  وج��رى 
للبلدين  �مل�شركة  �مل�شالح  ويحقق  �أرح��ب  �آف��اق  نحو  �لثنائية  �لعاقات 
�ل�شديقني، بالإ�شافة �إىل مناق�شة �آخر �مل�شتجد�ت على �ل�شاحتني �لإقليمية 

و�لدولية مبا يهم �لبلدين �ل�شديقني.
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  لل�شوؤون  �خلارجية  وز�رة  وكيل  �للقاء  ح�شر 
�ل�شفر عيد �لثقفي، و�شفر خادم �حلرمني �ل�شريفني لدى �لوليات �ملتحدة 

�ملك�شيكية )غر �ملقيم( لدى جمهورية هندور��س هيثم بن ح�شن �ملالكي.

رؤساء حكومات يصلون إلى الرياض

الريا�ض - وا�ض
و�شل �إىل �لريا�س �أم�س )�لأحد(، دولة رئي�س وزر�ء جمهورية باك�شتان �لإ�شامية 
�أخنو�س، ورئي�شة �حلكومة  �ل�شيد عزيز  �ملغربية  عمر�ن خان، ورئي�س �حلكومة 
حممد  �ل�شيد  �لليبي  �لرئا�شي  �ملجل�س  ورئي�س  ب��ودن،  جناء  �ل�شيدة  �لتون�شية 

�ملنفي، و�لوفود �ملر�فقة لهم، للم�شاركة يف قمة مبادرة �ل�شرق �لأو�شط �لأخ�شر.
وكان يف ��شتقبالهم يف مطار �مللك خالد �لدويل �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمر حممد 
�ل�شمو  و�شاحب  بالنيابة،  �لريا�س  منطقة  �أم��ر  عبد�لعزيز  بن  عبد�لرحمن  بن 
�لأمر في�شل بن عبد�لعزيز بن عّياف �أمني �ملنطقة، ومدير �شرطة �ملنطقة �للو�ء فهد 
بن زيد �ملطري، ومندوب عن �ملر��شم �مللكية، و�شفر جمهورية تون�س لدى �ململكة 
ه�شام �لفور�تي، و�شفر �ململكة �ملغربية لدى �ململكة �لدكتور م�شطفى �ملن�شوري، 

و�لقائم باأعمال �شفارة ليبيا لدى �ململكة خري عز �لدين �لعامل.

أخبار موجزة تدشين التمرين التعبوي السادس »استجابة 6« بالشرقية

هيئة الشورى تحيل تقارير أداء ومشاريع أنظمة للمناقشة

أكدوا أن الحزمة الجديدة من المبادرات جاءت في الوقت المناسب

خبراء: السعودية تقود أضخم مشروع بيئي في تاريخ البشرية
جدة ـ يا�سر بن يو�سف- مرعي ع�سريي- احمد االحمدي

�أجمع �قت�شاديون وخرب�ء على �أن حزمة �ملبادر�ت �لبيئية �جلديدة �لتي 
�شلمان،  بن  حممد  �لأمر  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  �لأمني  �لعهد  ويل  �أطلقها 
تدفع �ل�شعودية �إىل تقدمي �أ�شخم م�شروع بيئي يف تاريخ �لب�شرية بتكلفة 
�أنها ج��اءت يف وقت يحتاج  و�أك��دو�  ري��ال،  مليار  تزيد عن 700  �جمالية 
د�عمة  جديدة  و�قت�شادية  �إنتاجية  و�شائل  على  �لركيز  �إىل  فيه  �لعامل 
لبيئة  �ململكة  توؤ�ش�س  فيما  �ملناخي،  بالتغر  كله  �لعامل  وين�شغل  للبيئة، 
هكتار  مايني   8 وتاأهيل  �شجرة،  مليون   450 زر�ع��ة  خال  من  م�شتد�مة 
�أر����سٍ  وتخ�شي�س  �لبيئي،  �لنبعاث  وخف�س  �ملتدهورة،  �لأر��شي  من 
حممية جديدة، لي�شبح �إجمايل �ملناطق �ملحمية يف �ململكة �أكرث من %20 

من �إجمايل م�شاحتها.
خارطة طريق

ويوؤكد �لقت�شادي �لدكتور عبد�لله �شادق دحان �أن حزمة �ملبادر�ت �لتي 
نائب  �لعهد  ويل  �شلمان  بن  حممد  �لأم��ر  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها 
يف  �خل�شر�ء،  لل�شعودية  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �ل���وزر�ء،  جمل�س  رئي�س 
�لن�شخة �لأوىل للمنتدى �ل�شنوي ملبادرة �ل�شعودية �خل�شر�ء يف �لريا�س، 
ك�شفت عن خارطة طريق و��شحة حلماية �لبيئة ومو�جهة حتديات �لتغر 
�ملناخي يف �ل�شعودية، وبرهنت على قدرة �ململكة على �مل�شاهمة يف حتقيق 
�مل�شتهدفات �لطموحة ملبادرة �ل�شعودية �خل�شر�ء �لتي �أطلقتها يف بد�ية 
�شاأن  يف  �لعاملي  "�لتعهد  �إىل  �لن�شمام  عن  �ململكة  �أعلنت  حيث   ،2021
�مليثان" �لهادفة �إىل خف�س �نبعاثات �مليثان �لعاملية بن�شبة 30%.، و�إطاق 
مبادر�ت يف جمال �لطاقة من �شاأنها تخفي�س �لنبعاثات �لكربونية مبقد�ر 
مدينة  حتويل  على  ع��اوة   ،2030 ع��ام  بحلول  �شنويًا  طن  مليون   278
�إىل  و�لن�شمام  ��شتد�مة،  �لعاملية  �مل��دن  �أك��رث  من  و�ح��دة  �إىل  �لريا�س 

�لحتاد �لعاملي للمحيطات، وغرها من �ملبادر�ت.
�إىل  �لر�مية   2030 �ململكة  روؤي��ة  مرتكز�ت  تعزز   �ملبادرة  �أن  على  و�شدد 
بخف�س �عتماد �ململكة على عائد�ت �لنفط وحت�شني جودة �حلياة، وتعزيز 
كفاءة �إنتاج �لنفط وزيادة م�شاهمة �لطاقة �ملتجددة، و�حلفاظ على �لبيئة 
حتققه  عما  ف�شا  �لطبيعية،  �ملحميات  ن�شبة  وزيادة  و�ل�شاحلية  �لبحرية 
�لوظائف  من  كبر  ع��دد  �إيجاد  على  و�لعمل  ك��ربى  �قت�شادية  فو�ئد  من 

و�مل�شاهمة فى حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة.

اأعظم م�سروع
جدة  غرفة  �د�رة  جمل�س  وع�شو  �لأعمال  رجل  برجي  �بر�هيم  و�عترب 
�أن �ملبادر�ت �جلديدة بر�مج تنفيذية لأعظم مبادرتني �شهدهما �لتاريخي 
�لأو���ش��ط  و»�ل�����ش��رق  �خل�����ش��ر�ء«،  »�ل�شعودية  وه��م��ا  �ل��ع��امل  يف  �لبيئي 
لعب  نحو  �ململكة  توجه  �إط��ار  فى  �ملبادر�ت  هذه  ج��اءت  حيث  �لأخ�شر«، 
دور �أكرب كد�عم للعمل �لبيئى و�لعمل �ملناخى فى �ملنطقة، فى �إطار روؤية 
�أخ��رى  م��ب��ادر�ت  �إط���اق  �ملا�شية  �ل��ف��رة  �شهدت  �أن  �شبق  حيث   ،2030
حماية  وتعزيز  �لأر��شي  تدهور  من  �حلد  للكربون،  �لد�ئرى  كالقت�شاد 
متثان  حيث  تدهورها  ووق��ف  ومنع  �لأر����ش��ى  لإ�شاح  �لربية  �ملو�ئل 

�إحدى خمرجات رئا�شتها ملجموعة �لع�شرين �لعام �ملا�شى.
ولفت �إىل �أن هذه �ملبادر�ت �لبيئية �لتي �شتتكلف �أكرب من ميز�نيات عدد 
كبر من �لدول، �شيكون لها �آثار �قت�شادية وبيئية كبرة لي�س فى �ملنطقة 
فح�شب، و�إمنا فى �لعامل �أجمع، حيث �إن �لعديد من �لتقارير و�لدر��شات 
�ل��دول  فى  بالت�شحر  و�مل��ه��ددة  �ملت�شحرة  �مل�شاحات  �إج��م��اىل  �أن  �أك��دت 
�لعربية ت�شكل نحو 86.7 % من �مل�شاحة �لكلية للدول �لعربية، و�أن ن�شبة 
�لأر��شي �ملتدهورة تقدر ب�60 %، ومنها 26 % تعترب �شديد �لتدهور، 43 % 
متدهورة، 25 % متو�شطة �لتدهور و15 % درجة تدهورها خفيفة، وح�شب 
متباينة  �لعربية  �ملنطقة  �أر��شى  فى  �لتدهور  �أ�شكال  ف��اإن  �لتقارير  هذه 
ومتعددة، �إ�شافة �إىل تر�جع �لتنوع �حليوي وتردى �لنظم �لإيكولوجية.
وترجع �أ�شباب �لتدهور �إىل �لأن�شطة �لب�شرية �لتى يزيد من حدتها �شغط 
�رتفاع عدد �ل�شكان �ملتز�يد وطبيعة �ملناخ �جلاف و�لقاحل �لذي ي�شود ما 
يقارب 90 % من م�شاحة �لوطن �لعربى، و�إز�لة �لغطاء �لنباتى و�ملمار�شات 

�لزر�عية �خلاطئة و�لرعى �جلائر و�لتو�شع �لعمر�نى و�لتعدين.
تنمية اقت�سادية

ولفت �ملهند�س ن�شار �ل�شلمي ع�شو جمل�س �إد�رة غرفة جدة �شابقا، �إىل �أن 
�لزر�عية  �لأر��شي  مليار هكتار من  زر�عة 450 مليون �شجرة وتاأهيل 8 
�ملتدهورة، مرحلة �أوىل مهمة �شمن م�شروع �شعودي عاملي يت�شمن زر�عة 
�إعادة  يعادل  ما  �أى  �ملقبلة،  �لعقود  فى  �ململكة  د�خل  �شجرة  مليار�ت   10
تاأهيل ما يقرب من 40 مليون هكتار من �لأر��شى �ملتدهورة، مما يرجم 
�ل�شعودية،  فى  �حلاىل  �ل�شجرى  �لغطاء  عن  �شعًفا   12 قدرها  زي��ادة  �إىل 
�أه��د�ف  4 % فى حتقيق  باأكرث من  �ململكة  م�شاهمة من جانب  وه��ذ� ميثل 
من   % و1  �لفطرية،  و�ملو�ئل  �لأر��شى  تدهور  من  للحد  �لعاملية  �ملبادرة 

�لهدف �لعاملى لزر�عة تريليون �شجرة.
�أن  �عتبار  على  �ل���دول،  �قت�شاد�ت  فى  مهما  دور�  للزر�عة  �أن  و�أو���ش��ح 
�لتنمية  لتحقيق  �شرورى  �أم��ر  �ملجتمع  متطلبات  ملو�كبة  �لإنتاج  زي��ادة 
�لقت�شادية، وهذه �لزيادة �شرورية ملو�جهة �لزيادة �ل�شكانية فى �ل�شرق 
�لأو�شط �لتى تهدد بانفجار �شكاين، و�إذ� كانت �لزر�عة حتتل مكانة مهمة 
فى �قت�شاد�ت �لدول �ملتقدمة، فاإنها تعترب مبثابة حجر �لأ�شا�س بالن�شبة 
لأغلب �قت�شاد�ت �لدول �لطموحة، وتاأييد� لذلك يكاد يجمع �لقت�شاديون 

على �أن �لتنمية �لزر�عية هى �شرط �شرورى للتنمية �لقت�شادية.
اأكرب التحديات

�لتحديات  �أك��رب  �أن  على  �مل��رزوق��ي  خالد  ب��ن  �شعود  �لقت�شادي  و���ش��دد 
بيانات  �إذ ت�شر  �ملياه،  �لبيئية �جلديدة هي توفر  �مل�شاريع  �لتي تو�جه 
“�ململكة متتلك خمزونا  �أن  �إىل  �ل�شعودية  �لبيئة و�ملياه و�لزر�عة  وز�رة 

لا�شتغال،  �لقابلة  �ملتجددة  غر  �جلوفية  �ملياه  من  حم��دود�  �حتياطيا 
 84 وحده  �لزر�عة  قطاع  وي�شتهلك  منخف�شة”،  تعوي�س  �إعادة  ومعدلت 
% من �إجماىل �لطلب على �ملاء، وت�شل �لن�شبة عندما يتعلق �لأمر باملو�رد 
تعتمد  �لأم��ط��ار،  م��ي��اه  ن���درة  ظ��ل  �إىل 90 %، وف��ى  �مل��ت��ج��ددة  غ��ر  �ملائية 
�ل�شعودية ب�شكل كبر على حتلية �ملياه �لتى ت�شل �إىل 60 % من �إجماىل 
لكن  جد�،  مهما  حتديا  متثل  عملية  وهى  �ملدنى،  للقطاع  �ملخ�ش�شة  �ملياه 
�ململكة متلك خمططا يحمل ��شم »�لإ�شر�تيجية �لوطنية للمياه 2030« من 
�أهد�فه تنمية �ملو�رد �ملائية. و�لذي بدوره �شي�شهم فى دعم �أهد�ف �ملبادرة 

و�لعمل على حتقيقها.
و�لقت�شادي  �لجتماعي  بالإ�شاح  يرغب  ل  �لأم��ني  �لعهد  ويل  �أن  وبني 
�أ�شخم  عرب  ب��دوره  يتحقق  و�ل��ذى  �لبيئى  بالقطاع  يهتم  كذلك  بل  فقط، 

م�شروع ت�شجر فى �لتاريخ.
بكلمة  �حلويزي  معجب  بن  ح�شن  �أبها  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  و�أ�شاد 
�شعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد  �لأم��ر  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب 
�لدفاع ورئي�س جمل�س  �ل��وزر�ء ووزير  رئي�س جمل�س  ونائب  �لعهد  ويل 
�أن �ملبادرة  �ل�شوؤون �لقت�شادية و�لتنمية يف �فتتاح �ملنتدى، م�شرً� �إىل 
هي �حلزمة �لأوىل من �ملبادر�ت �لنوعية يف �ململكة وتعترب خارطة طريق 
ملو�جهة  فائقة  بعناية  مو�شوعة  ��شر�تيجية  �أنها  كما  �لبيئة،  حلماية 
حتديات �لتغر �ملناخي و�لتي من �شاأنها �لإ�شهام يف حتقيق �مل�شتهدفات 

�لطموحة للمبادرة.
ولفت �حلويزي �إىل �أن ��شت�شافة �ململكة لهذ� �حل�شد �لكبر ميثل ويكر�س 
جلهود �ملجتمع باأكمله من خال وجود �مل�شاركني و�ملتحدثني �لذين هم من 
لتعزيز  �ململكة  ت�شعى  كما  �لدويل،  و�ملجتمع  و�حلكومات  �لقت�شاد  قادة 
�لعلمية  ب��الأدل��ة  معززة  �آر�ء  فعالة  حلول  �إىل  للتو�شل  �ل��ه��ادف  �حل��و�ر 
على  �ل�شوء  ت�شليط  �إىل  بالإ�شافة  �لعامل  يف  �لبيئة  خرب�ء  كبار  يعر�شها 
�ململكة  طموحات  نطاق  تو�شيع  �ملناخي  �لتغر  مبكافحة  �ململكة  �لتز�م 
�ل�شعودية  )مبادرة  �لعهد  ويل  �شمو  لإطاق  و مو�كبة  �ملناخية.  و�أهد�فها 
و�مل�شجد  �حل��ر�م  �مل�شجد  ل�شوؤون  �لعامة  �لرئا�شة  �أعلنت  �خل�����ش��ر�ء(، 
بالرئا�شة  �ملحيطة  �ملناطق  ت�شجر  ت�شتهدف  فعاليات  عدة  عن  �لنبوي، 
ومر�فقها، وذلك �نطاق من دورها �لفعال و�لبناء يف �مل�شاركة �ملجتمعية، 
حتقيقًا للروؤية �ملباركة للمملكة �لعربية �ل�شعودية )2030(، ومتا�شيًا مع 

تطلعات �لقيادة �لر�شيدة، �أيدها �لله.

برتجياحلويزياملرزوقيال�سلميدحالن 



الريا�ض- البالد
�أن  �ل�صمعاين  حممد  بن  وليد  �لدكتور  �لعدل  وزي��ر  �أك��د 
ويل  �صمو  عنه  �أعلن  �ل��ذي  �ل�صخ�صية  �لأح��و�ل  م�صروع 
�لعهد، حفظه �لله، �صمن منظومة �لت�صريعات �ملتخ�ص�صة، 
�أهمها  من  �أه��د�ف  عدة  على  يقوم  �صدروه،  ُيرتقب  �لذي 
�لنف�صال،  بعد  م��ا  حتى  �ب��ت��د�ًء  �لأ���ص��رة  على  �لرتكيز 
بتعزيز هذه �لر�بطة �لأ�صرية متى �أمكن تعزيزها باتفاق 

�لأطر�ف، و�أي�صًا تقليل �صلبيات �لنف�صال.
و�أو�صح �أن هذ� �مل�صروع ركز ب�صكل �أ�صا�صي على �عتبار 
ا على حفظ حقوقها  �أي�صً �ل��زو�ج، وركز  �مل��ر�أة يف  �إر�دة 
�مل�صائل  �إىل  �إ���ص��اف��ة  و�لأولد،  ل��ل��م��ر�أة  و�لنفقة  �ملالية 

�لأخرى �ملتعلقة بطلب �لفرقة وغريها.
و�أ����ص���ار خ���ال م�����ص��ارك��ت��ه، �أم�������س، يف م��ن��ت��دى �لأ���ص��رة 
�ل�صعودية 2021 �إىل �أن عدًد� من �ل�صيا�صات �لعامة ركزت 
تنه�س  �لتي  كافة  و�ملمكنات  بال�صبل  �لأ�صرة  متكني  على 
لتذليل  و�ل�صعي  �مل�صتد�مة،  �لتنمية  له  وحتقق  باملجتمع 
�لتحديات كافة �لتي تو�جه �أفر�دها بدًء� من ن�س �لنظام 

�لأخ��رى،  �لت�صريعات  من  بعدد  م��روًر�  للحكم،  �لأ�صا�صي 
�إ�صافة �إىل روؤية 2030 �لتي ن�صت يف عدد من بر�جمها 
وبنودها على تعزيز مكانة �لأ�صرة و�ل�صعي لتذليل جميع 
�لعقبات �لتي تعرت�س �أفر�دها، ومن ذلك �جلهات �لعدلية 

�صو�ًء �ملجل�س �لأعلى للق�صاء �أو وز�رة �لعدل.
و�أو�صح  وزير �لعدل �أن من تلك �لقر�ر�ت �أو �لت�صريعات 
��صتقر�ر  و��صتمر�رية  ��صتد�مة  تعزيز  يف  �أ�صهمت  �لتي 
لنظام  �لتنفيذية  �للو�ئح  يف  تعديل  م��ن  مت  م��ا  �لأ���ص��رة 
باإحالة  يلزم  نظامي  ن�س  باإ�صافة  �ل�صرعية  �ملر�فعات 
�لطلبات �ملتعلقة بجميع منازعات �لأحو�ل �ل�صخ�صية �إىل 
بني  لل�صلح  حماولة  هناك  يكون  بحيث  �مل�صاحلة  مركز 
�لوثيقة  تلزم  �ل�صلح  يتم  مل  حال  ويف  �بتد�ًء،  �لزوجني 
على  �لطاق  يوؤثر  ل  حتى  �لنف�صال  بعد  ملا  بالتز�مات 

�لأولد يف هذه �ملرحلة.
م��ن��ازع��ات  �نخف�صت  �ل��ت��ع��دي��ل  ه���ذ�  بتطبيق  �أن���ه  و�أك����د 
�أو �لنفقة  �أو �خللع  �لأحو�ل �ل�صخ�صية �ملتعلقة بالطاق 
�مل�صتقبل  يف  تنخف�س  �أن  �آم��ًا   ،%20 من  �أك��ر  وغريها 

 %30 �جلل�صات  مدد  �نخفا�س  �إىل  م�صرًي�  �أك��ر،  �لقريب 
منازعات  يف  �لإجر�ئية  �لنو�حي  بتطوير  يتعلق  وفيما 
�لأحو�ل �ل�صخ�صية، لفًتا �لنظر �إىل �أن �إن�صاء مركز تدقيق 

�لدعاوى �أ�صهم يف �نخفا�س مدد �جلل�صات �لق�صائية يف 
ق�صايا �لأحو�ل �ل�صخ�صية �أكر من %30.

و�أو�صح �أن �لهدف من �لتحول �لرقمي يف �لوز�رة لي�س 

خا�صة  تي�صريها،  بل  فقط  �خلدمة  تقدمي  متكني  جم��رد 
�لق�صايا مثل  يف بع�س �ملجالت ونوعية وطبيعة بع�س 
ق�صايا �لأحو�ل �ل�صخ�صية، م�صيًفا �أن تقدمي �لدعاوى من 
�ملنزل �أو من �أي مكان َي�ّصر على �جلهات �لعدلية و�جلهات 
دورها  ممار�صة  �لإن�صان  حقوق  هيئة  مثل  �لعاقة  ذ�ت 

وتقييم �لو�صع �ملجتمعي.
ويف  �إلكرتونية،  خدمة   120 �أطلقت  �ل���وز�رة  �أن  وب��نّي 
�أثناء جائحة كورونا مل تتوقف �جلل�صات �لق�صائية، حيث 
عقدت �أكر من مليون ون�صف �ملليون جل�صة، و�صدر �أكر 
�لإلكرتوين، وتقدمي  �لتقا�صي  من مليون حكم من خال 
�إىل  �إ�صافة  �إل��ك��رتون��ًي��ا،  تنفيذ  طلب  مايني   3 م��ن  �أك��ر 
�ل�صخ�صية  �لأح��و�ل  �أحكام  لتنفيذ  خا�صة  دو�ئ��ر  وج��ود 

بجميع جمالتها.
�لذكاء  �لوز�رة عملت على تطبيق تقنيات  �أن  �إىل  و�أ�صار 
هذ�  عليها  يطبق  �لتي  �لق�صايا  �أول  و�أن  �ل�صطناعي، 
�ملفهوم هي ق�صايا �لأحو�ل �ل�صخ�صية، بحيث يكون لدى 

�جلهات �لق�صائية تنّبوؤ م�صبق باحلكم ي�صل �إىل 80 %.

محليات
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�ل�صريفني  �حلرمني  خادم  تروؤ�س 
�مللك �صلمان بن عبد�لعزيز، حفظه 
قمة  �أع��م��ال  يف  �ململكة  وف��د  �لله، 
قادة جمموعة �لع�صرين، من خال 
�صتعقد  و�لتي  �مل��رئ��ي،  �لت�صال 
روم���ا،  �لإي��ط��ال��ي��ة  �لعا�صمة  يف 
�صطرته  م��ا  �لأذه������ان  �إىل  ي��ع��ي��د 
�ململكة من �إجناز�ت غري م�صبوقة 
�لعام  للمجموعة  رئا�صتها  خ��ال 
دولها  م��ن  ت��ام  بتعاون  �مل��ا���ص��ي، 
لغتنام  �لتو��صل،  وجمموعات 
و�لع�صرين  �لو�حد  �لقرن  فر�س 
م�����ن خ������ال مت���ك���ني �لإن���������ص����ان 
و�حل���ف���اظ ع��ل��ى ك��وك��ب �لأر�����س 
وم�صاعدة  جديدة،  �آفاق  وت�صكيل 
�ل����دول �ل��ن��ام��ي��ة، وت��ق��دمي �ل��دع��م 

للدول �لفقرية.
وق������د ح���ظ���ي ب����ي����ان �ل���ري���ا����س 
بتو�فق  �مل��ط��روح��ة  و�مل���ب���ادر�ت 
ت�صمنت  �لتي  �لأع�صاء،  �ل��دول 
دعم �لقت�صاد�ت �لعاملية، خا�صة 
بتوفري  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��ال 
�للقاحات �لكافية للجميع و�لتاأكد 
عليها،  �ل��دول  من ح�صول جميع 
لتلبية  �ل��ازم��ة  �مل����و�رد  وح�صد 
�لعاجلة  �لتمويلية  �لحتياجات 
هذ�  �لعاملية،  �ل�صحة  جم��ال  يف 
�لتغيري  ق�صايا  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
�ملناخي ودعم مبادر�ت �لقت�صاد 
�أم��ان  �صبكة  و�صمان  �لكربوين 
مالية عاملية قوية و�حلفاظ على 
�صندوق �لنقد �لدويل يف مو�صع 
�صد�رتها، و�ل�صتثمار يف �لبنية 
�لتحتية ومكافحة غ�صل �لأمو�ل 
و�ل��ف�����ص��اد ومت���وي���ل �لإره������اب 
ومعاجلة  �لفقر  على  و�لق�صاء 
ع����دم �مل�������ص���او�ة و�ل��ع��م��ل على 
للجميع  �لفر�س  و�صول  �صمان 
و����ص���م���ان م�����ص��ت��ق��ب��ل م�����ص��ت��د�م 
وغريها من �لق�صايا و�لتحديات 

�يل تو�جه �لب�صرية.

ريادة عالمية
كلمة

                                                                           

                                                                           

خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين
الريا�ض-وا�ض

تروؤ�س  عن  �أم�س،  �مللكي،  �لديو�ن  �أعلن 
�صلمان  �مللك  �ل�صريفني  خادم �حلرمني 
�ل��ل��ه، وف��د  ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، حفظه 
�مل��م��ل��ك��ة يف �أع����م����ال ق��م��ة ق���ادة 
جمموعة �لع�صرين، من خال 

�لت�صال �ملرئي.

وقال بيان للديو�ن �مللكي: تلبية للدعوة 
�حل��رم��ني  خ���ادم  تلقاها  �ل��ت��ي  �ل��ك��رمي��ة 
عبد�لعزيز  ب��ن  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني 
رئي�س  دول��ة  من  �لله،  حفظه  �صعود،  �آل 
�ل�صيد  �لإي��ط��ال��ي��ة  �جل��م��ه��وري��ة  وزر�ء 
/ م���اري���و در�ج�����ي حل�����ص��ور ق��م��ة ق���ادة 
يف  �صتعقد  �ل��ت��ي  �ل��ع�����ص��ري��ن  جم��م��وع��ة 

مدينة روما باجلمهورية �لإيطالية خال 
�ملدة 24 � 25 / 3 / 1443ه� �ملو�فق 30 
� 31 / 10 / 2021م، فقد تقرر �أن ير�أ�س 
�صلمان  �مللك  �ل�صريفني  �حلرمني  خ��ادم 
�ململكة يف  �صعود وفد  �آل  بن عبد�لعزيز 
من  �لله  حفظه  ي�صارك  و�أن  �لقمة  �أعمال 

خال �لت�صال �ملرئي.

للجهود  ت��ق��دي��ره��ا  �مل��م��ل��ك��ة  ت��ب��دي  و�إذ 
�مل��ب��ذول��ة م���ن �جل��م��ه��وري��ة �لإي��ط��ال��ي��ة 
لإجناح �أعمال رئا�صة جمموعة �لع�صرين 
ه���ذ� �ل��ع��ام م��ن خ���ال �ل��ع��م��ل �جلماعي 
�مل�صرتك ب�صفة �ململكة ع�صوً� يف ترويكا 
��صتمر�ر  على  حر�صها  لتوؤكد  �ملجموعة 

�جلهود �ملبذولة لإجناح �أعمال �لقمة".

البنيان: القيادة حريصة على مستقبل أخضر مستدامأمير مكة بالنيابة يستقبل وزير الحج والعمرة

المملكة داعمة إلنجاح أعمال »العشرين«

وزير العدل: 20 % انخفاض منازعات األحوال الشخصية  

 جدة - البالد
عبد�لعزيز  بن  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني  تروؤ�س خادم �حلرمني 
�آل �صعود ، وفد �ململكة يف �أعمال قمة قادة جمموعة �لع�صرين 
يف  �حل���ايل  �ك��ت��وب��ر  نهاية  ي��وم��ني  م��دى  على  �صتعقد  �ل��ت��ي 
على   ، �لله  ،حفظه  حر�صه  يوؤكد  روم��ا،   �لإيطالية  �لعا�صمة 
�ملجموعة  للمملكة كع�صو موؤثر يف ترويكا  �لفاعلة  �مل�صاركة 
و�لتي   ، �لقمة  هذه  �أعمال  لإجن��اح  �ملبذولة  �جلهود  ودع��م   ،
�أعقبت دوريا قمة �لريا�س �لتاريخية برئا�صة خادم �حلرمني 
�ل�صريفني ، خال رئا�صة �ململكة للمجموعة �لعام �ملا�صي ، وما 
و�لإمكانات  �لعاملية  �لقدر�ت  ح�صد  يف  جناحات  من  حققته 
�ل�صعيدين  على   "  19 "كوفيد  ت��د�ع��ي��ات  مل��و�ج��ه��ة  �لهائلة 
�ل�صحي و�لقت�صادي ، من خال �ملبادر�ت �لرتيليونية  �لتي 
يو�جهها  �أزم��ة  �أخطر  من  �لتدريجي  �لتعايف  ترياق  �صخت 

�لعامل.
�ملجموعة  دول  ق��ادة  فيها  ي�صارك  روم��ا  يف  �لقادمة  �لقمة   
خا�صة   ، �مللفات  من  �لعديد  �أعمالها  جدول  وعلى  �فرت��صيا 

�لتحديات �لتي تو�جه �لقت�صاد �لعاملي وق�صايا �ملناخ ، وقد 
ومبادر�تها  �لدفع  وقوة  �لهتمام  من  ر�صيد�  �ململكة  �أجنزت 

�لقت�صاد  م�صتقبل  ل�صياغة  �ملا�صي  �ل��ع��ام  �تخذتها  �ل��ت��ي 
�لعاملي وحتدياته، ول تز�ل تويل �هتماما بالغا بكل ما يدعم 

كوكب  وحماية  لل�صعوب  و�لزده��ار  �لقت�صادي  �ل�صتقر�ر 
�لإيطالية  للرئا�صة  �لدورة  ، مما يعزز جناحات هذه  �لأر�س 
يف بلورة جهود دول �ملجموعة جتاه �لق�صايا �لعاملية �لر�هنة 
�إيطاليا  ،حيث يتجلى �لتقدير �ل�صعودي للجهود �لتي تبذلها 
�لعمل  ب��روح  دعمها  على  و�حلر�س  �حلالية  �ل��دورة  رئي�صة 
�أ�صدق  �ململكة وترجمته يف  �أكدت عليه  �لذي طاملا  �جلماعي 
و�أروع �صوره على مدى عام كامل مبخرجات قمتي �لريا�س 
عبد  ب��ن  �صلمان  �مللك  برئا�صة   2020 خ��ال  �لفرت��صيتني 
�لعزيز ، حفظه �لله، و�لتي ثمنها �لعامل وموؤ�ص�صاته �ل�صحية 

و�لقت�صادية �لدولية.
�لفاعلة يف  �ل�صاركة  �ململكة على  �إن هذ� �حلر�س من جانب   
يف  �ملتمثل  �لعاملي  �ملحفل  هذ�  يف  خا�صة  �لدولية   �جلهود 
�حلكيمة  �صيا�صتها  يف  د�ئمة  �صمة  هو   ، �لع�صرين  جمموعة 
�ل��ع��امل��ي من  �ل��ت��ع��ايف  ق��ي��ادة ج��ه��ود  �أ�صهمت يف  �ل��ت��ي ط��امل��ا 
�جلائحة ور�صم م�صتقبل �أف�صل و�أكر ��صتقر�ر� ، ود�ئما هي 

رمانة �مليز�ن يف �جلهود و�لطموح �لعامليني.

جدة- البالد
��صتقبل �لأمري بدر بن �صلطان �أمري منطقة مكة �ملكرمة 
�حلج  وزي���ر  �م�����س،  ب��ج��دة،  �لإم����ارة  مقر  يف  بالنيابة 

و�لعمرة �لدكتور توفيق �لربيعة. وهناأ �صموه �لدكتور 
�صائا  و�لعمرة،  للحج  وزيًر�  تعيينه  مبنا�صبة  �لربيعة 

�لله له �لعون و�لتوفيق يف مهام عمله �جلديد.

بعد إلزامية اإلحالة لمركز المصالحة

الريا�ض- البالد
�ل�صعودية  �ل�صركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  رف��ع 
لل�صناعات �لأ�صا�صية "�صابك" �لرئي�س �لتنفيذي يو�صف 
�ل�صريفني  �حلرمني  خلادم  �صكره  �لبنيان،  �لله  عبد  بن 
�مللك �صلمان بن عبد �لعزيز �آل �صعود، ول�صاحب �ل�صمو 
�مللكي �لأمري حممد بن �صلمان بن عبد �لعزيز، ويل �لعهد 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع، حفظهما �لله، 
�مل�صتد�مة و�لقت�صاد  بالتنمية  �لعناية و�لهتمام  نظري 
�ململكة  حل��ك��وم��ة  �مل�صتمرة  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات  �لأخ�����ص��ر، 

ومو�جهة  �لبيئة  حلماية  �ل�صعودية  �لعربية 
�ل��ت��غ��ري �مل���ن���اخ���ي، وحت��ق��ي��ق �مل�����ص��ت��ه��دف��ات 

�لطموحة ملبادرة �ل�صعودية �خل�صر�ء.
�أي��ده  �لعهد،  ويل  �صمو  �أعلنه  ما  �أن  و�أك��د 
�ل�صنوي  للمنتدى  �لأوىل  للن�صخة  �لله، 
ملبادرة �ل�صعودية �خل�صر�ء يف �لريا�س، 

من  �لأوىل  �حل���زم���ة  �إط������اق  وك���ذل���ك 
�ملبادر�ت �لبيئية �لنوعية يف �ململكة 

ومو�جهة  �لبيئة  على  للمحافظة 
يهدف  �مل��ن��اخ��ي،  �لتغري  حت��دي��ات 

�إىل تنمية �لقت�صاد �لأخ�صر، و�إيجاد فر�س عمل نوعية، 
وتوفري فر�س ��صتثمارية �صخمة للقطاع �خلا�س حتت 

مظلة روؤية �ململكة 2030 .
�ململكة  ��صتهد�ف  �لعهد  ويل  �صمو  �إع��ان  �لبنيان  وعد 
للو�صول �إىل �حلياد �ل�صفري يف 2060م من خال نهج 
�لقت�صاد �لد�ئري للكربون، يدفع "�صابك" لبذل �ملزيد من 
�جلهود �لنوعية و�لإ�صهام يف حتقيق م�صتقبل م�صتد�م، 
من خال �إنتاج �لهيدروجني، و�إعادة ��صتخد�م �لكربون 

�مل�صتخل�س من �لعمليات، و�إعادة تدوير �لبا�صتيك.
قيمة  ب��اإ���ص��اف��ة  ت�صهم  "�صابك"  �أن  و�أو���ص��ح 
ن��وع��ي��ة جل��ه��ود �مل��م��ل��ك��ة يف ق���ي���ادة دول 
و�لتنمية  �لأخ�صر  �لقت�صاد  لبناء  �لعامل 
تعد  �ل�صركة  و�أن  �صيما  ل  �مل�����ص��ت��د�م��ة، 
ق����وة د�ع���م���ة ل��ط��م��وح��ات �مل��م��ل��ك��ة يف 
�إعان  ذلك  يتّوج  �ل�صتد�مة،  جمال 
��صرت�تيجيتها  ع��ن  "�صابك" 
�لعاملية جتاه �حلياد �لكربوين 
ملبادرة  �لفتتاحي  �ملنتدى  يف 

�خل�صر�ء". "�ل�صعودية 

قمّة الشباب األخضر تبحث أخطار التغير المناخي
الريا�ض- وا�ض

بعنو�ن  �فتتاحية  بجل�صة  �لأخ�صر"،  "�ل�صباب  قّمة  �أم�س،  �نطلقت، 
فيها  �صارك  �ل�صباب"،  �أ�صو�ت  �ل�صعودية  �لقياد�ت  تكّر�س  "كيف 
�لعي�صى،  ن��ورة  �لطاقة  وز�رة  يف  �لدولية  لل�صيا�صات  �أول  حملل 
و�مل�صت�صار يف وز�رة �لطاقة يحيى خوجة، وباحث �أول يف �للجنة 
يف  طاقة  وحملل  �ل�صديري،  ن��ورة  �لنظيفة  �لتنمية  لآلية  �لوطنية 
بع�س  ق�ص�س  �جلل�صة  وتناولت  �لربكة.  �لعزيز  عبد  �لطاقة  وز�رة 
�ل�صباب �لعاملني يف قطاع �لطاقة باململكة، و�صغفهم باإن�صاء جمتمع 

م�صتد�م، وكيف ينعك�س ذلك يف عملهم.
�أن يدعم �ل�صباب ويعزز  وناق�صت �جلل�صة كيف ميكن لقطاع �لطاقة 
تغيري  لإح���د�ث  �أفكارهم  و��صتثمار  �ل��ق��ر�ر  �صنع  يف  �إ�صهامهم  من 

ودعم  تعزيز  �صرورة  �مل�صاركون  و�أّك��د  �لعمل.  بيئات  يف  �إيجابي 
�جلهود �ل�صبابية يف �حلفاظ على �لبيئة و��صتخد�م �لطاقة �لنظيفة.
�لأخ�صر"  "�ل�صباب  م��ب��ادرة  يف  �مل�����ص��ارك��ون  �أّك���د  �أخ���رى  جهة  م��ن 
�لتاأثري�ت  ب�صبب  �ملناخي(  )�لتغيري  م�صكات  على  �لعمل  �صرورة 
م�صاعفة  غ��ر�ر  على  �لكربونية،  �لنبعاثات  يف  �ملتمثلة  �ل�صلبية، 
�أن  �صيما  �لنظيفة و�ملتجددة، ل  �لطاقة  ��صتخد�م  �صبيل  �جلهود يف 
منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا من �أكر �ملناطق �لتي تو�جه 

�لتاأثري �ل�صلبي للمناخ.
جاء ذلك خال �جلل�صة �لثالثة بعنو�ن "�لتحول �صانع تغيري: �إيجاد 
طريقكم �خلا�س" �صمن مبادرة "�ل�صباب �لأخ�صر"، مب�صاركة رئي�صة 
و�لرئي�س  �ل�صامي،  ن�صرين  �ملناخي  للتغري  �ل�صود�ن  �صباب  منظمة 

ومدير  �أوليفييه،  جوليان  �إنرتنا�صيونال"  "ر�يل  ل�صركة  �لتنفيذي 
�لعامة  �ل�صتثمار�ت  �صندوق  يف  و�ل�صتد�مة  لاإ�صرت�تيجيات  �أول 

جلني �خلر�صاين.
�ل�صود�ن  �أن  �ملناخي  للتغري  �ل�صود�ن  و�أفادت رئي�صة منظمة �صباب 
وبالتايل  �ملناخ  على  �ل�صلبية  �لتاأثري�ت  من  تعاين  �لتي  �ل��دول  من 
�لكهرباء  خ��دم��ات  يف  �لنق�س  م��ع  خا�صة  �حلياتية  �ل��ظ��روف  على 

وم�صروعات �لبنية �لتحتية.
�إىل خمتلف  �آثارها  تتعدى  �مل�صكات  �أن هذه  �إىل  وتطرقت �جلل�صة 
حاجٍة  يف  �لو�صع  بات  لذ�  �لفطرية  �حلياة  ومنها  �لبيئية  عنا�صر 
يف  ت�صاعد  �لتي  �لأدو�ت  با�صتخد�م   ، �لآث��ار  هذه  من  لتقليل  ما�صة 

�صناعة �لتغيري �لبيئي، تتمثل يف �لطاقة �لبديلة و�لنظيفة.

يوسف البنيان
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تكريم خريجات برنامج القيادة النسائية التنفيذية
من أكثر من عشرين بلدًا 

أمين نجران المكلف يتفقد 
المشروعات قيد اإلنشاء

تدريب ألف منسقة أمن 
على أدلة السالمة

فرص وظيفية شاغرة 
بإمارة المدينة

الريا�س- وا�س
ينظم برنامج قيادات عاملية بال�سراكة مع جامعة جورج تاون 
تكرمي  حفل  الأعــمــال(  لإدارة  ــا  دون مــاك  )مدر�سة  الأمريكية 
للدفعة الأوىل من برناجمه الأكادميي الطموح لتنمية املهارات 
يف  العمل  متطلبات  ا�ستيفاء  من  ومتكينهن  للن�ساء  القيادية 
املنا�سب القيادية، وذلك يف مقر مركز موؤمترات وكالة الأنباء 

ال�سعودية "وا�ض" بالريا�ض.
ع�سرين  من  اأكــر  من  خريجة  مئتي  من  اأكــر  التكرمي  وي�سم 
العام  القطاعات  يف  العمل  جمــالت  معظم  من  العامل  يف  بلدًا 
بنجاح  اأكــمــلــن  قــد  كــن  الربحية،  غــر  واملنظمات  واخلــا�ــض 
القيادية  املهارات  �سمل  اأكادميي �سارم  برنامج  تعليمهن وفق 

اأداء  واإدارة  التنظيمي  التغير  وقــيــادة  الــقــرار،  اتــخــاذ  يف 
املوؤ�س�سات، وتنظيم التفاعل مع ال�سركاء.

اإجمايل  من   %  16 ن�سبة  على  املالية  ال�سوؤون  قطاع  وا�ستاأثر 
عدد اخلريجات، يليه قطاع التعليم )14 %(؛ والرعاية ال�سحية 
التقنية  ثم   ،)%  6( والكيماويات  %(؛   10( والطاقة  %(؛   12(
ال�سابقة  التعليمية  املــوؤهــات  اأمــا   ،)%  3.5( فــالإعــام   )%  5(
البكالوريو�ض  درجــات  بني  توزعت  فقد  بالربنامج  لالتحاق 
)42 %(، واملاج�ستر )47 %(، والدكتوراه )9 %(، وال�سهادات 

الطبية )2 %(.
الأمريكية  تاون  جورج  وجامعة  عاملية  قيادات  برنامج  واأكــد 
من  عاملية  قــيــادات  برنامج  بــني  ال�سراكة  هــذه  واأهمية  عمق 

العريقة  تــاون  جــورج  وجامعة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
مع  مت�سقًا  ياأتي  الذي  الأعمال  اإدارة  لعلوم  �سعبتها  خال  من 

م�سرة اجلانبني يف متكني ودعم املراأة.
اأهــداف  حتقيق  يف  فــاعــًا  اإ�سهامًا  ميثل  الــربنــامــج  اأن  يذكر 
�سبتمرب  يف  العامل  دول  عليها  اتفقت  التي  امل�ستدامة  التنمية 
دوليًا  هدفًا   17 وتت�سمن  املتحدة،  الأمم  وتبنتها  2015م، 
2030م،  �سنة  بنهاية  حتقيقها  الدولية  الأ�سرة  تاأمل  طموحًا 
من اأبرزها التعليم )الهدف الرابع( وحتديدًا جودة التعليم يف 
اخلام�ض(  )الهدف  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  ثم  امل�ستويات،  كل 
القت�سادي  النمو  حتقيق  على  ين�سبُّ  الذي  الثامن  والهدف 

امل�ستدام وتوفر العمل الائق للجميع.

القويحص يناقش التحول الرقمي بمنظومة الحج والعمرة 
مكة املكرمة - احمد االحمدي

ا�ستقبل اأمني العا�سمة املقد�سة املهند�ض حممد بن عبدالله القويح�ض يف مكتبه 
بن  تركي  الدكتور  والعمرة  احلج  لأبحاث  ال�سريفني  احلرمني  خادم  معهد  عميد 

�سليمان العمرو.
احلج  منظومة  يف  الرقمي  التحول  مو�سوعات  مناق�سة  اللقاء  خــال  وجــرى 
والعمرة، وتوظيف اجلانب التقني يف القطاع البلدي، وال�ستفادة من البحوث 
العلمية يف �سَتّى املجالت خلدمة �سيوف الرحمن، حتقيقًا لأهداف روؤية اململكة 
الأمانة ومعهد خادم احلرمني  ت�سهده  الذي  بالتعاون  القويح�ض  واأ�ساد   .2030
بيت  لقا�سدي  البلدية  اأف�سل اخلدمات  لتقدمي  والعمرة  لأبحاث احلج  ال�سريفني 

الله احلرام، ومبا يحقق توجيهات وتطلُّعات ولة الأمر - حفظهم الله -.
العا�سمة  اأمانة  من�سوبي  من  عــددا  املقد�سة  العا�سمة  اأمــني  م  كــَرّ اآخــر  جانٍب  من 
"مل�سة وفاء  اإىل وزارة البيئة واملياه والزراعة يف  املقد�سة املنقولني من الأمانة 
وعرفان"، وذلك بعد ان مت نقل عدد من الخت�سا�سات من وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية والإ�سكان اإىل وزارة البيئة واملياه والزراعة. 
�سكره  عن  معربًا  للمنقولني،  والتقدير  ال�سكر  و�سهادات  "معاليه" الدروع  م  وقَدّ
اأعمال خلدمة  البلدي، وما قاموا به من  على ما قدموه من جهود خلدمة القطاع 
التوفيق  من  مزيدًا  لهم  متمنيًا  الأمانة،  يف  عملهم  �سنوات  خال  الغايل  الوطن 

وال�سداد يف اأعمالهم اجلديدة.

جنران-البالد
اأم�ض،  دلــبــوح،  عائ�ض  بن  عبدالله  املهند�ض  املكلف  جنــران  منطقة  اأمــني  تفقد 
�سر  على  الوقوف  بهدف  باملنطقة،  الإن�ساء  قيد  البلدية  واخلدمات  امل�سروعات 

العمل ون�سبة الإجناز.
ووقف املهند�ض دلبوح ميدانًيا على م�سروعات مبنى مركز الوثائق واملحفوظات، 
و�سارع الأمر جلوي بن عبدالعزيز، ومبنى املركز احل�ساري، حيث اطلع على 

مراحل العمل والتجهيزات، والتقى باملقاولني املنفذين لتلك امل�ساريع.
لإجنــاز  اجلـــاد  والــعــمــل  اجلــهــود،  م�ساعفة  على  اجلميع  املنطقة  اأمـــني  وحــث 
امل�سروعات اجلاري تنفيذها، والتعاون مع خمتلف اجلهات احلكومية، لتحقيق 

كل ما من �ساأنه خدمة املواطن واملقيم.

الريا�س- البالد
برناجمًا  الريا�ض  مبنطقة  للتعليم  العامة  بــالإدارة  وال�سامة  الأمن  اإدارة  نفذت 
تدريبيًا عن ُبعد بعنوان )اأدلة ال�سامة املطبقة يف املن�ساآت التعليمية( ي�ستهدف 
بغر�ض  وذلك  واملدار�ض  املكاتب  يف  املدر�سية  وال�سامة  الأمــن  من�سقات  جميع 
رفع الوعي وتوفر بيئة اآمنة للطالبات ولتحقيق �سلوكيات ال�سامة يف املجتمع 

التعليمي.
واأو�سح مدير اإدارة الأمن وال�سامة املدر�سية بتعليم الريا�ض حميدي بن هليل 
الإ�سارات  الأدلة اخلا�سة مثل لوحات  الإدارة حري�سة على تو�سيح  اأن  العنزي 
ــادات  الإر�ــس هــذه  مب�سمون  الكامل  للوعي  الو�سول  بهدف  ال�سامة  واألـــوان 
ومايحقق ال�سلوكيات ال�سحيحة يف الأماكن العامة والوقت ال�سحيح ول �سك اأن 
ا�ستهداف من�سقي ال�سامة يف املدار�ض هو اخلطوة الأوىل يف بناء الوعي فعن 

طريقهم يتم تفعيل الأدلة وتطبيقها يف واقع العمل والتدريب على ذلك .   
من جهتها اأو�سحت م�ساعد مدير اإدارة الأمن وال�سامة بتعليم الريا�ض دلل بنت 
التدريبية  اخلطة  وفق  املدر�سية  وال�سامة  الأمــن  من�سقة  مهام  داوود  اآل  نا�سر 
املنبثقة من اأدلة ال�سامة املطبقة يف املن�ساآت التعليمية التي اأعدتها اإدارة الأمن 
وال�سامة املدر�سية ونفذتها م�سرفات الإدارة يف مكاتب التعليم مبنطقة الريا�ض 

واملحافظات التابعة لها ح�سب اجلدولة الزمانية واملكانية املتعلقة بهذا ال�ساأن.

املدينة املنورة -وا�س
عن  املــنــورة،  املدينة  منطقة  اإمـــارة  اأعلنت 
"رجال  الإداريــــة  الوظائف  مــن  عــدد  توفر 
للخريجني  ال�ساد�سة  املرتبة  على  ون�ساء"، 
واخلـــريـــجـــات احلــا�ــســلــني عــلــى الــدرجــة 
املنا�سبة  الخــتــ�ــســا�ــســات  يف  اجلــامــعــيــة 
ما ورد يف  التعاقد وفق  ل�سغلها عن طريق 

الائحة التنفيذية للموارد الب�سرية.
ودعـــــت الإمـــــــارة الـــراغـــبـــني والـــراغـــبـــات 
يف الـــتـــقـــدم عــلــيــهــا الــــدخــــول مـــن خــال 
ــــــروين  ــــــك مـــنـــظـــومـــة الــــتــــوظــــيــــف الإل
https://bit. الرابط:  عرب  "جدارة" 
يوم  من  ابتداًء  وذلك   ،3GrW4lh/ly
ال�ساعة  1443هـــــ  الأول  ربــيــع   25 الأحـــد 
ربيع   29 اخلمي�ض  حتى  �سباحًا،   8:00

الأول 1443هـ ال�ساعة 11.59 م�ساًء.

47 إصابة جديدة بكورونا..متحدث الصحة:
الجائحة لم تنته.. والجرعة التنشيطية مهمة

الريا�س- البالد
اأكد املتحدث الر�سمي لوزارة ال�سحة الدكتور حممد العبدالعايل 
املا�سية  املرحلة  خال  ومكت�سبات  منجزات  من  حتقق  ما  على 
اإعطاء  من  امل�ستمر  والتطور   )19 )كوفيد  كورونا  جائحة  من 

اإذ تــخــطــى عــدد  ـــعـــامل،  ال ــقــاحــات حـــول  ــل ال
مليارات   6 مــن  اأكـــر  عليه  احلا�سلني 

باأنه  منوهًا  �سخ�ض،  مليون  و600 
جتـــاوز عـــدد اجلـــرعـــات مــن لقاح 

 45 اململكة  يف  املعطاة  كورونا 
مليون و500 األف جرعة ، وقد 
من  اأكـــر  التح�سني  ا�ستكمل 

األــف  و100  مليون   21
�ـــســـخـــ�ـــض، وهـــو 

مـــــا يـــزيـــدنـــا 
ر�ـــســـوخـــًا 

هذه  خــال  مــن  عليها  حت�سلنا  الــتــي  املكا�سب  على  وحــر�ــســًا 
اجلائحة.

اأن  مــوؤكــدًا  اأم�ض،  عقده،  الــذي  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  ذلــك  جــاء 
اجلرعات لي�ست متوفرة فقط ملن اأخذوا اجلرعة الأوىل فقط اأو 
ملن  حاليًا  متوفرة  اإنها  بل  الثانية،  اجلرعة  على  �سيتح�سل  ملن 
�سيح�سل على اجلرعة املعززة والتن�سيطية "اجلرعة الثالثة" 
اأي�سًا، م�سيًفا باأن هذه اجلرعة التن�سيطية مهمة، ب�سبب 
احتمالية نزول م�ستوى فاعلية التح�سني �سد فرو�ض 

كورونا مع مرور الوقت.
وقال:" بداأنا يف اململكة باإعطاء هذه اجلرعة لبع�ض 
الفئات وهم ذوي املخاطر العالية التي تخ�ض اجلانب 
املناعي كزارعي الأع�ساء اأو امل�سابني بالف�سل الكلوي 
اأو  ال�سن  كبار  اأو  املزمنة  الأمرا�ض  واأ�سحاب  املزمن 
فيها  التو�سع  �سيتم  واأنــه  ال�سحيني،  املمار�سني 
ملنحها ملن هم فوق 18 عامًا وما 
اأخذهم  على  وم�سى  فوق 
 6 الثانية  اجلرعة 

اأ�سهر".
واأبــــــــــان 
هناك  اأن 

ــة تــخــفــيــف الإجــــــراءات  ــتــهــاء اجلــائــحــة ومــرحــل فـــرقـــًا بـــني ان
متثلت  مكا�سب  لدينا  لكن  بعد،  تنته  مل  فاجلائحة  الحرازية، 
�سرورة  على  م�سّددًا  اإلغاوؤها،  ولي�ض  الإجـــراءات  تخفيف  يف 
اأو  يزال متخوفًا  ملن ل  اللقاحات  اأخذ  الإ�سراع باحل�سول على 
لديه اأي ظروف منعته من احل�سول عليها خال املدة املا�سية. 
كورونا،  لفرو�ض  جديدة  حالة   )47( ت�سجيل  مت  اأنه  واأ�ساف 
اإجمايل احلالت املوؤكدة يف اململكة )548252(  اأم�ض، لي�سبح 
حالة، واحلالت الن�سطة )2192( حالة، فيما بلغ عدد احلالت 
باإ�سافة  حالة   )537282( املتعافني  وعدد  حالة،   )79( احلرجة 
)36( حالة تعاف جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات )8778( حالة، 

باإ�سافة حالتني.
على �سعيد اآخر بلغت اإح�سائية خمالفات الإجراءات الحرازية 
 )824(  ،)19 ـ  )كوفيد  كورونا  فرو�ض  من  الوقائية  والتدابر 

خمالفة، وذلك للفرة من 11 حتى 17 / 3 / 1443هـ.
تلتها   ،)344( بواقع  الأعلى  العدد  الريا�ض  �سجلت منطقة  وقد 
منطقة مكة املكرمة بـ )298(، ثم منطقة املدينة املنورة بـ )59(، 
ومنطقة   ،)15( بـ  تبوك  ومنطقة   ،)56( بـ  ال�سرقية  واملنطقة 
الباحة بـ )13(، ومنطقة جنران بـ )9(، ومنطقة جازان بـ )8(، 
ومنطقة احلدود ال�سمالية بـ )6(، ومنطقة ع�سر بـ )6(، ومنطقة 

الق�سيم بـ )4(، ومنطقة حائل بـ )3(، ومنطقة اجلوف بـ )3(.
ب�سرورة  واملقيمني  املواطنني  على  الداخلية  وزارة  و�سددت 
بالتعليمات  والتقيد  الوقائية  بــالإجــراءات  اللــتــزام  موا�سلة 

ال�سادرة من اجلهات املعنية بهذا ال�ساأن.

إزالة تعديات األراضي وإغالق منشآت بجدة
جدة- يا�سر بن يو�سف

�سمن جهود اأمانة حمافظة جدة امل�ستمرة يف مكافحة التلوث 
وداخــل  الــطــرق  على  احلــ�ــســاري  امل�سهد  وحت�سني  الب�سري 
املخالفة  الأ�سوار  من   )8( الفرعية  طيبة  بلدية  اأزالت  الأحياء 
�سكلت  مــربــع،  مــر  األـــف   )20( بلغت  اإجمالية  م�ساحة  على 

تعديات با م�ستم�سكات �سرعية.
اأن  الزهراين  جابر  حممد  املهند�ض  البلدية  رئي�ض  واأو�سح 
والتي  والتعديات  الإحــداثــات  كافة  اأزالـــت  امليدانية  الــفــرق 

بلغت  خمالفة  "اأحوا�ض"  �سملت 
مبينًا  م2   20.000 م�ساحتها 
الإجــراءات  ا�ستكمال  اأنه جرى 
وجــار  املــوقــع  حيال  النظامية 
معاودة  عــدم  ل�سمان  متابعته 

التعديات.
كــمــا نــفــذت الأمـــانـــة وبــلــديــات 
املــــحــــافــــظــــات الـــتـــابـــعـــة لــهــا 
ــــبــــوع املـــا�ـــســـي  نـــهـــايـــة الأ�ــــس
10.384جـــــولـــــة رقـــابـــيـــة مع 
ملتابعة  وذلــك  املعنية  اجلــهــات 

الحرازية،  والتدابر  لاإر�سادات  التجارية  املن�ساآت  امتثال 
والتي اأ�سفرت عن اإغاق 17 من�ساأة خمالفة.

البقمي  عبيد  بن  حممد  لاأمانة  الر�سمي  املتحدث  واأو�ــســح 
و  فرعية  بلدية   19 نطاق  �سمل  الرقابية  اجلهود  تكثيف  اأن 
 29 خالها  امليدانية  الفرق  ر�سدت  حيث  حمافظة،  بلدية   15
بال�سكل  الكمامة  بلب�ض  التقيد  عــدم  بني  ما  تنوعت  خمالفة، 
وغرها  توكلنا،  تطبيق  بــاإبــراز  الإلــتــزام  يف  اأو  ال�سحيح، 
جدة  الأمانة  وا�سلت  الوقائية.كما  التعليمات  خمالفات  من 
حماتها امليدانية لر�سد ومعاجلة الظواهر ال�سلبية يف اأحياء 

البغدادية.
واأو�ـــــســـــح مـــديـــر عـــــام ر�ــســد 
ال�سلبية  الــظــواهــر  ومــعــاجلــة 
ــ�ــض اأن  ــدق املــهــنــد�ــض عــمــرو ال
ـــة ر�ـــســـدت  ـــي ـــدان ـــي ــــرق امل ــــف ال
اأدين  اإىل  يفتقد  �سعبيًا  مــنــزًل 
من  العامة  النظافة  م�ستويات 
واحلــ�ــســرات  الــفــئــران  انت�سار 
من   150 م�سادرة  جرى  حيث 

املنتجات الغذائية املتنوعة.



�أ�سا�سية  مبادئ  �إىل  م�ستندة  ج��اءت  �لثقافة  وز�رة  روؤي��ة  �إن 
للنهو�ض بالقطاع �لثقايف يف �ململكة حيث ورد فيها )�ستعمل 
عمل  �إط���ار  خ��ال  م��ن  �لثقايف  �لقطاع  تطوير  على  �ل����وز�رة 
..... �ملبادر�ت  وت�سهيل  �ملو�هب  لتطوير  متكاملة  ومنظومة 
�إلخ(، وو�سواًل �إىل  تنفيذ روؤيتها فقد حددت �لوز�رة �أهد�فًا 
رئي�سية تت�سق مع �ملحاور �ال�سرت�تيجية لروؤية �ململكة 2030. 
ويف �جلانب �ملت�سل بتطوير �ملو�هب فقد �أطلقت �لوز�رة عدة 
ع��دد من  �ملو�هب يف  �كت�ساف  �إىل  تهدف  وم��ب��ادر�ت  بر�مج 
�ملجاالت �لثقافية ومن ثم توفري مناخ د�عم ملوهبتهم وتطويرها 

ومتكينها.
هنا  �مل��ق��ام  يت�سع  وال  �مل��وه��ب��ة  ح��ول  �لتعريفات  ت��ع��ددت  لقد 
الإير�دها جميعًا بيد �أنها �سفة فطرية وقدرة غري طبيعية وغري 
ماألوفة متيز �ل�سخ�ض عن غريه يف جمال معني وهي موجودة 
بل  الكت�سابها،  ملجهود  �حل��اج��ة  دون  بالفطرة  �الإن�����س��ان  يف 

يحتاج �إىل �كت�سافها وتنميتها، ويتفاوت م�ستوى �ملوهبة بني 
�لعباقرة.  وهناك  �ملتفوقون  وهناك  �الأذكياء  فهناك  �ملوهوبني 
وعلى �سبيل �ملثال ال �حل�سر فاإن هنالك �أنو�عًا من �لذكاء لدى 
�أهمها  ومن  لديهم  مو�هب  �عتبارها  ميكن  �الأ�سخا�ض  بع�ض 
�ملو�سيقي  و�لذكاء  وغريها  و�خلطابة  كالكتابة  �للغوي  �لذكاء 
يجعل  �لهند�سية" �لذي  "�ملو�هب  �لريا�سي  �ملنطقي  و�لذكاء 
�الأرق��ام  و��ستخد�م  و�لتحليل  �ال�ستنتاج  على  ق��ادرً�  �ساحبه 
للو�سول للحلول و�لذكاء �لب�سري و�لفر�غي لت�سور �الأبعاد 
من  به  يت�سل  وما  د�خلها  �لعنا�سر  ترتيب  وتخيل  �لفر�غية 
�حلركي  و�لذكاء  و�لر�سم وغريها  �لت�سويرية  �لفنون  موهبة 
و�لذكاء �الجتماعي �لذي ي�سفي على �ساحبه قدر�ت �ت�سالية 

وبناء عاقات قوية مع �الآخرين وغريه. 
�الأ���س��ر  م�ستوى  على  �مل��و�ه��ب  ك��اف��ة  ��ستقطاب  �سبيل  ويف 
وم��ن خمتلف  و�مل��ن�����س��اآت  و�مل��وؤ���س�����س��ات  و�ملجتمع  و�الأح���ي���اء 

�الأعمار، فاإن �حلاجة ما�سة لقيام جلنة ك�سف �ملو�هب بحيث 
تكون تابعة لوز�رة �لثقافة وتقوم بالبحث و�لتعرف على جميع 
�ملو�هب ورعايتها وتنميتها  و�سقلها بالدر��سة و�لعمل و�قرت�ح 
�إحلاقها للجهة �لتي ميكن �أن ت�ستفيد منها، ويف هذ� �ل�سدد 
�ملو�هب  للك�سف عن  �مل��د�ر���ض  �إد�رة يف  �إيجاد  �أق��رتح  ف��اإين 
يقت�سر  و�أال  �ل�سدد،  ه��ذ�  يف  �للجنة  مع  �لتو��سل  ثم  وم��ن 
�كت�ساف �ملو�هب على �لطاب و�الأطفال فح�سب، و�إمنا ميتد 
�إىل  طاب �جلامعات بحيث تكون فيها جهة تبحث وتتق�سى 
�ملو�هب وتر�سلها �إىل �للجنة كذلك موظفي �ملوؤ�س�سات بحيث 
ال حتدد �ملوهبة بعمر معني، مع �أهمية وجود �إد�رة يف مركز 

�حلي لتلقي �ملو�هب و�إر�سالها �إىل جلنة �ملو�هب. 
بقيت �الإ�سارة �إىل جهود وز�رة �لتعليم يف �كت�ساف ورعاية 
�لطاب و�لطالبات �ملوهوبني حيث تبنت �لوز�رة جمموعة من 
جهود  للجميع(،كذلك  )�ملوهبة  برنامج  ر�أ�سها  على  �مل�ساريع 

موؤ�س�سة �مللك عبد �لعزيز ورجاله للموهبة و�الإبد�ع "موهبة" 
�كت�ساف  �إىل  ت�سعى  �لتي  �لعاقة  ذ�ت  �جلهات  من  وغريها 
�ملوهوبني و�سقل موهبتهم ومتكينهم باعتبارهم جيًا منتجًا 

للمعرفة وقادرً� باإبد�عاته على �رتياد �آفاق �مل�ستقبل.

باحثة وكاتبة �سعودية
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د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري

@J_alnahari

المواهب .. جيل منتج للمعرفة

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

ينطلق غدً� �لثاثاء يف �لريا�ض ما �أطلق عليه بع�ض 
وتنظمه  تتبناه  �ل�سحر�ء" �ل��ذي  "د�فو�ض  �ملعلقني 
يجمع  حيث  �ال�ستثمار،  م�ستقبل  مبادرة  موؤ�س�سة 
�لعامل  يف  و�ال�ستثمار  �القت�ساد  �أق��ط��اب  �مل��وؤمت��ر 
مت  �أ�سا�سي  مو�سوع  يف  ليتحدثو�  عامليني  وق��ادة 
يف  "�ال�ستثمار  وه��و  �ل��ع��ام  ه��ذ�  لن�سخة  �خ��ت��ي��اره 
بعدما  ياأتي  �إذ  �ختيار،  من  �أجمله  وما  �الن�سانية". 
ك��ورون�ا.  وباء  على  �النت�سار  على  �ململكة  �سارفت 
كما ياأتي مو�سوع �ملوؤمتر متناغمًا ومت�سقًا مع �سخ 
�ل���دوالر�ت  مليار�ت  �ل��ع��امل  دول  وخمتلف  �ململكة 
وبعد  �الإن�سانية.  على  و�ملحافظة  �جلائحة  ملو�جهة 
لقاحات  و�إن��ت��اج  تطوير  �سبيل  يف  �مل��ل��ي��ار�ت  �سخ 
�أ�سهمت بتوفيق �لله يف حماية �الإن�سانية من �نت�سار 
�ملا�سي، حتى  �لعام  �الأر�سية  �لكرة  وباء خيم على 
�لعامل  ق���درة  م��ن  �لبع�ض  �إىل  يت�سلل  �ل��ي��اأ���ض  ك��اد 
�ل��وب��اء. وت�سارعت �جلهود  �ل��وق��وف يف وج��ه  على 
�الإن�سانية حيث �أ�سهمت �ململكة مع بقية دول �لعامل 
وم�سانع  �الأب��ح��اث  معامل  يف  �مل��ل��ي��ار�ت  �سخ  يف 
تو�سل  يف  �سبحانه  �مل���وىل  وف��ق  �أن  �إىل  �الأدوي����ة 
بف�سل  �أ�سهم   VACCINE لقاح  �إىل  �لعامل 
�الإ�سابات،  وتر�جع  �لوباء،  �نت�سار  وقف  يف  �لل�ه 
�أف�سل  �إمكانية مقاومة  �أمًا يف  �الإن�سانية  كما منح 

للفايرو�ض، ومو�جهة �أقوى للجائحة.
وعندما يفتح د�فو�ض �ل�سحر�ء هذ� �مللف غدً�، فاإنه 
�الإن�ساين  �لعمل  يف  �ال�ستثمار  �أن  للعامل  �سيعلن 
�ال�ستثمار يف  عن  �أب��دً�  �أهميته  تقل  وال  ج��دً�،  مهم 
و�سناعات  و�لع�سكرية  �ملدنية  �ل�سناعات  تطوير 
�لطاقة ويف تطوير �لتقنيات �ملختلفة، بل قد تكون له 
�الأولوية، الأن �سحة �الإن�سان هي �الأ�سا�ض، فاالإن�سان 
من  وه��و  �الأر����ض،  يعُمر  م��ن  ه��و  �ل�سليم  �ل�سحيح 
يف  �ال�ستثمار  وم��ن  �حل��ي��اة.  مناحي  ب��اق��ي  ي��ط��ور 
بيئة �سحية  على  �ملحافظة  تقنيات  تطوير  �الإن�سانية 
يعي�ض فيها �الإن�سان، وعودة �لبيئات �لطبيعية �إىل ما 
كانت عليه قبل قرون بعدما كاد �ال�ستغال �جلائر 
تقنيات  تطوير  �أي�سًا  ومنه  منها.  تبقى  ما  يدمر  �أن 
�لعلوم �لطبية ومعاجلة �الأمر��ض و�ال�ستعد�د �ملبكر 
ومنه  و�جل��و�ئ��ح.  �ل��ك��و�رث  وق��وع  قبل  و�لتنبوؤ�ت 
�لنا�ض  ه��دوء  على  �ملحافظة  �أ�ساليب  تطوير  �أي�سًا 
و��ستقر�رهم وتقليل تاأثري �سخب �حلياة �لع�سرية 
على �مل�ساعر و�لعو�طف، ومنه �أي�سًا �ل�سعي �جلاد 
الأن�سنة �ملدن بكل ما ت�سمه من طرق ومبان ومر�فق.
موؤ�س�سة  تطرحه  ما  �أهمية  ترت�سخ  �آخ��ر  بعد  وعامًا 
حملية  مو�سوعات  من  �ال�ستثمار  م�ستقبل  مبادرة 

�الإعد�د عاملية �لتاأثري.

 �أثناء ت�سوقي �سرين و�أ�سعدين  �لنجاح �لباهر �لذي 
�لتجارية و�حلرفية  �ملهن  �لوطن يف   �سباب   حققه 
�لعربية  �ململكة  يف  و�سعودتها   توطينها  مت  �لتي 
�ل�����س��ع��ودي��ة  ح��ي��ث ���س��اه��دت��ه��م   ي��ق��وم��ون ب��دوره��م 
�لر�ئد يف �لعمل �جلاد يف �ملهن  �حلرفية و�لتجارية  
�ملو�رد  موؤخر�  وماز�لت وز�رة  �سعودتها  �لتي مت 
كبري   بجهد  ت��ق��وم   �الجتماعية  و�لتنمية  �لب�سرية 
�ل�سعودي من خال  ل�سعودة �ملهن  وتهيئة �ل�سوق 
�سن �الأنظمة �لتي  حتافظ على �ل�سوق �ل�سعودي من 
�لت�سرت  �لتجاري و�لبطالة �ملقنعة وذلك بالتعاون مع 
لتحقيق  وذل��ك  �لعاقة   ذ�ت  �مل�سئولة  �جلهات  كل 
وتهيئة  و�الجتماعية  �القت�سادية  �لتنموية  �ل��روؤي��ة 
ذلك  يف  جنحت  ول��ق��د  �ل�ساملة   لل�سعودة  �ل�سوق 
ومت توطني �لكثري من �ملهن ومن �أمثلة ذلك ما حتقق  
من جناح يف �سوق �جلو�الت  و�لتي �سارت �سوق 

�سعودي وحققت �أرباح  كبرية ولله �حلمد.
�أث���ن���اء ت�����س��وق��ي م���ن ت��غ��ري ملمو�ض  ف��م��ا ���س��اه��دت��ه 
وو��سح �أثلج �سدري و�أح�س�ست مبخرجات �جلهد 
�ل��و�ق��ع. و�أث��ن��اء ذل��ك تذكرت ن�سيحة  �مل��ب��ذول على 
لنا يف  قال  �لدر��سة �جلامعية  �ثناء  دكتور فا�سل  
بدال   �حل��ر  بالعمل  �أن�سحكم  �بنائي  ي��ا  �ملحا�سرة 
بالر�تب  �مل��ح��دود  �لدخل  ذي  �حلكومي  �لعمل  من 
لنا ق�سة �ساب جامعي متفوق عمل  �ملعروف وذكر 
معدودة  �سنو�ت  يف  فاأ�سبح  �خل�سار  �سوق  يف 
�أ�سحاب �ملايني ومن رجال �العمال �لناجحني   من 
و�الم��ث��ل��ة ك��ث��رية يف ذل����ك  ف��ف��ي �ل��ت��ج��ارة و�ل��ع��م��ل 
�ل�سوق  و�ن  وخا�سة  �ل��وف��ري  و�ل���رزق  ب��رك��ة  �حل��ر 
�ل�سعودي �الن منظم ومهيئا وبيئة جاذبة للعمل مل 
�أهم باخلروج من  �ر�د �لدخول لل�سوق، ولكن و�أنا 
�أنظاري  عن  يتو�رى  ب�ساب  و�إذ�  �لتجاري  �ل�سوق 
تخجل   ال  بني  ي��ا  فقلت  �ليه  فذهبت  فعرفته  خجًا 
�حل��ال  و�لك�سب  و�ل��ف��خ��ر  �ل�����س��رف  عمل  �ن��ت يف 
فلي�ض  الأك��ون مثلك  �لعمر  �ن يرجع بي  �أمتنى  و�أن��ا 
عيبا �لعمل مهما كانت �ل�سهادة �لدر��سية فاأنت نعم 
�ل�سباب �جلامعي �لذي مل يكتف بال�سهادة �جلامعية 
ويجل�ض يف �ملنزل  منتظًر� �لعمل  يدق عليه �لباب، 
وبعد  ق��ويل �لتحفيزي ل��ه  �ط��م��اأن  وق��ال يل  وهو 
بالله �ن دخله �ليومي عاٍل  و�ل�سهري يفوق  يحلف 
وكن  �لنجاح  يف  ��ستمر  فقلت   ، مثا  �ملعلم  ر�ت��ب 
ق����دوة ل��ل�����س��ب��اب �ل��ط��م��وح �ل����ذي ي��ع��م��ل يف �ل�����س��وق 
�ل�سعودي وجنح يف ذلك. و يا ليت �ل�سباب يعلمون 
وينزلون �ل�سوق للعمل �حلر يف �ملهن و�حلرف �لتي 
مت توطينها وتهيئتها لهم وتتغري �لثقافات و�لقناعات 

�لتي �سيطرت على تفكريهم.

دافوس الصحراء العمل الحر والدخل العالي

التشهير الذاتي
�لت�سهري هو ت�سريح لفظي �و مكتوب ُيق�سد به �إيذ�ء �سمعة 
�أو بث �الأخبار،  �سخ�ض ما، با�ستخد�م �ل�سور و�الإ�سار�ت 
�ملذياع  با�ستخد�م  �أو  لوجه  وجها  علنيًا  يكون  �أن  وميكن 
�ب،  و�ت�����ض   ، )�ل��ت��وي��رت  �الل��ك��رتون��ي��ة  و�لتطبيقات  و�لتلفاز 
�ن�ستجر�م ، �سناب �سات ، في�ض بوك ، يوتيوب(  )�ل�سو�سيال 

ميديا( كو�سيلة نقل م�سوهة لل�سمعة.
 �لت�سهري يف �أ�سله عقوبة ينتج عنها �إ�ساءة �ل�سمعة مبوجب 
�لت�سهري الإ�ساءة  �أن يقوم بهذ�  �لقانون، وال يجوز الأي كان 
حكم  ب��دون  معنويا  �أو  طبيعيا  ك��ان  �سو�ء  �ل�سخ�ض  �سمعة 
يف  �لت�سهري  م��ث��ل  �ملخت�سة،  �جل��ه��ات  ط��ري��ق  وع���ن  قطعي 

�مل��ج��رم��ة لبع�ض �الأن��ظ��م��ة  �مل��خ��ال��ف��ات  ب��ع�����ض  �ل�����س��ح��ف يف 
�لتجارية كالغ�ض �لتجاري �أو جر�ئم �الأخاق، وكان �لت�سهري 
وبذنبه يف  ب��ه  للت�سهري  �مل��ج��رم  على  ب��امل��ن��اد�ة  ق��دمي��ًا  يحدث 
�الأ�سو�ق و�ملحات و�لطرق �لعامة، حيث مل تكن هناك و�سيلة 

�أخرى.
ق��ن��و�ت  يف  ب��االآخ��ري��ن  �لت�سهري  م��ن  �الن  ن�����س��اه��ده  م��ا  �ن 
يف  مرتكبه  ويوقع  نظاما  جم��رم  �أم��ر  هو  ميديا  �ل�سو�سيال 
ع��ق��وب��ات �جل���ر�ئ���م �الل��ك��رتون��ي��ة، ل��ك��ن �الأده�����ى و�الأم�����ر هو 
�أخاقيًا  للت�سهري وجم��رم  �خ��ر  ب��ال��ذ�ت وه��و وج��ه  �لت�سهري 

و�جتماعيًا.

يعترب  �ملخت�سة  �جلهة  �أم��ام  �خل�سومة  عند  �مل�ساكل  عر�ض 
و�سيلة لردع �لباطل و�لظلم و�ثبات �حلق ونيله ، و�أما �ظهار 
�مل�ساكل �ل�سخ�سية و�الجتماعية �أمام �لغري وخ�سو�سا عرب 
�لذ�ت و�حلاق  لهو �سرب من ظلم  �ل�سو�سيال ميديا  قنو�ت 
وب�سدة  عليه  وينطبق   ، نية  بح�سن  ك��ان  و�ن  بها  �ل�����س��رر 
�ملو�سوع  �ث��ارة  �و  م�ساعدتهم  بق�سد  باالخرين  �لت�سهري 
�ل�سمعة  �إ���س��اءة  عن  �لنظر  بغ�ض  فيه  �سيئة  جو�نب   الظهار 
عليه  ومعاقب  جم��رم  �أم��ر  وه��و   ، �لعامة  �ل�����س��ورة  وت�سويه 
نظاما. �لتعقل و�لعلم بكيفية حل �مل�ساكل و�ل�سرت على �لنف�ض 
و�الخرين مهارة وفن و�أخاقيات يجب على �جلميع تعلمها 

وعدم  �الإ�سامية  و�الأخ��اق��ي��ات  �حللم  منطلق  من  و�تقانها 
�ال�ستخفاف بها وبنتائجها �ل�سارة قبل �لنافعة.

حمامية

نجود عبد اهلل قاسم
@NUJOODQASSIM

يف ظالل القانون

المياه وقرى أملج 

�ملاء �سر �حلياة وبه يحيى كل �سيء كما قال �لله تعاىل "َوَجَعْلَنا ِمَن 
" ، ومن نعم �لله علينا �أن قامت دولتنا �لر�سيدة  �مْلَ��اِء ُكلَّ �َسْيٍء َحيٍّ 
باإن�ساء حمطات �لتحلية على �سو�حل �لبحر �الأحمر و�خلليج �لعربي 
�إىل كل مدينة  ف��ر�ت ي�سل  �إىل ماء عذب  �مل��اء �ملالح �الأج��اج  ليتحول 
�نتاج  �كرب دولة يف  �ململكة  �أ�سحت  �لغالية حيث  وقرية يف مملكتنا 

�ملياه �ملحاة. 
منذ 3 �أ�سهر وبع�ض مر�كز وقرى وهجر حمافظة �أملج حمرومة من 
�ملياه �ملحاة �لتي دفعت �حلكومة �آالف �ملايني من �لرياالت لتحليتها 
�سهاريج  ع��رب  �أو  �مل��ي��اه  خ��ط��وط  �سبكات  ع��رب  للمو�طن  و�إي�سالها 
لها �سنويًا مبالغ كبرية  �لتي هي �الأخرى ُتخ�س�ض  �ل�سقيا  م�ساريع 
من �أجل �إي�سال �ملياه للمو�طنني يف �أماكن �سكنهم ، معاناة �الأهايل 
هذه مل يو�سع لها حل طول هذه �لفرتة  رغم مطالباتهم �ملتكررة مما 

�أوقعهم يف حرج كبري خا�سة و�أن هذه �لفئات �أغلبها ال ت�سطيع �سر�ء 
�ملياه.  هذه �الأزمة �لتي تتفاقم يومًا بعد �آخر ال يظهر �أن �أحدً� مهتم 
�سقيا  مب�ساريع  �ملعنية  للجهة  �ملو�طنون  ه��وؤالء  يتجه  فعندما  بحلها 
�إىل منازلهم  �ملياه  �إي�سال  �مل�سوؤول عن  �ملقاول  �أن  �الأه��ايل ُيخربون 
ممتنع عن �لعمل و�أن هذه �جلهة �ملعنية ال ت�ستطيع �إجباره على �إي�سال 
�ملياه ب�سبب وجود بع�ض �مل�ساكل مع مقاول م�سروع �ل�سقيا، وهنا 
؟  ثمنها  يدفع  �مل�ساكل وملاذ�  بهذه  �ملو�طن  يت�ساءل �جلميع ما عاقة 

�ملو�طن كل ما يعنيه �أن ي�سل �ملاء ملنزله �أ�سوة باجلميع.  
�جلهات  من  و�سريع  عاجل  وتدخل  �ملعاجلة  �إىل  �الأزم��ة حتتاج  ه��ذه 
لينعمو�  ملنازلهم  �ملياه  و�إي�سال  �ملو�طنني  عن  �ل�سرر  ورف��ع  �ملعنية 
مئات  خ�س�ست  �لتي  �لر�سيدة  دولتنا  لهم  وفرتها  �لتي  باخلدمات 

�ملايني مل�ساريع �سقيا �الأهايل، وكلنا يف خدمة �لوطن.

نايف جابر البرقاني 
@naifalbrgani

االتجاه الخطأ

كل فرد منا يف حياته ي�سري يف وفق خطط وبر�مج �أعدها لنف�سه لي�سمن 
ي�سمن  خالها  من  و�لتي  و  �مل��دى  و�لبعيدة  �لقريبة  �هد�فه  �ىل  و�سوله 
�لفرد �سري �مور حياته وخططه يف �جتاه �سحيح ويرتفع مع هذ� معدالت 
ن�سري يف  كنا  �ننا  لو  م��اذ�  ولكن  ل�سعادة.  و  و�لر�حة  و�لتطور  �النتاجية 
�جتاه خطاأ ودون �ن ننتبه جند �ننا حمبطون للغاية ومنزعجون من طريقة 
حياتنا ومن �لنمط �لذي �تخذناه لنا بالرغم من �ننا ن�سعر مب�ساعر �الحباط 

وهذ� �ل�سعور يتفاقم معنا مع مرور �اليام.
بطبيعتنا �لب�سرية �لتي خلقنا بها �ننا نتعلم وننمو ونتغري حيث يزد�د وعينا 
ت�سبح  قد  �حلياة  ولكن  حياتنا  تغري  مر�حل  مع  ونتكيف  �أنف�سنا  حيال 
بائ�سة يف �عيننا �ذ� كان هناك من يقرر عو�سًا عنا نرتك زمام قر�ر�تنا 
يف يد ُمتحكم �خر ورمبا نختار �لطرق �ال�سهل فا ن�ستطيع �ن ن�ستمتع 
برحلة �لتعلم و�الخفاق و�لفوز و�لف�سل وت�سبح خرب�تنا حمدودة الأننا مل 

نغامر لنح�سل على �لتميز. 
�م خطاأ  هو �سحيح  هل  حياتنا  �جتاهنا يف  لاأمور حتدد  روؤيتنا  وحتى 
وطريقة حكمنا عليها قد ال نرى فيها �ال �لعو�ئق و�جلو�نب �ل�سلبية ون�سب 
�هتمامنا على �الخطاء فقط دون �لبحث عن �لتح�سني و�لتغيري ورمبا ن�سري 
معلقا  بد�أناها ونرتك كل �سيء  �لتي  �عمالنا  نتمم  نود حينما ال  ما  عك�ض 

دون �جناز �سيء. 
�ن �الجتاه �ل�سحيح يف حياتنا لي�ض �جتاها فح�سب ت�سري عليه حياتنا بل 
�ل�سري  يف  و�ال�ستمر�ر  �اليجابي  بال�سعود  تبد�أ  وموؤ�سر�ته  موؤ�سر�ت  له 
�سعورنا  وي�ساعف  �سعادتنا  لنا  يحقق  �ل�سحيح  �الجت��اه  �ن  توقف  دون 
و�همها  �ملحبطات  ع��ن  و�الب��ت��ع��اد  ب��ذو�ت��ن��ا  و�الع��ت��ز�ز  وبالفخر  بالر�سا 
�خلوف و�لقلق.  ��ستمتع برحلة حياتك وبتفا�سيلها وال تدعها تتوقف عند 

�ملنعطفات مهما كلفك �المر.

فاطمة نهار يوسف
@fatimah_nahar
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الريا�س:

الريا�س - البالد
العزيز بن �سلمان،  الأمري عبد  الطاقة  �سرح وزير 
الغاز  م�ساريع  اأكرب  اأحد  �ست�ستخدم  ال�سعودية  اأن 
الأزرق،  الهيدروجني  لإنتاج  العامل  يف  الطبيعي 
لت�سدير وقود حا�سم  اململكة جهودها  تكثف  حيث 
باأنه  م�سيفا   ، اخل�سراء  الطاقة  اإىل  التحول  يف 
الــغــاز مــن حقل  �سيتم ا�ــســتــخــدام جـــزء كــبــري مــن 
دولر  مــلــيــارات   110 تكلفته  البالغة  ــورة  اجلــاف
للهيدروجني الأزرق، حيث يتم ت�سنيعه عن طريق 
ثاين  انبعاثات  والتقاط  الطبيعي  الغاز  حتويل 

اأك�سيد الكربون.

 وقال �سموه خالل موؤمتر املناخ يف الريا�س اأم�س 
الهيدروجني  على  املــراهــنــني  اأكـــرب  "نحن  الأحـــد 
قاعدة  ولدينا  العاملية.  الطاقة  اأ�سواق  يف  الأزرق 
لتوليد  �سن�ستخدمها  اجلــافــورة  يف  رائعة  غازية 
ميكن  اململكة  اإن  اإىل  لفتا  الأزرق" ،  الهيدروجني 
الأخ�سر  الهيدروجني  اأنـــواع  اأرخــ�ــس  ت�سنع  اأن 
اأن  املا�سي  الــعــام  اأواخـــر  اأعــلــن  الــعــامل. حيث  يف 
اململكة ت�سعى لأن تكون اأكرب م�سدر يف العامل لكال 

النوعني من الهيدروجني.
من  وهو  اجلافورة  حقل  يحوي  اأن  املتوقع  ومن   
الأكرب يف العامل، على 200 تريليون قدم مكعبة من 

الغاز وتتوقع اأرامكو بدء الإنتاج يف 2024.
بدايتها  يف  لتــزال  الهيدروجني  �سوق  تــزال  ول   

مليار   700 اإىل  قيمتها  ت�سل  قــد  ولــكــن  حاليا 
متكن  اإذا   2050 عــام  بحلول  �سنوًيا  دولر 

املــنــتــجــون مـــن خــفــ�ــس الــتــكــالــيــف ، وفــق 
ال�سهر  اأ�سارت  "بلومربغ" التي  ح�سابات 

املا�سي اإىل اأن اأرامكو تدر�س فتح حقل 
كما   ، امل�ستثمرين  اأمـــام  اجلـــافـــورة  

تعمل اأرامكو مع م�ست�سار يف الوقت 
الذي تدر�س فيه زيادة راأ�س املال 

لتطوير املوقع الوا�سع.

ا�شتثمار اأحد اأكرب م�شاريع الغاز..وزير الطاقة: 

 استخدام حقل "الجافورة" إلنتاج الهيدروجين األزرق

اأكد ارتكاز ال�شناعة ال�شعودية على االبتكار.. اخلريف:

 استراتيجية االستثمار تقود إلى نهضة غير مسبوقة

توطين مهن التسويق والمهن اإلدارية المساندة
قصر السكرتارية والترجمة والبيانات على السعوديين

الريا�س - البالد
اأكد وزير ال�سناعة والرثوة املعدنية بندر بن 
اأن ال�سرتاتيجية الوطنية  اإبراهيم اخلريف، 
�ستقود  العهد،  ويل  اأطلقها  التي  لال�ستثمار 
القت�ساد ال�سعودي اإىل نه�سة غري م�سبوقة، 
والتعديني  ال�سناعي  الــقــطــاع  اأن  مــعــتــرًبا 
الــتــحــول  مــن عملية  ــا  رئــيــ�ــسً جــــزًءا  ميــثــالن 

القت�سادي.
تكون  لأن  تخطط  ــــوزارة  ال اأن  اإىل  ــار  ــس واأ�
ال�سناعة  قطاعي  يف  امل�ستقبلية  الــوظــائــف 
مع  وتتنا�سب  عالية  مهارات  ذات  والتعدين 
منظومة  واأن   ، امل�ستقبلية  الوظائف  نوعية 
كبري  ب�سكل  تركز  املعدنية  والــرثوة  ال�سناعة 
الرقمية،  واملــهــارات  البــتــكــار  جمـــالت  على 
ال�سناعية  الــثــورة  متطلبات  مع  ومواءمتها 
ــع كــفــاءة ومــهــارات  الــرابــعــة، اإ�ــســافــة اإىل رف
يتنا�سب  مبا  القطاعني  يف  الب�سرية  القدرات 
على  القائمة  امل�ستقبل  وظــائــف  نوعية  مــع 

التقنية والذكاء ال�سطناعي.
ال�سناعية  التنمية  �سندوق  اأطلق  وموؤخرا   

ال�سعودي عددا من الربامج واملبادرات لتمكني 
القطاع اخلا�س، حيث ت�سمنت ثالثة منتجات 
متويل  ومنتج  لوج�ستي،  وقر�س  اأر�ــس  هي 

لالأعمال  حا�سنات  وبرنامج  الإمداد،  �سال�سل 
تنمية  على  الــ�ــســنــدوق  ويــركــز  ال�سناعية. 
ال�سغرية  واملــوؤ�ــســ�ــســات  ال�سناعي  الــقــطــاع 

واملتو�سطة، وحقق العام املا�سي رقما قيا�سيا 
اإذ وفر متويالت جتاوزت 17 مليار ريال، 84 
% من هذه القرو�س موجهة ملوؤ�س�سات �سغرية 

ومتو�سطة.
ــعــت الــهــيــئــة الــ�ــســعــوديــة   مـــن جــهــتــهــا و�ــس
)مــدن(،   التقنية  ومناطق  ال�سناعية  للمدن 
روؤيتها  لتحقيق  الطريق  متهد  ا�سرتاتيجية 
باأن ت�سبح بيئة �سناعية وتقنية ذكية ممكنة 
القت�ساد  تنمية  يف  وم�ساهمة  لل�سناعة، 
الــوطــنــي، اتــ�ــســاقــًا مــع الـــروؤيـــة الــهــادفــة اإىل 
وطنية  �سناعية  قــاعــدة  اإىل  اململكة  حتويل 

ومن�سة لوجي�ستية عاملية.
 وحققت ال�سادرات ال�سعودية غري النفطية 
قفزة كبرية، م�سجلة اأعلى قيمة يف الن�سف 
حمققة   ،2021 احلـــايل  ــعــام  ال مــن  الأول 
 ،%  37 نحو  بــارتــفــاع  ريـــال  مليار   125.3
املا�سي  الــعــام  مــن  الأول  بالن�سف  قيا�سا 
، ومن  ريال  مليار   91.7 بلغت خالله  الذي 
بنهاية  ريــال  مليار   255 حتقق  اأن  املتوقع 

العام احلايل.

جدة - البالد
والتنمية  الــبــ�ــســريــة  املـــــوارد  وزيــــر  اأعـــلـــن   
اأن  الــراجــحــي،  �سليمان  اأحــمــد  الجتماعية 
الوزارة اأ�سدرت  قرارا لتوطني مهن الت�سويق 

وقرارا اآخر لتوطني املهن الإدارية امل�ساندة.
يف  الر�سمي  ح�سابه  على  تغريدة  يف  ــال  وق
لربامج  ا�ستكمال  يــاأتــي  ذلــك  اإن  "تويرت"، 
من  الــوطــن  وبــنــات  اأبــنــاء  ولتمكني  التوطني 
الفر�س الوظيفية املنا�سبة لهم ورفع م�ستوى 

م�ساركتهم يف القت�ساد الوطني.
 ومــوؤخــرا اأ�ــســدر الــوزيــر قــراريــن جديدين 
ال�سحية  التخ�س�سات  يف  الوظائف  بتوطني 
 ، اململكة  مــنــاطــق  بــكــافــة  الطبية  والأجـــهـــزة 

�سيوفران اأكرث من 8500 وظيفة للمواطنني، 
و�سيدخالن حيز التنفيذ يف احلادي ع�سر من 

اإبريل العام القادم.
وظــائــف  تــوطــني  الأول  ــرار  ــق ال وي�ستهدف   
املــخــتــربات الــطــبــيــة، والأ�ـــســـعـــة، والــعــالج 
الــعــالجــيــة يف جميع  والــتــغــذيــة  الــطــبــيــعــي، 
املن�ساآت الطبية العاملة يف اململكة، مع حتديد 
التوطني  ن�سب  يف  لالحت�ساب  الأدنـــى  احلــد 
ريــال  و5000  لــالأخــ�ــســائــي،  ريـــال   7000 بـــ 
 %60 بن�سبة  التوطني  �سيكون  حيث  للفني؛ 
التخ�س�سات  يف  العاملني  عــدد  اإجــمــايل  مــن 

ال�سحية امل�ستهدفة.
ـــرار الـــثـــاين بــتــوطــني نــ�ــســاط  ـــق  ويــتــعــلــق ال

ا�ستهدف  والــذي  الطبية  واملــعــدات  الأجــهــزة 
بالأجهزة  والتعريف  والدعاية  املبيعات  مهن 
 %  40 بن�سبة  توطينها  �سيكون  حيث  الطبية 
املرحلة  خــالل   % و80  الأوىل  املرحلة  خــالل 
الثانية، كما ا�ستهدف املهن الهند�سية والفنية 
لالأجهزة الطبية لدى من�ساآت القطاع اخلا�س 
خالل   %  30 بن�سبة  توطينها  �سيكون  حيث 
املرحلة  خــالل   %  50 ون�سبة  الأوىل  املرحلة 

الثانية.
قـــراًرا وزارًيــا  الراجحي  الــوزيــر  اأ�ــســدر  كما 
يف  ال�سعوديني  على  العمل  بق�سر  يق�سي 
املخزون  واأمناء  والرتجمة  ال�سكرتارية  مهن 
اململكة،  مناطق  جميع  يف  البيانات  واإدخـــال 

توفري  يف  الـــوزارة  جلهود  ا�ستمراًرا  ــك  وذل
بــيــئــة عــمــل مــنــا�ــســبــة وحمـــفـــزة لــلــمــواطــنــني 
يف  م�ساركتهم  دائــرة  وتو�سيع  واملواطنات، 

�سوق العمل.
وجاء القرار بق�سر العمل يف هذه املهن على 
مع  اخلا�س  القطاع  من�ساآت  يف  ال�سعوديني 
حتديد حد اأدنى لالحت�ساب يف ن�سب التوطني 

بـ 5،000 ريال للمرتجمني واأمناء املخزون.
يف  التنفيذ  حــيــز  �سيدخل  الــقــرار  اأن  يــذكــر 
الثامن  املــوافــق  1443هــــ  �سوال  من  ال�سابع 
من مايو 2022م، و�سيوفر اأكرث من 20،000 

وظيفة للمواطنني واملواطنات.

منتدى أعمال سعودي إستوني 

 أرامكو ستحقق 
"صفر كربون" عام 2050

دعم التصدير واالستيراد بين المملكة وعمان

الريا�س- البالد
ال�سعودية  التجارية  الغرف  احتــاد  نظم 
مــنــتــدى الأعـــمـــال الــ�ــســعــودي الإ�ــســتــوين 
بح�سور وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا 
اأندري�س  اإ�ستونيا  بجمهورية  املعلومات 
الرقمية  احلكومة  هيئة  حمافظ  و  �سوت، 
املــهــنــد�ــس اأحــمــد بــن حمــمــد الــ�ــســويــان، 
عجالن  ال�سعودية  الغرف  احتاد  ورئي�س 
العام  والأمـــني  العجالن،  عبدالعزيز  بــن 
لبحث  وذلــك  العبدالقادر،  ح�سني  املكلف 
�سبل التعاون التجاري وال�ستثماري بني 

البلدين.
و�سركات  هيئات  الإ�ستوين  الوفد  و�سم 
تطوير  اأهــمــهــا:  عـــدة  جمـــالت  يف  تعمل 
ــيــة لإ�ــســتــونــيــا،  ــدول ــتــجــارة ال وتــنــمــيــة ال
والتــــ�ــــســــالت وتـــقـــنـــيـــة املـــعـــلـــومـــات، 
ـــــادة الأعـــمـــال  ــاء، وري ــفــ�ــس ـــاع وال ـــدف وال

والبــتــكــار،والــ�ــســنــاعــات الــكــهــربــائــيــة 
والإلكرتونية، واخلدمات املالية.

ودعــا وزيــر ريــادة الأعــمــال وتكنولوجيا 
الأعــمــال  اأ�سحاب  الإ�ــســتــوين  املعلومات 
ال�سعوديني لزيارة اإ�ستونيا والطالع على 
الفر�س ال�ستثمارية الهائلة يف العديد من 

القطاعات وخا�سة التقنية والرقمية.
احلكومة  هيئة  حمــافــظ  اأو�ــســح  بـــدوره 
الدول  من  اأ�سبحت  اإ�ستونيا  اأن  الرقمية 
الرائدة يف جمال تطور اخلدمات الرقمية 
من   %  99 نحو  ميتلك  حيث  احلكومية، 
الإ�ستونيني هوية رقمية وطنية كما اأن 99 
بالإنرتنت،  مت�سلة  الدولة  خدمات  من   %
لتكون  حثيثة  بُخطا  اململكة  ت�سعى  فيما 
�سباقة ورائدة يف التحول ولتكون �سمن 
اأف�سل  اقت�سادا رقميا، و�سمن  اأف�سل 20 

20 جمتمعا وحكومة رقمية.

الريا�س - البالد
للو�سول  طموحها  عــن  اأرامــكــو  اأعــلــنــت 
للحياد ال�سفري يف النبعاثات الكربونية 
بحلول 2050 ، وهي خطوة رائدة جتاه 
وكيميائيات  طاقة  �سركة  لأكرب  امل�ستقبل 
اإعـــالن  جـــاء  وقـــد   .. الــعــامل  يف  متكاملة 
اأرامكو متوافقا مع توجهات روؤية 2030 
ويف اإطار الإعالن التاريخي الذي تف�سل 
بــه �ــســمــو ويل الــعــهــد الأمــــري حمــمــد بن 
املبادرة  نف�س  يف   ، الله  حفظه   ، �سلمان 
عن نية اململكة الو�سول للحياد ال�سفري 

بحلول 2060.
 جاء ذلك خالل م�ساركة الرئي�س التنفيذي 
�سمن  حوارية  جل�سة  يف  النا�سر،  اأمــني 
الن�سخة الأوىل للمنتدى ال�سنوي ملبادرة 
الذي  الريا�س،  يف  اخل�سراء  ال�سعودية 
اجلديدة  البيئية  املبادرات  باإطالق  يعنى 

مت  التي  املبادرات  اأثر  ومتابعة  للمملكة، 
الإعالن عنها �سابقًا، مبا يحقق م�ستهدفات 

مبادرة ال�سعودية اخل�سراء.
�ستحقق  الــ�ــســركــة  اأن  الــنــا�ــســر،  واأكـــــد 
عــام  بــحــلــول  �سفرية  انــبــعــاثــات  �ــســايف 
2050 م�سريًا اإىل اعتماد تقنيات متقدمة 
ل�ستخال�س ثاين اك�سيد الكربون واإعادة 

ا�ستخدامه ب�سكل اآمن بيئيًا.
اإنتاج  طاقة  فائ�س  اأن  النا�سر  واأ�ساف   
النفط اخلام "يتناق�س على نحو �سريع"، 
بعد جائحة  القت�سادات  فتح  اإعــادة  ومع 
ــيــد-19 �ــســيــزيــد ال�ــســتــهــالك. وقــال  كــوف
"على  لكن  عليها  مبــا  تــقــوم  اأرامــكــو  اإن 
اأن  اإىل  لفتا  عليه" ،  ما  فعل  العامل  بقية 
الطاقة  مــ�ــســادر  عــلــى  �سيكون  الــرتكــيــز 
"�سيطنة"  واأن  واجلـــديـــدة،  املـــوجـــودة 
قطاع الهيدروكروبونات "لن يفيد اأحدا".

الريا�س- البالد
وال�سترياد  الت�سدير  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  وّقــع 
اخللب،  عبدالعزيز  بــن  �سعد  املهند�س  الــ�ــســعــودي 
العمانية  البنوك  اأكــرب  من  ثالثة  مع  تفاهٍم  مــذكــرات 
تبادل  جمــالت  يف  التعاون  اآفــاق  ا�ستك�ساف  بهدف 
املــعــرفــة، والـــتـــدريـــب، وتـــوفـــري بـــرامـــج الــتــمــويــل، 
التي  الأخـــرى  اخلــدمــات  مــن  وغــريهــا  وال�ستثمار، 

يتطّلع التجار وامل�ستثمرون للح�سول عليها.
الوطني  البنك  مــن  كــٍل  مــع  التفاهم  مــذكــرات  ُوّقــعــت 
العماين، وبنك م�سقط، وبنك �سحار الدويل، و�ستقوم 
التمويل  م�ساريع  وبحث  بدرا�سة  مبوجبها  الأطراف 
خا�سة  ال�سلة،  ذات  الأخـــرى  واخلــدمــات  امل�سرتك، 
تاأمني  فر�س  وا�ستطالع  املــ�ــســرتي،  ائتمان  متويل 
للم�ستفيدين  النوايا  خطابات  اأو  املالية  ال�سمانات 
ذوي اجلدارة الئتمانية، �سواء امل�سدرين ال�سعوديني 
اأو  امل�سرتيات  لتمويل  وذلك  الُعمانيني،  امل�سرتين  اأو 
 / ال�سعودية  بال�سادرات  املرتبطة  امل�ساريع  تنفيذ 

ائتمان  خطوط  اإن�ساء  بحث  اإىل  بالإ�سافة  العمانية، 
للم�ستفيدين املوجودين يف ال�سلطنة ل�سترياد ال�سلع 
املتعلقة  املعلومات  وم�ساركة  اململكة،  من  واخلدمات 
مبعامالت الت�سدير وال�سترياد اجلارية اأو املحتملة، 
والتعاون خالل مراحل التقييم واملوافقة والتفاو�س 

والتوثيق وال�سداد.
مع  بالتعاون  �سعادته  عن  اخللب  املهند�س  واأعــرب 
و�سحار  وم�سقط  العماين  الوطني  البنك  من  كل 
وامل�سدرين  امل�ستثمرين  خدمة  اأجــل  مــن  الـــدويل 
مذكرات  اأن  مبيًنا  البلدين،  كال  يف  وامل�ستوردين 
ال�سراكات  بناء  نحو  متقدمًة  خطوًة  تعد  التفاهم 
الفّعالة مع البنوك التجارية العمانية وبنك الت�سدير 
ــعــودي والرتــــقــــاء بــالــعــالقــات  ــ�ــس وال�ـــســـتـــرياد ال
القت�سادية التاريخية بني البلدين ال�سقيقني ، حيث 
قا�سمًا   2040 وُعمان   2030 اململكة  روؤيتا  ت�سّكل 
الفر�س  التجارة وال�ستفادة من  م�سرتكًا يف جمال 

ال�ستثمارية املتاحة.

إيداع دفعة أكتوبر لمستفيدي "سكني"
الريا�س- البالد

اأكرث من 775 مليون ريال يف ح�سابات م�ستفيدي  العقارية  التنمية  اأودع �سندوق   
العقاري"  و"ال�سندوق  والإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  من  "�سكني" 

ل�سهر اأكتوبر2021.
واأو�سح الرئي�س التنفيذي ل�سندوق التنمية العقارية من�سور بن ما�سي، اأن اإجمايل 
الدعم لهذا ال�سهر ُخ�س�س لأرباح عقود التمويل العقاري املدُعوم، لفتًا اإىل اأن اإجمايل 
يونيو  يف  التّحول  برنامج  اإعــالن  منذ  "�سكني"  م�ستفيدي  ح�سابات  يف  اأُودع  ما 

2017م حتى اأكتوبر اجلاري جتاوز 31.7 مليار ريال.
املدُعوم من جناحات متميزة  العقاري  القر�س  برنامج  ما حققه  اأن  وبني بن ما�سي 
اأ�سهمت يف متكني  التمويل  البنوك وموؤ�س�سات  التمويلية من  بال�سراكة مع اجلهات 
اأكرث من 560 األف م�ستفيد من احل�سول على امل�سكن املالئم منُذ بداية التحول وحتى 

نهاية الربع الثالث من العام احلايل.
واأفاد اأن حتديد يوم )24( من كل �سهر ميالدي موعدًا لإيداع الدعم ، ياأتي حر�سًا من 
ال�سندوق على متكني امل�ستفيدين من ال�ستفادة من الدعم ال�سهري قبل اإيداع الراتب 
وت�سهيل  تب�سيط  اإىل  يهدف  الدعم  موعد  توحيد  اعتماد  قرار  اأن  مو�سحًا  ال�سهري، 

ومتّكني الأ�سر ال�سعودية من متّلك امل�سكن املالئم.
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عدن - البالد
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأ�سر  النقالبية  احلوثي  ملي�سيا  �سردت 
عندما  �سنعاء،  جامعة  اآخرها  اليمنية  اجلامعات  من  عدد  يف 
ال�سكن  اأمــ�ــس،  النقالبية  للمي�سيا  تابعة  عنا�سر  اقتحمت 
الأ�سر  وطــردت  باجلامعة،  التدري�س  هيئة  باأع�ساء  اخلا�س 

و�سادرت اأمالكهم.
اإن  حملية،  اإعــالم  لو�سائل  وفقا  اأكــادميــيــة،  م�سادر  وقالت 
ومتقاعدين  متوفني  اأكادمييني  عائالت  طــردت  امليلي�سيات 
اأحكام ق�سائية توؤيد حقهم بالبقاء يف  بالقوة، رغم �سدور 
اأثاث وممتلكات  امليلي�سيا �سادرت  اأن  امل�ساكن، مبينة  تلك 
تــواطــوؤ  اإثـــر  وذلـــك  اقتحامها،  مت  الــتــي  ال�سقق  مــن  عــدد 
هيئة  يف  اأع�ساء  مع  للحوثيني  اخلا�سعة  اجلامعة  قيادة 
التدري�س املوالني للميلي�سيا، والذين مل تعد تنطبق عليهم 

�سروط الإ�سكان اجلامعي.
اإىل  للحوثي  املــوالــني  بع�س  �سعى  اأكــادميــيــون،  واأكــد 
النافذين  بع�س  من  واأوامــر  تو�سيات  على  احل�سول 
وم�سوؤولني يف اجلماعة، لإيقاف تنفيذ الإخالء واإبقاء 

وم�سوؤولني  متنفذين  وجود  اإىل  م�سريين  اجلامعة،  �سقق  يف  اأقاربهم 
حوثيني يتدخلون يف �سوؤون اجلامعة املتعلقة بالإ�سكان.

يف  الأكادمييني  من  عــدد  طــرد  حــوادث  املا�سية  الأ�سهر  خــالل  تكررت 
اأو�ساع  من  واأ�سرهم  �سنعاء  جامعة  اأكادمييو  يعاين  بينما  اجلامعة، 
وعرقلة  مرتباتهم،  �سرف  احلوثي  ميلي�سيا  وقف  بعد  �سعبة  معي�سية 

املرتبات التي كانوا يت�سلمونها من احلكومة ال�سرعية.
اأم�س  بالي�ستيا  امللي�سيا �ساروخا  اأطلقت  الإجرام احلوثي،  اإطار  ويف 
ذمار،  مبدينة  ال�سكنية  الأحياء  اأحد  يف  املواطنني  منازل  على  الأحــد، 
وفقا  مدنيني،  �سحايا  �سقوط  عن  اأولية  اأنباء  ظل  يف  اليمن،  و�سط 
ذمار،  مدينة  هز  عنيفًا  انفجارًا  اأن  بينت  التي  "خرب" اليمنية،  لوكالة 
النجدة  حي  يف  املواطنني  منازل  على  بالي�ستي  �ساروخ  �سقوط  اإثــر 
بالقرب من مركز تدريب ال�سرطة الع�سكرية مبنطقة ذمار القرن، مبينة 
اأن ال�ساروخ �سقط فور اإطالقه، على منازل املواطنني يف حي النجدة، 
كما ت�سبب ق�سف مدفعي �سنته ميلي�سيا احلوثي بتدمري عدد من منازل 
املواطنني يف حي منظر جنوب مدينة احلديدة، غربي اليمن. واأجرب 
النزوح  على  منظر  حي  اأهايل  من  والعائالت  الأ�سر  احلوثي  الق�سف 
التي توا�سل  امليلي�سيا،  اأرواحهم من نريان  وترك منازلهم خوفا على 

ق�سفها املدفعي وال�ساروخي على حي منظر ال�سكني، ما ت�سبب بتدمري 
ع�سرات املنازل ونزوح مئات الأ�سر، و�سقوط �سحايا مدنيني.

عبدامللك،  معني  اليمني،  الــوزراء  لرئي�س  اجتماع  اأكد  ثانية،  جهة  من 
مع ممثلي القوى واملكونات ال�سيا�سية امل�ساركة يف حكومة الكفاءات، 
امل�سكلة مبوجب اتفاق الريا�س، على امل�سي يف ا�ستكمال تنفيذ التفاق. 
وناق�س  لليمن.  املخرج  هو  الريا�س  اتفاق  اأن  على  املجتمعون  و�سدد 
الجتماع املهام املاثلة اأمام احلكومة وفق الأولويات ال�ستثنائية، ويف 
مقدمتها دعم املعركة امل�سريية لليمن �سد النقالب احلوثي، ومعاجلة 

التحديات القت�سادية واملعي�سية وو�سع حد لرتاجع العملة الوطنية.
و�سدد امل�ساركون على اأن اجلميع اأمام م�سوؤولية تاريخية وا�ستثنائية، 
ت�سفية  اأو  ال�سيا�سية،  لــلــمــنــاورة  الــوقــت  تــرف  اأحـــد  لــدى  يعد  ومل 
والقت�سادية  الع�سكرية  اجلــوانــب  يف  يــجــري  مــا  مــع  احلــ�ــســابــات، 
وال�سعبة  احلرجة  اللحظات  هذه  يف  الوقوف  و�سرورة  واملعي�سية، 
ملراجعة الأخطاء وجتاوزها، والعمل باإرادة موحدة للت�سدي امل�سرتك 
ال�سيا�سية  القوى  عمل  "اإن  اليمني  الـــوزراء  رئي�س  وقــال  ذلــك.  لكل 
وجتاوز  ملعاجلة  اأ�سا�سي  اأمــر  احلكومة  جهود  لدعم  املرحلة  هذه  يف 

ال�سعوبات التي لن ت�ستثني اآثارها اأحدا".

الحوثي يشرد أسر أكاديميين.. ويقصف ذمار

اخلرطوم - البالد
ال�سودانية  العا�سمة  يف  التوتر  يت�ساعد  بينما 
واإقدام  الق�سر"،  "اعت�سام  تو�سع  مع  اخلرطوم 
الإعـــالم،  وزارة  مبنى  اقــتــحــام  على  حمتجون 
قوات  متكنت  "�سونا"،  الر�سمية  الأنباء  ووكالة 
بني  الــرابــط  منــر  املــلــك  ج�سر  فتح  مــن  ال�سرطة 
الغاز  م�ستخدمة  وبــحــري،  اخلــرطــوم  مدينتي 
امل�سيل للدموع لتفريق املحتجني، و�سط مطالبات 
للرئي�س  املوالني  الإخــوان  فلول  تفلتات  بح�سم 
للفو�سى،  البالد  جر  ملنع  الب�سري  عمر  املخلوع 
النتقايل  ال�سيادة  جمل�س  رئي�س  تعهد  وقت  يف 
بحماية  الـــربهـــان،  ــتــاح  ــف ال عــبــد  الـــ�ـــســـوداين، 
احلكومة  تو�سيع  واأهمية  الدميقراطي،  التحول 

ال�سودانية لت�سمل كافة اأطياف ال�سعب.
واأكد الربهان حر�س القوات امل�سلحة على حماية 
والتحول  النتخابات  ملرحلة  و�سول  النتقال 
ال�سماح  عــدم  على  التاأكيد  وجــدد  الدميقراطي، 
عملية  تعرقل  جهة  اأي  من  انقالبية  حماولة  باأي 

النتقال الدميقراطي.
الأمريكي  املبعوث  لقائه  خالل  الربهان  واأ�سار 
اإىل  فيلتمان،  جيفري  الإفريقي،  للقرن  اخلا�س 
�سرورة عودة البالد ملن�سة التاأ�سي�س والحتكام 
للوثيقة الد�ستورية واتفاق جوبا لل�سالم، موؤكدا 
القوى  لكل  ال�سيا�سية  امل�ساركة  تو�سيع  اأهمية 
خالل  م�سيدا  الوطني،  املوؤمتر  عدا  ما  الوطنية 
حممد  اأول  الفريق  نائبه  ح�سره  الـــذي  اللقاء 
عبد  ــوزراء  ال ورئي�س  )حميدتي(،  دقلو  حمدان 
لالنتقال  الداعم  الأمريكي  باملوقف  الله حمدوك، 

الدميقراطي يف ال�سودان وعملية ال�سالم.
ــكــي رئي�س  مــن جــهــتــه، طــالــب املــبــعــوث الأمــري
معا  بالعمل  الـــوزراء،  ورئي�س  ال�سيادة  جمل�س 

من اأجل العبور باملرحلة النتقالية نحو غاياتها، 
اإقــ�ــســاء اأي طــرف مــن اأطـــراف  داعــيــا اإىل عــدم 
اإن  فيلتمان  وقال  البالد.  يف  ال�سيا�سية  العملية 
وراء  ال�سيا�سية  القوى  مواقف  يف  "التباينات 
واملحكمة  الت�سريعي  املجل�س  ت�سكيل  تــاأخــري 
وهياكل  النــتــخــابــات  ومفو�سية  الــد�ــســتــوريــة 
العايل"،  الق�ساء  وجمل�س  النتقالية  العدالة 
مو�سحا اأنه "لن يتم النتقال ب�سورة اآمنة بدون 

اإقامة هذه املوؤ�س�سات".
قوى  يف  القيادي  املجل�س  ع�سو  قطع  ذلــك،  اإىل 
الثقة  بتجديد  عــرمــان،  يا�سر  والتغيري  احلرية 

معتربا  حمدوك،  عبدالله  ورئي�سها  احلكومة  يف 
فلول  قــبــل  مــن  م�سنوعة  احلــالــيــة  الأزمـــــة  اأن 
وقت  يف  زاحـــف،  انــقــالب  �سكل  على  الإخــــوان 
يغلق حمتجون منذ نحو �سهر مرفاأ بورت�سودان 
البالد وينفذ مئات املحتجني  الرئي�سي يف �سرق 
الق�سر  قــرب  اأ�ــســبــوع  منذ  اعت�سامًا  الآخــريــن 
جديدة  حكومة  بت�سكيل  للمطالبة  الــرئــا�ــســي، 
الإعالم  وزارة  نددت  وقت  يف  احلالية،  حل  بعد 
باقتحام مقرها من قبل حمتجني، موؤكدة اأم�س، اأن 
التحري�س على الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون 
يتزايد،  واآخرين  ال�سابق  النظام  فلول  قبل  من 

وحثت  املتفلتة،  الت�سرفات  تلك  لــوقــف  داعــيــة 
حماية  يف  بدورها  القيام  على  الأمنية  الأجهزة 
اعتربت  كما  احلكومية،  واملوؤ�س�سات  املــقــرات 
قبل  من  وا�سحا  ا�ستهدافا  تعد  الأحــداث  تلك  اأن 
عمل  لتعطيل  ت�سعى  الــتــي  املــجــمــوعــات  بع�س 
موؤ�س�سات الدولة. وبالتزامن، �سهد حميط �سجن 
كوبر يف اخلرطوم، حيث يقبع الرئي�س املعزول 
مكثفة، وتعزيزات  اأمنية  اإجراءات  الب�سري،  عمر 
الأمنية، بح�سب ما  القوى  ع�سكرية، فيما عمدت 
دائــرة  تو�سيع  اإىل  حملية  اإعــالم  و�سائل  اأفــادت 

اإغالق حميط القيادة، ون�سر عدد من اجلنود.

طرابل�س - البالد
 ،1951 يف  ليبيا  ا�ستقالل  منذ  الأوىل  للمرة 
اأم�س  ليبيا،  يف  النتخابات  مفو�سية  اأعلنت 
)الأحد(، فتح باب الرت�سح لالنتخابات الرئا�سية 
والربملانية يف الن�سف الأول من ال�سهر املقبل، 
العليا  الوطنية  املفو�سية  رئي�س  اأكـــد  بينما 
لالنتخابات عماد ال�سايح، اأن فتح باب الرت�سح 
حــال  مــتــاحــا  �سيكون  الــرئــا�ــســيــة  لــالنــتــخــابــات 
مبينا  اللوجي�ستية،  ال�ــســتــعــدادات  ا�ستكمال 
طرابل�س  مــدن  يف  فــروع   3 هناك  �سيكون  ــه  اأن
الرت�سح  طلبات  ل�ستقبال  و�سبها،  وبنغازي 

لالنتخابات الرئا�سية.
ولفت اإىل اأن املفو�سية �ستن�سر قوائم الناخبني 
ـــوم، لإتـــاحـــة  ـــي املــ�ــســجــلــني حــ�ــســب املــنــاطــق ال
اأن  بــهــا، مـــوؤكـــًدا  الــفــر�ــســة لأي طــعــن حمــتــمــل 
نزيهة  انتخابات  اإجراء  على  �ستعمل  املفو�سية 
النتخابات  اإجراء  �سيتم  اأنه  مو�سحا  و�سفافة، 
الرئا�سية اأول يف 24 دي�سمرب املقبل، ثم تتبعها 
 23 يف  اأي  يوما؛   30 بعد  النيابية  النتخابات 

يناير 2022.

النتخابات  مفو�سية  اأن  اإىل  ال�سايح،  واأ�سار 
اإ�ــســدار  للق�ساء  ــى  الأعــل املجل�س  مــن  تنتظر 
الالئحة التنفيذية بخ�سو�س جلان الطعون هذا 
تزامن  هناك  �سيكون  اأنه  اإىل  م�سرًيا  الأ�سبوع، 
الــنــواب  ملجل�سي  الــرت�ــســح  طــلــبــات  تــقــدمي  يف 
ولالنتخابات الرئا�سية احلرة التي �ستجرى يف 
موعدها. واأ�ساف "املفو�سية العليا لالنتخابات 

الــرئــا�ــســيــة  ــات  ــخــاب ــت الن نــتــيــجــة  عـــن  �ستعلن 
اأنه  اإىل  م�سرًيا  متزامن"،  ب�سكل  والت�سريعية 
حال رغب اأي طرف يف التقدم ب�سكوى �سد تلك 
النتخابات فعليه اللجوء للق�ساء الذي �سيكون 
احلكم يف تلك الأمور، منوها اإىل اأن املفو�سية ل 
تنظر اإىل جمل�س النواب على اأنه طرف �سيا�سي، 
امل�سوؤولة  هي  ت�سريعية  �سلطة  اأنــه  على  واإمنــا 

اأن  اإليها، موؤكًدا  اأية قوانني انتخابية  اإحالة  عن 
مو�سع  القوانني  هذه  بو�سع  ملزمة  املفو�سية 
تنتظر  زلنا  ل  املفو�سية:  رئي�س  وقال  التنفيذ. 
قانوين  على  الفنية  الــنــواب  جمل�س  تعديالت 
اإىل  م�سرًيا  والرئا�سية،  الربملانية  النتخابات 
اأن الأمر �سيح�سم خالل الأ�سبوع اجلاري، حتى 
تنطلق مبا�سرة عملية النتخابات، بينما ك�سف 
برملانيان ليبيان، اأن جمل�س النواب اأحال قانون 
لالنتخابات،  العليا  املفو�سية  اإىل  النتخابات 
عدد  وبلغ  عليه.  الأخــرية  طلبتها  تعديالت  بعد 
باأ�سواتهم،  الإدلء  لهم  يحق  الذين  امل�سجلني 
لل�سايح، 2،8 مليون  بح�سب ت�سريحات �سابقة 
�سخ�س من اإجمايل عدد �سكان ليبيا الذي يناهز 
الليبي  الــربملــان  واأحـــال  ن�سمة.   ماليني  �سبعة 
الرئا�سية  النــتــخــابــات  قــوانــني  الأول،  اأمــ�ــس 
ر�سميًا  لعتمادها  املفو�سية  اإىل  والربملانية 
رى على اأ�سا�سه النتخابات  كن�س د�ستوري، جتجُ
املقبل(،  دي�سمرب   24( �سهرين  بعد  املرتقبة 
هذا  تنظيم  فر�س  من  تزيد  قد  مهمة  خطوة  يف 

ال�ستحقاق النتخابي يف موعده.

المليشيا اقتحمت جامعة صنعاء وصادرت األمالك

مصر تطالب باتفاق ملزم 
ومتوازن بشأن سد النهضة

القاهرة - البالد
الفتاح  عبد  امل�سري،  الرئي�س  طالب 
ال�سي�سي، بالتو�سل لتفاقية "متوازنة 
الإثيوبي  النه�سة  �سد  وملزمة" ب�ساأن 
اأن م�سر  اأقرب وقت ممكن، موؤكدا  يف 
املياه  اأجــنــدة  دفــع  يف  جهدًا  تدخر  لن 
ــــالأمم املــتــحــدة واملــحــافــل املــتــعــددة  ب

الأطراف.
وقال ال�سي�سي يف كلمة خالل فعاليات 
اأمــ�ــس  للمياه"،   الــقــاهــرة  "اأ�سبوع 
الأهــــداف  تتفهم  بـــالده  اإن  )الأحـــــد(، 
من  مع احلد  لإثيوبيا، ولكن  التنموية 
الأ�سرار املائية والبيئية والقت�سادية 
وال�سودان،  م�سر  على  النه�سة  ل�سد 
خطة  و�سعت  القاهرة  اأن  اإىل  م�سريا 
حتى  املياه  موارد  لإدارة  ا�سرتاتيجية 
مليار   50 تبلغ  تقديرية  بتكلفة   2037
دولر. واأو�سح ال�سي�سي اأن م�سر هي 
اأكرث الدول جفافا يف العامل باأقل معدل 
الــدول، مما  �سائر  الأمطار بني  لهطول 
ح�سري  �سبه  ب�سكل  لالعتماد  يـــوؤدي 
من  تــاأتــي  الــتــي  النيل  نهر  مــيــاه  على 

اأهمية  مــ�ــســددا عــلــى  خـــارج احلــــدود، 
اإعالء مبادئ الت�سامن الدويل ملواجهة 
للنجاح  الــرامــيــة  العاملية  الــتــحــديــات 
وتفادي  معا،  بالتعاون  املواجهة  يف 

الوقوع يف التناحر حولها.
واإثيوبيا  وال�سودان  م�سر  وتتفاو�س 
جناح  اأي  حتقيق  دون  �ــســنــوات  منذ 
الــذي  النه�سة،  �سد  ق�سية  حــل  حــول 
بهدف  دولر،  مليارات   5 تكلفته  تبلغ 
تــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة بــقــدرة 
حوله  الــتــوتــر  ت�ساعد  بينما  كــبــرية، 
اأدي�س  بــدء  بعد  املا�سية،  الأ�سهر  يف 
ملء  ويجري  املــلء.  مراحل  يف  اأبــابــا 
خــــزان الــ�ــســد خـــالل مــو�ــســم الأمــطــار 
�سبتمرب  حتى  يونيو  من  ي�ستمر  الذي 
التخزين  م�ستوى  ويرتبط  عــام،  كــل 
لل�سد،  الأو�سط  املمر  بارتفاع  ال�سنوي 
التنمية  يف  اآمالها  اإثيوبيا  تعلق  كما 
يف  النه�سة،  �سد  على  الطاقة  وتوليد 
ب�ساأن  بالقلق  الــ�ــســودان  ي�سعر  حــني 
تدفق املياه اإىل �سدوده، وتخ�سى م�سر 

من اأن يوؤثر على اإمداداتها من املياه.

السودان .. التوتر يتصاعد وتعهد 
حكومي بحماية االنتقال

للمرة األولى.. فتح أبواب الترشح للرئاسة الليبية

إجراءات أمنية مشددة ودعوات لحسم التفلتات

مفوضية االنتخابات: تصويت حر في موعده

األمن العراقي يتصدى 
لفوضى الفصائل المسلحة

بغداد - البالد
العراقية،  الأمنية  القوات  ت�سدت 
ال�سعبي  احل�سد  اأن�سار  ملحاولة 
"خط  اقتحام  امل�سلحة  والف�سائل 
اخلـــ�ـــســـراء،  بــاملــنــطــقــة  ال�سد" 
احــتــجــاجــا عــلــى خــ�ــســارتــهــم يف 
النتخابات النيابية، مع تهديدات 
ــقــتــهــا عــ�ــســائــب اأهـــــل احلــق  اأطــل
باقتحام املنطقة �سديدة التح�سني 
النتخابات.  نتائج  على  اعرتا�سا 
حماولة  فيديو  مقاطع  واأظــهــرت 
اأن  اإل  ــتــقــدم،  ال احلــ�ــســد  اأنــ�ــســار 

القوات الأمنية ت�سدت لهم. 
ـــات مـــن مــنــا�ــســري  ـــئ واأطــــلــــق امل
احل�سد الثالثاء املا�سي، اعت�سامًا 
ع�سرات  ون�سبوا  بــغــداد،  و�سط 
اخلــيــام عــلــى طــريــق مــوؤديــة اإىل 
ــتــي ت�سم  ال املــنــطــقــة اخلــ�ــســراء 
عــدة،  ــفــارات  و�ــس حكومية  مــقــار 
املتحدة  الـــوليـــات  �ــســفــارة  منها 
الأمـــريـــكـــيـــة، رافـــ�ـــســـني نــتــائــج 
النــتــخــابــات، مــطــالــبــني بـــاإعـــادة 

يتوقع  فيما  الأ�ــســوات،  كافة  فــرز 
خالل  النهائية  النتائج  تن�سر  اأن 
الأ�ــســابــيــع املــقــبــلــة بــعــد انــتــهــاء 
يف  الــنــظــر  مــن  العليا  املفو�سية 
مراقبون  ويرى  املقدمة.  الطعون 
احل�سد  �سجلها  التي  اخل�سارة  اأن 
الأولية،  النتائج  بح�سب  ال�سعبي 
من  ناخبيه  اأمــل  خيبة  اإىل  تعود 
اأدائه ال�سيا�سي واإخفاقه يف تلبية 
العنف  اإىل  بالإ�سافة  تطلعاتهم، 
املن�سوبة  القمعية  واملــمــار�ــســات 
حذرها  التي  امل�سلحة،  للف�سائل 
زعيم التيار ال�سدري يف العراق، 
)الأحـــد(،  اأمــ�ــس  الــ�ــســدر،  مقتدى 
راف�سا  للفو�سى،  الــبــالد  جــر  مــن 
�سوؤون  يف  اخلارجية  التدخالت 
بخطوات  ملوحا  الداخلية،  البالد 
امل�سلحة،  الف�سائل  جتاه  �سارمة 
كما حذر من اأي فعل يعترب م�سا�سا 
اأنــه  مــوؤكــدا  الــعــراقــيــة،  بال�سيادة 
�سيعمل على حماية البالد بعد فوز 

تياره يف النتخابات.
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 البالد ــ خالد بن مر�ضاح 
نــادي  ملـــزاد  الثانية  الن�سخة  مبيعات  جتـــاوزت 
مبقره  النادي  ينظمه  الــذي  ال�سعودي  ال�سقور 
ع�سرة،   ال�سابعة  ليلته  الريا�ض، يف  �سمال  مبلهم 
حيث  ريــال،  املليون  ون�سف  ماليني  اأربعة  مبلغ 
لي�سل  ريــال،  األف   229 مببلغ  �سقور  اأربعة  ِبيَع 
 4.565.000 اإىل  اليوم  حتى  املبيعات  اإجمايل 
"�ساهني  الأول  ال�سقر  مع  البداية  وكانت  ريــال. 
عبدالله  للطاروحني  حمي�سن،  راأ�ــض  طرح  فرخ" 
ال�سيخي،  اأحمد  بن  وفهد  الــزهــراين  �سالح  بن 
وِبيَع مببلغ 75 األف ريال، فيما ِبيع ال�سقر الثاين 
بن  طارق  للطواريح  قيال  طرح  فرخ"  "�ساهني 
ال�سراري  �سالح  بن  و�سيف  ال�سراري  عبدالله 
وحممد بن زايد ال�سراري وعبدالهادي بن �سالح 
وهايل  ال�سراري  فدمان  بن  وعبدالله  ال�سراري 
بن مقبول ال�سراري و�سويلم بن حممد ال�سراري 

مببلغ 86 األف ريال.
"�ساهني  الثالث  ال�سقر  على  الــدور  جــاء  بعدها 
قرنا�ض" طرح ال�سعيبة للطاروح �سليم بن معتوق 
كان  فيما  ريــال،  األف   38 مببلغ  وِبيَع  اجلحديل، 

قرنا�ض"  "�ساهني  الــرابــع  بال�سقر  الليلة  ختام 
طرح الراي�ض للطاروحني بكر بن رجاء ال�سبحي 
األف  وفهد بن جميعان ال�سبحي وِبيَع مببلغ 30 
ريال. ويوفر املزاد جمموعة من املزايا للطواريح 
اخلم�ض  الــنــادي  فــرق  �ست�ستقبل  اإْذ  امل�ساركني، 
وال�سمالية،  وال�سرقية،  )الو�سطى،  املناطق  يف 
مالك  اجلنوبية(  والغربية  ال�سمالية،  والغربية 
كل  يف  �سبكه(  اأو  )�ــســيــده  ُطــــِرَح  الـــذي  ال�سقر 
وتوثق  الــطــر  ــنــادي  ال فــرق  وتفح�ض  منطقة، 
ال�سعودي  ال�سقور  الطرح، يف حني يتكفل نادي 
ك ال�سقور )الطواريح(  بتاأمني ال�سكن والنقل ملاَُلاّ
اإىل مقر املزاد، حيث يجري املزاد على ال�سقر يف 
القنوات  على  يبث  و�سريع  مبا�سر  تناف�سي  مزاد 
حل�سابات  املبا�سر  والــبــث  الناقلة  التلفزيونية 
الجتماعي،  التوا�سل  من�سات  خالل  من  النادي 
دون اأن تخ�سع عملية البيع وال�سراء لأية ر�سوم.

ت�سدير  �ــســهــادة  ُتــ�ــســتــخــَرج  ال�سقر  بــيــع  وبــعــد 
الإلــكــروين  تركيب احلــجــل  اإىل  بــالإ�ــســافــة  ــه،  ل
الر�سمية  الوثائق  اإ�ــســدار  جانب  اإىل  لل�سقور، 

لإنهاء اإجراءات البيع.

ماليين ريال حصيلة مزاد 
الصقور في الليلة الـ17 

البالد ـ خالد بن مر�ضاح 
التفرد  مــن  مــزيــجــًا    2021 الــريــا�ــض  مــو�ــســم  يــقــدم 
والت�سويق والع�سرية، جلعل مدينة الريا�ض  حا�سنة 
توفره  مبــا  حمفزة  وم�ساحة  مف�سلة  ووجــهــة  كــرى 
حتقيق  يف  امل�ساهمة  عــن  ف�ساًل  والـــــزوار،  لل�سكان 
قطاع  �سناعة  م�ستوى  كرفع  متعددة،  وطنية  اأهــداف 
العمل،  فر�ض  وا�ستحداث  حجمها،  وزيـــادة  الرفيه 
ال�ستثمار  وا�ــســتــقــطــاب  القــتــ�ــســادي،  الــعــائــد  ومنـــو 
الأجنبي ، ومي اأم�ض انطلقت فعاليات "كومبات فيلد"، 
منطقة  وهي   ،2021 الريا�ض  مو�سم  مناطق  اإحــدى 
والعرو�ض  القتالية،  الرفيهية  للمناف�سات  خم�س�سة 
احلركية، على م�ساحة تتجاوز 300 األف م2، امتالأت 
بالألعاب  ال�سغوفني  بــالــزوار  انطالقها  اأيــام  اأول  يف 

الع�سكرية، وم�سابقات الرماية الرفيهية.
نارية  با�ستعرا�سات  زوارهــــا  الفعالية  وا�ستقبلت 
ا�ستثنائًيا  �سعوًرا  الـــزوار  متنح  باأ�سوات  ممزوجة 

عرو�ض  فيه  تنت�سر  الــذي  املوقع،  يف  وجودهم  خــالل 
افرا�سية نوعية، ت�سبق و�سول اجلمهور اإىل امليادين 
املليئة بالألعاب الرفيهية القتالية واأدواتها مثل  قف�ض 

الغ�سب وغرفة الهروب وحماكاة الطران .
جميع  تت�سمن  فيلد" األعاًبا  "كومبات  منطقة  وحتوي 
مربًعا   12 اإىل  اإ�ــســافــة  للقتال،  الرفيهية  الأنــــواع 
على  الــ�ــســالح  قــطــع  لبيع  خم�س�ض  ومــتــجــر  لــلــرمــي، 
اأخرى متخ�س�سة  300م2، وخم�سة معار�ض  م�ساحة 
وال�سغوفني  املحبني  جتمع  اأجــواء  و�سط  املجال،  يف 

بالهواية.
ت�ستهدف  األعاب  من  حتت�سنه  ومــا  الفعالية  ولأهمية 
مواقع   6 على  فعالياتها  توزعت  املجتمع،  �سرائح  كل 
للرماية  املخ�س�سة  الع�سكرية  املنطقة  اأبرزها  رئي�سة، 
وقف�ض  بـــول،  باينت  ومــيــاديــن  الــهــوائــيــة،  بــالــبــنــادق 
الــغــ�ــســب، وحمـــاكـــاة الـــطـــران، ومــنــطــقــة خــط الــنــار 
الأطباق،  رماية  وميادين  الرماية،  مليادين  املخ�س�سة 

ورمــايــة  ــهــروب،  ال غــرفــة  التقنية  املنطقة  ت�سم  فيما 
املحاكاة، وقتال "الروبوتات".

قيادة  لتعليم  فعالياتها  من  جــزًءا  املنطقة  وخ�س�ست 
طائرات الدرون عر اأجهزة حماكاة، وميادين حقيقية 
برفقة طيارين حمرفني، اإ�سافة اإىل مراكز ل�سيانة قطع 
ال�سالح القدمية وجتربة القتال يف الع�سور الو�سطى، 
"الروديو"  للعبة  ومــواقــع  اخليل،  لركوب  وم�سمار 

املخ�س�سة ملحاكاة ركوب الثران والأح�سنة الهائجة.

واحدة  كل  فيلد" با�ستقالل  "كومبات  فعاليات  وتتميز 
منها عن الأخــرى، و�سط اإجــراءات عالية امل�ستوى يف 
توفر و�سائل الأمن وال�سالمة، كما توفر الفعالية فريًقا 

ا لإدارة كل لعبة قتالية. متخ�س�سً
افُتتحت  التي  الفعاليات  ثالث  فيلد"  "كومبات  وتعد 
اأيام مب�سرة  2021 قبل  منذ انطالق مو�سم الريا�ض 
�سيتي"،  ريــا�ــض  "بوليفارد  يف  اأ�ــســطــوري  وعــر�ــض 

و�سهده اأكرث من 750 األف �سخ�ض.

قفص الغضب وغرفة الهروب تستقطبان الزوار بموسم الرياض 
"كومبات فيلد" تتيح للزوار تجربة ألعاب الرماية الترفيهية
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متخصص في هندسة النقل: 
51 % نسبة انخفاض الحوادث بسبب ساهر 

جدة ـ عبد الهادي املالكي 
نظم  با�ستخدام  املــرور  حركة  لإدارة  اآيل  نظام  مبثابة   �ساهر  يعتر   
نظم  عدة  من  ويتكون  اململكة،  يف  الرئي�سية  املــدن  تغطي  اإلكرونية 
وال�سبط،  واملراقبة  الإر�ساد  والتتبع  والإدارة  للت�سغيل  اإلكرونية 
والتي يتم ربطها مبراكز القيادة وال�سيطرة املتواجدة يف ثماين مدن 
موزعة يف خمتلف مناطق اململكة. ومن اأهداف امل�سروع اإىل  حت�سني 
م�ستوى ال�سالمة املرورية وتوظيف اأحدث التقنيات املتقدمة يف جمال 
النقل الذكي )ITS( لإيجاد بيئة مرورية اآمنة العمل على تنفيذ اأنظمة 

املرور بدقة وا�ستمرارية.
 ويف هذات ال�سياق قال  الدكتور علي مليباري، املتخ�س�ض يف هند�سة 

النقل واملرور، اإن اليوم الوطني ل�سالمة الطرق يج�سد حر�ض اململكة 
م�ستوى  رفــع  خــالل  من  مواطنيها،  اأرواح  على  ال�سعودية  العربية 

ال�سالمة املرورية على الطرق ورفع كفاءتها.
ـــيـــوم«، عــلــى ف�سائية  »ال لــقــاء بــرنــامــج  ــيــبــاري«، يف  »مــل واأ�ـــســـاف 
املرورية  احلوادث  خف�ض  يف  ملحوًظا  تطوًرا  هناك  اأن  »الإخبارية«، 
بن�سبة 34 % مقارنة بالعامني املا�سيني، ف�ساًل عن انخفا�ض الوفيات 
هذا  اأن  اإىل  م�سًرا  نف�سها،  بالفرة  مقارنة   %  51 بن�سبة  املــروريــة 
وا�ستخدام  املــروريــة  املنظومة  تكامل  نتيجة  جــاء  امللحوظ  التقدم 
احلوادث  خف�ض  يف  وكبر  اإيجابي  ب�سكل  اأثرت  التي  »�ساهر«  تقنية 
والوفيات املرورية. واأو�سح املتخ�س�ض يف هند�سة النقل و املرور اأن 

الأنظمة التقنية مثل »�ساهر« اأ�سهمت ب�سكل كبر يف �سبط �سلوكيات 
قائدي املركبات، �سواء قطع الإ�سارات واملخالفات املرورية التي ت�سمل 
على  الأمــان، حتى �سبط احلركة  باجلوال وعدم ربط حزام  التحدث 
منهجية  بال  اأخــرى  اإىل  �سفوف  من  والتنقل  املراوغة  ومنع  الطريق 
وا�سحة. واأ�سار »مليباري« اإىل اأن اجلوال ل يزال هو امل�سبب الأول 
مع  خا�سة  احلايل  الوقت  يف  يزيد  الوعي  ولكن  املرورية،  للحوادث 
و�سائل  من  ال�سوء  وت�سليط  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  انت�سار 
الإعالم، م�سيًفا اأن حزام الأمان اأي�سا زاد الوعي ب�ساأن ا�ستخدامه واأن 
املرورية ولكن احلفاظ على �سالمة وروح  املخالفة  لي�ض جتنب  هدفه 

و�سحة قائد املركبة ومن معه.

)           ( تجولت في األحياء المستهدفة
تتصدرها غليل .. تطوير أحياء جدة الشعبية  

جدة - عبدالهادي املالكي 
الأحــيــاء  لتطوير  املا�سية  الــفــرة  خــالل  الــدرا�ــســات  تتوقف  مل 
تــنــاولــت  منطقتي خـــزام،  ، حــيــث  الــعــ�ــســوائــيــة مبــديــنــة جـــدة 
والروي�ض، واأحياء ال�سالمة، والنزهة، وقويزة، ومنطقة و�سط 
جدة، وغليل وجميع الأحياء ال�سعبية الواقعة على امتداد طريق 
تزيد  املحافظة ومب�ساحات  �سرق  القدمي حتى حدود بحرة  مكة 
على 10 ماليني، و211 األف مليون مر مربع، منها 4 ماليني يف 
منطقة ق�سر خزام، و1.4 مليون يف منطقة الروي�ض و138 األف 
و1.2  النزهة،  حي  يف  األفًا  و481  ال�سالمة،  حي  يف  مربع  مر 
مليون يف حي قويزة، وحوايل 5 ماليني مر مربع يف منطقة 
العمل  والتطوير يجري  للتنظيم،  م�سروعًا  تت�سمن  البلد  و�سط 
املقرر تطويرها حيث  الأحياء  )البالد( جتولت يف  عليه حاليًا.  
 8 بكيلو  املوجودة  الور�ض  كافة  ــة  اإزال من  الإزالــة  جلنة  انتهت 
اأعداد  طريق مكة القدمي، ويف حي غليل كان من الوا�سح كرثة 
والتي  والعمل  الإقامة  لنظام  املخالفة  العمالة  خا�سة  الوافدين 
تركز يف اجلالية الفريقية، وقليل جدًا اإن مل تخلو تلك الأحياء 
من املواطنني، يف حني خرج الكثر منهم �سوب الأحياء اجلديدة 

وع�سوائية  ازدحــام  بعد  فيها  للعي�ض  ومالءمة  تنظيمًا،  الأكــرث 
الأحياء القدمية.  وحتدث عدد من املواطنني الذين ي�سكنون يف 
تلك الأحياء، وخا�سة حي غليل الذي تعمل الآن جلنة الإزالة على 
اإزالة املحالت التجارية واملنازل فيه، ابتداء من مطعم اجلنوب 
الأحياء  تطوير  اأن  اأكدوا  الإ�سكان(، حيث  �سارع  )دوار  ال�سهر 

من  للخروج  ال�سحيح  الطريق  يف  خطوة  ال�سعبية 
اأعـــوام  خــالل  بها  ارتبطت  الــتــي  امل�سكالت 

م�ست. 
ـــاء  الأحـــي ــر  تــطــوي اإن  وقــــالــــوا 

ــة �ــســيــ�ــســهــم يف  ــي ــوائ ــعــ�ــس ال
ــكــالت  ــس ــ� الـــكـــثـــر مــــن امل

اجتماعية،  كانت  �سواء 
اأو  ــة،  ــادي ــ�ــس ــت اق اأو 

مـــن نــاحــيــة �ــســالمــة 
خ�سو�سًا  ال�سكان 
املباين  بع�ض  اأن 
قـــــــــــد تــــ�ــــســــبــــب 

الأمنية،  النواحي  اإىل  اإ�سافة  بال�سالمة،  يتعلق  فيما  م�سكالت 
اإىل �سيق  بالإ�سافة  الأوقــات  بع�ض  التي حتدث يف  واجلرائم 
ال�سوارع، وبع�سها اأزقة، ل ت�سمح مبرور ال�سيارات فيها واأي�سًا 
بع�ض املنازل التي تعتر اآيلة لل�سقوط يف اأي وقت.  واأ�سافوا 
اأن حي غليل ي�سهد كثافة من قبل اجلاليات الإفريقية والآ�سيوية 
خالل  بــل  معني  وقــت  يف  لي�ض  م�سايقات  ي�سبب  ممــا 
�ساعات اليوم حيث يتواجدون يف ال�سوارع 

ويف زوايا الأحياء.
تواجدهم  يف  ال�سبب  اأن  وبينوا 
مفلت  ب�سكل  احلـــي  هـــذا  يف 
رخ�ض  اإىل  يــعــود  للنظر 
و�سهولة  الإيــــجــــارات، 
الــتــخــفــي عـــن اأنـــظـــار 
ـــات الأمـــنـــيـــة،  اجلـــه
اآمًنا  مــالًذا  وت�سكل 
ــي اأنــظــمــة  ــف ملــخــال

الإقامة والعمل. 

البالد - مها العواودة 
اإىل  داعني  القلبية    النوبات  ا�سباب حدوث  اأحد  يعد  التوتر  اأن  ا�ست�ساريان  اأكد 
العالج  �سرورة  واإىل    التوتر  نوبات  يف  يت�سبب  ما  كل  عن  البتعاد  �سرورة 
بالروائح الطيبة و�سرب �ساي البابوجن لتهدئة الأع�ساب املتوترة وكذلك التفكر 
القلب  اأمــرا�ــض  ا�ست�ساري  مع�سرجي  رفعت  حممد  الدكتور  وقــال  اليــجــابــي.  
اإىل  م�سرا  القلبية  الأزمــة  اأ�سباب  اأحد  من  ال�سديد  التوتر  اأن  الدموية  والأوعية 
متالزمة  وي�سمى  ال�سديد  التوتر  هذا  ي�سبب  القلب  من هبوط ع�سلة  نوع  وجود 
عنيف  ع�سلي  جمهود  اأو  حادة  نف�سية  لأزمة  املرء  تعر�ض  نتيجة  املك�سور  القلب 

اأ�سباب هبوط ع�سلة القلب  نتيجة  حيث مت ت�سنيفها كمر�ض ر�سمي و�سبب من 
التوتر حيث يتم اإفراز كمية كبرة من هرمون الأدرينالني نتيجة النفعال و�سدة 

التوتر مما يوؤدي اإىل �سيق يف �سرايني القلب ثم اإىل 
قلبية حادة. واأ�ساف:  القلب واأزمة  هبوط يف ع�سلة 
الأزمــات  حــالت  من   %  2 اأن  اإىل  ت�سر  الح�سائيات 
انت�سارها  وثبت  املتالزمة  هذه  �سببها  تكون  القلبية 
اأن  اإىل  الطمث". لفتا  انقطاع  ال�سيدات يف فرة  بني 
واملوجات  للقلب  تخطيط  باإجراء  يكون  الت�سخي�ض 

جتنب  يف  تكون  الــوقــايــة  اأن  اأو�ــســح  كما  القلب.  انــزميــات  وحتليل  ال�سوتية 
م�ست�سفى  اأقرب  يف  الطوارىء  ومراجعة  النف�سية  والراحة  الع�سبية  النفعالت 

عند الإح�سا�ض ب�سيق النف�ض اأو اأمل يف ال�سدر.
ا�ست�ساري  طيب  �سالح  مــروان  دكتور  قال  جانبه  من 
بــانــه رد فعل  الــتــوتــر  تــعــريــف  "ميكن  قــلــب   جــراحــة 
ينتج اجل�سم على  للج�سم عند حدوث �سغوط  طبيعي 
التوتر  يعتر  و  كما  ونف�سية  ج�سدية  ا�ستجابة  اأثرها 
القلب  اأمرا�ض الع�سر حيث يعاين ح�سب جمعية  اأحد 

المريكية حوايل 75 باملئة من ال�سعب المريكي بعر�ض اأو باآخر من اأعرا�ض التوتر 
ويعتر الن�ساء  اأكرث عر�سة للتوتر من الرجال. كما او�سح اأن خطورة التوتر تكمت 
يف اأنه اأحد عوامل اخلطورة لالإ�سابة بامرا�ض القلب لأن التوتر يوؤدي اإىل ارتفاع 
الطبيعي  معدلها  عن  القلب  �سربات  وزيادةمعدل  والكولي�سرول  وال�سكر  ال�سغط 
اإىل  واأ�سار  القلبية.   بالنوبات  لالإ�سابة  عر�سة  اأكرث  الأ�سخا�ض  هوؤلء  يجعل  مما 
اأن من اأعرا�ض التوتر �سعور الإن�سان بنغزات يف ال�سدر او خفقان، الإرهاق وعدم 
اإىل  بالإ�سافة  والنفعال  النوم  و�سعوبة  والكتئاب  والقلق  وال�سداع  الركيز 

ا�سطرابات يف املعدة واجلهاز اله�سمي واإلفراط يف الأكل.



زمان
9 الثنني 19 ربيع الأول 1443هـ املوافق 25 اأكتوبر 2021م ال�سنة 91 العدد 23476

16-2-1385هـ  9-1-1384 هـ 6-2-1384 هـ 

21-2-1384هـ 

15-2-1385هـ 

16-2-1385هـ 



10
الثنني 19 ربيع الأول 1443هـ املوافق 25 اأكتوبر 2021م ال�سنة 91 العدد 23476

الريا�ض- البالد
الأردن  بطولة  يف  الــرجــال  لقب  ال�سريف،  �سعود  ال�سعودي  اجلولف  لعــب  حقق 
املفتوحة للجولف التي اأقيمت مناف�ساتها يف مدينة العقبة باململكة الأردنية، وذلك بعد 
باملركزين  ر�سيد،  واأحمد  عبدالله،  �سلطان  البحرينيان  حل  فيما  �سربة،   225 حتقيقه 

الثاين والثالث بـ 225 و 229 �سربة على التوايل.
يذكر اأن بطولة الأردن املفتوحة للجولف اأقيمت ملدة ثالثة اأيام، مب�ساركة 85 لعبًا 
وعمان،  وقطر،  البحرين،  ومملكة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  وهي"  دولــة،   11 من 
والأردن، وفل�سطني، والعراق، وم�سر، وتون�ض، و�سربيا، اإ�سافًة اإىل م�ساركات فردية 

من عدة دول اأخرى".

الشريف يحصد لقب بطولة األردن للجولف

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

" ضمك " واجهة مشرفة
عاطف الأحمدي

بعيدًا عن لعبة املناف�سة على الألقاب وحتقيق املنجزات وحتدياتها 
معينة  واأو�ــســاع  قـــدرات  اإىل  حتــتــاج  الــتــي  ال�سعبة  وتراكيبها 
باأي حال  اأ�سحاب البطولت والإجنــازات، ولكن ل ميكن  يعرفها 
" �سالح  الــرائــع  بــه  يقوم  ــذي  ال املميز  العمل  جتــاوز  الأوال  مــن 
نــادي �سمك وتعاملهم مع حجم  اإدارة  " وزمــالوؤه يف  اأبــو نخاع 
من  واقــتــدار؛  حنكة  بكل  وجتــاوزهــا  تواجههم  التي  التحديات 
اأجل جعل النادي واجهة م�سرفة و�سلعا من اأ�سالع املناف�سة على 
املحلية من خالل خطط عمل وا�سرتاتيجيات واأهداف  البطولت 
مبنية على موؤ�سرات اداء ا�ستطاعوا من خاللها و�سع الفريق يف 
املنحنى الت�ساعدي القادر خالل �سنوات قليلة مقبلة على حتقيق 
�سجل  يف  اجلنوب  لفار�ض  ب�سمة  وو�سع  جماهريه،  تطلعات  كل 

البطولت.
حديثي هنا مل ُينب فقط على �سدارة �سمك ل�سلم ترتيب الدوري مع 
نهاية اجلولة التا�سعة، فقد تتغري املقاعد مع ا�ستمرارية املناف�سة 
والتعديالت التي قد حتدثها العديد من الفرق وهذا واقع املناف�سة، 
منذ �سعوده  لفريق �سمك  متابعة عميقة  �سدين ومن خالل  ولكن 
ظل  يف  املنظومة  داخــل  الأزمــة  اإدارة  على  القدرة  مو�سمني،  قبل 
  " �سمك   " اإن  يقول  اجلميع  فمو�سميا..  التحديات،  من  العديد 
يف  لثقتها  البقاء  عملية  من  واثقة  كانت  النادي  اإدارة  اإل  �سيهبط 
عملها وخياراتها الفنية رغم �سعوبة املواقف يف كل مو�سم، ولعل 
النتاج الفني املميز احلا�سل هذا املو�سم هو دللة وا�سحة لقيمة 
العمل الرتاكمي والتكاملي املبني على حنكة اإدارية وقدرات خالقة 
للعمل الإبداعي من جميع اأفراد املنظومة ودعم مثايل ومميز من 
اأمري منطقة ع�سري الذي ل يدخر جهدًا من اأجل ريا�سة املنطقة مبا 
يتما�سى مع روؤية مملكتنا الغالية 2030 يف جعل الريا�سة تنمية 

م�ستدامة من خالل اأذرعها وهي الأندية الريا�سية.
ولــكــن لــكــي تــكــون الــنــتــائــج اأكـــر جـــودة مبــا يــتــوافــق مــع جميع 
املنطقة  اأبناء  من  جماهريي  دعم  هناك  يكون  اأن  لبد  التطلعات 
غري  فمن  مبارياته،  جميع  وح�سور  للفريق  حقيقية  ومـــوؤازرة 
الفريق وحيدًا يف غياهب  املنظومة �سي�سري  الأهم يف  الركن  هذا 
الــوقــود  هــو  اجلــمــاهــريي  فالدعم  ال�سعبة،  املناف�سة  وحتــديــات 

احلقيقي والفعال لال�ستمرار.  

وزير الرياضة ترأس وفد المملكة في اجتماعات )أنوك(

الريا�س - البالد
تراأ�ض الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�سل رئي�ض 
اللجنة الأوملبية العربية ال�سعودية، اأم�ض الأحد، وفد 
العمومية  اجلمعية  اجتماعات  يف  امل�سارك  اململكة 
الذي  ـــوك(،  )الأن الأوملبية  الوطنية  اللجان  لحتــاد 
اأعماله  وتختتم  اليونانية  )كــريــت(  مدينة  يف  عقد 

اليوم الثنني، والذي يرتاأ�سه الرئي�ض املكلف لحتاد 
اللجان الأوملبية الوطنية ال�سيد "روبن ميت�سل".

الجتماع،  يف  املــ�ــســارك  ال�سعودي  الــوفــد  و�ــســم 
العربية  الأوملبية  للجنة  العام  الأمني  الرئي�ض  نائب 
بن  عبدالعزيز  بن  جلوي  بن  فهد  الأمــري  ال�سعودية 
جمل�ض  ع�سوي  اإىل  بالإ�سافة  �سعود،  اآل  م�ساعد 

اإدارة الأوملبية ال�سعودية اأ. يا�سر امل�سحل، واأ�سواء 
العريفي، واملدير التنفيذي للمرا�سم والفعاليات يف 
واملدير  الإ�ــســالم،  �سيف  بنت  رهــام  الأمــرية  اللجنة 

التنفيذي للتوا�سل املوؤ�س�سي عبدالعزيز البقو�ض.
وناق�ست الجتماعات العديد من التقارير املقدمة 
لــلــدورات والــبــطــولت  الــلــجــان املنظمة  ــَبــل  ِق مــن 

تكثيف  مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة  املقبلة،  الأوملبية 
ف�سال  الوطنية،  اللجان  يف  التدريبية  ـــدورات  ال
املتعلقة  الهامة  التو�سيات  من  العديد  اتخاذ  عن 
الوطنية وم�ساركتها يف  الأوملبية  اللجان  باأن�سطة 
اللجنة  عليها  ت�سرف  التي  والبطولت  الـــدورات 

الأوملبية الدولية.

إدارة االتحاد تسعى إلعادة التوهج للفريق األول 
جدة - حممد بن نافع 

اأكدت م�سادر " البالد " داخل نادي الحتاد، اأن 
�ستوا�سل  بالنادي  القدم  لكرة  التنفيذية  الإدارة 
الفني  مل�ستواه  الفريق  اإعــادة  يخ�ض  فيما  عملها 
الفني  اجلهاز  مع  التوا�سل  خــالل  من  املعهود؛ 
اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب  ملعرفة  الالعبني؛  وكذلك 

املباراتني املا�سيتني،  الفريق يف  هبوط م�ستوى 
ل�سدارة  وفقدانه  مر�ٍض،  م�ستوى  تقدميه  وعدم 
اأن  بعد  �سمك  فــريــق  ل�سالح  املــحــرتفــني  دوري 
اجلولة  مناف�سات  �سمن  مباراته  الحتــاد  خ�سر 
التا�سعة من دوري كاأ�ض الأمري حممد بن �سلمان 
للمحرتفني اأمام نظريه ال�سباب بهدفني لال�سيء.  

املدير  خربة  على  الحتادية  اجلماهري  وتعول 
حامد  الحتـــاد  نـــادي  يف  الــقــدم  لــكــرة  التنفيذي 
الالعبني  احــتــواء  على  الكبرية  وقــدرتــه  البلوي 
واإعادة الوهج الفني للفريق من خالل توفري كافة 

الأجواء املنا�سبة لذلك.  

في دوري " يلو"

الساحل  يواجه هجر.. ونجران يستضيف جدة
حائل - خالد احلامد

تــتــوا�ــســل مــبــاريــات اجلــولــة الــثــامــنــة من 
م�ساء  الأوىل  الــدرجــة  لأنــديــة  "يلو"  دوري 
مــبــاريــات، على  ثــالث  باإقامة  الــيــوم الثــنــني 

النحو التايل..

اجليل VS الأخدود
بالأح�ساء، جتمع  تقام يف  مواجهة �سعبة 
للنقاط  الو�سول  والهدف  بالأخدود،  اجليل 

الثالث باأي �سكل.
و�سعته  نــقــاط   9 بر�سيد  اجلــيــل  يــدخــل 
يف  جــدة  مع  تعادله   بعد  العا�سر  املركز  يف 
يف  والتقدم  بالفوز  وياأمل  املا�سية،  اجلولة 

�سلم الرتتيب.
ـــاراة  ـــب يف املـــقـــابـــل الأخــــــــدود يـــدخـــل امل
اأمــام  الفوز  حتقيق  بعد  مرتفعة  مبعنويات 
ر�سيده  فرفع  املا�سية،  اجلولة  يف  اجلبلني 
ويريد  ع�سر،  التا�سع  املركز  يف  نقاط   7 اإىل 

من  الــهــروب  رحلة  ملوا�سلة  النقاط  ح�سد 
املوؤخرة.

جنران VS جدة
على  جــدة  نظريه  جنــران  فريق  ي�ستقبل 
عبدالعزيز  بن  هذلول  الأمــري  مدينة  ملعب 
ل�سكة  للعودة  وي�سعى  بنجران،  الريا�سية 
التعادل  بعد  بعدما  ل�سيما  النــتــ�ــســارات   
نــقــاط  يف  اإىل 7  الــعــني،  فرفع ر�سيده  مــع 
املركز ال�ساد�ض ع�سر،  فيما ميتلك جدة 8 
نقاط يحتل بها املركز الثالث ع�سر بعد 
بدوره  و�سيحاول  اجليل،  مع  التعادل 
العودة بالنقاط ليبتعد اأكر عن منطقة 

اخلطر.

ال�ساحل VS هجر
ال�ساحل  يلتقي  املنتظرة،  القمة  يف 
بن  حممد  الأمــري  ا�ستاد  على  هجر  مع 
حا�سرة  الإثــارة  �ستكون  بالدمام.  فهد 
الفوز  يف  الفريقني  لرغبة  تاأكيد  بكل 

والتقدم يف �سلم الرتتيب.
ــاء، وهـــو يف  ــق ــل يــدخــل الــ�ــســاحــل ال
املركز الثاين ع�سر بر�سيد 8 نقاط وقد 
خ�سر يف اجلولة املا�سية اأمام العدالة 
النت�سارات  نغمة  ا�ستعادة  وياأمل يف 
املقابل،  يف  الــثــالث.  النقاط  بتحقيق 
مبعنويات  املــواجــهــة  هــجــر  يــخــو�ــض 
املا�سية  مرتفعة بعد فوزه يف اجلولة 
الثامن  للمركز  وتقدمه  النه�سة  اأمــام 
النف�ض  وميــنــي   ، نــقــاط   9 بــر�ــســيــد 

بالفوز؛ لكي يبقى يف دائرة املناف�سة.
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في قائمة أعلى الالعبين قيمة سوقية في العالم..

في قمة الجولة العاشرة بالليغا اإلسباني

الدوري السعودي الـ 15 والبريميرليغ في المقدمة

ريال مدريد يتغلب على برشلونة ويستعيد الصدارة 

جدة - هالل �سلمان
للمحرتفني  ال�سعودي  ـــدوري  ال كــان 
الوحيد بني الدوريات العربية يف قائمة 
العامل؛  �سوقية يف  قيمة  الالعبني  اأعلى 

حيث حل يف املركز الـ 15.
ال�سوقية  الــقــيــمــة  مــتــو�ــســط  ويــبــلــغ 
لالعب يف دوري كاأ�س حممد بن �سلمان 
للمحرتفني مليون يورو، بح�سب موقع 
فيما  املتخ�س�س،   )benchmark(
ال�سدارة  يف  الإجنليزي  الــدوري  جاء 
ال�سوقية  القيمة  متو�سط  يبلغ  حيث 
مليون   20.8 مبلغ  فيه  الواحد  لالعب 

يورو.
- قــائــمــة اأعــلــى الـــدوريـــات مــن حيث 

القيمة ال�سوقية لالعبني
مليون   20.8 الإجنليزي  الدوري   -1

يورو
2- الدوري الإ�سباين 11.2

3- الدوري الأملاين 11.2
4- الدوري الإيطايل 10.5

5- الدوري الفرن�سي 8.9
6- الدوري الربتغايل 3

7- الدوري الهولندي 2.7

8- الدوري الرو�سي 2.6
)الــدرجــة  ـــــدوري الإجنــلــيــزي  ال  -9

الأوىل( 2.2

10- الدوري البلجيكي 2
11- الدوري الربازيلي 1.8

12 - الدوري الرتكي 1.8

13 - الدوري النم�ساوي 1.3
14 - الدوري الأرجنتيني 1.3

15 - الدوري ال�سعودي 1

جدة- البالد
جمعه  الــذي  الأر�ـــس  كال�سيكو  مدريد  ريــال  فريق  ح�سم 
حتقيق  يف  جناحه  بعد  بر�سلونة،  فريق  اللدود  غرميه  مع 
بر�سلونة،  البار�سا على ملعب كامب نو يف  فوز مهم على  
بهدفني لهدف يف قمة لقاءات اجلولة العا�سرة من الدوري 

الإ�سباين.
املتاألق  مدافعه  الطريق  الأول عن  ريال مدريد  جاء هدف 
 ،32 الدقيقة  يف  قوية  ت�سديدة  من  األبــا،  دافيد  النم�ساوي 

بعد متريرة من الربازيلي رودريجو جو�س.
واأ�ساف لوكا�س فا�سكيز الهدف الثاين يف الدقيقة الرابعة 

من الوقت بدل من ال�سائع، لت�سبح النتيجة 0-2.
ال�سابعة  الدقيقة  عند  وحتــديــدا  الــثــاين  الــ�ــســوط  ويف 
�سريجيو  الأرجنتيني  �سجل  ال�سائع،  من  بدل  الوقت  من 
عر�سية  بعد  بر�سلونة  بقمي�س  اأهــدافــه  اأول  اأجــويــرو 
الفريق  بخ�سارة  املــبــاراة  لتنتهى  دي�ست،  �سريجنيو  من 

الكتالوين 1-2.
الــدوري،  �سدارة  مدريد  ريــال  ي�ستعيد  النتيجة،  بتلك 
ورفع ر�سيده اإىل 20 نقطة، بينما جتمد ر�سيد بر�سلونة 
ملعب  عقدة  لت�ستمر  الثامن؛  املركز  يف   15 النقطة  عند 
كامب نو للمباراة الرابعة على التوايل، بعد ما ف�سل فريق 
بر�سلونة يف حتقيق الفوز يف اآخر 3 لقاءات بالكال�سيكو 

على كامب نو.

الحارثي يتوج ببطولة األنصار للشطرنج

المبطي بطالاً لكأس وزارة البيئة والزراعة لقفز الحواجز الدولية

متابعة- حممد بن نافع
الثالثة  الأنــ�ــســار  نــادي  بطولة  اختتمت 
من"  لعــبــا   )16( مبــ�ــســاركــة  لــلــ�ــســطــرجن، 
حيث  م�سر"  �سوريا،  اليمن،  ال�سعودية، 
�سهدت البطولة الكثري من الإثارة والندية، 
وقـــد تـــوج اأحــمــد بــن حمــمــد احلـــارثـــي من 

ال�سعودية باملركز الأول وكاأ�س البطولة. 
لنادي  التنفيذي  الرئي�س  اأكــد  جانبه  من 

اجلهني،  مهنا  بــن  عــبــدالــعــزيــز  ــار  ــ�ــس الأن
البطولة  لــهــذه  الأنــ�ــســار  نـــادي  تنظيم  اأن 
دعم  على  الإدارة  جمل�س  من  حر�سًا  ياأتي 
�سمنها  ومـــن  الـــنـــادي  يف  ـــعـــاب  الأل كــافــة 
لالحتاد  �سكره  قــدم  كما  ال�سطرجن،  لعبة 
ال�سعودي لل�سطرجن وجلميع امل�ساركني يف 
البطولة متمنيًا التوفيق ملن مل يحالفه احلظ 

يف قادم البطولت.

الريا�ض- البالد
الأول  املركز  املبطي  خالد  الفار�س  حقق 
يف بطولة كاأ�س وزارة البيئة والزراعة لقفز 
مركز  يف  اأقيمت  التي  الــدولــيــة،  احلــواجــز 
يف  �سارك  حيث  مبلهم،  للفرو�سية  املرجتز 
على  تناف�سوا  فار�سا وفار�سة  البطولة 131 
مدار 3 اأيام متوا�سلة، من خالل 14 �سوطا.

اإقامة  البطولة  مــن  الأخـــري  الــيــوم  و�سهد 
�سم،   145 بارتفاع  الرئي�س  البطولة  �سوط 
وحقق  وفــار�ــســة،  فار�سا   22 تناف�س  حيث 
بعد  املــبــطــي  خــالــد  ــفــار�ــس  ال الأول  املــركــز 
الــثــاين  املــركــز  �ــســاحــب  مــن  قــويــة  مناف�سة 
الفار�س عبدالله �سربتلي، فيما حل يف املركز 

الثالث الفار�س م�ساري احلربي. 
ويف مناف�سات اليوم الأول، كانت املناف�سة 
�سم،   115 بارتفاع  )ال�سغري(  ال�سوط  يف 
عبدالله  الفار�س  الأول  باملركز  فيها  حقق 
ابراهيم عبدالله، ونال املركز الثاين الفار�س 
الثالث  املــركــز  يف  وحــل  ال�سنو�سي،  عــابــد 
ويف  عــبــدالــلــه،  اإبــراهــيــم  عبدالله  الــفــار�ــس 
ال�سوط )املتو�سط( بارتفاع 125 �سم، احتل 

يليه  املــبــطــي،  خــالــد  الــفــار�ــس  الأول  املــركــز 
الفار�س  في�سل اأبا اخليل يف املركز الثاين، 
وجاء ثالثا الفار�س  �سلمان العجمي، وتبعها 
مناف�سات ال�سوط )الكبري(بارتفاع 140 �سم، 
الفار�س عبدالرحمن  الأول  املركز  فيها  ونال 
املبطي  خالد  الفار�س  حقق  فيما  الراجحي، 
الفار�س  الثالث  باملركز  وحل  الثاين،  املركز 

عبدالله ال�سربتلي.
املركز  نــال  الثاين،  اليوم  مناف�سات  ويف 
الأول الفار�س عبدالرحمن معايف فيما حقق 
الفار�س عابد ال�سنو�سي املركز الثاين وحل 
مناف�سات  يف  ثالًثا  املقعدي  علي  الــفــار�ــس 
يف  املناف�سة  وا�ستمرت  )ال�سغري(،  �سوط 
املراكز  اأ�سحاب  بــني   ) )املتو�سط  ال�سوط 
�سلمان  ــار�ــس  ــف ال وحــقــق  الأوىل  الــثــالثــة 
العجمي املركز الأول بعد مناف�سة قوية بني 
اأبا  عبدالله  الفار�س  الثاين  املركز  �ساحب 
الفرد،  بــدر  الفار�س  الثالث  واملــركــز  اخليل 
 ) )الكبري  ال�سوط  اإىل  املناف�سة  ووا�سلت 
عبدالله  الفار�س  الأول  املركز  فيها  وحقق 
�سربتلي، ونال املركز الثاين م�سعل العند�س.

متابعة- حممود العو�سي
ت�سوير- عبداهلل الفهيدي 

جنح املدرب ال�سربي فالدان يف اختباره الأول مع فريق التفاق، بعدما 
قاده حل�سم لقائه اأمام م�سيفه فريق الن�سر بهدف وحيد يف اللقاء الذي 

الأمري حممد  التا�سعة من دوري  جمعهما يف ختام اجلولة 
الروماين  احلكم  اللقاء  قاد  للمحرتفني.  �سلمان  بن 

�ستيفان كوفاك�س، وعاونه ماريني�سكو فا�سيلي، 
ثــاٍن.  م�ساعد  مهاي،  واآرتـــني  اأول،  م�ساعد 

اخلــروج  من  الن�سر  لعبي  تاأثر  و�سح 
ــدور  الآ�ــســيــوي على يــد الــهــالل مــن ال

الن�سف نهائي. انتهى ال�سوط الأول 
�سيطرة  بــعــد  ال�سلبي،  بــالــتــعــادل 
كــبــرية  فــاعــلــيــة  دون  ــراويــة  نــ�ــس
ويف  مبوحلي،  راي�س  مرمى  على 
الــالعــب  �سجل  الــثــاين،  الــ�ــســوط 
فيليب كي�س هدف التفاق الوحيد 
من ركلة جزاء يف الدقيقة 75 من 

املواجهة  نهاية  وقبل  املباراة،  عمر 
مبوحلي  اجلزائري  احلار�س  حافظ 

الرائع  ت�سديه  بعد  �سباكه  نظافة  على 
لكرة خالد الغنام ليوؤمن فوز فريقه بنقاط 

اللقاء؛ لريتقي فار�س الدهناء للمركز الثاين 
ع�سر بر�سيد 10 نقاط، ويظل الن�سر يف املركز 

ال�ساد�س بر�سيد 12 نقطة.

يف ختام اجلولة التا�سعة من دوري املحرتفني

االتفاق يهزم النصر ويعمق جراحه
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إطالق جمعية المسرح والفنون األدائية برئاسة القصبي
الريا�ض- البالد

رئي�س  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املـــوارد  وزيــر  اأ�ــســدر 
جمل�س اإدارة املركز الوطني لتنمية القطاع غري الربحي املهند�س 
مهنية  جمعية  اأول  بتاأ�سي�س  قــرارًا  الراجحي  �سليمان  بن  اأحمد 
للم�سرح والفنون الأدائية، والتي ت�سّكل جمل�س اإدارتها برئا�سة 
اجلمعان،  �سامي  الدكتور  مــن  كــل  وع�سوية  الق�سبي،  نا�سر 
وفهد  مدخلي،  ويا�سر  الباز،  وخالد  ال�سمراين،  را�سد  والدكتور 

و�سامي  بكر،  يا�سر  واملهند�س  ال�سحاف،  وروؤى  احلو�ساين، 
الزهراين، وفاطمة البنوي، و�سمرية اخلمي�س.

امل�سرح  جمــالت  يف  املحرتفني  املمار�سني  اجلمعية  وتــخــدم 
تخ�س�ساتها  مبختلف  ــة  ــي الأدائ الفنون  جــانــب  اإىل  املختلفة، 
والكوميديا  والــ�ــســريك  ال�سعبية  الــفــنــون  مــثــل  وت�سنيفاتها 
التي  املهنية  اجلمعيات  من  واحــدة  وهي  والرق�س،  الرجتالية 
غري  للقطاع  الثقافة  وزارة  ا�سرتاتيجية  مظلة  حتت  تاأ�س�ست 

اآل  فــرحــان  بــن  عبدالله  بــن  بــدر  الأمـــري  اعتمدها  التي  الربحي 
املنظمات  من  متنوعة  منظومة  بناء  وت�ستهدف  موؤخرًا،  �سعود 
الثقافية ويف عموم مناطق  القطاعات  الربحية يف خمتلف  غري 
اململكة، وت�سمل تكوين �ست ع�سرة جمعية مهنية يف ثالثة ع�سر 

قطاع ثقايف.
اإىل  تهدف  اجلــديــدة  اجلمعية  اأن  الق�سبي  الفنان  واأو�ــســح 

الرتقاء مب�ستقبل املمار�سني املحرتفني يف هذا املجال.

جدة - البالد
اأمــام  ال�سغار  الأطــفــال  تــرك  ال�سحة من   حــذر خــراء 
التلفاز، بدعوى ان�سغال الأم يف الأعمال املنزلية اليومية،  
لفتني اإىل اأن هذا ال�سلوك له �سرر بالغ عليهم على عك�س 

ما تعتقد الأمهات.
 وت�سري الدرا�سات العلمية اإىل اأن الأطفال الر�سع، يف 
التفرقة  ي�ستطيعون  ول  ال�سور،  يفهمون  ل  ال�سن  هذه 
وجوه  روؤيــة  اإىل  الأوىل  الأ�سهر  يف  ويحتاجون  بينها، 

الأ�سخا�س املقربني و�سماع اأ�سواتهم، مبا ينمي مهارات 
التوا�سل ، كما تو�سي الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال 
تاأثريات  الثانية، وهناك  �سن  دون  التلفاز  م�ساهدة  بعدم 

�سلبية على امل�ساهدة املبكرة.
اأمام التلفاز بالن�سبة   ويوؤدي اجللو�س لفرتات طويلة 
العني  متالزمة  بينها  امل�سكالت  مــن  عديد  اإىل  للر�سع، 
اإ�سافة  ال�سبابية،  الروؤية  اأو  الروؤية  و�سعف  الك�سولة، 

لالإ�سابة باإدمان التليفزيون.

مخاطر التلفاز على األطفال  15 ألف شتلة للمسافرين بالمطار

مهرجان البحرين يعرض 
أفالم "الذهبية" السعودية 

الفئات المستفيدة 
من »البريد الدوائي«

ضبط المتهمين في واقعة 
الدهس في الرياض

الريا�ض- البالد
حدثت  اأ�سخا�س،   5 الريا�س  يف  الأمنية   اجلهات  �سبطت   
بينهم م�ساجرة جماعية يف طريق عام خلالف بينهم، وتعر�س 
اأحدهم لده�س متعمد من اأحد اأطراف امل�ساجرة بعد ظهورهم يف 

مقطع فيديو على مواقع التوا�سل الجتماعي.
خالد  ــرائــد  ال املنطقة  ل�سرطة  الإعــالمــي  املــتــحــدث  ــّرح  و�ــسَ  
الواقعة وبث مقطع  اإثر  الأمنية وعلى  باأن اجلهات  الكريدي�س، 
مواطنون  وهــم   ، املتهمني  هوية  حتديد  من  متكنت   ، الفيديو 
بحقهم  واتــخــذت  اإيقافهم  مت  وقــد  العمر،  من  الثالث  العقد  يف 

الإجراءات النظامية الأولية، واإحالتهم اإىل النيابة العامة.

إنقاذ حياة مصاب
 من حروق عميقة

مكة املكرمة - احمد االحمدي 
التخ�س�سي  النور  مب�ست�سفى  طبي   فريق  متكن 
حياة  اإنــقــاذ  من  ال�سحي  املكرمة  مكة  جتمع  ع�سو 
لق�سم  و�سوله  بعد  عامًا   42 العمر  من  يبلغ  م�ساب 
اإ�ستعال  اإثر  حرجة  حالة  فى  بامل�ست�سفى  الطوارئ 

النار فى مقر �سكنه .
الدكتور  املعالج  الطبي  الفريق  رئي�س  واأو�سح    
والرتميم  التجميل  جراحة  ا�ست�ساري  عبادة  حامت 
من  يعاين  امل�ساب  اأن  بامل�ست�سفى  احلــروق  وعــالج 
بن�سبة  والثالثة  الثانية  الدرجة  من  عميقة  حــروق 
التنف�سي  اجلهاز  تاأثر  مع  اجل�سم  �سطح  من   ٪90
الأدخــنــة  اإ�ستن�ساق  ب�سبب  الــرئــتــني  تــاأثــر  وكــذلــك 
والغازات فى موقع احلريق وعلى الفور بداأ الفريق 
الطبي املعالج تطبيق اخلطة العالجية ، واإخ�ساعه 
العميقة  احلـــــروق  لــتــغــطــيــة  جــراحــيــة  لــعــمــلــيــات 
باإ�ستخدام بدائل اجللد والرقع اجللدية امل�ستخل�سة 

من الأماكن ال�سليمة القليلة املتبقية.

الدمام - البالد
من  عــددًا  الأوىل  دورتــه  يف  ال�سينمائي  البحرين  مهرجان  اإدارة  تعر�س 
الأفالم ال�سعودية الروائية �سمن فعاليات مهرجان البحرين ال�سينمائي التي 
الواحة  اأكتوبر اجلــاري يف جممع  30 من �سهر  27 حتى  املدة من  تقام يف 

باجلفري، مب�ساركة اأكرث من 90 فيلمًا.
ويت�سمن برنامج عرو�س الأفالم ال�سعودية عر�س الأفالم الفائزة بجائزة 
ومنها  ال�سعودية،  اأفــالم  مهرجان  من  ال�سابعة  الــدورة  يف  الذهبية  النخلة 
عاًما وليلة"  "اأربعني  ال�سالحي، وفيلم  الطار" للمخرج عبدالعزيز  "حد  فيلم 
للمخرج حممد الهليل، اإ�سافة اإىل الأفالم الق�سرية "بي�سة متردت" للمخرج 
�سلطان ربيع، و"حكاية رو�سان" للمخرج عبد املجيد احلربي، وفيلم "الطائر 

ال�سغري" للمخرج خالد فهد .
عرو�س  اإن  الــذوادي،  ب�سام  املخرج  لل�سينما  البحرين  نادي  رئي�س  وقال   
الفعاليات  من  عدد  عن  يثمر  �سوف  تعاون  برنامج  تد�سن  ال�سعودية  الأفــالم 

والرامج ال�سينمائية امل�سرتكة.

الريا�ض - البالد
 اأعلنت وزارة ال�سحة اأن الفئات التي ت�ستفيد من خدمة "الريد الدوائي"، 
ت�سمل "طلبات اإعادة �سرف الأدوية، ومر�سى الرعاية املنزلية، ومر�سى ذوي 
 ، الفرتا�سية  العيادات  ومر�سى  املزمنة،  الأمرا�س  ذوي  واملر�سى  الإعاقة، 
كما ت�سمل اأي�سًا "املر�سى ذوي املناعة املنخف�سة، ومر�سى الأورام، ومر�سى 

العيادات النف�سية، واملر�سى كبار ال�سن.
 واأو�سحت اأنها تقدم جمانًا للمر�سى من خالل تو�سيل الأدوية اإىل العنوان 
الوطني للمر�سى يف خمتلف املناطق واملحافظات، مع جتنيب ذويهم م�سقة 
اآلية  اأن  اإىل  ، لفتة  الدواء  ل�سرف  بامل�ست�سفى والنتظار  ال�سيدلية  مراجعة 
العمل تبداأ بقيام طالب اخلدمة بت�سليم الو�سفات لل�سيدلية واإدخال الطلبات 
للمر�سى على الرنامج بعد ملء البيانات، ثم املراجعة من ال�سيدلية للو�سفات 

وجتهز الأدوية وت�سلمها لل�سركة الناقلة لإي�سالها اإىل املر�سى.

غذاء وفرص عمل

جدة - يا�سر بن يو�سف
و�سركة  الــدويل  العزيز  عبد  امللك  مطار  اإدارة  اأطلقت 
مطارات جدة مبادرة لتوزيع 15 األف �ستلة من النباتات 
على امل�سافرين ومرتادي املطار وذلك متا�سيًا مع اأهداف 
روؤية اململكة 2030 يف حماية البيئة واحلد من ظاهرة 
اأطلقها  التي  اخل�سراء"  "ال�سعودية  ومبادرة  الت�سحر 

�سمو ويل العهد.

فــوؤاد  بن  ع�سام  العزيز  عبد  امللك  مطار  عــام  مدير  وقــام 
من  عدد  مب�ساركة  امل�سافرين،  على  ال�ستالت  بتوزيع  نور 
املتطوعني واملهتمني يف حماية البيئة ، مو�سحا اأن املبادرة 
انتاجها  مت  خا�سة  نباتات  من  �ستالت  توزيع  على  تعتمد 
اأكر م�ستل يف مطارات اململكة  يف م�ستل املطار الذي يعد 
ويحتوي  مربع  مرت  ماليني  ثالثة  مب�ساحة  املطار  ويغذي 

على 500 نوع من النباتات واملزروعات املختلفة.

ال�سيحية- البالد
مع تنوع عرو�ض فاكهة املو�سم واالإقبال الكبري من املت�سوقني ، اأتاح مهرجان رمان الق�سيم اخلام�ض بال�سيحية، فر�ض عمل كثرية لل�سباب والفتيات 
داخل اأروقته وفعالياته املتعددة، املقامة باحلديقة العامة مبركز ال�سيحية، الذي تنظمه بلدية البكريية وبالتعاون مع اجلمعية الزراعية التعاونية.
 وت�ستهدف اللجنة املنظمة هذه الفر�ض لي�ستفيد ال�سباب من اأوقات فراغهم مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة من خالل برامج ومنا�سط املهرجان، حيث 

�سملت فر�ض العمل احلرا�سات االأمنية والتنظيمية داخل املهرجان، واألعاب االأطفال الهوائية والكهربائية واملائية.
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