
خادم احلرمني يبعث رسائل ألمريي قطر والكويت 
وملك البحرين وسلطان عمان
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عوا�صم - وا�س
بعث خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز �آل �صعود - حفظه �لله - ر�صائل خطية �إىل �أخيه �صاحب 
�ل�صباح  �جلابر  �لأحمد  نو�ف  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  و�أخيه  قطر،  دولة  �أمري  ثاين  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�صيخ  �ل�صمو 
�ل�صلطان هيثم  �لبحرين، و�أخيه جاللة  �آل خليفة ملك مملكة  �مللك حمد بن عي�صى  �لكويت، و�أخيه جاللة  �أمري دولة 
�أم�س،  بن طارق �صلطان ُعمان، تتعلق بالعالقات �لأخوية �لوطيدة و�صبل دعمها وتعزيزها. وقام بت�صليم �لر�صائل 
�صاحب �ل�صمو �لأمري في�صل بن فرحان بن عبد�لله وزير �خلارجية، ونقل خالل �ل�صتقبالت حتيات خادم �حلرمني 

�ل�صريفني للقادة، ومتنياته لهم بدو�م �لتوفيق و�ل�صد�د ول�صعوبهم �ل�صقيقة �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار. الإعالم املتجدد
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اجلرعة التن�صيطية

الفي�صل

يستعرض مشروعات التنمية

ترفع مستويات التحصين 
الريا�س ـ البالد

�ل�صحة،  ل����وز�رة  �ل��ر���ص��م��ي  �مل��ت��ح��دث  ج���دد 
�لدكتور حممد �لعبد �لعايل، �لتاأكيد على �أهمية 
لقاح كورونا  "�لتن�صيطية" من  �لثالثة  �جلرعة 
و�لتح�صني.  �مل��ن��اع��ة  م�صتويات  ت��رف��ع  لأن��ه��ا 
�ل�صحفي  �ملوؤمتر  خالل  �لعايل،  �لعبد  ون�صح 
�أم�����س  ب�����ص��اأن م�����ص��ت��ج��د�ت م��و�ج��ه��ة ف��ريو���س 
كورونا يف �ململكة، كل من ميار�س ��صتهتار� �أو 
بها  بالتقيد  �ملطبقة  �لح��ر�ز�ت  ب�صاأن  تر�خيا 

4و�حل�صول على �لتطعيمات.

ويل العهد 
ي�صهد �صباق الفورمول العاملي 

مشروع سعودي لتطوير خدمات وصيانة الطيران العسكري

وظيفة يوفرها »نطاقات« 
الريا�س - البالد

بد�أت وز�رة �ملو�رد �لب�صرية و�لتنمية 
�لجتماعية �لبدء تطبيق برنامج نطاقات 
�مل���ط���ور ع��ل��ى ج��م��ي��ع م��ن�����ص��اآت �ل��ق��ط��اع 
�خل���ا����س، وذل����ك مت��ا���ص��ًي��ا م���ع ق����ر�ر�ت 
�لتوطني وخطة �لوز�رة يف زيادة فر�س 
م�صاركة �ل�صعوديني و�ل�صعوديات ب�صوق 
�لعمل ودعم �إجمايل �لناجت �ملحلي، حيث 
يعد �لربنامج �أحد �أهم مرتكز�ت ودعائم 
مبادر�ت �لتحول �لإ�صر�تيجي للوز�رة. 
من  ع��ددً�  �ملطور  نطاقات  برنامج  ويقدم 
توطني  خطة  يف  تتمثل  �لرئي�صة،  �ملز�يا 
زي��ادة  بهدف  و�صفافة،  �ل���روؤى  و��صحة 
�ل�صتقر�ر �لتنظيمي لدى من�صاآت �لقطاع 
�أك���ر من  ت��وف��ري  �خل��ا���س،  وي�صهم يف 
�صنو�ت  �لثالث  خالل  وظيفة  �ألف   340
�لب�صرية  �مل��و�رد  وز�رة  وكانت  �لقادمة. 
و�لتنمية �لجتماعية قد �أ�صدرت �لن�صخة 
�لأوىل من برنامج نطاقات عام 2011م؛ 
لتحفيز توطني �لوظائف وو�صع حد �أدنى 
�خل��ا���س،  بالقطاع  �ل�صعوديني  لأج���ور 
�لأدن��ى  �حلد  بزيادة  �لبد�ية  كانت  حيث 
ل�  رفعها  مت  ث��م  ري���ال،  ل�3000  ل��الأج��ور 

ريال.  4000

األف  340



            مشروعًا جاري تنفيذها
الفيصل يستعرض المشروعات التنموية في المنطقة

محليات
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أمير تبوك يجتمع بالمحافظين 

تبوك- البالد
اطلع الأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز اأمري منطقة  تبوك، على تقرير انطالقة 
اأم�س  الــثــاين  الــدرا�ــســي  الف�سل  بــدايــة  مــع  املنطقة  مــدار�ــس  يف  التعليمي  العمل 
البتدائية  املرحلة  يف  بعد  وعــن  والثانوية،  املتو�سطة  املرحلتني  يف  ح�سوريًا 
الــدوري  الجتماع  الثنني  اليوم  �سموه  يراأ�س  ثانية  جهة  من  الأطفال.  وريا�س 
باملحافظني ، لالطالع  �سري العمل يف جميع حمافظات ومراكز املنطقة، ومناق�سة 
التي  الحتياجات  من  عددًا  واملت�سّمنة  الأعمال  جدول  على  املدرجة  املو�سوعات 
حتقق  التي  باملحافظات  العمل  خطط  على  الطالع  اإىل  بالإ�سافة  املواطن،  مت�س 

الأهداف املن�سودة خلدمة املواطن والوطن.

دور “األفواج”  بجازان
جازان - البالد

 ، مكتبه  يف  جــازان،  منطقة  اأمــري  عبدالعزيز  بن  نا�سر  بن  حممد  الأمــري  ا�ستقبل 
 ، العنزي  بن م�سوخ  الركن عو�س  اللواء  الأفــواج  ل�سوؤون  الداخلية  وكيل وزارة 
ا�ستعرا�س  ، وجرى خالل ال�ستقبال  املنطقة حاليًا  الذي يزور  له  املرافق  والوفد 
املو�سوعات ذات العالقة بتعزيز دور قيادة الأفواج باملنطقة يف حماية اأمن الوطن 
املناطة  املهام والأعمال  اإجناز  ي�سهم يف  الأمنية مبا  بالتن�سيق مع جميع اجلهات 
بها ، وفق توجيهات القيادة الر�سيدة. ح�سر ال�ستقبال قائد قوة الأفواج مبنطقة 

جازان املقدم الركن لطفي بن خلف بن �سمها.

أمير الشرقية يستقبل سفير البحرين 
الدمام - البالد

ا�ستقبل الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة ال�سرقية مبكتبه ، ال�سيخ 
مبنا�سبة  وذلــك  اململكة،  لدى  البحرين  مملكة  �سفري  خليفة  اآل  الله  عبد  بن  حمود 
ال�سقيقني،  البلدين  بني  العالقات  بحث  اللقاء  خــالل  عمله.وجرى  فــرة  انتهاء 
واملوا�سيع ذات الهتمام امل�سرك.كما ا�ستقبل  �سموه، الأمري �سلمان بن حممد بن 
التاريخ" ،  "ذاكرة  الوطني  الكتاب  الأول من  الإ�سدار  ن�سخة من  �سلمان، وت�سلم 
العام جلائزة  الأمني  ال�ستقبال  م�سيدا مبا يحتويه من معلومات توثيقية. ح�سر 

الأمرية �سيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل الجتماعي الدكتور فهد املغلوث.

انطالق التمرين البحري الثنائي 
المختلط “جسر 22”

اجلبيل - البالد
"ج�سر- 22"،  انطلقت اأم�س )الأحد(، مناورات التمرين البحري الثنائي املختلط 
بني القوات البحرية امللكية ال�سعودية و�سالح البحرية امللكي البحريني، وذلك يف 

قاعدة امللك عبدالعزيز البحرية بالأ�سطول ال�سرقي باجلبيل.
واأو�سح قائد الأ�سطول ال�سرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاين اأن 
التمرين يهدف اإىل تعزيز الإمكانات التي ت�سهم يف اأمن وا�ستقرار املنطقة، وتطوير 
التكتيكية، وكذلك تبادل اخلربات لتطوير  العملياتي، والكفاءة  التوافق  وتو�سيع 
ال�سعودية  امللكية  اجلوية  القوات  ومب�ساركة  البحرية،  العمليات  على  قدراتهم 
هذا  واأن  القتالية،  لل�سفن  العمليات  منطقة  يف  القريب  اجلوي  الإ�سناد  عملية  يف 
التمرين ياأتي امتدادا ل�سل�سلة متارين )اجل�سر( الذي ينفذ ب�سكل دوري بني البلدين 
وتوحيد  الإقليمية،  املياه  وتاأمني  الأمني،  التعاون  تعزيز  اإىل  ويهدف  ال�سقيقني، 

املفاهيم والعمل امل�سرك.

مباشرة قضايا جنائية في عدة جهات

برعاية وزير اإلعالم المكّلف

430 ألف مستفيد من المشروع

   أخبار موجزة

الرياض تستضيف اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية 
الريا�ض - البالد

عبدالله  بن  ماجد  الدكتور  املكّلف  الإعــالم  وزيــر  برعاية  
الــدورة  اجتماعات  اأعمال  الريا�س،  يف  تنطلق  الق�سبي 
ال�ساد�س  والجتماع  العامة  للجمعية  والأربعني  احلادية 
بعد املائة للمجل�س التنفيذي لحتاد اإذاعات الدول العربية 
والجتماعات التح�سريية املت�سلة بهما، التي ت�ست�سيفها 
هيئة الإذاعة والتلفزيون بداية من 8 وحتى 15 من �سهر 
دي�سمرب اجلاري. ورّحب الرئي�س التنفيذي لهيئة الإذاعة 
يف  اململكة  ب�سيوف  احلارثي  فهد  بن  حممد  والتلفزيون 
لحتاد  التنفيذي  واملجل�س  العامة  اجلمعية  اجتماعات 
موؤكدا  اجلــاري،  ال�سهر  منت�سف  العربية،  الــدول  اإذاعــات 
اأن هذه ال�ست�سافة تعك�س دور اململكة الرائد يف احت�سان 
اإىل  لفتًا  والدولية،  الإقليمية  والفعاليات  الأحــداث  اأهــم 

الإذاعة  م�سوؤوليات هيئة  تاأتي �سمن  ال�ست�سافة  اأن هذه 
من  تتاح  التي  الفر�س  با�ستثمار  اململكة  يف  والتلفزيون 
الإعــالم  �سناعة  مهنة  ت�سهده  الــذي  الكبري  التغيري  خالل 
يف  ــادرات  مــب اإىل  حتــتــاج  الــتــي  املت�سارعة  والــتــطــورات 
نحو  التطلعات  لتحقيق  اجلديدة  واخلــربات  املعرفة  نقل 
امل�ستقبل امل�سرق. وتوّقع الرئي�س التنفيذي لهيئة الإذاعة 
والتلفزيون اأن يثمر الجتماع باخلروج بنتائج وتو�سيات 
تواكب التطلعات يف ظل التغريات والتطورات املت�سارعة 
التي ي�سهدها املجال الإعالمي على جميع الأ�سعدة، وهو 
املواكبة  اجلل�سات  لنقا�سات  اأ�سا�سًا  حمــورًا  �سيكون  ما 
الإعالمية  الــروؤيــة  توحيد  اإىل  بالإ�سافة  لالجتماعات، 
�ستعقد  التي  اللقاءات،  ل�سل�سلة  نظرًا  اخلــربات،  و�سقل 

ب�سكل م�سرك مع الحتادات الإذاعية العاملية.

إطالق المياه المحالة لمحافظة الخرج

لجان الشورى تناقش »الطاقة النووية« والتخصصات الطبية

جدة - البالد
خــادم  م�ست�سار  الفي�سل  خــالــد  الأمــــري  راأ�ــــس 
احلرمني ال�سريفني اأمري منطقة مكة املكرمة، يف 
مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا بح�سور م�سوؤويل 
ــقــطــاعــات بــاملــنــطــقــة. ومت خـــالل الجــتــمــاع  ال
حمافظات  يف  التنموية  امل�ساريع  ا�ستعرا�س 
يف  مــ�ــســروعــًا   898 تنفيذ  يــجــري  اإذ  املنطقة 
املجالت البلدية وال�سوؤون ال�سالمية وال�سحة 
والنقل  والكهرباء  واملياه  والــزراعــة  والتعليم 
 33 تتجاوز  بقيمة  الأحمر  والهالل  وال�سكان 

مليار ريال.
كما هناأ �سموه جامعة امللك عبدالعزيز مبنا�سبة 
العاملية  بروجكت  الزيرو  جائزة  على  ح�سولها 
للمرة الثانية والتي ُت�سلم يف مقر الأمم املتحدة 
الإعاقة  ذوي  متكني  يف  الرائدة  للجهات  بڤيينا 

حول العامل.
احلالية  دورتــهــا  يف  �سهدت  اجلــائــزة  اأن  يذكر 
دول   106 من  وم�سروًعا  مبادرة   469 م�ساركة 
الثمانني  يــقــارب  مــا  اختيار  ومت  الــعــامل،  حــول 
معايري:  ثــالثــة  على  بــنــاء  ومــ�ــســروًعــا  مــبــادرة 
البتكار، والتاأثري، وقابلية التو�سع والتطوير.

898

 حممد احلارثي د. ماجد الق�صبي 

الريا�ض- البالد
ال�سورى  جمل�س  يف  ال�سحية  اللجنة  عــقــدت 
رئي�س  املجل�س  ع�سو  برئا�سة  اأمــ�ــس  اجتماعا 
اللجنة الدكتورة منى بنت عبد الله اآل م�سيط، مع 
عدٍد من امل�سوؤولني يف وزارة ال�سحة وم�سوؤويل 
يتقدمهم  الطبية  للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة 
الأمني العام للهيئة الدكتور اأمين بن اأ�سعد عبده، 

وذلك يف مقر املجل�س بالريا�س.
 وتناول الجتماع اأبرز جهود الهيئة، والتحديات 
وا�ستعرا�س  ملهامها،  اأدائــهــا  يف  تواجهها  التي 

الطبية  للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة  نظام 
من  وعــدد  بــاأدوارهــا،  الهيئة  لقيام  دعمه  ومــدى 

املحاور الهادفة لالرتقاء مبا تقدمه الهيئة.
ف�سل  اأهمية  الجتماع  خالل  اللجنة  ناق�ست  كما 
اأخرى،  التدريب عن الت�سنيف وا�ستقالله بجهة 
يف  وا�سحة  لآلية  الهيئة  نظام  �سمولية  ومــدى 
التي  واجلوانب  والرخي�س،  الت�سنيف  عملية 

من �ساأنها حتقيق الهيئة لأهدافها.
كــمــا عــقــدت جلــنــة الــطــاقــة والــ�ــســنــاعــة مبجل�س 
برئا�سة  املرئي  الت�سال  عرب  اجتماًعا  ال�سورى 

علي  املــهــنــد�ــس  اللجنة  رئــيــ�ــس  املجل�س  ع�سو 
املجل�س  اأع�ساء  وم�ساركة  القرين،  عاي�س  بن 
اأع�ساء اللجنة، مبناق�سة التقرير ال�سنوي ملدينة 
الذي   ، واملتجددة  النووية  للطاقة  عبدالله  امللك 
تقريرها  لدرا�سته وتقدمي  املجل�س  لها من  اأحيل 
املت�سمن تو�سياتها حياله ، وا�ستعر�ست اللجنة 
الأداء  تقرير  عليه   احتوى  ما  اأهم  الجتماع  يف 
ما  وبحث  التقرير،  عام  خالل  للمدينة  ال�سنوي 
واملنجزات  و�سعوبات،  حتــديــات  مــن  تواجهه 

التي حتققت يف م�سروعات الُبنى التحتية لها.

ال�صيح - البالد
رعى الأمري حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س 
ملحافظة  املحالة  املياه  اإي�سال  م�سروع  تد�سني  حفل  اأم�س،  بالنيابة 
األــف   430 ويــخــدم  ــال  ري مليون   539 تبلغ  اإجمالية  بتكلفة  اخلـــرج، 

م�ستفيد.
بن  عبدالرحمن  املهند�س  ــزراعــة  وال واملــيــاه  البيئة  وزيـــر  واأو�ــســح 
عبداملح�سن الف�سلي، اأن امل�سروع تبلغ تكلفته املالية نحو 539 مليون 
ريال، ويخدم نحو 430 األف م�ستفيد يف حمافظة اخلرج، وميتد بطول 
وبطاقة   ،1200 اإىل   1100 من  يــراوح  بقطر  طوليا،  كيلومرا   187
املحالة  املياه  من  مكعب  مر  األــف   120 اإىل  ت�سل  لل�سخ  ا�ستيعابية 
يومًيا.  وياأتي امل�سروع اجلديد �سمن حزمة من م�ساريع ت�سمل الإنتاج 
والتخزين والنقل لعدة مناطق ا�ستثمرت فيها الدولة الأموال الطائلة، 
ويتم جلبها عرب منظومة نقل املياه املحالة من حمطتي اجلبيل و راأ�س 
الو�سطى  للمنطقة  ال�سرقي  ال�ساحل  يف  املاحلة  املياه  لتحلية  اخلــري 
اإىل  و�ــســول  طوليا  كيلومرا   820 مــن  اأكــر  بلغت  خطوط  بــاأطــوال 
)النقطة العليا( الواقعة �سرق مدينة الريا�س، ومن هذه النقطة قامت 
املحالة  للمياه  الناقل  اخلــط  وت�سغيل  بتنفيذ  الوطنية  املياه  �سركة 

و�سول اإىل حمافظة اخلرج جنوب مدينة الريا�س.

 الريا�ض - البالد
الق�سايا  من  عــددا  الف�ساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  با�سرت 
اجلنائية والإدارية خالل �سهر ربيع الثاين من العام احلايل 
 6459 وعــددهــا  الرقابية  اجلـــولت  اأ�ــســفــرت  حيث   ،1443
عدد  �سخ�سا يف  مع 657 وتوقيف 250  التحقيق  جولة عن 
الداخلية-  )الــدفــاع-  وزارات  وهــي  احلكومية  اجلهات  من 
والــقــرويــة  البلدية  الــ�ــســوؤون  التعليم-  ــعــدل-  ال ال�سحة- 
وا�ستغالل   ، الر�سوة  جرائم  اق�سايا  و�سملت  والإ�ــســكــان(.  

النفوذ الوظيفي ، واإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة ، والتزوير.
 ودعت الهيئة للتبليغ عن اأي �سبهات ف�ساد مايل اأو اإداري من 

خالل و�سائل تلقي البالغات للهيئة.
 و�سبق اأن اأعلنت "نزاهة"، يف بدايات نوفمرب املا�سي ، انها 
باأ�سرت عددا من الق�سايا اجلنائية والإداريــة ، خالل �سهر ، 
حيث نفذت من خاللها 6061 جولة رقابية و مت توقيف 172 
وتزوير  ر�سوة  بتهم  �سخ�س   512 مع  والتحقيق  ا  �سخ�سً
ال�سلطة،  ا�ستخدام  واإ�ــســاءة  وظــيــفــي،  نــفــوذ  وا�ستغالل   ،

والتزوير، لفتة اإىل اأن الأ�سخا�س املت 
املعنية  اجلهات  تت�سدى   ، الر�سيدة  القيادة  من  تام  وبدعم    
الوطن ومكت�سباته  مقدرات  للف�ساد وحماية  قوة وحزم  بكل 
�ساملة  ا�سراتيجية  اململكة  تطبق  حيث  املواطن،  وحقوق 
ملكافحة الف�ساد ، وتهدف الهيئة اإىل حماية النزاهة، وتعزيز 
ب�ستى  والإداري  املــايل  الف�ساد  ومكافحة  ال�سفافية،  مــبــداأ 

الأجهزة  قيام  مــدى  ومتابعة  واأ�ساليبه،  ومظاهره  �سوره 
تطبيق  اإزاء  عليها  يجب  مبا  الهيئة  باخت�سا�سات  امل�سمولة 
الأنظمة املجرمة للف�ساد املايل والإداري، والعمل على تعزيز 

مبداأ امل�ساءلة لكل �سخ�س مهما كان موقعه.
بال�ساأن  املتعلقة  والتعليمات  الأوامــر  تنفيذ  متابعة  وكذلك   
وتوفري   ، بها  اللتزام  ي�سمن  مبا  املواطنني  وم�سالح  العام 
قنوات ات�سال مبا�سرة مع اجلمهور لتلقي بالغاتهم املتعلقة 
بت�سرفات منطوية على ف�ساد، والتحقق من �سحتها واتخاذ 
املعنية وموؤ�س�سات  مع اجلهات  والعمل   ، �ساأنها  يلزم يف  ما 
وباأهمية  بــاملــواطــنــة  ال�سعور  تنمية  على  املـــدين  املجتمع 
يحقق  مبا  العامة،  واملمتلكات  واملــرافــق  العام  املــال  حماية 
القطاعني  جهود  وتن�سيق   ، عليها  واملحافظة  اإدارتها  ح�سن 
العام واخلا�س يف تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الف�ساد، 
والإحــ�ــســاءات  والــبــيــانــات  املــعــلــومــات  وجــمــع   ، وتقوميها 
قاعدة  وتنظيم  وحتليلها،  وت�سنيفها،  بالف�ساد،  املتعلقة 

معلومات وطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد.
اهتمامه  الــدويل  املجتمع  م�ساركة  على  اململكة  حتر�س  كما   
التفاقيات  عقد  على  حر�سها  خالل  من  الف�ساد  حماربة  يف 
الــدويل،  التعاون  وتعزيز  والــنــدوات  املــوؤمتــرات  وح�سور 
الدولية  التفاقيات  يف  ــواردة  ال اللتزامات  تنفيذ  ومتابعة 
املتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الف�ساد التي تكون اململكة 

طرفا فيها.
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ترتكز عالقات دول جمل�س التعاون اخلليجي 
على ركائز قوية من وحدة التاريخ وامل�سري 
برعاية  الطموحة  والتطلعات   ، املــ�ــســرك 
عقود  مدى  وعلى  الأ�سقاء،  القادة  واهتمام 
طويلة ات�سم جمل�س التعاون بقوة التما�سك 
مكت�سباته  عــن  والــــذود  املــوقــف،  ووحــــدة 
التالحم  الدائم على تعزيز  الكبرية، والعمل 
واملخاطر  التحديات  جتــاه  الــروؤى  ووحــدة 

التي متوج بها املنطقة.
التعاون  جمل�س  دول  م�سرية  حفلت  فقد   
التي  ال�سراتيجية  والقرارات  بالإجنازات 
الذين  �سعوبها  تطلعات  تلبية  على  عملت 
جتمعهم عوامل كثرية من الوحدة والتاآخي، 
بــثــبــات بحكمة  املــ�ــســرك  الــعــمــل  ويــخــطــو 
وتعزيز  الــقــادة،  وال�سمو  اجلاللة  اأ�سحاب 
املــجــالت،  خمتلف  يف  التكاملية  م�سريته 
والدفاعية  القت�سادية  الأ�سعدة  كافة  وعلى 
فيه  ما  كل  وحتقيق  والجتماعية،  والأمنية 
الرخاء  من  ملزيد  ال�سقيقة  ال�سعوب  م�سالح 
املجل�س  دول  بــه  تتمتع  ـــذي  ال والزدهـــــار 
والأمن  ال�سامل  ال�ستقرار  من  به  تنعم  وما 
الوارف للبيت اخلليجي العريق يف وحدته 

ومنعته وطموحاته.
املواقف  املجل�س  اململكة ودول  توؤكد  ودائما 
املــ�ــســرفــة جتـــاه قــ�ــســايــا وحتـــديـــات الأمــــة، 
الــعــامل،  مــن  ال�سراتيجية  املنطقة  وهـــذه 
العمل  مــرتــكــزات  تر�سيخ  على  واحلــر�ــس 
مبزيد  الأمــام  اإىل  قدما  به  والدفع  امل�سرك، 
من الرابط والتعاون والتكامل الذي يوليه 
الأ�سقاء  القادة  ال�سريفني مع  خادم احلرمني 

كل الدعم والهتمام.   

مسيرة التعاون
كلمة

القيادة تهنئ رئيس فنلندا                                                                            
الريا�س - وا�س

�سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بعث 
برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س �ساويل نين�ستو، رئي�س جمهورية فنلندا، 

مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده. واأعرب امللك املفدى، عن اأ�سدق التهاين 
و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطــيــب 

جمهورية فنلندا ال�سديق اطراد التقدم والزدهار. 

�سلمان بن عبدالعزيز  الأمري حممد بن  امللكي  ال�سمو  كما بعث �ساحب 
اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية 
فنلندا،  جمهورية  رئي�س  نين�ستو،  �ــســاويل  الرئي�س  لفخامة  تهنئة، 

اأطيب  عــن  العهد،  ويل  �سمو  وعــرب  بـــالده.  ا�ستقالل  ذكــرى  مبنا�سبة 
راجيًا  لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  التمنيات  واأ�سدق  التهاين 

حلكومة و�سعب جمهورية فنلندا ال�سديق املزيد من التقدم والزدهار.

                                                                           

خادم الحرمين يبعث رسائل خطية لسلطان عمان وملك البحرين وأميري قطر والكويت

وبعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود - حفظه الله - ر�سالة خطية اإىل اأخيه �ساحب 
دولة  اأمري  ال�سباح  اجلابر  الأحمد  نواف  ال�سيخ  ال�سمو 
الوطيدة  الأخــويــة  بالعالقات  تتعلق  ال�سقيقة،  الكويت 

و�سبل دعمها وتعزيزها.
بن  في�سل  الأمــري  ال�سمو  �ساحب  الر�سالة  بت�سليم  وقام 
ا�ستقبال  خــالل  اخلــارجــيــة،  وزيـــر  عبدالله  بــن  فــرحــان 
ال�سباح  اجلابر  الأحمد  م�سعل  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

نائب اأمري دولة الكويت ويل العهد.
ونقل �سمو وزير اخلارجية خالل ال�ستقبال حتيات خادم 
احلرمني ال�سريفني، ل�سمو اأمري دولة الكويت، ومتنياته 
ال�سقيق  الكويتي  ولل�سعب  وال�سداد  التوفيق  بــدوام  له 

املزيد من التقدم والزدهار.
الأحمد  م�سعل  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حمل  جهته  مــن 
العهد  ويل  الكويت  دولـــة  اأمـــري  نــائــب  ال�سباح  اجلــابــر 

له  ومتنياته  ال�سريفني،  احلرمني  خــادم  لأخيه  حتياته 
دوام  ال�سعودي  ولل�سعب  والعافية  ال�سحة  مبــوفــور 
التطور والنماء. ح�سر ال�ستقبال �ساحب ال�سمو الأمري 
�سلطان بن �سعد بن خالد �سفري خادم احلرمني ال�سريفني 
لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب �سمو وزير اخلارجية 

عبدالرحمن الداود.
بن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  بــعــث  كــمــا 
عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه الله - ر�سالة خطية اإىل اأخيه 
جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين 
ال�سقيقة، تتعلق بالعالقات الأخوية الوطيدة و�سبل دعمها 
الأمري  ال�سمو  الر�سالة �ساحب  بت�سليم  وتعزيزها. وقام 
عبدالله وزيــر اخلــارجــيــة، خالل  بــن  فــرحــان  بــن  في�سل 
الدكتور  البحرين  مملكة  خارجية  وزير  معايل  ا�ستقبال 
املنامة. العا�سمة  يف  الــزيــاين،  را�ــســد  بــن  عبداللطيف 
ونقل �سمو وزير اخلارجية خالل ال�ستقبال حتيات خادم 

بدوام  له  ومتنياته  البحرين،  مللك  ال�سريفني،  احلرمني 
التوفيق وال�سداد ولل�سعب البحريني ال�سقيق املزيد من 

التقدم والزدهار.
من جهته نقل وزير اخلارجية البحريني حتيات وتقدير 
ملك البحرين لأخيه خادم احلرمني ال�سريفني، ومتنياته 
دوام  ال�سعودي  ولل�سعب  والعافية  ال�سحة  مبوفور  له 

التطور والنماء.
العربية  اململكة  �سفارة  باأعمال  القائم  ال�ستقبال  ح�سر 
ال�سعودية لدى مملكة البحرين �سالح بن فالح العتيبي، 
عبدالرحمن  اخلــارجــيــة  وزيــر  �سمو  مكتب  عــام  ومــديــر 

الداود.
وبعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
جاللة  اأخيه  اإىل  خطية  ر�سالة   - الله  حفظه   - �سعود  اآل 
تتعلق  ال�سقيقة،  ُعمان  �سلطان  طارق  بن  هيثم  ال�سلطان 
وتعزيزها.  دعمها  و�سبل  الوطيدة  الأخوية  بالعالقات 

بن  في�سل  الأمــري  ال�سمو  �ساحب  الر�سالة  بت�سليم  وقام 
ا�ستقبال  خــالل  اخلــارجــيــة،  وزيـــر  عبدالله  بــن  فــرحــان 
حمد  بن  بدر  ال�سيد  ُعمان  �سلطنة  خارجية  وزير  معايل 
العا�سمة م�سقط.ونقل �سمو  البو�سعيدي، يف  بن حمود 
ال�ستقبال حتيات خادم احلرمني  وزير اخلارجية خالل 
التوفيق  بدوام  له  ال�سلطان ومتنياته  ال�سريفني، جلاللة 
التقدم  من  املزيد  ال�سقيق  العماين  ولل�سعب  وال�سداد 

والزدهار.
وتقدير  حتيات  العماين  اخلارجية  وزيــر  نقل  جهته  من 
خــادم  لأخــيــه  ُعــمــان  �سلطان  طـــارق  بــن  هيثم  ال�سلطان 
ــور ال�سحة  ــه مبــوف ل الــ�ــســريــفــني، ومتــنــيــاتــه  احلــرمــني 

والعافية ولل�سعب ال�سعودي دوام التطور والنماء.
لدى  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  �سفري  ال�ستقبال  ح�سر 
�سلطنة ُعمان عبدالله بن �سعود العنزي، ومدير عام مكتب 

�سمو وزير اخلارجية عبدالرحمن الداود.

            تتناول تعزيز العالقات األخوية الوطيدة 

الدوحة - الكويت - املنامة - م�سقط -  وا�س 
بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - ر�سالة خطية اإىل اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر، تت�سل بالعالقات الأخوية 

الوطيدة و�سبل دعمها وتعزيزها.وقام بت�سليم الر�سالة �ساحب ال�سمو الأمري في�سل بن فرحان بن عبداهلل وزير اخلارجية، خالل ا�ستقبال �سمو اأمري دولة قطر له يف مكتبه بالديوان الأمريي اأم�س.
ونقل �سمو وزير اخلارجية خالل ال�ستقبال حتيات خادم احلرمني ال�سريفني، ل�سمو اأمري دولة قطر، ومتنياته له بدوام التوفيق وال�سداد ولل�سعب القطري ال�سقيق املزيد من التقدم 

والزدهار. من جهته حمل �سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين، �سمو الأمري في�سل بن فرحان بن عبداهلل، حتياته لأخيه خادم احلرمني ال�سريفني، ومتنياته له مبوفور ال�سحة والعافية 
ولل�سعب ال�سعودي دوام التطور والنماء.

ح�سر ال�ستقبال �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى دولة قطر �ساحب ال�سمو الأمري من�سور بن خالد بن فرحان، ومدير عام مكتب �سمو وزير اخلارجية عبدالرحمن الداود.

تسهيل تسجيل 
الملكية العقارية

الريا�س- البالد
وقعت وزارتا العدل وال�سوؤون 
والإ�سكان،  والقروية  البلدية 
ت�سهيل  بــهــدف  تــعــاون  مــذكــرة 
اإجـــــــــراءات تــ�ــســجــيــل املــلــكــيــة 
اململكة  ترتيب  ورفــع  العقارية 
الــتــنــافــ�ــســيــة  مــــوؤ�ــــســــرات  يف 
العدل  وزيــر  برعاية  الــدولــيــة، 
الدكتور وليد بن حممد  ال�سيخ 
ال�سوؤون  ووزيـــر  ال�سمعاين، 
والإ�ــســكــان  والــقــرويــة  البلدية 

ماجد بن عبدالله احلقيل.
ت�سكيل  املــــذكــــرة  وتــ�ــســمــنــت 
املهام  لتي�سري  م�سركة  جلنة 
الــعــقــاريــة، تــتــوىل اإعـــداد خطة 
مزمنة لتطبيق الهوية العقارية 
كافة،  العقارية  ال�سكوك  على 
ودرا�ـــســـة الــ�ــســكــوك املــ�ــســاعــة 

والرفع بالتو�سيات حيالها.
على  التعاون  مذكرة  ن�ست  كما 
اأن تتوىل اللجنة حوكمة اأعمال 
والتجزئة،  والــفــرز  التخطيط 
ــيــات  وحــوكــمــة لإجـــــراءات واآل
اإ�سدار القرارات امل�ساحية، اإىل 
اإ�ــســدار  لآلــيــات  حوكمة  جانب 

�سكوك املنح.
مبوجب   - اللجنة  و�ستتوىل 
مذكرة التعاون - الإ�سراف على 
جميع اأعمال الربط التقني فيما 

له �سلة بالأعمال العقارية.
اأن مذكرة  الــوزارتــان  واأكــدت 
�ــســيــاق  تـــاأتـــي يف  ـــتـــعـــاون  ال
خلدمة  اجلانبني  بني  التكامل 
ـــن، وحتـــقـــيـــق  ـــدي ـــي ـــف ـــت ـــ�ـــس امل
يرفع  مبا  امل�سركة،  الأهــداف 

من كفاءة الأداء.

      بدء تطبيق "نطاقات" المطور 

 ألف وظيفة بالقطاع الخاص خالل ثالث سنوات 
الريا�س - البالد

والتنمية  الــبــ�ــســريــة  املـــــوارد  وزارة  ــــداأت  ب
الجتماعية البدء يف تطبيق برنامج نطاقات 
اخلا�س  القطاع  من�ساآت  جميع  على  املطور 
وخطة  التوطني  قــرارات  مع  متا�سًيا  وذلــك   ،
الوزارة يف زيادة فر�س م�ساركة ال�سعوديني 
اإجمايل  ودعــم  العمل  ب�سوق  وال�سعوديات 
ــنــاجت املــحــلــي، حــيــث يــعــد الــربنــامــج اأحــد  ال
التحول  مـــبـــادرات  مــرتــكــزات ودعــائــم  اأهـــم 

الإ�سراتيجي للوزارة.
ــدم بــرنــامــج نــطــاقــات املــطــور عــــدًدا من  ــق وي
تــوطــنٍي  خــطــة  يف  تتمثل  الــرئــيــ�ــســة،  املــزايــا 
�سنوات  ثــالث  ملــدة  و�سفافة  الــروؤى  وا�سحة 
التنظيمي لدى  قادمة بهدف زيادة ال�ستقرار 
العالقة  اإىل  اإ�سافة  اخلا�س،  القطاع  من�ساآت 
التوطني  ون�سب  العاملني  عــدد  بني  الطردية 
لكل من�ساأة من خالل معادلة ترتبط  املطلوبة 
ب�سكل متنا�سب مع عدد العاملني لدى املن�ساأة، 
مع تب�سيط ت�سميم الربنامج وحت�سن جتربة 
العميل من خالل دمج ت�سنيفات الأن�سطة بناء 
بدًل  ن�ساًطا  بـ32  لتكون  حمددة  معايري  على 

من 85 ن�ساًطا يف نطاقات.
  ومت تطوير الربنامج بال�سراكة مع اجلهات 
املن�ساآت  واأ�سحاب  العالقة  ذات  احلكومية 
الربنامج  ، ويتواءم هذا  القطاع اخلا�س  يف 
اأطلقتها  التي  الأخـــرى  التوطني  بــرامــج  مــع 
اأكرث  توفري  يف  الربنامج  وي�سهم  الـــوزارة، 
�سنوات  الثالث  خــالل  وظيفة  األــف   340 من 

القادمة.
والتنمية  الب�سرية  املـــوارد  وزارة  وكــانــت   
من  الأوىل  الن�سخة  اأ�سدرت  قد  الجتماعية 

برنامج نطاقات عام 2011م؛ لتحفيز توطني 
الوظائف وو�سع حد اأدنى لأجور ال�سعوديني 
بالقطاع اخلا�س، حيث كانت البداية بزيادة 
ــــ3000 ريـــال، ثــم مت  احلــد الأدنـــى لــالأجــور ل
الثاين  الربع  بداية  مع  ريال   4000 لـ  رفعها 

من هذا العام. 
برنامج  الـــوزارة  اأعلنت  املا�سي  مايو  ويف   
"نطاقات املطور"، كاأحد اأهم مرتكزات ودعائم 
لــلــوزارة،  ال�سراتيجي  التحول  مــبــادرات 
متا�سًيا مع ا�سراتيجية �سوق العمل الهادفة 

وظائف  وتــوفــري  كــفــاءتــه،  ورفــع  تطوير  اإىل 
واملواطنات وزيادة  للمواطنني  لئقة وجاذبة 

ح�سة م�ساركتهم يف �سوق العمل. 

340

زيادة فرص السعوديين والسعوديات 
دعم إجمالي الناتج المحلي

االستقرار التنظيمي للقطاع الخاص
معايير لدمج وتصنيفات األنشطة
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أهداف البرنامج

ولي العهد يبعث رسالة شفهية لحمدوك
اخلرطوم - البالد

بعث ويل العهد، نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء، وزير الدفاع، �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد 
العزيز، ر�سالة �سفيهة لرئي�س جمل�س 
حمدوك،  الله  عبد  الدكتور  الـــوزراء 
تتعلق مبوقف اململكة الثابت والداعم 

لل�سعب ال�سوداين وا�ستقرار البالد.
جـــاء ذلـــك لـــدى ا�ــســتــقــبــال الــدكــتــور 
مكتبه  يف  )الأحـــــد(  ــ�ــس  اأم حــمــدوك 

الـــــــوزراء، �سفري  بــرئــا�ــســة جمــلــ�ــس 
بن  ح�سن  علي  ال�سودان  لدى  اململكة 
�ُسُبل  تعزيز  اللقاء  وتــنــاول  جعفر. 
املــجــالت  يف  البلدين  بــني  الــتــعــاون 
ال�سعبني  م�سالح  يخدم  مبا  املختلفة 

ال�سقيقني.
اململكة  ا�ستعداد  جعفر،  ال�سفري  واأكد 
ل�ــســتــئــنــاف الـــتـــعـــاون القــتــ�ــســادي 
يخدم  مبا  البلدين  بني  وال�ستثماري 

ا�ستقرار وازدهار �سعبيهما.
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الريا�ض ـ البالد 
للمواطنني  دعوتها  ال�سحة،  وزارة  جــددت 
وا�ستكمال  الــ�ــســحــيــح،  اجلــانــب  بــاخــتــيــار 
جرعات  وتلقي  الفريو�سات  �سد  التح�سني 

اللقاح املنا�سبة، حلماية اأنف�سهم واملجتمع.
حــ�ــســابــهــا  عـــرب  ــحــة،  ــ�ــس ال وزارة  ـــت  ـــال وق
اأمــر�ــســت  الــفــريو�ــســات  اإن  "تويرت"،  عــلــى 
والــلــقــاحــات اأنـــقـــذت، مــطــالــبــة املــواطــنــني 
من  حلمايتهم  الــلــقــاحــات  ــاأخــذ  ب ــادرة  ــب ــامل ب

م�ساعفات الفريو�سات بكل اأنواعها.
الفريو�سات  اأن  ال�سحة،  وزارة  واأو�سحت 
اأدت اإىل اإ�سابة 500 مليون حالة بالإنفلونزا 
ــعــامل، فيما تــويف 500  ال الإ�ــســبــانــيــة حــول 
مليون �سخ�ص ب�سبب اجلدري عاملًيا، ف�سال 

عن 1 مليون �سخ�ص ب�سبب الكولريا.
�ساهمت  املقابل  يف  اأنــه  "ال�سحة"،  واأكــدت 
اللقاخات يف تقليل وفيات الإنفلونزا من 75 
% اإىل 39 %، كما منعت 13 مليون حالة وفاة 
يف العامل، ف�سال عن انخفا�ص 50 % يف معدل 

الوفيات عند الأطفال.
كما اأعلنت وزارة ال�سحة،  اأم�ص ، عن ا�ستقرار 
بامل�ست�سفيات  احلــرجــة  احلـــالت  اأعــــداد  يف 
ب�سبب فريو�ص كورونا؛ حيث مت ت�سجيل 39 
حالة، وهو نف�ص عدد احلالت امل�سجلة اأم�ص 
اأكرث  اإعطاء  فيه  مت  الــذي  الوقت  يف  ال�سبت، 

من 47 مليون جرعة لقاح كوورنا.
عن  اأمــ�ــص   اأعــلــنــت  ال�سحة،  وزارة  وكــانــت 
ت�سجيل 35 اإ�سابة جديدة بفريو�ص كورونا 
امل�ستجد »كوفيد- 19« يف اململكة، خالل الـ24 
الإ�سابات  اإجمايل  يرفع  ما  املا�سية؛  �ساعة 

اإىل  549912 حالة.
ــــه مت  اأن تـــويـــرت-  –عرب  الـــــــوزارة  وذكـــــرت 
ت�سجيل 45 حالة تعاٍف جديدة من كورونا؛ 
الفريو�ص  من  ال�سفاء  حالت  اإجمايل  لت�سل 

اإىل 539056 حالة.
جــرعــات  عـــدد  اأن  اإىل  الــ�ــســحــة،  واأ�ـــســـارت 

لقاحات كورونا املعطاة يف اململكة بلغ حتى 
من  اأكــرث  عــرب  جــرعــة،    )47605141( الآن 

587 مركزا بجميع املناطق واملحافظات.
خمالفات  اإح�سائية  بلغت  اخرى،  ناحية  من 
الوقائية  والتدابري  الحــرتازيــة  الإجـــراءات 
"كوفيد-19")1134(  كورونا  فريو�ص  من 
/ 1443هـ   4  / من 23  للفرتة  وذلك  خمالفة 

حتى 29 / 4 / 1443هـ.
الأعلى  العدد  املكرمة  مكة  منطقة  و�سجلت 
بـــ)298(،  املنورة  املدينة  ومنطقة  بـــ)346(، 
ومنطقة الريا�ص بـ)275(، تلتها منطقة حائل 
املنطقة  ثم  بـ)70(،  بـ)82(، ومنطقة اجلوف 
ــــ)16(،  ب تــبــوك  ومنطقة  بـــــ)30(،  ال�سرقية 
ومنطقة ع�سري بـ)8(، ومنطقة الباحة بـ)5(، 
احلــدود  ومنطقة  بـــــ)3(،  الق�سيم  ومنطقة 
ــــ)0(،  ب جــــازان  ومنطقة  بـــــ)1(،  ال�سمالية 

ومنطقة جنران بـ)0(.
املواطنني  على  الــداخــلــيــة  وزارة  ــددت  و�ــس
ــلــة اللـــتـــزام  واملــقــيــمــني بـــ�ـــســـرورة مــوا�ــس
بالتعليمات  والتقيد  الوقائية  بــالإجــراءات 

ال�سادرة من اجلهات املعنية بهذا ال�ساأن.

الر�سمي  املــتــحــدث  نــاحــيــة اخـــرى جـــدد  مــن 
لــــــوزارة الــ�ــســحــة، الـــدكـــتـــور حمــمــد الــعــبــد 
الثالثة  اجلرعة  اأهمية  على  التاأكيد  العايل، 
ترفع  لأنها  كورونا  لقاح  من  "التن�سيطية" 
العبد  والتح�سني.ون�سح  املناعة  م�ستويات 
الـــعـــايل، خـــالل املـــوؤمتـــر الــ�ــســحــفــي بــ�ــســاأن 

يف  كــورونــا  فــريو�ــص  مــواجــهــة  م�ستجدات 
تراخيا  اأو  ا�ستهتارا  ميار�ص  من  كل  اململكة، 
ــاأن الحـــــــرتازات املــطــبــقــة بــالــتــقــيــد بها  بــ�ــس

واحل�سول على التطعيمات.
ل  واحــدة  جرعة  على  احل�سول  اأن  واأكــمــل، 
يرفع  بينما  الفريو�ص،  حتــورات  اأمــام  يكفي 

الــثــانــيــة م�ستوى  عــلــى اجلــرعــة  احلــ�ــســول 
وتخفيف  للفريو�ص  مقاومة  مل�ستوى  املناعة 
تــداعــيــاتــه، وبــعــد مــــرور وقـــت مــعــني تنزل 
وتــرتاجــع الأجــ�ــســام املــ�ــســادة، وهــنــا تاأتي 
امل�ساد  الــلــقــاح  مــن  الثالثة  اجلــرعــة  اأهــمــيــة 

لفريو�ص كورونا امل�ستجد.

لدينا  زالــت  ما  اأنــه  ال�سحة،  متحدث  واأردف 
حالت حرجة يف ق�سم العناية املركزة ويبلغ 
عددها 39 حالة، واإن كان العدد يف انخفا�ص، 
والــربوتــوكــولت  ــقــرارات  ال اأن  اإىل  م�سريا 
احلــالــيــة تـــلـــزم املـــتـــواجـــديـــن يف الأمـــاكـــن 

املزدحمة بلب�ص الكمامة.

جدة - يا�سر بن يو�سف
النوم  وطــب  ال�سدر  اأمــرا�ــص  ا�ست�ساري  دعــا 
ــنــوم بجامعة  ومــديــر مــركــز طــب وبــحــوث ال
�سراج  الربوفي�سور  بجدة  عبدالعزيز  امللك 
املـــدار�ـــص عقب  عــمــر ويل،  طـــالب وطــالــبــات 
ل�ساعات  ال�سهر  بتجنب  احل�سورية  الــعــودة 
يعزز  ذلك  اأن  مبيًنا  الفجر،  بعد  ما  اإىل  طويلة 
�سعف املناعة، كما ي�سبب ال�سهر املفرط اأي�سا 
ــدهــون  ا�ــســطــرابــات يف قـــــراءات الــ�ــســكــر وال
العاطفي  التوتر  اىل  بالإ�سافة  الــدم  و�سغط 
الــقــرار،  اتــخــاذ  يف  ان�سباط  وعـــدم  وتــ�ــســرع 
والإح�سا�ص  باجلوع  ال�سعور  حتفيز  بجانب 
الطعام  من  املزيد  التهام  يف  بالرغبة  امل�ستمر 

وبالتايل زيادة الوزن .
وال�ستيقاظ  لياًل  ال�سحي  النوم  اأن  واأ�ساف 
ينتج  الذي   ، املناعي  اجلهاز  عمل  يعزز  مبكًرا 
اأثناء النوم مواد وقائية ملكافحة العدوى، ومن 
هذه  ت�ستخدم  حيث  ال�سيتوكينات،  املواد  هذه 
والفريو�سات،  البكترييا،  مكافحة  يف  املــواد 
املناعي  اجلــهــاز  ومتــد  ــنــوم،  ال على  وت�ساعد 
بالطاقة الالزمة للدفاع عن اجل�سم �سد املر�ص، 
اجلهاز  مينع  قد  �سوءه  اأو  النوم  نق�ص  بينما 
مما  قوته،  وا�ستعادة  نف�سه،  بناء  من  املناعي 
الأمــرا�ــص، وقد  اإىل �سعفه يف مكافحة  يــوؤدي 

ي�ستغرق ال�سخ�ص وقتًا اأطول من العادة حتى 
ي�سفى من املر�ص ، ومبا اأننا منر يف هذه الفرتة 
كورونا  فريو�ص  عن  ناجتة  عديدة  بتحديات 
فاأن حاجة كل فرد �سرورية يف املحافظة على 

جهاز مناعي قوي اأكرث من اأي وقت م�سى.
املدى  على  يزيد  النوم  نق�ص  اأن  اإىل  واأ�ــســار 
التعّر�ص  ملخاطر  الفرد  تعر�ص  فر�ص  الطويل 
لــالإ�ــســابــة بــالأمــرا�ــص املــزمــنــة، مــثــل: مر�ص 
وي�سعف  كما   ، القلب  واأمـــرا�ـــص  الــ�ــســكــري، 

من  املنطقي  اجلــزء  قــدرة  وال�سهر  الــنــوم  قلة 
ال�سيطرة  على  اجلبهّي(  الف�ص  )ق�سرة  الدماغ 
معاجلة  على  يوؤّثر  مّما  العاطفّي،  اجلزء  على 
بال�سكل  التفكري  عــلــى  والـــقـــدرة  الــعــواطــف، 
الــ�ــســحــيــح، كــمــا اأّن الــ�ــســهــر يــحــّد مــن اإنــتــاج 
وال�سهية،  النمو،  لتنظيم  الالزمة  الهرمونات 
يف  الإفــــراط  على  ي�ساعد  اأّنـــه  اإىل  بالإ�سافة 

اإنتاج املواد الكيميائية لالإجهاد.
ال�سهر  وعدم  ال�سحي  النوم  اأهمية  اأن  واأكمل 

اأهمية  يف  ــا  اأيــ�ــسً تكمن 
"امليالتونني"  هــرمــون 
وهـــو هـــرمـــون مــوجــود 
ـــكـــل طـــبـــيـــعـــي يف  بـــ�ـــس
ـــم، ويـــنـــتـــج مــن  ـــس اجلـــ�
يف  ال�سنوبرية  ــغــدة  ال
دوًرا  ويــلــعــب  الـــدمـــاغ، 
دورة  تنظيم  يف  مــهــًمــا 
الـــنـــوم لـــدى الإنــ�ــســان، 
وهذا الهرمون يفرز لياًل 
وتكون يف اأعلى م�ستوياتها يف �ساعات الليل 
املتاأخرة )3 اإىل 4 �سباًحا(، اأي نحو 3 �ساعات 
بعد الدخول يف النوم، ثم يبداأ يف النخفا�ص 
ويرتبط  لال�ستيقاظ،  ا�ــســتــعــداًدا  تــدريــجــًيــا 
الرتفاع اليومي يف اإفراز امليالتونني بانتظام 
هرمون  اإفــراز  موعد  وي�سبح  النوم،  اأوقــات 
امليالتونني قبل �ساعتني من موعد النوم املعتاد 
عليه، ووظيفة امليالتونني الرئي�سة يف اجل�سم 
دورات  اأو  والنهار  الليل  دورات  تنظيم  هي 
يف  �سبًبا  الظالم  ويكون  وال�ستيقاظ،  النوم 
اإنتاج اجل�سم للمزيد من امليالتونني، ما ي�سري 
فيه، ويف  للنوم ورغبته  ا�ستعداد اجل�سم  اإىل 
املقابل يقلل ال�سوء من اإنتاج امليالتونني وهذا 

ي�ساعد اجل�سم لال�ستعداد لال�ستيقاظ.

الريا�ض ـ  البالد 
املدنية  لــالأحــوال  املتنقلة  الــوحــدات  تقوم 
للرجال والن�ساء يف )17(  بتقدمي خدماتها 
مبادرة  �سمن  ــك  وذل اململكة،  حــول  موقعًا 
وزارة  وكالة  تنفذها  التي  اإليك"  "ناأتي 
الداخلية لالأحوال املدنية للجهات احلكومية 
املوجهة  "موجودين"  ومبادرة  واخلا�سة، 
خلدمة املحافظات واملراكز والقرى البعيدة 

عن مكاتب الأحوال املدنية.
املدنية  لالأحوال  املتنقلة  الوحدات  وبــداأت 
اخلدمة  بتقدمي  اليوم  املكرمة  مكة  مبنطقة 
اأ�سبوع،  ملــدة  مي�سان  حمافظة  يف  للن�ساء 
ويوم الأربعاء للرجال ملدة يوم واحد، فيما 
الكامل،  حمافظة  يف  للرجال  اخلدمة  تقدم 
ومركز قيا، ويوم الثنني يف مركز اأبو راكه 

ملدة يوم واحد لكل موقع.
لــالأحــوال  املتنقلة  الـــوحـــدات  تــقــدم  بينما 
بتقدمي  ــيــوم  ال ع�سري  منطقة  يف  املــدنــيــة 
العامة  النيابة  مقر  يف  لــلــرجــال  خدماتها 

مبحافظة  العلمي  واملعهد  بي�سة،  مبحافظة 
منهما،  لكل  واحــد  يــوم  ملــدة  ع�سري  حمايل 
ويــــوم الثــنــني يف مــقــر �ــســركــة الــكــهــربــاء 
مبدينة اأبها ملدة يوم، فيما تقدم اخلدمة يوم 
بي�سة  جامعة  يف  والن�ساء  للرجال  الثالثاء 

ملدة يومني.
املتنقلة  الباحة تقوم الوحدات  ويف منطقة 
يف  والن�ساء  للرجال  اليوم  اخلدمة  بتقدمي 
باجلر�سي  ملحافظة  التابع  بال�سهم  مركز 

للرجال يف  الثنني  ويــوم  اأيــام،  ثالثة  ملــدة 
ومتو�سطة  املخواه  مبحافظة  التقنية  كلية 
ملدة  جــرب  مبركز  الله  عبد  امللك  وثــانــويــة 
يوم  اخلدمة  تقدم  فيما  منهما،  لكل  يومني 
الأربعاء يف ثانوية الأمري في�سل مبحافظة 

العقيق ملدة يوم يومني.
كما بداأت الوحدات املتنقلة لالأحوال املدنية 
اليوم  ال�سرقية بتقدمي خدماتها  يف املنطقة 
اخلريية  الن�سائية  وهج  جمعية  يف  للن�ساء 

تقدم  فيما  يـــوم،  ملــدة  ال�سناعية  باجلبيل 
الغرفة  يف  للرجال  الــثــالثــاء  يــوم  اخلــدمــة 
وميناء   ، بالأح�ساء  ال�سناعية  التجارية 
لكل  يــومــني  ملـــدة  الــبــحــري  م�سعاب  راأ�ــــص 

منهما.
ويف منطقة جنران تقوم الوحدات املتنقلة 
بتقدمي اخلدمة اليوم للرجال يف قيادة قوة 
اأيام، بينما تقدم اخلدمة  جنران ملدة اأربعة 
لــلــرجــال والــنــ�ــســاء يف  يف منطقة اجلـــوف 
القريات  ملحافظة  التابع  خ�سر  قليب  مركز 
املتنقلة  الــوحــدات  اأيــام.وتــوفــر  ثالثة  ملــدة 
ال�سجل  خدمات  وامل�ستفيدات  للم�ستفيدين 
الوطنية  الــهــويــة  بــطــاقــة  كــاإ�ــســدار  املـــدين 

وجتديدها وبدل تالف عنها.
و�سائل  اأبـــرز  مــن  املتنقلة  اخلــدمــات  وُتــعــد 
تقدمي اخلدمة امليدانية يف الأحوال املدنية، 
امل�ستفيدين  لعموم  ت�سهيالت  تقدمه من  مبا 
اخت�سار  يف  وت�سهم  والن�ساء،  الرجال  من 

الوقت وتقليل اجلهد على امل�ستفيدين.

متحدث الصحة: الجرعة التنشيطية ترفع مستويات المناعة والتحصين 

استشاري صدر لـ"           ": السهر حتى الفجر يضعف المناعة 

موقعًا حول المملكة لوحدات األحوال المدنية المتنقلة 

1134 مخالفًا لإلجراءات االحترازية 

الريا�ض ـ البالد 
اأمــ�ــص  معر�ص  الــعــدل   اطــلــقــت  وزارة 
يف  واإثراء"  "معرفة  الــعــدلــيــة  الــثــقــافــة 
للبنات  �سعود  بــن  حممد  الإمـــام  جامعة 
بهدف  ـــام،  اأي  3 ملــدة  وي�ستمر  بالريا�ص 
التوعية باحلقوق والواجبات القانونية، 
اخلدمات  من  ال�ستفادة  اآليات  وتو�سيح 
عمل  باآليات  الوعي  اإىل  اإ�سافة  العدلية، 

املنظومة العدلية.
املعر�ص  اأن  الــعــدل،  وزارة  واأو�ــســحــت 
مميزات  "اإبراز  مــبــادرة  اإطـــار  يف  يــاأتــي 
اإحدى  العدلية"،  الثقافة  ون�سر  الق�ساء 
التحول  برنامج  يف  الــــوزارة  مــبــادرات 

الوطني.
واأ�سارت الوزارة اإىل اأن املعر�ص ي�ستمل 
من�سة  منها  املن�سات  من  جمموعة  على 
معلومات  تقدم  التي  ال�سخ�سية  الأحوال 
ت�سمل  ال�سخ�سية  الأحـــوال  يف  اإثرائية 
احلقوق الأ�سرية وحقوق املراأة، ومن�سة 

الأنـــظـــمـــة، لــعــر�ــص تــفــا�ــســيــل الأنــظــمــة 
جانب  اإىل  ووا�ــســحــة،  مب�سطة  بطريقة 
النقلة  ت�ستعر�ص  الــتــي  نــاجــز،  من�سة 
النوعية الإلكرتونية يف اخلدمات العدلية 

والق�سائية، وكيفية ال�ستفادة منها.
ــك مــنــ�ــســة تــعــرف  ــذل ويــ�ــســم املــعــر�ــص ك
مببادرة �سمل، التي تتعلق بتوفري مراكز 
تنفيذ اأحكام احل�سانة والروؤية والزيارة، 
تعرف  التي  ال�سلح  من�سة  اإىل  اإ�ــســافــة 

بال�سلح وقيمته واأثره املجتمعي.
موظفات  مــن  عــدد  املعر�ص  على  ويــقــوم 
جمالت  يف  املتخ�س�سات  العدل  وزارة 
عــــدة، ويــعــمــلــن عــلــى ا�ــســتــقــبــال الــــزوار 
والتعريف بالإجراءات والأنظمة املعمول 

بها يف القطاع العديل.
املعر�ص  مــن  ال�سابقة  الن�سخ  اأن  يــذكــر 
عدد  يف  اأقيمت  وقد  كبريًا،  اإقباًل  �سهدت 
مناطق  مبختلف  احلــيــويــة  الــنــقــاط  مــن 

ومدن اململكة.

الريا�ص ـ البالد 
الطبية  �سعود  املــلــك  مدينة  ــنــت  د�ــسّ
خدمة  ومّتـــت  خــدمــيــة  عــيــادة   "13"
للفعالية  زائـــــرًا   "30" عــن  يــزيــد  مــا 
مــن الأ�ــســخــا�ــص ذوي الإعـــاقـــة خــالل 
فعالية  �ــســمــن  ــقــط،  ف ــاعــات  �ــس اأربـــــع 
مدير  بح�سور  لالإعاقة،  العاملي  اليوم 
ها�سم،  وليد  الدكتور  العام  امل�ست�سفى 

ومب�ساركة جمعية مكارم اخلريية.
الفعاليات  ق�سم  رئي�سة  واأو�ــســحــت 
الفيفي،  عــائــ�ــســة  بــاملــديــنــة  ال�سحية 
هــذه  لتنظيم  الــرئــيــ�ــســي  الـــهـــدف  اأن 
من�سة  فيها  اأ�سهمت  والتي  الفعالية، 

"تطّوع  مبــبــادرة  ال�سحي  الــتــطــّوع 
العنزي،  هند  بقيادة  عيادي"  �سحي 
هو تقدمي خدمة طبية للفئة امل�ستهدفة 
وفتح  العالج  على  ح�سولهم  وت�سهيل 
التن�سيق  مت  حيث   ، لهم  طبية  ملفات 
مع الإدارة التنفيذية ل�سوؤون املر�سى، 
مــ�ــســكــورة يف فتح  اأ�ــســهــمــت  والـــتـــي 
ــح املــلــفــات  ــت الـــعـــيـــادات املــ�ــســائــيــة وف

وتن�سيطها.
الإعاقة  لــذوي  نرعاكم  عيادة  اأن  ُيذكر 
لتعزيز �سحة الفم والأ�سنان �ست�ستمر 
بتقدمي خدماتها كل ثالثاء من ال�ساعة 

4م اإىل 8م حتى نهاية �سهر دي�سمرب.

انطالق معرض الثقافة العدلية 
في جامعة اإلمام 

"13" عيادة خدمية في اليوم العالمي 
بـ"سعود الطبية"
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الرأي

 م�شوار

يف ظالل القانون

المملكة وحقوق العاملين

واجبات العمالء تجاه المحامي

اإن اململكة قد اأولت حقوق الإن�سان اأهمية كبرية، وقد راعت يف 
الإن�سان  حقوق  على  اأنظمتها  وكافة  للحكم  الأ�سا�سي  نظامها 
واأن�ساأت يف هذا ال�سدد هيئة حقوق الإن�سان املرتبطة مبا�سرة 
جمالت  من  العديد   2030 روؤية  ت�سمنت  كما  ال�سامي،  باملقام 
وال�سحة  الأمن  يف  واحلق  احلياة  يف  كاحلق  الإن�سان  حقوق 

والتعليم واحلق يف العمل وغريه من احلقوق.
فيما  خا�سة  العاملني  حقوق  كافة  العمل  نظام  ا�ست�سحب  وقد 
يت�سل بتمتعهم ببيئة عمل �سليمة وحدد �ساعات عملهم و�ساعات 
العمل  �ساحب  �سلطة  حتت  العامل  يكون  بــاأّل  و�سدد  راحتهم، 

خالل فرتة راحته كما نظم �ساعات العمل وفرتات الراحة.
�سطوة  حتــت  واقــعــًا  العامل  فيها  يكون  حــالت  هنالك  اأن  اإل 
اأو  العمل  اأوقات  ت�سغيله خارج  العمل ويتم  اأو �ساحب  مديره 
الذي  العمل  الت�سال عليه وقت راحته متجاوزًا يف ذلك نظام 

�ساحب  نف�سه  هــو  الــذي  املــديــر  فهنالك  العمل،  �ساعات  حــدد 
املن�ساأة ويت�سرف كاأنه مالك للمن�ساأة والعاملني لديه ويتوا�سل 
معهم يف �سائر الأوقات، وهنالك بع�ض املديرين املدمنني على 
العمل يف كل الأوقات وبالتايل الت�سال على العمال واملوظفني 
الذي ي�سبب لهم �سغوطًا نف�سية  العمل الأمر  اأوقات  يف خارج 
كبرية جراء عدم التوازن بني احلياة العملية واحلياة اخلا�سة، 
درجة  اإىل  اأعمالهم  يف  املتفانني  العاملني  بع�ض  هنالك  اأن  كما 
اأي  يف  بهم  بالت�سال  ملديريهم  الــذريــعــة  ويــوفــرون  الإدمــــان 
وقت ولو كان خارج �ساعات العمل الر�سمية، بجانب اأن بع�ض 
املديرين يحبذون العمل الليلي وقد ي�سطرهم ذلك اإىل الت�سال 
اأن  كما  الأعــمــال،  بع�ض  اإجنــاز  على  مل�ساعدتهم  مبروؤو�سيهم 
هنالك بع�ض العاملني الذي يعودون مديريهم ولو مرة واحدة 
املديرون  يغتنم  وبهذا  الدوام  اأوقات  خارج  بهم  الت�سال  على 

وقت  خــارج  بالعامل  الت�سال  على  ويتعودون  الفر�سة  هــذه 
عمله.

الت�سال  ت�ستدعي  عاجلة  ومواقف  ووظائف  مهنًا  هنالك  اإن 
يف  العاملني  اأولئك  خا�سة  راحته  اإثناء  املوظف  اأو  بالعامل 
املوظف  اأو  العامل  ي�سطر  قد  كما  الإعالمي،  اأو  الطبي  املجال 
للرد على الت�سالت الطارئة يف حال وجود اأمر طارئ يتعلق 
لي�ستوعب  الرد عرب ر�سالة  اأن يكون  املن�ساأة، ويف�سل  ب�سالمة 

املدير اأن الت�سال يف هذا الوقت لي�ض من حقه.
الــربملــان  مــوافــقــة  اإىل  ال�سياق  هــذا  يف  الإ�ـــســـارة  مــن  بــد  ول   
من  العمل  اأ�سحاب  مينع  جديد  قانوين  تعديل  على  الربتغايل 
الر�سمية،  عملهم  �ساعات  انتهاء  بعد  املوظفني  مع  التوا�سل 
ووفقًا لهذا القانون �سيكون املديرون عر�سة لغرامات مالية يف 
حال توا�سلهم مع املوظفني بعد انتهاء �ساعات العمل الر�سمية، 

كما ُيلزم ال�سركات ب�سداد النفقات الناجتة عن العمل من املنزل 
مثل ارتفاع فواتري ا�ستهالك الكهرباء والإنرتنت.

واأخل�ض اإىل اأن هنالك حاجة اإىل ت�سريعات مت�سمنة لعقوبات 
العاملني  مع  بالتوا�سل  ويقوم  العمل  اأنظمة  يخالف  من  على 

خارج اأوقات الدوام، بل وتكليف العاملني ببع�ض الأعمال.
باحثة وكاتبة �شعودية

لتحقيق  ت�سعى  لأنها  املجتمع  مهمة يف  اإن�سانية  مهنة  املحاماة 
العدل ورد الظلم عن املظلوم، وهي عالقة �سامية يت�سارك فيها 
املحامي املعلومات العامة وال�سرية مع العميل! وتتكون بينهما 
العميل وميثله  فيها املحامي عن  عالقة مهنية واإن�سانية ينوب 

امام جميع اجلهات وفق ال�سالحيات املمنوحة له.
املهمة  وامل�ستندات  املعلومات  وحفظ  فهم  هي  املحامي  مهمة 
�سريتها  على  احلفاظ  مع  باحلق،  عميله  ل�سالح  وت�سخريها 
عنه وعن حقوقه  والدفاع  اأمكن،  ما  الغري  اأمام  اظهارها  وعدم 
وعــدم  ظلمه  لقاء  ال�سحيحة  العقوبة  نيله  مــن  بالتاأكد  ظــاملــًا 
التمادي عليه، ومظلومًا بالدفاع ورد الظلم عنه وحماولة اعادة 
الأ�سرار  جميع  عن  تعوي�سه  اأو  منه،  امل�سلوبة  حقوقه  جميع 

املرتتبة على ال�سرر الذي حلق به!
وعميله  املحامي  بني  املهنية  ال�سلوكيات  العدل  وزارة  نظمت 

لتطوير املهنة ورفع املعايري املهنية و�سبط م�سوؤولية اجلميع 
للمحامي  النظامية  احلماية  لتعزيز  حماميًا  اأو  كــان  عمياًل 
مبادئ  وتعزيز  العالقة،  ذوي  الأخـــرى  والأطــــراف  وعمالئه 

ال�سفافية وامل�ساءلة على اجلميع. 
الإ�سالمية  والأخــالق  فال�سريعة  العالقة  نظم  النظام  اأن  وكما 
مع  التعاقد  يجوز  فال  الأخــالقــيــة،  الناحية  من  العالقة  تنظم 
اأو حتقيق  بالإجراءات  البدء  منه وعند  العون  املحامي وطلب 
النتيجة املرغوبة اأو القرتاب منها يتم الرتاجع من قبل العميل 
اأو افتعال اخل�سومة للتخل�ض من التعاقد كما ل  لف�سخ العقد، 
بعد  عليه  املتفق  اأجــره  ت�سليمه  وعــدم  املحامي  مماطلة  يجوز 
حتقيق الإجناز لأ�سباب واهية ومفتعلة، منها اتهامه بالتق�سري 

اأو مطالبته باأمور مل يتم التفاق عليها منذ البداية.
اأن العقد هو �سريطة املتعاقدين، لذلك يجب  التاأكيد على  يجب 

بنوده  وت�سمني  الــبــدايــة  منذ  جــيــدًا  ودرا�ــســتــه  عليه  الطـــالع 
الــطــلــبــات واللــتــزامــات واملــ�ــســوؤولــيــات املــطــلــوبــة من  جميع 
وحتديد  املحا�سبة  ولت�سهيل  فهم،  �سوء  اأي  لتفادي  الطرفني، 
امل�سوؤولية والتق�سري على اجلميع ، كما يجب على الطرفني بذل 
الطلبات،  وا�ستيفاء  بالبنود  لاللتزام  الالزمة  والعناية  اجلهد 
وامل�ستندات  البيانات  وجميع  الــوكــالــة  بتوفري  العميل  مــن 
واملعلومات ال�سرورية ملعاونة املحامي للقيام بواجباته املهنية 
اإ�سافة لالأجر املتفق عليه، ومن املحامي للقيام بجميع واجباته 
املهنية وحتقيق الإجناز والنجاح قدر الإمكان ليكون على قدر 

امل�سوؤولية امللقاة على عاتقه.
فالعالقة بني املحامي والعميل هي عالقة  اآخرًا  واأخريًا ولي�ض 
النظام  كفل  وقــد  للعميل،  النفع  حتقيق  منها  الغر�ض  مهنية 
كافة  لنيل  ال�سكوى  تقدمي  من  املت�سرر  ومكن  الطرفني  حقوق 

القانونية وفق العقد املتفق عليه  حقوقه بالطرق والإجــراءات 
تنفيذي  ك�سند  العقد  اعتماد  العدل  وزارة  من  نرجو  والــذي   ،
مــن جميع  بــه  ــتــزام  الل �ــســرورة  على  للتاأكيد  الــوفــاء  واجـــب 

الأطراف.
حمامية

جنود عبد اهلل قا�شم
@NUJOODQASSIM

اإن�سائها،  بفكرة  رحبوا  اجلمعيات"..  "اأم  باأنها  و�سفوها 
على  عــامــًا  ع�سر  ثمانية  وبعد  اإنــهــا  غــري  جنمها..  وبـــزوغ 
�سدور قرار اإن�سائها يف 10 اأكتوبر 2003 مازالت ترتنح.. 

تقف يومًا وتكبوا حينًا من الزمان..
اإليه، بل ما ي�ستحقه..  اإليها ما يتطلع  مل حتقق ملن انت�سب 

�سيطر عليها منذ البدايات �سد وجذب وتنازع �سلطات..
تلكم هي "جمعية املتقاعدين بالريا�ض"..

وما حدث م�ساء الربعاء املا�سي الأول من دي�سمرب �ساهد 
على اأن اأمام اجلمعية طريق طويل لتبداأ يف حتقيق ر�سى 
 2019 اإبريل   15 يف  انتخابات  اآخر  بني  وما  املتقاعدين.. 
والأول من دي�سمرب 2021 ظلت جمعية متقاعدي الريا�ض 
الإدارة ذروتها  بلغت خالفات جمل�ض  اأن  اإىل  �سبه م�سلولة 
ويرفعان  التــهــامــات  يــتــبــادلن  ظــال  فريقني  اإىل  منق�سمًا 
التدخل  الأخــرية  قــررت  اأن  اإىل  املعنية  للوزارة  ال�سكاوى 
واأ�سدرت قرارًا ب�سرورة  عقد جمعية عمومية غري عادية 
منا�سب  توزيع  اإعـــادة  على  رف�سها(  )اأو  موافقتها  لأخــذ 
م�ساء  عادية  غري  جمعية  ُعــِقــدت  وفعاًل  الإدارة..  جمل�ض 
الأ�سوات،  فيه  ارتفعت  م�سحوٍن  جٍو  يف  املا�سي  الربعاء 
و�ُسدت فيه الأع�ساب لتاأتي النفراجة عندما ا�سطر رئي�ض 
اجلمعية لتقدمي ا�ستقالته اأثناء انعقاد اجلمعية.. تعالت اإثر 
انزاحت  قد  كبرية  عقبة  اأن  كثريون  و�سُعر  التهليالت  ذلك 
مت  حيث  بالفعل  مت  ما  وهــو  املنا�سب  توزيع  اإعـــادة  اأمــام 
جديد  واأمــني  جديد  نائب  واختيار  رئي�سًا  النائب  تن�سيب 
اأن املتبقي من  للمال.. هلل كثريون و�سفقوا وهم يعلمون 
فهل  فقط..  �سهرًا  ع�سر  اأربعة  قرابة  الإدارة  جمل�ض  فرتة 
هذه املدة كافية لإعادة ترتيب اأو�ساع، اأو ترميم اأوجاع، اأو 

تفكري فيما �ساع.. 
لالهتمام  البداية  يف  اأن�سئت  التي  املتقاعدين  جمعية  اإن 
اقت�سادية،  �سحية،  اجتماعية،  عديدة:  نواح  من  باملتقاعد 
 18 بعد  التعهدات  هذه  بتنفيذ  مطالبة  ترفيهية،  حقوقية، 
عامًا ذهبت �سدى بني �سد وجذب وتنازع، وتكتالت ل تهدف 
�سيء  ل  عامًا،   18 فبعد  جديدة..  اإدارة  كل  لإ�سقاط  �سوى 

ملمو�سًا حققته جمعية متقاعدي الريا�ض للمتقاعد..!!
هل حتقق له تاأمني �سحي؟ هل حتققت له عالوة �سنوية؟ هل 
وامل�ست�سفيات  للم�سحات  مراجعته  يف  اأولوية  له  حتققت 
تخفي�ض معترب  له  امل�سالح احلكومية؟ هل حتقق  ودوائــر 
يف و�سائل النقل واملوا�سالت؟ هل �سعت جمعية املتقاعدين 
من  بها  يعتز  �سفة  التقاعد  �سفة  جلعل  املعنية  اجلهات  مع 
و�سل اإليها ويفتخر؟ هل لبطاقة متقاعد قوة وهيبة وتقدير 

يفتخر به من يحملها؟.

أم الجمعيات
اإبراهــيم العقــيلي

@ogaily_wass

حممد لويفي اجلهني 

lewefe@hotmail.com

يعد ال�سفر  رحلة  ممتعة يف هذه احلياة وخا�سة بعد �سهولة 
وراحة اأدواته  وو�سائله وغالًبا يرتك  اأثًرا اإيجابيا ويو�سع 
الآفاق والثقافات والأفكار والتعامل ويغري كثريًا من اأمناط 
العادات والتقاليد والعتقادات. وهذا ما حدث يل يف رحلة 
�سفر وق�سة مقال وذلك عندما  �سعدت الطائرة لرحلة �سفر 
اأمناطًا من  ت�ستغرق  �ساعات بالطائرة واأثناء ذلك �ساهدت 
يف  وا�ستمريت  والألـــوان   والأ�سكال  والتقاليد   الــعــادات 
ال�سرتاتو�سفري  طبقة  اىل  �سعدت  حتى  والتاأمل   التفكري 
الرياح  الطائرات بعيدا عن  حيث املكان املف�سل خلط �سري 
اأخذين  ذلك  واأثناء  الهوائية  واملطبات  اجلــوي  وال�سغط 
ح�سب  يــوجــد  مــا  فــاأ�ــســاهــد  الــطــائــرة  كــامــريا  اإىل  التفكري 
الطائرة وامامها وميينها و�سمالها  ا�سفل  لها  يف  توجيهي 
امل�سافة  لك  تقرب  التي  احلديثة  التقنية  بهذه  فا�ستمتعت 
مب�ساهدات خيالية اأحياًنا مع ال�سحب الرتاكمية  وفوق هام 
باأنواعها  واجلبال  والقرى  املدن  ا�ساهد  واحيانا  ال�سحب 
يف  وكل  و�سيارات  والب�سر  والبحار   والأنهار  والأ�سجار 
الله  �سبحان  نف�سي  يف  فقلت  ويفكر،  ويعي�ض  ي�سري  عامله 
عبادة  الله  خملوقات  يف  والتفكر  والتفكري  الــتــاأمــل  هــذا 
التي  العبادات  اأجــّل  من  وتعد  عظيم   اأجــرهــا  ولكن  �سهلة 
يغفل عنها الكثري،  بل هي من اأوائل العبادات التي اتخذها 
النبوية  البعثة  قبل  الله عليه و�سلم حتى  نبينا حممد �سل 
والله  �سبحانه عز وجل اأمرنا بالتفكر يف خملوقاته.  وهذا 
اخلالق  عظمة  يف  عليا  مراحل  اىل  ينقلنا  والتفكر  التفكري 
وامل�سببات  والأ�سباب  ال�سرار   من  الكثري  اىل  بها  ون�سل 
لنا  ويجيب  ..؟  ملاذا  من  الكثري  لنا  ويحل  والتعلم   والعلم 
عن العديد من ال�سئلة التي تو�سلنا اىل الإميان الكامل على 
علم بوحدانية الله اخلالق الباري امل�سور الذي خلق ف�سوى 
وقدر فهدى ف�سبحانه تعاىل .. كل ذلك يحدث فقط يف عبادة 
�سهلة وهي عبادة التفكري  والتفكر والتاأمل  يف خملوقاته 

�سبحانه.
العبادة  هــذه  اأخـــذت  الــرحــلــة  وانــتــهــاء  ال�سفر  هــذا   وبــعــد 
عادة فاإذا طلعت الربية تاأملت يف خملوقاته مما  خلق يف 
البحر وما  تاأملت يف  البحر  الأر�ض واإذا طلعت  ت�ساري�ض 
�سبحان  فــرددت  وكثرية  وغريبة  عجيبة  خملوقات  من  فيه 

الله  بديع ال�سموات والأر�ض.

عبادة سهلة

@naifalbrgani

نبضات مترجمة
النب�شة الأوىل

امل�ستحيل  اأبـــذل  ب�سغف  حبك  ع�ض 
واملحافظة  حتقيقه  اأجل  من  وحارب 
جي�سها  ـــــت  اأن مــعــركــة  هــــذه  ــيــه  عــل

و�سالحها وقائدها.
النب�شة الثانية

اللحظات الأوىل جمرد تغليف حاول 
املغلف  للمنتج  �ــســريــعــًا  تــ�ــســل  اأن 

لت�سطيع اأن حتكم على جودته.
النب�شة الثالثة

جتـــاربـــك الــ�ــســابــقــة �ــســعــهــا جــانــبــًا 
خمتلفة  وجــودة  م�سنع  منتج  فلكل 

وظروف زمان ومكان.
النب�شة الرابعة

هناك بريق تراه بعيدًا لبد اأن ت�سل 

جنوم  فهناك  وجـــوده  مــن  للتاأكد  لــه 
اختفت لكن �سوءها الآن و�سلك.

النب�شة اخلام�شة
حتاول  ل  ينتجها  من  اأنــت  نب�ساتك 
ــتــريادهــا فــكــل مــاهــو مــعــرو�ــض  ا�ــس

انتهت �سالحيته.
النب�شة ال�شاد�شة

لكل نب�سة قيمة ل تهدرها يف الهواء 
التقط تلك الإ�سارة وانطلق.
النب�شة ال�شابعة

اإجعل  كرث  والعابثون  ف�سيح  الكون 
ال�ست�سعار  و�سع  يف  دائما  رادارك  

التنبوؤي.
النب�شة الثامنة

الـــغـــرية دلــيــل �ــســدق املــ�ــســاعــر فال 

حتولها ل�سك يقطع الطرق عليك.
النب�شة التا�شعة 

ف�سدقها  حقيقة  الأرواح  انـــدمـــاج 
مراحل  اأعلى  لأنها  ب�سعادة  وع�سها 

احلب.
النب�شة العا�شرة

تاأكد اأنك ت�ستحق الكثري واأن خزائن 
الله فيها الكثري فاطلبه باإحلاح.

لقطة ختام
خالل  مــن  ترجمتها  مت  نب�سات  تلك 
من  كبري  كم  وهناك  وكلمات  اأحــرف 
القلب  حبي�سة  زالـــت  مــا  النب�سات 
والعي�ض  لــالنــطــالق  فــر�ــســة  تنتظر 
وطنها  ي�سكن  اآخــر  وطــن  داخــل  يف 

الأ�سلي. 

نايف جابر الربقاين 

انفعال النفس

@fatimah_nahar

فاطمة نهار يو�شف

�سعوره  جتعل  بالفرد  متر  التي  املتقلبة  النف�سية  احلــالت  ان 
قوة  ب�سبب  ويكون  وعدمه  النف�سي  ال�ستقرار  بني  متاأرجحًا 
قوية  ا�ستجابته  كانت  فكلما  املحيطة  للموؤثرات  الفرد  ا�ستجابة 
كلما كان انفعاله �سديدًا ح�سب املوقف الذي مير به �سواء كان ذا 

طابع حزين او غا�سب او �سعيد او حتى حمبط. 
ان هذه النفعالت الب�سيطة التي جتتاحنا يف كل يوم لها دور 
له دورًا كبريًا  لها  تلقينا  اذا  الذاتي  ال�ستقرار  كبري يف حتقيق 
يف مدى تاأثريها علينا من عدمه ولذلك فاإن قاعدة النفعال "اذا 

قابلنا ُكل ُمثري بانفعال قوي فاإن قوة التزان تتبد هدرًا". 
واملــثــريات  الحـــداث  مــع  التعامل  يف  طريقتنا  تكون  ان  يجب 
متزنة حتى ل نفقد طاقتنا قبل ان جند احللول للمواقف، ودائما 
ما يجعل ا�ستجابتنا للمثريات معقدة نوعا ما، اننا نفقد ال�سغف 

يف املوا�سلة او التكيف ب�سبب الدوافع ال�سعورية الذاتية. 
نكت�سب  يجعلنا  النفعال  على  ال�سيطرة  على  الــقــدرة  عــدم  ان 
يوؤثر  ــه  ان وكــمــا  لأنف�سنا  لنختارها  نكن  مل  �سلوكية  مظاهر 

اتخاذ  يف  ومت�سرعًا  مندفعًا  الفرد  يجعل  اذ  اأي�سًا  تفكرينا  على 
با�ستمرار  املنفعل  ي�سيب  عليها لحقًا وقد  يندم  التي  القرارات 

حالة من العزلة ل�سعوره باأنه غري مرغوب فيه مبجتمعه. 
نكون  قد  وا�سح  ب�سكل  النف�سية  �سحتنا  على  النفعالت  توؤثر 
امل�ستمرة  احلـــزن  وحـــالت  بــالكــتــئــاب  لــالإ�ــســابــة  عر�سة  اكــرث 
فعل  كل  ان  ب�سبب  ذلك  وكل  للحياة  القامتة  الرمادية  والروؤية 
له ردة فعل فبقوة ا�ستجابتنا لالنفعالت تقا�ض قوة الثر الذي 

�سيرتتب علينا عك�سيًا. 
ان التزان يف تعاطي انفعال النف�ض يعطي النف�ض ثباتًا وكذلك 
بكل  املحيطة  الأ�سياء  مع  والتعامل  احلياة  ل�ستمرارية  وقــودًا 
لنا  حقق  التــزان  لن  ومثابرا  متطلعًا  منا  الفرد  يجعل  مرونة 
لنا  وحــدد  اأي�سًا  املــهــارات  و�سقل  وجتـــاوزه  املوقف  ا�ستقبال 
الذي مررنا به، فلنحافظ على قوة  �سلبيات وايجابيات املوقف 
التزان وطاقة التفكري وا�ستغالل كل مواطن القوة فيما يحقق 

لنا ال�سمود وال�سعود نحو الف�سل.

د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري
@J_alnahari
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تعاون بين أرامكو وشركات فرنسية

استكشاف فرص االستثمار في مركبات الهيدروجين 
الظهران - البالد

ــركــة الـــزيـــت الــعــربــيــة  اأعــلــنــت �ــس
ال�سعودية "اأرامكو ال�سعودية" عن 
توقيع خم�س اتفاقيات مع �سركات 
اتفاقية  ت�سمل  رائـــــدة،  فرن�سية 
ل�ــســتــكــ�ــســاف فــر�ــس الأعـــمـــال يف 
بالهيدروجني  تعمل  التي  املركبات 
مــع �ــســركــة جــو�ــســني، الـــرائـــدة يف 

حلول النقل النظيفة والذكية.
ــــَعــــت التـــفـــاقـــيـــات خــال  وقــــد ُوقِّ
وزارة  نظمتها  التي  العمل  ور�ــس 
ل�ستك�ساف  جــدة  يف  ال�ستثمار 
ــلــ�ــســركــات  ـــر�ـــس ال�ـــســـتـــثـــمـــار ل ف
بح�سور  املــمــلــكــة،  يف  الفرن�سية 
خالد  املهند�س  ال�ستثمار  وزيـــر 
والــوزيــر  الــفــالــح،  عبدالعزيز  بــن 
املـــفـــو�ـــس لـــلـــتـــجـــارة اخلـــارجـــيـــة 
واجلاذبية القت�سادية يف فرن�سا، 
فــرانــك ريــ�ــســر، ورئــيــ�ــس اأرامــكــو 

الـــ�ـــســـعـــوديـــة وكـــبـــر الإداريــــــــني 
التنفيذيني املهند�س اأمني بن ح�سن 
النا�سر وعدد من م�سوؤويل ال�سركة 

وروؤ�ساء ال�سركات الفرن�سية.
اإن عاقة   ، النا�سر   وقال املهند�س 
اأرامكو ال�سعودية مع قطاع الأعمال 
قوية  تـــزال  ول  كــانــت  الــفــرنــ�ــســي 
ا من املجالت  وت�سمل نطاًقا عري�سً
كـــاأعـــمـــال الــتــكــريــر والــتــ�ــســويــق 
والكيميائيات والأبحاث والتطوير 
ومـــن اأبـــرزهـــا مــ�ــســفــاة �ــســاتــورب 
يف اجلـــبـــيـــل، و�ـــســـركـــة حمــطــات 
وكاهما  بالتجزئة  الــوقــود  بــيــع 
بالتعاون مع �سركة توتال اإنرجيز 
العديد  اإىل  بالإ�سافة  الفرن�سية، 
املعروفة  الفرن�سية  ال�سركات  من 
بريادتها العاملية و�سمعتها املتميزة 
،اإْذ متلك اأرامكو ال�سعودية عاقات 
ال�سركات  قوية مع العديد من هذه 

ــلــمــربجــر،  الــفــرنــ�ــســيــة مـــثـــل �ــس
و�سركة  واأيــرلــيــكــويــد،  وتكنيب، 
الكهرباء،  قطاع  يف  الرائدة  اإجني 

ومعهد اأبحاث البرول الفرن�سي.
من   500 نحو  هنالك  اأن  واأو�ــســح 
مقدمي  مــن   90 وقــرابــة  امل�سّنعني 
املعتمدين  الــفــرنــ�ــســيــني  اخلـــدمـــات 
مل�ستقبل  تطلعنا  واإذا  ال�سركة،  لدى 
الــ�ــســراكــة فــهــنــاك جمـــال كــبــر جــًدا 
لــلــتــعــاون يف جمــــال ال�ــســتــدامــة 
ـــيـــدروجـــني  ـــه ـــل ال والـــتـــقـــنـــيـــة مـــث
املجالت  فهذه  الكربون  واحتجاز 
لها مردود مبا�سر على اأهداف خف�س 
وحتقيق  الــكــربــونــيــة  النــبــعــاثــات 
احلياد ال�سفري، ونعمل مع اجلهات 
يف  ا�ستثماراتها  لتعزيز  الفرن�سية 
يف  املحلي  املحتوى  ورفــع  اململكة 
مع  يتوافق  مبا  واخلــدمــات  ال�سلع 

روؤية 2030.

اتفاقية بين "الصناعات العسكرية" وإيرباص

مشروع سعودي رائد للصيانة وخدمات الطيران العسكري

تصحيح التستر التجاري .. الفرصة قائمة
جدة- يا�سر بن يو�سف

حث الربنامج الوطني ملكافحة الت�سر 
التجاري، املن�ساآت املخالفة، للم�سارعة 
املهلة  انتهاء  قبل  اأو�ساعها  بت�سحيح 
الربنامج  ودعا  املقبل.  فرباير   16 يف 
ــفــرة  ال مـــزايـــا  مـــن  ال�ـــســـتـــفـــادة  اإىل 
اإلــكــرونــيــا  ــتــقــدمي  وال الت�سحيحية 
اإىل  لفتا  التجارة،  وزارة  موقع  عرب 
�ست�سل  للنظام  املخالفني  عقوبات  اأن 
�سنوات،   5 ال�سجن  اإىل  للوائح  وفقًا 

والغرامة اإىل خم�سة مايني ريال.
الغرفة  رئي�س  نائب  طالب  جهته،  من 
جلنة  رئي�س  املكرمة،  مبكة  التجارية 
بن  نــايــف  بالغرفة  الــتــجــاري  الت�سر 

مــ�ــســعــل الــــزايــــدي، جــمــيــع املــنــ�ــســاآت 
املـــخـــالـــفـــة لـــا�ـــســـتـــفـــادة مــــن الـــفـــرة 
خا�سة  املهلة،  انتهاء  قبل  الت�سحيحة 
ال�سنوية  اليــــــرادات  تخفي�س  بــعــد 

ملن رغب  ريــال  مليون   2 مبلغ  اإىل 
بـــالـــتـــ�ـــســـحـــيـــح بــخــيــار 

م�ستثمر اأجنبي.
الـــفـــرق   وتـــــقـــــوم 
ــــــــة  ــــــــي ــــــــاب ــــــــرق ال
ـــــوزارة الــتــجــارة  ل
بــــجــــولت مــكــثــفــة 

عـــلـــى املـــنـــ�ـــســـاآت 
التجارية ومنافذ 
كــافــة  يف  ــع  ــي ــب ال

التزامها  مــن  للتحقق  اململكة  مناطق 
بنظام مكافحة الت�سر.

ـــــوزارة اأكـــر مــن 27 األــف  ــفــذت ال ون
التجارية  املن�ساآت  على  رقابية  جولة 
بداية  منذ  اململكة  مناطق  جميع  يف 
نهاية  وحــتــى   2021 ــعــام  ال
�سهر اأكتوبر، وخال الفرة 
ــــوزارة  ــت ال ــا احــال ــه ذات
اإىل  ت�سر  ق�سية   753

النيابة العامة.
اأعلنت  الــوزارة  وكانت 
متابعتها  مـــوؤخـــرا 
بــــاهــــتــــمــــام لــكــل 
مـــــــا يــــــطــــــرح عـــن 

الــتــجــاري  ال�سجل  �سطب  اإجــــــراءات 
مع  وتعمل  التجاري،  الن�ساط  واإنهاء 
على  ال�سريكة  احلكومية  اجلهات  كافة 
تطوير الإجراءات وحت�سينها ، موؤكدة 
الأعــمــال  قــطــاع  خــدمــة  عــلــى  حر�سها 

بي�سر و�سهولة. 
الــربنــامــج  اأن  اإىل  الإ�ــــســــارة  جتـــدر   
مرحلة  د�سن  الت�سر  ملكافحة  الوطني 
امل�سرك  الــرقــابــي  العمل  مــن  جــديــدة 
رقابية  جهة   20 ا�ستعانة  على  تعتمد 
وحتليل  ال�سطناعي  الذكاء  بتقنيات 
ال�ستباه  لر�سد  واملعلومات  البيانات 
املخالفني  و�ــســبــط  الــتــ�ــســر  ــحــالت  ب

واإيقاع العقوبات النظامية عليهم.

جدة- البالد
لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  وقــعــت 
الوطني  ال�سريك   ،SAMI الع�سكرية 
الـــرائـــد يف جمـــال تــوطــني الــ�ــســنــاعــات 
اإيربا�س  �سركة  مع  اتفاقية  الع�سكرية، 
ــروع مــ�ــســرك يف جمــال  ــس ــ� لــتــطــويــر م
والَعمرة  والإ�ساح  وال�سيانة  اخلدمات 

يف قطاع الطران الع�سكري.
الرئي�س  قبل  مــن  التفاقية  توقيع  ومت 
لل�سناعات  ال�سعودية  لل�سركة  التنفيذي 
املجيد  عبد  بن  وليد  املهند�س  الع�سكرية 
التنفيذية  الــلــجــنــة  وعــ�ــســو  اأبـــوخـــالـــد 
حيث  اإيــفــن،  برونو  اإيربا�س  ملجموعة 
مبا  الإغـــاق  ل�سروط  التفاقية  تخ�سع 
من  الحتكار  مكافحة  ت�ساريح  ذلــك  يف 

ال�سلطات ذات ال�سلة.
ال�سركة  اإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  وقــــال   
ــ�ــســعــوديــة لــلــ�ــســنــاعــات الــعــ�ــســكــريــة،  ال
توقيع  اإن   ، اخلــطــيــب  عقيل  بــن  اأحــمــد 
م�سرتنا  مهمًا يف  اإجنــازًا  يعد  التفاقية 
جمال  يف  ال�سركة  مكانة  لتعزيز  الرائدة 
امل�ستويني  على  الع�سكرية  ال�سناعات 
هذه  تتما�سى  كما  والإقــلــيــمــي،  املحلي 
�سركة  روؤية  مع  الإ�سراتيجية  ال�سراكة 
 25 اأف�سل  �سمن  ت�سبح  باأن   SAMI
م�ستوى  على  ع�سكرية  �سناعات  �سركة 
الــعــامل، ومــع هــدف روؤيــة اململكة 2030 
اأكــــر مـــن 50% مـــن الإنـــفـــاق  ــتــوطــني  ل

الع�سكري للمملكة بحلول عام 2030".
ــه، قــــال املــهــنــد�ــس ولـــيـــد بن  مـــن جــهــت

عبداملجيد اأبو خالد: "ت�سعدنا ال�سراكة 
مع �سركة اإيربا�س لإطاق هذا امل�سروع 
�سيحقق  اأنه  املوؤكد  من  الذي  امل�سرك، 
الوا�سعة  اإيربا�س  ال�ستفادة من خربة 
النمو  �سمان  بهدف  الرائدة  وقدراتها 
الــ�ــســريــع يف قــطــاع خــدمــات الــطــران 
جانب  واإىل  املــمــلــكــة،  يف  الــعــ�ــســكــري 
واخلــربات  التقنية  نقل  عجلة  ت�سريع 
التفاقية  هـــذه  �ست�سهم  املــمــلــكــة،  اإىل 
املحلية  الإمــــــداد  �سل�سلة  تــعــزيــز  يف 
لقطاع  الذاتي  الكتفاء  حتقيق  و�سمان 

ال�سناعات الع�سكرية الوطني".
ــر الــرئــيــ�ــســي لــلــمــ�ــســروع يف  ــق ــع امل ــق وي
قاعدة  يف  التواجد  بع�س  مع  الريا�س 
�سلطان اجلوية يف اخلرج، ومن  الأمر 
امل�سروع خال  اأن ينطلق ن�ساط  املتوقع 
رهنًا  وذلك   ،2022 عام  من  الأول  الربع 

من  الإلزامية  املوافقات  على  باحل�سول 
هيئات املناف�سة والتنظيم.

لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  و�ستمتلك 
اأ�سهم  مــن   %  51 ن�سبته  مــا  الع�سكرية 
اإيربا�س ح�سة  بينما �ستمتلك  امل�سروع، 

49 % من الأ�سهم.
 �سل�سلة الإمداد

بناء  على  امل�سرك  املــ�ــســروع  �سرتكز   
الطران  خلدمات  وم�ستدام  قوي  قطاع 
�سيعزز  كما  حملية،  ـــدرات  وق ب�سواعد 
�سل�سلة الإمداد املحلية �سمن هذا القطاع.
يف  حمــوريــًا  دورًا  املــ�ــســروع  و�سيلعب 
الع�سكرية  الــ�ــســنــاعــات  قــطــاع  تــطــويــر 
الذاتي  الكتفاء  لتحقيق  املحلية كخطوة 
واإيــجــاد  الــ�ــســعــوديــة،  الــدفــاع  ملنظومة 
ودفع  الوطنية،  للكفاءات  العمل  فر�س 
مع  متا�سيًا  القت�سادية  التنمية  عجلة 

م�ستهدفات روؤية اململكة 2030.
وخــدمــات  حــلــول  الــبــدايــة  يف  و�ستخدم 
ــعــًا من  ــس ــروع املــ�ــســرك طــيــفــًا وا� ــس ــ� امل
الع�سكرية  اإيــربــا�ــس  طــائــرات  اأ�ــســطــول 
الوقود  ناقلة  وتت�سّمن  الأجنحة،  ثابتة 
تي"  تي  اآر  اإم   330 "اإيه  املهام  متعددة 
"�سي- وطـــائـــرة   MRTT  A330
مع   ،C295 البحرية  للدوريات   "295
اأخرى  من�سات  لت�سمل  التو�سع  اإمكانية 

م�ستقبًا.
ــســرك يف  ــ� كــمــا �ــســيــ�ــســهــم املـــ�ـــســـروع امل
وحت�سني  الت�سغيلي،  ال�ستعداد  تعزيز 
�سل�سلة  ودعـــم  اللوج�ستية،  اخلــدمــات 
الإمداد، وتعزيز اأن�سطة الت�سميم املحلي 
العتماد على  القدرات، وتقليل  وتطوير 
الدعم الهند�سي اخلارجي �سمن منظومة 

ال�سناعات الع�سكرية يف اململكة.

 بناء قطاع قوي ومستدام 
بسواعد وقدرات محلية

 مليارا أصول 
الصناديق االستثمارية

الفلل تتصدر التمويالت المصرفية لألفراد

جدة - البالد
العامة  ال�ستثمار  اأ�سول �سناديق  قيم  ارتفعت 
واخلا�سة بن�سبة قدرها 2 % خال الربع الثالث 
2021 مقارنة بنهاية الربع الثاين 2021، ليبلغ 

اإجمايل قيم اأ�سولها 526.1 مليار ريال.
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  هيئة  تقرير  وح�سب 
ال�سناديق  عــدد  ارتــفــع   ،2021 الثالث  للربع 
�سندوقا   727 اإىل  الفرة  خــال  ال�ستثمارية 
مقارنة بـ723 �سندوقًا يف الربع الثاين 2021، 
�سندوقًا  و473  عــامــا،  �ــســنــدوقــا   254 منها 

خا�سًا.
هيئة  بح�سب  ال�ستثماري  ال�سندوق  وي�ستمل 
الأوراق  مــن  عــلــى جمــمــوعــة  املــالــيــة  الــ�ــســوق 
حمــددة  ومعاير  لأ�س�س  وفــقــًا  ُتختار  املالية 
وت�سم  ال�ستثمارية  ال�سندوق  اأهــداف  حتقق 

ال�سناديق العامة وال�سناديق اخلا�سة.
ن اأرباح ال�سناديق ال�ستثمارية عادًة من  وتتكَوّ
عن  الناجتة  ــاح  الأرب اأي  الراأ�سمالية؛  ــاح  الأرب
حت�سن اأو تغر اأ�سعار الأوراق املالية امل�ستثمر 
وجدت  اإن  التوزيعات  اأربـــاح  اإىل  اإ�سافة  بها 

لاأوراق املالية.
اأ�ــســول  قــيــم  ارتــفــعــت  الــهــيــئــة،  لتقرير  ووفــقــا 
ال�سناديق اخلا�سة )�سناديق ا�ستثمار موؤ�س�سة 
والتي  عــامــة(،  �سناديق  تكون  ول  اململكة  يف 
اأ�ــســول  قــيــم  اإجـــمـــايل  مــن   %  54 نــحــو  ت�سكل 

مليار   286.3 لتبلغ   ،%   4 بن�سبة  ال�سناديق، 
ريال.

بينما انخف�ست قيم اأ�سول �سناديق ال�ستثمار 
طرحًا  وحداتها  ُتطرح  التي  )ال�سناديق  العامة 
 239.8 لتبلغ  الفرة،  خــال   %1 بن�سبة  عاما( 

مليار ريال.
ال�ستثمار  �سناديق  يف  امل�سركني  عــدد  وبلغ 
نحو  الثالث  الربع  خــال  واخلا�سة(  )العامة 
األف   408.4 من  مرتفعًا  م�سرك،  األف   453.2

م�سرك بنهاية الربع الثاين .
ال�سناديق،  بهذه  ال�ستثمار  نوع  يخ�س  وفيما 
واأدوات  النقد  اأ�ــســواق  اأ�سول  قيم  �سكلت  فقد 
من   %85 ن�سبته  مــا  الأ�سهم  و�سناديق  الــديــن 
بنحو  العامة،  ال�سناديق  اأ�سول  قيم  اإجمايل 
ريــال  مــلــيــار  و31.72  ريـــال  مــلــيــار   145.02

و26.42 مليار ريال على التوايل.
ال�ستثمار  �سناديق  يف  امل�سركني  عــدد  وبلغ 
 2021 الثالث  الربع  خال  واخلا�سة(  )العامة 
مرتفعًا من 408.4  م�سرك،  األف  نحو 453.2 

األف م�سرك بنهاية الربع الثاين 2021.
قيم  �سكلت  اخلــا�ــســة،  لل�سناديق  وبالن�سبة 
العقارية  وال�سناديق  الأ�سهم  �سناديق  اأ�سول 
ال�سناديق  اأ�سول  اإجمايل  من   %  91 ن�سبته  ما 
و89.1  ــال  ري مليار   170.2 بقيمة  اخلا�سة، 

مليار ريال على التوايل.

الريا�س - البالد
على  ال�سكنية  للفلل  املقدم  التمويل  ا�ستحوذ   
من  املقدم  التمويل  اإجمايل  من  الأكــرب  احل�سة 
البنوك لاأفراد خال اأكتوبر بقيمة 9.15 مليار 
ريال وبن�سبة 78%، وجاءت ال�سقق ال�سكنية يف 
الثانية بـ2.27 مليار ريال ثم الأرا�سي  املرتبة 
بـ376 مليون ريال ، بح�سب البيانات ال�سادرة 

عن البنك املركزي ال�سعودي "�ساما". 
اجلديد  ال�سكني  العقاري  التمويل  حجم  وبلغ   
املقدم لاأفراد من امل�سارف 11.79 مليار ريال 
ب�سهر  ومقارنة   ، املا�سي  اأكتوبر  �سهر  خــال 
التمويل  قــيــمــة  انــخــفــ�ــســت   ،2021 �سبتمرب 
مليون   465 بنحو  اجلديد  ال�سكني  العقاري 
اإجــمــايل  بلغ  "�ساما"،  لبيانات  ووفــقــا  ريـــال، 

اإبرامها بني امل�سارف والأفراد  التي مت  العقود 
عقد،  األــــف   23.9 نــحــو  اأكــتــوبــر  �ــســهــر  خـــال 
العام  الفرة من  نف�س  قدره 6% عن  بانخفا�س 

املا�سي.
 وكان التمويل العقاري ال�سكني اجلديد املقدم 
خال  ارتفاعا  �سهد  قد   ، امل�سارف  من  لــاأفــراد 
بن�سبة  ريال  مليار   12.99 اإىل  اأغ�سط�س  �سهر 

32% مقارنة بنف�س الفرة من عام 2020.
لـلفلل ال�سكنية  واأي�سا ا�ستحوذ التمويل املقدم 
التمويل املقدم  اإجمايل  على احل�سة الأكرب من 
بقيمة  املــا�ــســي  اأغ�سط�س  خـــال  الــبــنــوك  مــن 
وجــاءت   ،%78 وبن�سبة  ريـــال  مليار   10.12
ال�سقق ال�سكنية يف املرتبة الثانية بـ2.36 مليار 

ريال ثم الأرا�سي بـ510 مايني ريال.
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طرابل�س - البالد
املفو�سية  ملوقف  ليبيا  يف  ترقب  ي�سود  بينما 
اإعــادة  الق�ساء  ــرار  ق اإزاء  لالنتخابات،  العليا 
ال�سباق  اإىل  ــقــذايف  ال ــالم  ــس الإ� �سيف  املــر�ــســح 
الأولــيــة  القائمة  مــن  ا�ستبعاده  بعد  الرئا�سي، 
وما  الرت�سح،  �سروط  توفر  لعدم  للمرت�سحني، 
من  لإخــراجــه  احلكم  هــذا  يف  �ستطعن  كانت  اإذا 
يف  نائبًا   72 طالب  تر�سحه،  �ستقبل  اأم  جديد 
)الثــنــني(،  الــيــوم  طــارئــة  بعقد جل�سة  الــربملــان 
لإنقاذ العملية النتخابية اجلارية من التدخالت 
اخلارجية وجتاوز القانون، وحماولت التاأثري 

على قرارات الق�ساء.
يتابعون  اإنهم  اأم�س،  لهم  بيان  النواب يف  وقال 
وعدم  النتخابية  للعملية  ال�سلبية  التطورات 
ــون واللـــتـــفـــاف عــلــيــه، مــ�ــســدديــن  ــان ــق تــنــفــيــذ ال
العليا  املفو�سية  رئي�س  ح�سور  �ــســرورة  على 
ــات الأمــنــيــة  ــ�ــس لــالنــتــخــابــات وممــثــلــي املــوؤ�ــس
النتخابية  العملية  على  امل�سرفة  والق�سائية 
حمذرين  للم�ساءلة،  وخ�سوعهم  اجلل�سة  هــذه 
من اإعالن القائمة النهائية للمر�سحني قبل انتهاء 
الو�سع  تقييم  للربملان  ليت�سنى  امل�ساءلة،  جل�سة 
العملية النتخابية و�سمان  اإنقاذ  ودرا�سة �سبل 
اإجرائها يف موعدها ويف بيئة اأمنية و�سيا�سية 
موؤكدين  الــ�ــســادرة،  للت�سريعات  وفقًا  منا�سبة 
ونزيهة  حرة  قانونية  انتخابات  لإجــراء  دعمهم 
اأو و�سع خارطة طريق جديدة  وذات م�سداقية 
الإحــدى  وتعديالته  الد�ستوري  الإعـــالن  وفــق 

ع�سر.
اإىل  الطريق  يـــزال  ل  فيما  املــوقــف،  هــذا  يــاأتــي 
ليبيا،  يف  باملخاطر  حمفوفًا  القــرتاع  �سناديق 
النتخابات  موعد  على  اأ�سابيع   3 من  اأقــل  قبل 
يــزداد  كما  اجلــــاري،  دي�سمرب   24 يف  املــقــررة 
اخلالفات  وتت�ساعد  والأمني  ال�سيا�سي  التوتر 
اأهلية  املتناف�سة حول  املع�سكرات  القانونية بني 
يف  ي�سككون  الــكــثــريون  جعل  مــا  املرت�سحني، 

احتمالية اإجرائها يف هذا املوعد.

اخلرطوم - البالد
كــ�ــســف رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــ�ــســيــادة النــتــقــايل، وقــائــد 
اجلي�س، عبد الفتاح الربهان عن ميثاق �سيا�سي جديد 
بني القوى الفاعلة، قيد الإعداد يف ال�سودان، مو�سحا 

اأن هذا امليثاق مفتوح لكل القوى ال�سيا�سية واملدنية.
ومل ي�سبعد الربهان، اأم�س )الأحد(، تر�سح اأي من قوى 
املزمع  النتخابات  يف  الع�سكريني،  با�ستثناء  الثورة، 
عقدها م�ستقبال يف البالد، م�سريا اإىل اأن اتفاق جوبا 
امل�ساركة  بخ�سو�س  ا�ستثناء  الأطــراف  بع�س  اأعطى 
اإ�سارة  يف  ال�سلطة،  واأجــهــزة  املقبلة  النتخابات  يف 

للحركات امل�سلحة.
واأعلن الربهان، وفقا لوكالة "فران�س بر�س"، اأّن هناك 
الدويل  املجتمع  بدعم  تّت�سل  اإيجابّية"  "موؤ�ّسرات 
ال�سيا�سّية  القوى  جميع  اأّن  موؤّكدا  للخرطوم،  جمّددا 
اأنه  اإل   ،2023 انتخابات  يف  الرت�سح  من  �ستتمّكن 
ا�ستبعاد احلزب احلاكم يف  اإىل  عينه  الوقت  لفت يف 

الب�سري،  عمر  املعزول  الرئي�س  نظام  عهد 
مــعــا حــتــى ل  نــعــمــل  "�سوف  قــائــال 

جزءا  الوطنى  املــوؤمتــر  يكون 
باأية  النتقالية  املرحلة  من 

ال�سور".  مـــن  �ـــســـورة 
"املجتمع  اإن  وقـــــال 

ـــــــــدويل، مبــــا فــيــه  ال
الحتـــاد الإفــريــقــي، 
مـــا  اإىل  يــــنــــظــــر 
الأيام  يف  �سيحدث 
واأ�ساف:  املقبلة". 

هناك  اأن  اأظــن  "اأنا 
اإيجابية  مــوؤ�ــســرات 

�ستعود  الأمـــــور  بــــاأن 
قريبًا اإىل ما كانت عليه. 

اإىل  الأمــور  �سيعيد  بالتاأكيد  املدنية  احلكومة  ت�سكيل 
ن�سابها".

بتحقيق  ملتزم  الــ�ــســودان  اأن  اإىل  الــربهــان  ــار  ــس واأ�
اجلنائية  املحكمة  مع  تفاهمات  "لدينا  وقال:  العدالة، 
الدولية للمثول اأمام الق�ساء اأو اأمام املحكمة.. ونحن 

ملتزمون بتحقيق العدالة وحما�سبة املجرمني".
قائمة،  ال�سودان  �سرق  اأزمــة  تــزال  ل  ثانية،  جهة  من 
خ�سو�سًا بني قوى "م�سار �سرق ال�سودان" من جهة، 
حيث  ثانية،  جهة  مــن  البجا  نــظــارات  جمل�س  وبــني 
ال�سودان  �سرق  م�سار  اتفاق  باإلغاء  الأخــرية  تطالب 
الذي جاء �سمن اتفاق جوبا لل�سالم، بحجة ان�سواء 
�سخ�سيات وقبائل ترف�سها، اإل اأن القوى املوقعة على 
اتفاق م�سار �سرق ال�سودان وبعد �سمت طيلة الفرتة 
املا�سية، اأكدوا يف بيان لهم، رف�سهم امل�سا�س بالتفاق، 
مطالبني احلكومة ال�سودانية بتنفيذه فورًا. وجددت 
والعموديات  البجا  نظارات  مبجل�س  اعرتافها  عــدم 
بتوجيهات  بالعمل  اإيــــاه  متهمة  امل�ستقلة، 
لزعزعة  ال�سابق  النظام  وتعليمات 
ال�سودان،  �سرق  يف  ال�ستقرار 
غري  الت�سعيد  اأن  معتربة 
املــــــربر الــــــذي انــتــهــجــه 
البجا  نظارات  جمل�س 
يهدف  بــيــانــاتــه،  يف 
اأمــام  الباب  لإغــالق 
اأي حل ووفاق، كما 
جلنة  عــمــل  يف�سل 
ال�سيادي  املجل�س 
وذلك  الأزمـــة،  حلل 
لتوجيهات  تــنــفــيــذًا 
ـــظـــام  ـــن قــــــيــــــادات ال

ال�سابق.

جلسة طارئة لـ"نواب ليبيا" 
لحماية االنتخابات

عدن - البالد
)الأحــــد(،  اأمــ�ــس  احلــوثــي  ميلي�سيات  جـــددت 
مطلقة  اليمنية،  مــاأرب  حمافظة  على  هجماتها 
�سقط  املدينة،  �ساعة، جتاه  ثالث �سواريخ يف 
قوات  حققت  اأن  بعد  وذلــك  املطار،  يف  اإحداها 
تقدما  املا�سية  الأيــام  خالل  واملقاومة  اجلي�س 
مكبدة  ال�ــســرتاتــيــجــيــة،  املــحــافــظــة  كــبــريا يف 

امليلي�سيات خ�سائر كبرية.
وقال مدير اأمن ماأرب يحيى حميد، اإن ميلي�سيا 
جبهات  يف  ل�سغط  تــعــر�ــســت  كــلــمــا  ــي  احلــوث
القتال تقوم با�ستهداف املدنيني والنازحني يف 
ماأرب، مبينا اأن امليلي�سيا تتعر�س لهزائم كبرية 
الهجمات  لهذه  فلجاأت  اجلبهات،  خمتلف  على 
لتخفيف خ�سائرها واإبعاد الأنظار عن هزائمها 
هجمات  ت�سفر  مل  اأنــه  اإىل  م�سريا  املتالحقة، 

احلوثي ال�ساروخية عن اأية اإ�سابات.
املا�سية  الأيـــام  خــالل  التحالف  اأعــلــن  بـــدوره، 
تنفيذ ع�سرات ال�سربات والغارات اجلوية التي 
حماية  للميلي�سيات،  واآليات  مواقع  ا�ستهدفت 
اأعــرب  بينما  اليمنية،  املحافظة  يف  للمدنيني 
املبعوث الأممي اإىل اليمن، هان�س غروندبرغ، 
عن قلقه اأكرث من مرة ب�ساأن الت�سعيد الع�سكري 
احلوثي يف ماأرب وال�ساحل الغربي، حمذرًا من 

خماطر املزيد من الت�سعيد.
التخزين  مــواقــع  اأحـــد  تــدمــري  التحالف  واأكـــد 
قال  �سنعاء،  يف  والتموين  لالأ�سلحة  الرئي�سية 
لأ�سلحة احلوثيني حتت  تدمري خمــازن  اإنــه مت 

للجبهات،  الأر�س يف �سنعاء وخمازن متوين 
موؤكدا اتخاذ اإجراءات وقائية لتجنيب املدنيني 
والأعيان املدنية يف �سنعاء الأ�سرار اجلانبية.

وتوا�سل ميلي�سيا احلوثي النقالبية ت�سييقها 
على املدنيني، اإذ فر�ست جبايات حربية اإ�سافية 
واملديريات  اإب  حمافظة  مديريات  �سكان  على 

حتت  تـــزال  ول  ال�سالع  حمافظة  تتبع  الــتــي 
كل  على  ريــال  مليون  ن�سف  بلغت  �سيطرتها، 
ف�سلت  اأن  بعد  هــذه اخلــطــوة  اأ�ــســرة. وجـــاءت 

جــديــدة  جتنيد  حملة  تنفيذ  يف  امليلي�سيات 
اإب،  من  �سكان  اأكــد  فقد  ال�سكان،  رف�س  ب�سبب 
م�سرفيها  عرب  ا�ستدعت  احلوثي  ميلي�سيات  اأن 

مبلغ  فــر�ــس  بــقــرار  واأبلغتهم  الــقــرى،  �سيوخ 
كمجهود  اأ�سرة،  كل  على  ميني  ريال  األف   500
حربي، اأو اإر�سال اأحد اأبنائها للقتال يف �سفوف 
ب�سرورة  مديرية  كل  اأبلغت  كما  امليلي�سيات، 
جمع مبلغ 4 ماليني ريال، واأنذرت من يرف�س 
الدفع باإر�ساله اإىل ال�سجن، وهددت املتعاونني 
واملحاكمة  بال�سجن  ال�سرعية  احلــكــومــة  مــع 

وم�سادرة ممتلكاتهم.
معمر  اليمني  الإعـــالم  وزيــر  طالب  جهته،  من 
الإرياين، اأم�س، املجتمع الدويل والأمم املتحدة 
بت�سنيف  والأمـــريـــكـــي،  الأممــــي  واملــبــعــوثــني 
ومالحقة  اإرهــابــيــة  منظمة  احلــوثــي  ميلي�سيا 
قياداتها يف املحاكم الدولية باعتبارهم جمرمي 
ملدينة  احلوثي  ميلي�سيا  ق�سف  واأدان  حــرب. 
باعتباره  اإيران،  املهربة من  بال�سواريخ  ماأرب 
لــوكــالــة الأنــبــاء اليمنية  جــرميــة حـــرب، وفــقــا 

)�سباأ(.
امليلي�سيا  ا�ستهداف  اليمني،  الوزير  وا�ستنكر 
بــاأربــعــة  مــــاأرب  مــديــنــة  يف  ال�سكنية  لــالأحــيــاء 
و�سقطت  ال�سنع،  اإيرانية  بالي�ستية  �سواريخ 
ثالثة  اإ�سابة  عن  واأ�سفرت  متفرقة،  مناطق  يف 
مــدنــيــني بــجــروح مــتــفــاوتــة، وتــ�ــســرر املــنــازل 
ــة ، مــو�ــســحــا اأن  واملــ�ــســالــح الــعــامــة واخلــا�ــس
املكتظة  ملــــاأرب  املــتــكــرر  امليلي�سيا  ا�ــســتــهــداف 
بال�سواريخ  والنازحني  ال�سكان  من  باملاليني 
البالي�ستية ياأتي �سمن حماولتها الإيقاع باأكرب 

قدر من ال�سحايا بني املدنيني.

الحوثي يفرض الجبايات.. ويستهدف مطار مأرب
اإلرياني يجدد مطالبته بتصنيف المليشيا منظمة إرهابية

السودان.. ميثاق سياسي جديد

تأجيل النظر بطلب العامري إلغاء نتائج االنتخابات

العراق.. الصدر يرفض مقترحات الفصائل المسلحة
بغداد - البالد

النيابية  النتخابات  يف  الفائز  ال�سدر  تيار  يرف�س 
العراقية، مقرتحات الف�سائل امل�سلحة باأن تكون هناك 
ال�سيا�سية،  الأغلبية  حكومة توافقية، متبينا م�سروع 
حكومة  ت�سكيل  اأمــــام  مــفــتــوحــًا  الــبــاب  يـــرتك  بينما 
الأغلبية الوطنية اأو الذهاب للمعار�سة لتفعيل دورها 

يف املراقبة الربملانية للحكومة.
نتائج  لعرقلة  امل�سلحة  الــفــ�ــســائــل  ت�سعى  وبينما 
ك�سف  ــتــائــجــهــا،  ن يف  تــ�ــســكــك  الـــتـــي  النـــتـــخـــابـــات 
املحكمة  اأن  )الأحـــد(،  اأم�س  عــراقــي،  ق�سائي  م�سدر 
من  املقدمة  بالدعوى  النظر  تاأجيل  قــررت  الحتادية 
نتائج  باإلغاء  العامري،  هــادي  الفتح،  حتالف  رئي�س 
النتخابات، موؤكدا اأن املحكمة الحتادية قررت تاأجيل 
النظر بالدعوى اإىل 13 دي�سمرب اجلاري، وفقا لوكالة 
العامري  تاأكيد  بعد  وذلــك  )واع(،  العراقية  الأنــبــاء 
النتخابات  يف  بالطعن  م�ستمر  الفتح  حتالف  ــاأن  ب
العليا  املفو�سية  اأن  زاعما  الحتــاديــة،  املحكمة  لــدى 

لالنتخابات ارتكبت جمموعة خمالفات.

وقال ع�سو مبكتب مقتدى ال�سدر، يف وقت �سابق، 
حكومة  اأيــة  من  جــزًءا  يكون  لن  ال�سدري  التيار  اإن 
العراقية  الأنباء  نقلت وكالة  اإذ  العراق،  توافقية يف 
عــن �ــســادق احلــ�ــســنــاوي قــولــه: اإن خمــرجــات لقاء 
ال�سدر مع اأع�ساء "الإطار التن�سيقي" متخ�س عنها 

وتذليل  احلــوار  ل�ستمرار  تن�سيقية  جلــان  ت�سكيل 
تذليل  هو  اللقاء  من  "الهدف  اأن  واأ�ساف  العقبات. 
الوطنية،  الأغلبية  حكومة  ت�سكيل  بغية  العقبات 
تطبيق  على  يتوقف  فيها  التن�سيقي  الإطــار  ودخــول 
يطرحه  الـــذي  ال�سيا�سي  واملــ�ــســروع  ال�ــســرتاطــات 

التن�سيقي مل  الإطــار  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سدر"،  ال�سيد 
يرف�س تلك ال�سرتاطات، وحلد الآن مل تعلن اللجان 

امل�سرتكة التو�سل اإىل نتائج.
حتول  اإىل  يتطلع  "ل  ال�سدري  التيار  اأن  على  و�سدد 
العراق لبيوتات �سنية و�سيعية وكردية، بل ي�سعى لأن 
اجلامعة  العراقية  الوطنية  بالهوية  اجلميع  يتحدث 
"م�سروع  واأن ترتاجع الهويات الثانوية". واأ�ساف: 
التيار ال�سدري يحظى بقبول من قوى �سنية وكردية. 
وحلد الآن مل يتم عقد اأية حتالفات. يبدو اأن اجلميع 

ينتظر امل�سادقة على النتائج النهائية".
وتـــوؤكـــد الـــتـــطـــورات والــتــ�ــســريــحــات الأخــــــرية يف 
التيار  زعيم  بني  احلا�سل  احلــاد  النق�سام  الــعــراق، 
ال�سدري، مقتدى ال�سدر، والف�سائل امل�سلحة والإطار 
التن�سيقي، ل�سيما مع تكرار رئي�س حتالف الفتح هادي 
اتهاماته بتزوير النتخابات  ال�سبت،  اأم�س  العامري، 
ما ي�سري  اأكتوبر،  العا�سر من  التي جرت يف  النيابية 
للمحاولت امل�ستمرة من قبل الف�سائل امل�سلحة خللق 

الفو�سى بالرف�س امل�ستمر لنتائج النتخابات.
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البالد- يا�سر بن يو�سف
اأم�س  العال  امللكية ملحافظة  الهيئة  اأعلنت 
موؤ�س�سات  مع  اتفاقيات  اأربــع  توقيع  عن 
فرن�سية، اخت�ست اثنتان منها يف املجال 
البنية  جمــال  يف  واتفاقيتان  الــثــقــايف، 
الهيئة  ا�سرتاتيجية  لدعم  وذلك  التحتية، 
للرتاث  رائدة  عاملية  وجهة  العال  لت�سبح 
يعزز  ومبا  العال،  يف  والطبيعي  الثقايف 
كما  والــزوار،  لل�سكان  من جــودة احلياة 
ال�سراكات يف توفري فر�س  �ست�سهم هذه 
الــتــدريــب ونــقــل املــعــرفــة لإكــ�ــســاب اأبــنــاء 
جديدة،  ومهارات  قــدرات  اململكة  وبنات 
ابــتــعــاث 120 طــالــبــًا وطــالــبــة  حــيــث مت 
برنامج  من  ال�سابقتني  املرحلتني  �سمن 
 24 لبتعاث  بــالإ�ــســافــة  لالبتعاث  الــعــال 
معهد  من  كطهاة  تخرجوا  وطالبة،  طالبا 
جنمة  على  واحلا�سلة  العاملي  فرياندي 

مي�سالن.
التنفيذي  الرئي�س  املـــدين،  عمرو  ــال  وق
تعززت  الــعــال:  ملحافظة  امللكية  للهيئة 
جمــالت،  عــدة  يف  بفرن�سا  الــعــال  عــالقــة 
ــرتك، اأوجـــدنـــا  ــس ــ� ومـــن خـــالل عــمــلــنــا امل
منـــوذجـــًا جـــديـــدًا لــلــتــوا�ــســل الــثــقــايف 
يــقــوم عــلــى مــ�ــســاركــة املــعــرفــة واخلـــربة 
لأعلى  حتقيقًا  ال�سركات  بــني  واملــــوارد 
جديدة  فر�سًا  ذلك  ويفتح  م�سافة.  قيمة 

تنمية  حتقيق  يف  للم�ساهمة  لل�سباب 
وثقافية  تراثية  كوجهة  للعال  م�ستدامة 
"فيال  اتــفــاقــيــة  اأن   اإىل  لفــتــا  عاملية"، 
احلجر" ت�ستهدف  ت�سييد موؤ�س�سة ثقافية 
"الفيال  منــوذج  وفــق  فرن�سية  �سعودية 
كملتقى  العال  ملكانة  تعزيزا  الفرن�سية"، 
ثقايف، ويعد منوذج فيال احلجر منوذجا 
حاليًا  منه  يوجد  حيث  العامل،  يف  فريدا 

11 ن�سخة على م�ستوى العامل.
"دا�سو  اتفاقية  ترتكز  اآخـــر  جــانــب  مــن 
رقــمــي  منــــوذج  تــطــويــر  عــلــى  �سي�ستم" 
ي�سهم يف حتليل دقيق لعمليات املحافظة، 
على  القائمة  العمليات  بتحويل  لالإ�سهام 
الــعــر�ــس املــرئــي  بــيــئــة  املــ�ــســتــنــدات اإىل 
بالأبعاد الثالثية، مما �سي�سهم يف متكني 
التميز املوؤ�س�سي عرب الت�سور التف�سيلي 
م�ستهدفات  يــعــزز  بــ�ــســكــل  لــلــمــحــافــظــة، 
يف  وي�سهم  وال�ــســتــثــمــار،  التنمية  دعــم 
يراعي  ب�سكل  ذكية  كمدينة  العال  تطوير 
ت�ستهدف  فــيــمــا  الــثــقــافــيــة.  طبيعيتها 
ال�سراكة مع )اآر ايه تي بي ديف العربية 
نقل  نظام  تطوير  املــحــدودة(  ال�سعودية 
عام عاملي امل�ستوى يف العال، حيث ت�سهم 
يف  التنقل  عمليات  ت�سميم  يف  ال�سركة 
التقييمات  وتقدمي  العام،  النقل  و�سائل 

والتو�سيات لتلبية احتياجات العال.

»روح السعودية« تطلق حملة ترويجية لجذب السياح

اعتدال األجواء يعيد الطعوس إلى كثبان الجوف
اجلوف ـ البالد 

حتولت الكثبان الرملية مبنطقة اجلوف اإىل وجهات 
مو�سمية يق�سدها الأهايل للتنزه وال�ستمتاع باأجواء 
ال�سحراء الهادئة بعيدًا عن احلياة املدنية خا�سة يف 

هذه الفرتة التي ت�سهد اعتداًل يف حالة الطق�س.
وبني اأح�سان الرمال الذهبية ت�ستقر الوجهة ويف�سل 
بني  جتمع  �ــســورة  يف  "الطعو�س"  قمة  الكثريين 
�سواء  اجلماعية  امل�ساركة  طابعها  واملغامرة  املتعة 
ي�سبقها  الرتفيهية،  الأن�سطة  اأو  اجلل�سة  اإعــداد  يف 
ال�سحراوية  املــواقــع  رواد  عليها  اعتاد  جتهيزات 
بامل�ستلزمات  املــــزودة  الــ�ــســيــارات  نــوع  حيث  مــن 

ال�سرورية.
ويف ف�سحة املكان تتقا�سم املجموعة الأدوار يف اإعداد 
الطعام على احلطب واملواقد  والقهوة وطهي  ال�ساي 
"�سبة  حــول  اجلميع  يلتف  امل�ساء  ويف   ، ال�سغرية 
النار "، يف حني اأن الرمال تفر�س نوعًا من الأن�سطة 
وامل�سي  الكثبان  على  كالتزلج  الغالبية  لدى  املحببة 
مل�سافات ،اإل اأن ال�سري باملركبات فوق الرمال وريا�سة 

الدبابات هي املجال الأكرث ممار�سة.
الطبيعية  امل�سارات  على  تقع  اجلــوف   منطقة  ولأن 
�سالتهم  الطيور  مراقبة  هــواة  يجد  الطيور،  لهجرة 
يف حممية حرة احلرة، حيث تتجمع الطيور املهاجرة 
من ال�سمال اإىل اجلنوب. اأما هواة الريا�سات املائية، 

فيمكنهم اأن يق�سدوا بحرية دومة اجلندل.
اأن�سئت هذه البحرية يف عام 1408هـ من فائ�س مياه 
م�سروع الري الزراعي، وتبلغ م�ساحتها مليون ومئة 
مليون   11 تبلغ  تخزينية  وبطاقة  مــربــع،  مــرت  ــف  األ
 8 حــوايل  حميطها  يبلغ  فيما  املــيــاه،  من  مكعب  مرت 
�سفافها  جهزت  وقد  مــرتًا.   25 وعمقها  كيلومرتات، 
بجل�سات على م�سطحات خ�سراء تزيد م�ساحتها على 
14 األف مرت مربع، مما جعلها وجهة �سياحية ت�ساف 
املواقع  من  لقربها  املنطقة  يف  ال�سياحة  مقومات  اإىل 

الأثرية.

البالد ـ خالد بن مر�ساح 
توا�سل منطقة "كومبات فيلد"، اإحدى مناطق مو�سم الريا�س 2021، فعالياتها التي 
انطلقت يف الـ 23 من اأكتوبر املا�سي، وجنحت يف ا�ستقطاب ع�ساق األعاب القتال 
والفعاليات الإلكرتونية والتحديات املتنوعة للدخول يف مغامرات فريدة، تعك�س 
املتنوعة.  واألعابها  املنطقة  فعاليات  يف  م�ساراته  وتعدد  الرتفيهي  التنوع  مدى 
الأطباق،  على  الرماية  فعاليات،  عرب  الرماية  حمبي  النار  خط  منطقة  وت�ستهوي 
والرماية بالذخرية احلية، فيما جتذب منطقة وايلد فرونتري " حمبي ركوب الثريان 
ورماة الكاوبوي، وفندق الزومبي، اإىل جانب قرية الع�سور الو�سطى يف حماكاة 

لأ�ساليب الرمي بال�سهام قدميا.
وتتمتع "كومبات فيلد" باإقبال وا�سع من خمتلف الفئات ال�سنية، وفعاليات عديدة 
اآلف مرت مربع  اإىل310  ومتنوعة، تتوزع على 6 مناطق رئي�سة، ت�سل م�ساحتها 
مواقف  عــدد  ي�سل  حني  يف  زائــر،  األــف   44 اليومية  ال�ستيعابية  طاقتها  وتبلغ   ،

اإىل 600 موقف  اإ�سافة  األف موقف،  اإىل 12  للزوار  ال�سيارات املخ�س�سة 
م�ساًء   5:00 الـ  ال�ساعة  عند  يومًيا  املنطقة  فعاليات  وتبداأ  الإعاقة،  لذوي 
للمطاعم  العاملي  املفهوم  ُم  ُتقدِّ املربع"  �سباًحا.   1:00 الـ  حتى  وت�ستمر 
وكالة   2021 الريا�س  مو�سم  يف  واخلــدمــات  لل�سيافة  منــوذج  باأف�سل 
الأنباء ال�سعودية 2-3 دقيقة. من ناحية اخرى قّدمت منطقة املربع اإحدى 
منوذج  باأف�سل  للمطاعم  العاملي  املفهوم   2021 الريا�س  مو�سم  مناطق 
جتربة  واعتمدت  انطالقها.  على  �سهر  م�سّي  واخلدمات،بعد  لل�سيافة 
املطاعم العاملية على توقيت وجودها يف منطقة املربع، مما مينح تنوًعا 
تعريف  املربع  منطقة  وُتعيد  املــذاقــات.  وجتربة  املرافق  لزيارة  اأكــرث 
املطاعم املوؤقته لتبدو منوذًجا اأنيًقا يحر�س الزوار على التقاط ال�سور 
له قبل دخوله وجتربة الطعام بداخله، كما توفر تلك املطاعم جل�سات 

داخلية وخارجية ح�سب ثقافة وهوية كل مطعم منها.

»كومبات فيلد« تستقطب محبي الرماية بموسم الرياض

الريا�ض ـ البالد 
ت�سرف  التي  ال�سعودية،  لل�سياحة  الر�سمية  ال�سعودية" الهوية  "روح  اأعلنت 
عليها الهيئة ال�سعودية لل�سياحة، عن اإطالق حملة ترويجية لتقومي الفعاليات 
بالفعاليات  لال�ستمتاع  واملنطقة،  اخلليج  من  ال�سياح  جذب  بهدف  واملوا�سم 
من  زخم  خاللها  من  وتقدم  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  واملوا�سم  والأن�سطة 
العرو�س والباقات بالتعاون مع �سركاء الهيئة من القطاع ال�سياحي اخلا�س.

وت�سمل هذه العرو�س والباقات على الرحالت اجلوية، والإقامة يف الفنادق 
والثقافة  والرتفيه  املغامرة  بني  املتنوعة؛  ال�سياحية  للتجارب  بالإ�سافة 
والت�سوق؛ يف الريا�س وجميع الوجهات ال�سياحية حول اململكة لي�ستمتع من 

اأ�سهر ال�ستاء. كما تتناغم العرو�س املقدمة مع ما ت�سمنه  خاللها ال�سياح يف 
،اأبرزها  واملوا�سم  الفعاليات  من  العديد  ي�سمل  ال�سعودية"الذي  "تقومي 
الفعاليات  من  عــدد  اإىل  بالإ�سافة  العال،  وحلظات  الريا�س  مو�سم  فعاليات 
وكاأ�س  داكــار،  ورايل  اإي،  والفورميال   ،1 الفورميال  مثل  والنوعية  العاملية 
اخليارات  من  مزيدًا  يتيح  مما  وغريها،  بي�ست  وميدل  الإ�سباين،  ال�سوبر 
�سرائح  مــن  واملجموعات  والــعــوائــل  ـــراد  الأف تطلعات  تلبي  املتنوعة،التي 
املجتمع كافة، وخمتلف الفئات العمرية، وي�ستمتع من خاللها الزوار بالأجواء 
الرئي�س  الدين  حميد  فهد  الأ�ستاذ  �سرح  املنا�سبة  وبهذه  الرائعة.  ال�ستوية 
"نرحب  قائاًل:  لل�سياحة  ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  وع�سو  التنفيذي 

ونت�سرف  العامل؛  وكل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من  بال�سياح  جمــددًا 
بدعوتهم ل�ستك�ساف الوجهات ال�سياحية حول اململكة، وال�ستمتاع باحلفاوة 
وكرم ال�سيافة التي تعرب عن ثقافة املجتمع ال�سعودي الأ�سيل؛ بالإ�سافة اإىل 
التي يقام بع�سها لأول مرة باملنطقة"، وي�سيف  العاملية والنوعية  الفعاليات 
جلذب  جهودها  لل�سياحة  ال�سعودية  الهيئة  "توا�سل  التنفيذي:  الرئي�س 
جميع  توفر  موحدة  من�سة  توفري  عرب  والعامل  واخلليج  الداخل  من  ال�سياح 
كما   ، اململكة  مناطق  جميع  يف  النوعية  والفعاليات  املوا�سم   عن  املعلومات 
اأف�سل  لتقدمي  ال�سياحي اخلا�س،  القطاع  ال�سركاء يف  تعمل ب�سكل وثيق مع 

الباقات والعرو�س والتجارب ال�سياحية للزوار من كل اأنحاء العامل".

جديدة بين ملكية العال 
ومؤسسات فرنسية

4 اتفاقيات

استشاري يكشف عن أسباب ارتجاع المريء والحرقان
الريا�ض ـ البالد 

ال�سمنة  جراحة  مركز  ومدير  ا�ست�ساري  ك�سف   
ال�ستقاللية مبدينة امللك �سعود الطبية الدكتور 
اإبــراهــيــم الــعــنــزي، عــن اأبـــرز اأ�ــســبــاب ارجتــاع 
العالج  هــي طريقة  ــان، ومــا  املـــريء واحلــرق

املنا�سبة للق�ساء عليهما.
ارجتاع  اأ�سباب  اإن  العنزي   الدكتور  وقال 
ال�سمنة  يف  تــكــمــن  واحلــــرقــــان  ـــــريء  امل

والــتــدخــني وتــنــاول الــقــهــوة يــومــيــًا بــكــرثة، اإىل 
والليمون  كالربتقال  احلم�سية،  الع�سائر  جانب 
املــــريء  ارجتـــــاع  اأن  اإىل  مــ�ــســريًا  وغـــريهـــمـــا، 
واحلــرقــان يــعــدان مــن الأمـــرا�ـــس املــزمــنــة التي 

حتتاج اإىل مراجعة الطبيب.
تناول  اإىل  املــر�ــســى  بع�س  جلــوء  اأن  ــاف  واأ�ــس
احلرقان  على  الق�ساء  اأجل  من  واخليار  احلليب 
ال�سحة،  من  له  اأ�سا�س  ل  اأمر  املريء  ارجتاع  اأو 

الأ�سخا�س،  بع�س  عند  موؤقتًا  حــاًل  يكون  وقــد 
ولكنه ل يق�سي على امل�سكلة.

حياتهم  منــط  تغيري  ب�سرورة  املر�سى  ون�سح 
والبتعاد عن الأ�سياء التي ت�سبب ارجتاع املريء 
واإنــزال  التدخني،  عن  الإقــالع  مثل  احلرقان،  اأو 
القهوة  العايل، وتناول  ال�سوت  الوزن، وخف�س 
مبا يعادل كوبًا اأو كوبني يوميًا لالأ�سخا�س الذين 

اعتادوا عليها، والبتعاد عن احلم�سيات.

جدة ـ عبد الهادي املالكي 
البيئة  م�سح  نتائج  لالإح�ساء،  العامة  الهيئة  اأعلنت 
املنزيل لعام 2021، والتي اأظهرت اأنَّ اأكرث من ثلثي 
كم�سدر  املياه  عبوات  على  تعتمد  اململكة  يف  املنازل 
بن�سبة 67.66  عام 2021، وذلك  ال�سرب خالل  ملياه 

.%
ــهــت مــديــنــة املــلــك عبدالله  ومـــن هـــذا املــنــطــلــق، وجَّ
الطبية، عرب ح�سابها على "تويرت"، جمموعة ن�سائح 
للمحافظة على �سالمة املياه املعباأة،  تتمثل يف  عند 
للمنتج  ال�سالحية  فرتة  تكون  املعباأة  املياه  تخزين 
12 �سهًرا لذا يف�سل األ تطول فرتة التخزين اأكرث من 
ذلك لكي ل تتعر�س لأي تغيري يف جودتها ، احر�س 
اأن تكون العبوات بعيدة عن م�سادر احلرارة املرتفعة 
وعن م�سدر التلوث ، تخزن يف اأماكن جيدة التهوية، 
يف درجة حرارة الغرفة، وخالية من الروائح املميزة 
تتم  )اجلالون(،  املعباأة  املياه  عبوات  ا�ستخدام  ،عند 
مراعاة املحافظة على نظافة الربادة و�سيانتها ب�سكل 
اأو �سارة ،  اأية مواد �سامة  دوري ، تخزن بعيدة عن 
اأ�سعة وحرارة  اإىل  املياه  عبوات  تعر�س  األ  احر�س 

ال�سم�س، وظروف الطق�س الأخرى.

للمحافظة على 
سالمة المياه المعبأة

مجرفو التربة في 
قبضة األمن 

تبوك ـ البالد 
واحلــمــايــة  لــالأمــن  اخلــا�ــســة  الــقــوات  �سبطْت 
الباك�ستانية  اجلن�سية  مــن  ومقيما  مــواطــنــا 
ــرمــال  ال لنقلهما  الــبــيــئــة،  ــظــام  ن ملــخــالــفــتــهــمــا 
وجتريف الرتبة دون ترخي�س مبنطقة تبوك، 
واآليتني ت�ستخدمان يف نقل الرتبة، ومت تطبيق 
اجلــهــات  مــن  بحقهما  الــنــظــامــيــة  الإجــــــراءات 

املخت�سة.
وحــثــت الـــقـــوات اخلــا�ــســة لــالأمــن واحلــمــايــة 
اأي حــــالت متثل  اجلــمــيــع عــلــى الإبـــــالغ عــن 
على  الفطرية  احلــيــاة  اأو  البيئة  على  اعــتــداًء 
الرقم )911( مبنطقتي مكة املكرمة والريا�س، 

و)999( و)996( يف جميع مناطق اململكة.

6 نصائح 
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10-3-1384 هـ  4-3-1385هـ

28-2-1385هـ 

8-2-1385هـ 

4-3-1385هـ 
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 جدة- البالد
لها  ال�سماح  خالله  من  تطلب  الفيفا،  اإىل  خطاًبا  رفعها  ال�سباب  اإدارة  اأعلنت 
الفريق  عن  غيابه  ب�سبب  وذلــك  �سيبا؛  الربازيلي  الالعب  مع  التعاقد  باإنهاء 
ا�ستجابته  وعـــدم  حمـــرف،  كــالعــب  الوظيفية  مهامه  تــاأديــة  عــن  والمــتــنــاع 
للخطابات املوجهة له من قبل النادي للعودة اإىل الفريق، وانتهاء املهلة الأخرية 
نظامية  على  ال�سباب  اإدارة   واأكــدت  املا�سي.  نوفمرب  �سهر  بنهاية  له  املحددة 
املالية من  م�ستحقاته  كافة  ت�سلم  واأنه  ا  الالعب، خ�سو�سً بحالة غياب  موقفها 

النادي حتى تاريخ مغادرته.

الليث يطلب فسخ عقد" سيبا"

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

الجولة الخامسة تنطلق اليوم..

جدة – هالل �سلمان
اجلولة  مــبــاريــات  الثــنــني  الــيــوم  تنطلق 
لــكــرة الــقــدم  اخلــامــ�ــســة مــن دوري املــنــاطــق 
لل�سيدات يف جمموعتي الو�سطى وال�سرقية، 
الغربية  املنطقة  يف  ذاتها  اجلولة  تقام  فيما 

بعد غد الأربعاء.
يت�سدرها  الــتــي  الو�سطى  املنطقة  ويف 
نقطة،   12 الكاملة  بالعالمة  اليمامة  فريق 
الأخــري  الــزرقــاء  ال�سهام  مــع  اليمامة  يلعب 

الهمة  فــريــق  يــواجــه  فيما  واحــــدة،  بنقطة 
خام�س الرتيب بر�سيد 3 نقاط، نظريه �سما 
�ساحب  التحدي  ويلعب  نقاط،   6 بـ  الثالث 
الريا�س  احتــاد  مع  نقاط   9 بـ  الثاين  املركز 

الرابع بـ 4 نقاط.
ال�سرقية  ال�سرقية، يلعب فريق �سعلة  ويف 
املت�سدر بـ 12 نقطة مع فريق اململكة الن�سائي 
الواحة  يواجه  فيما  نقاط،   9 بر�سيد  الثاين 
الثالث بر�سيد 3 نقاط نظريه احتاد الن�سور 

متذيل الرتيب من دون نقاط.
ويف املــنــطــقــة الــغــربــيــة تــلــعــب مــبــاريــات 
ــة اخلــامــ�ــســة الأربـــعـــاء املــقــبــل، حيث  اجلــول
 12 بر�سيد  املت�سدر  العا�سفة  فريق  يواجه 
اأما  نقاط،   7 بـ  الثالث  مرا�س  نظريه  نقطة 
فيلعب  نقاط   9 بر�سيد  الثاين  جــدة  ن�سور 
نقاط،   4 بر�سيد  الرابع  الأبي�س  الليث  مع 
ــقــوة اخلــامــ�ــس بنقطتني  ال ويــواجــه احتـــاد 
نظريه الكرة امل�ستعلة الأخري من دون نقاط.

يف دوري " يلو"..
صحوة العروبة تهدد الكوكب.. 

والساحل  يالقي الخلود
حائل- خالد احلامد

من   14 اجلــولــة  مناف�سات  ــيــوم  ال تنطلق 
وذلك  الأوىل،  الــدرجــة  " يلو" لأنــديــة  دوري 
باإقامة مواجهتني يف كل من اجلوف، والدمام.

العروبة VS الكوكب
الــعــروبــة   فــريــق  يقبل  ــن  ل اجلــــوف،  يف 
نقطة   18 بــر�ــســيــد   11 املـــركـــز  �ــســاحــب 
�سيفه  اأمــام  الثالث  النقاط  بتحقيق  �سوى 
ملوا�سلة  اجلــوف  اأبناء  ويتطلع  الكوكب. 
تخطيهم  بعد  املتتالية  انت�ساراتهم  �سل�سلة 

 17 بر�سيد   13 الـــ  الكوكب  ــا  اأم الــعــدالــة. 
اإهـــدار  م�سل�سل  ــاف  ــق لإي في�سعى  نــقــطــة، 

النقاط، بعد تعادله اأمام اجليل.

ال�ساحل VS اخللود
يف الـــدمـــام، �ــســتــكــون مــواجــهــة الــ�ــســاحــل 
رغبة  ظــل  يف  الوطي�س،  حامية  اخلــلــود  مــع 
فوزهما  بعد  النت�سارات،  موا�سلة  الفريقني 
يف اجلولة املا�سية. ال�ساحل يف املركز الثامن 
بر�سيد 19 نقطة، فيما يحتل اخللود املركز 16 

بر�سيد 15 نقطة.

"شعلة الشرقية واليمامة والعاصفة" 
يتصدرون الدوري النسائي
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ولي العهد يشرف سباق جائزة السعودية فورموال 1
تغطية - هاين الب�ضر وخالد بن مر�ضاح 
�سلمان  بن  الأمري حممد  العهد  �سمو ويل  �سهد 
ال�سعودية  جائزة  �سباق  مناف�سات  الأحــد،  اأم�س 
للفورمول1 على حلبة كورني�س   STC الكربى 
من  بعا�سفة  العهد  ويل  �سمو  قوبل  وقــد  جــدة. 
تابعت  التي  احلا�سدة  اجلماهري  من  الت�سفيق 

ال�سباق من مدرجات حلبة كورني�س جدة.
واحــتــ�ــســنــت جـــدة مــنــافــ�ــســات �ــســبــاق جــائــزة 
ــفــورمــول1، عــلــى مــدار  ــل ــكــربى ل الــ�ــســعــوديــة ال
على  دي�سمرب   5 اإىل   3 مــن  ابــتــداء  اأيـــام،  ثــاثــة 
تاريخ  يف  اإن�ساًء  الأ�سرع  جدة،  كورني�س  حلبِة 
ثمانية  بناوؤها يف  الفورمول1، حيث مت  حلبات 
ال�سحة  معايري  لأف�سل  وفقًا  وذلــك  فقط،  اأ�سهر 

وال�سامة واأعلى م�ستويات اجلودة.
وقد ا�ستملت حلبة كورني�س جدة 27 منعطفًا، 
يف  اأخــرى  و11  الي�سار،  نحو  منها  منعطفًا   16
مناطق   3 تخ�سي�س  جــانــب  اإىل  الــيــمــني،  جهة 
حمتملة لتفعيل نظام التخفي�س من ال�سحب "دي 
اآر اإي". وي�سل طول اللفة الواحدة على احللبة 
اأطــول  ثــاين  يجعلُها  مــا  كــيــلــومــرات،   6.175
�سبا- حلبة  بعد   1 الفورمول  خارطة  على  حلبة 

فرانكور�سان يف بلجيكا.
الأ�سرع  هي  جدة  كورني�س  حلبة  تكون  وبهذا 
ــهــذا املــو�ــســم مـــع مــتــو�ــســط �ــســرعــة يــ�ــســل اإىل  ل
ال�سرعة  تبلغ  فيما  ال�ساعة،  يف  مــًرا  كيلو   252
حتى  الــ�ــســاعــة  يف  كــيــلــومــًرا   322 الــقــ�ــســوى 
الو�سول اإىل املنعطف الأخري، كما حتتوي على 
7 مدرجات مت ت�سييدها، لتمنح امل�سجعني اإطالة 

رائعة على ال�سباق.

أجواء كرنفالية تزين حلبة كورنيش جدة
القوات  فعاليات  �سمن  ال�سعودية  ال�سقور  فريق  �ــســارك 

اخلتامي  اليوم  لفعاليات  امل�ساحبة  ال�سعودية  اجلوية 
مبجموعة   1 للفورمول  الكربى  ال�سعودية  جلائزة 

من لوحات ا�ستعرا�سية وطنية واإبداعية يف �سماء 
حلبة كورني�س جدة.

جت�سيد  ال�ستعرا�سية  الــلــوحــات  وت�سمنت 
ال�سيفني والنخلة، وقلب جدة، واأكرث من  �سعار 
25 لوحة ا�ستعرا�سية ا�ستهر بها فريق ال�سقور 
ناحية  من  مبتكرة.  جوية  وعرو�سًا  ال�سعودية 

الكربى  ال�سعودية  جــائــزة  �سباق  �سهد  اأخـــرى، 
من  ومتنوعا  كثيفا  جماهرييا  ح�سورا   1 فورمول 

الرجال وال�سيدات والأطفال والعائات. 

هاميلتون يتوج  بجائزة السعودية الكبرى 

�سائق  هاميلتون  لوي�س  الــربيــطــاين  تــوج 
�سباق  بلقب  الأحـــد  اأمــ�ــس  مر�سيد�س  فــريــق 

متفوًقا  فورمول1  الكربى  ال�سعودية  جائزة 
فر�ستابن  مــاكــ�ــس  الــهــولــنــدي  مناف�سه  عــلــى 

ليتاأجل ح�سم لقب بطولة ال�سائقني يف بطولة 
حتى  لل�سيارات   1 فورمول  ل�سباقات  العامل 

اخلتام يف �سباق اأبوظبي، الأ�سبوع املقبل.
بر�سيد  هاميلتون  الــربيــطــاين  وتــ�ــســاوى 
ال�سائق  لــكــن  فــر�ــســتــابــن،  مــع  نقطة   369.5
حيث  النت�سارات،  عدد  يف  يتفوق  الهولندي 
 7 الــعــامل  لبطل   8 مقابل  �سباقات   9 يف  ــاز  ف

مرات.
و�سيتوج الفائز يف �سباق فورمول اأبوظبي 
ال�سائق  نتيجة  عــن  الــنــظــر  بغ�س  بــالــلــقــب؛ 

الآخر.
املركز  بوتا�س“  ”فالتريي  ال�سائق  وجنــح 
�سائق  اأوكــون  اإ�ستيبان  من  ملر�سيد�س  الثالث 
فريق  ليقرب  بقليل  النهاية  خط  قبل  األبني 
مر�سيد�س الأملاين من ح�سم بطولة ال�سانعني.



جدة - خالد بن مر�ضاح
�ساهرًا  حفال  اأبوبكر،  واأ�سيل  اأنغام  الفنانان  يحيي 
على م�سرح اأواي�س�س بعد غٍد )الأربعاء(، �سمن فعاليات 

مو�سم الريا�س.  
وقال احل�ساب الر�سمي ملو�سم الريا�س على "تويرت"، 
"ب�سوته  واأ�ساف:  م�ساء.  العا�سرة  يبداأ عند  اإن احلفل 
احلنني.  علينا  زاد  وباإح�سا�سها  احل��ب..  ق�سور  ن�سكن 
تنتظرنا ليلة ممَيّزة كلها طرب يوم 8 دي�سمرب مع الفنانة 
اأنغام والفنان اأ�سيل اأبو بكر �سامل يف ليايل اأواي�س�س".

وك���ان ال��ف��ن��ان اأ���س��ي��ل اأب���و بكر ق��د ط��رح ع��دة اأع��م��ال 
اأغنية  اآخ��ره��ا  املا�سية،  ال�سهور  يف  له  جديدة  غنائية 
"اأنا م�ستاق"، من كلمات عمر الكندري واحلان اإبراهيم 
العام  نهاية  يف  وط��رح  القحوم،  حممد  وتوزيع  الغامن 
واأغنية  قدر"  "قدر  اأغنية  اأب��رزه��ا  اأغ��اين  ع��دة  املا�سي 
اأنغام  طرحت  حني  يف  العام،  نهاية  يف  اأنا"  "وجدي 
موؤخرا كليب اأغنيتها اجلديدة "هت�ستاقوا"، عرب قناتها 
الر�سمية على "يوتيوب"، وهي اأحلان م�سطفى الع�سال 

وتوزيع عمرو اخل�سرى وكلمات ال�ساعر عمرو يحيى.
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تدشين »حياد« إلنصاف المتظلمين
الريا�ض ـ البالد 

د�سنت الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية، خدمة التظلمات 
النهائية  ال��ق��رارات  مبراجعة  تعنى  ال��ت��ي  "حياد"  الإل��ك��رتون��ي��ة 
يف  املتدربني  اأو  ال�سحيني  املمار�سني  جتاه  الهيئة  من  ال�سادرة 

برامج الهيئة اأو املوؤ�س�سات امل�ستفيدة من خدمات الهيئة.
فهد  للهيئة  الر�سمي  واملتحدث  الإعالمي  املركز  مدير  واأو�سح 
املتظلمني  اعرتا�سات  يف  للنظر  خم�س�سة  اخلدمة  اأن  القثامي، 

من القرارات ب�سكل اإلكرتوين لت�سهيل اإجراءات الراغبني بالتقدم 
رف�س  قرار  مثل  بحقهم،  �سدر  نهائي  قرار  تعديل  اأو  اإلغاء  بطلب 
النهائية  ال��ق��رارات  من  وغريها  التدريبية،  ال��ربام��ج  يف  القبول 

الأخرى ال�سادرة عن الهيئة.
واأ�ساف اأن اخلدمة ت�سرتط �سدور قرار نهائي من الهيئة بحق 
الإدارة  لدى  النهائي  القرار  على  اعرت�س  قد  يكون  واأن  املتظلم، 
القرار  يف  مبا�سرة  �سلة  ذا  املتقدم  يكون  واأن  بالهيئة،  املخت�سة 

النهائي، واأن ل تكون هناك ق�سية منظورة يف املحكمة مقامة على 
نف�س مو�سوع التظلم، واأن ل يكون �سدر بحقه حكم ق�سائي بنف�س 

مو�سوع التظلم.
ا�ستكمال  بعد  الطلب  قانونية  تدر�س  "حياد"  خدمة  اأن  واأك��د 
التظلمات  للنظر يف  الدائمة  اللجنة  ثم تعر�سه على  وثائقه، ومن 
موقع  على  املن�سورة  التظلمات  لالئحة  وفقًا  حمايدة  جلنة  وهي 

الهيئة الإلكرتوين.

البالد - وكالت
خطوة  اأغ��رب  ماريالند،  ولي��ة  من  اأمريكي  رجل  اتخذ 
ال�سفلي ملنزله،  الطابق  الثعابني يف  انت�سار  للتخل�س من 
اإذ اأ�سعل النريان يف املبنى حماول الق�ساء على الأفاعي، 

ما كلفه مليون دولر خ�سائر.
والإنقاذ يف  اإعالمى من خدمة احلرائق  م�سوؤول  وقال 

تكلفة اخل�سائر  اإن  بيرت بريجنر،  مقاطعة مونتجومري، 
مليون  على  تزيد  باملنزل  احلريق  ا�ستعال  عن  الناجمة 
اأن  التحقيقات  ك�سفت  بينما  ال��روؤي��ة،  ملوقع  وفقا  دولر، 
�ساحب املنزل راأى اأن باإمكانه اإجبار الأفاعى على اخلروج 
من جحورها عن طريق الدخان الناجم عن اإ�سعال الفحم 
يف بع�س اأرجاء املنزل، لكن النريان كانت قريبة من مواد 
ال��ن��ريان  وانت�سرت  لال�ستعال،  قابلة 
يف ج������دران واأر����س���ي���ات ال��ط��اب��ق 
اإىل  األ�سنتها  متتد  اأن  قبل  ال�سفلي 
يف  لت�ستعل  ال��ع��ل��وي  ال��ط��اب��ق 
ك��ام��ل اأرج���اء امل��ن��زل. وك�سف 
التاأمني  �سركة  اأن  بريجنر 
التحقيق  موا�سلة  تولت 
ح����ول ح���ادث���ة احل��ري��ق 
حمققو  اأف�����اد  ب��ع��دم��ا 
املدين  الدفاع  دائرة 
م����ق����اط����ع����ة  يف 
م��ون��ت��ج��وم��ري 
ب���اأن احل��ري��ق 
جن���������م ع���ن 

حادثة.

حفل ساهر ألنغام وأصيل بـ»أوايسس«  أمريكى يحرق منزله للتخلص من األفاعي

عالمات تحذر من 
الجلطة الدموية

»التأمينات« تطلق خدمة 
»الزيارة االفتراضية«

5 فوائد غير متوقعة للكاكاو

جدة - البالد
ي�ستمتع الكثريون بتناول ال�سوكولتة، و�سنع م�سروب الكاكاو 
اأن  املمكن  من  التي  ال�سحية  الفوائد  يدركون  القليل  لكن  الدافئ، 
يوفرها نبات "الكاكاو" الذي يدخل يف �سناعة ال�سوكولتة للج�سم. 
5 فوائد  اإن هناك  "برايت �سايد"،  وقال خرباء تغذية، وفقا ملوقع 
مهمة للكاكاو، تتمثل يف: تخفيف الآلم املتعلقة بتقل�سات الدورة 
يتعتقده  ما  عك�س  على  بال�سمنة  الإ�سابة  فر�س  وتقليل  ال�سهرية، 
البع�س باأن الكاكاو ي�سبب زيادة الوزن حال تناول كميات معتدلة، 
لفقدان  ال�سحي  احل��ل  وه��و  بال�سبع،  ي�سعر  ال�سخ�س  يجعلك  اإذ 
مهدئا  ويكون  واحل�سا�سية  بالربو  امل�سابني  ي�ساعد  كما  ال��وزن، 
للممرات  مهدئة  م��واد  على  لحتوائه  للربو؛  وم�سادا  للح�سا�سية 
الكاكاو  اأن  الرئة، ف�سال عن  الرئة، ويقي من �سرطان  الهوائية يف 
يح�سن املناعة لحتوائه على مواد م�سادة لالأك�سدة، ومهم ل�سحة 
الأ�سنان واجللد اإذ يعد رائًعا حلماية اللثة من الت�سو�س، لحتوائه 
على مادة البوليفينول التي ت�ساعد يف حماربة احلم�س الذي يغزو 
مينا الأ�سنان )املادة البي�ساء التي تغطي الأ�سنان(، ومفيد للب�سرة.

خطأ تقني يحجب حسابات 
مستخدمين بـ»تويتر« 

جدة - البالد
حجب  تقنيًّا  خ��ط��اأً  ه��ن��اك  ب���اأن  "تويرت"،  من�سة  اأع��ل��ن��ت 
باخلطاأ ح�سابات عدد من امل�ستخدمني؛ معتقًدا اأنهم اأ�ساوؤوا 
وفقا  املن�سة  بها.وقالت  اخلا�سة  ال�سور  �سيا�سة  ا�ستخدام 
اأوقفت  املن�سة  اإن  الأمريكية،  بو�ست"  "وا�سنطن  ل�سحيفة 
باخلطاأ عددا من احل�سابات، بيد اأنها مل تو�سح عدد البالغات 
التي متت �سد احل�سابات املحجوبة؛ ولكن يت�سح اأنه كبري؛ 
لذلك اتخذت خوارزميات "تويرت" اإجراءات �سد احل�سابات 

دون معرفة اإذا كانت تلك البالغات كيدية اأم ل.
تلك  ع��ن  احل��ظ��ر  اأزال����ت  بالفعل  اأن��ه��ا  "تويرت"  واأق����رت 
من  للتاأكد  داخلية  مراجعة  اإج��راء  يف  وب��داأت  احل�سابات، 

ا�ستخدام ال�سيا�سة اخلا�سة بال�سور على النحو ال�سحيح.
ال�سور  م�ساركة  من  "تويرت"،  ا�ستخدام  �سيا�سة  ومتنع 
نع  يمُ اأنه  كما  �ساحبها،  اإذن  دون  اخلا�سة  الفيديو  ومقاطع 
حث  اأو  املحتوى  ه��ذا  مب�ساركة  التهديد  م��ن  الأ���س��خ��ا���س 
الآخرين على ت�سريبه، وهناك ا�ستثناءات للمن�سورات التي 

قد تقدم فيها و�سائل الإعالم قيمة للعامة.

جدة - البالد
تكون  اأن  يكن  التي  ال��دم  جلطات  من  طبية  جهات  ح��ذَّرت 
اأن تنتقل  خطرية عندما ل تذوب من تلقاء نف�سها، لأنها يكن 

اإىل اأجزاء اأخرى من اجل�سم، م�سببة ال�سرر.
  :"Mayo Clinic" الأمريكية  الطبية  املجموعة  وقالت 
توؤدي  اأن  ويكن  للغاية،  خطريٌة  العميقة  الأوردة  جلطات  اإن 
اإىل ان�سداد رئوي، ويحدث هذا عندما تتفكك جلطات الدم يف 

العروق، وتنتقل عرب جمرى الدم وَتعلق يف الرئتني.
تختلف  اأن  يكن  ال��رئ��وي  الن�����س��داد  اأع��را���س  واأ���س��اف��ت: 
اعتماًدا على مقدار اإ�سابة الرئة وحجم اجللطات، وما اإذا كان 
اأو مر�س قلبي. وهناك العديد من  اأ�سا�سي  لديك مر�س رئوي 
ال�ساق  يف  بع�سها  يظهر  قد  ال�سائعة،  والأع��را���س  العالمات 
التنف�س  يف  يًقا  �سِ الأ�سخا�س  بع�س  ويجد  وال�سدر.  واجللد 
ب�سكل مفاجئ ويزداد �سوًءا مع بذل جمهود، ف�سال عن ال�سعور 
بينما  بعمق،  التنف�س  عند  ا  ح��ادًّ غالًبا  يكون  ال�سدر  يف  ب��اأمل 
يعاين البع�س من �سعال اأو ت�سارع يف �سربات القلب اأو عدم 
اأو  ال�ساق  واأمل  واحلمى  املفرط  والتعرق  دوار،  اأو  انتظامها 

التورم، اأو جلد رطب مع تغري لونه.

جدة - يا�ضر بن يو�ضف
"الزيارة  خ��دم��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة،  للتاأمينات  ال��ع��ام��ة  املوؤ�س�سة  اأط��ل��ق��ت 
العميل  مّتكن  والتي  الإلكرتونية،  املوؤ�س�سة  اأحدث خدمات  الفرتا�سية"، 
الزيارة،  "افرتا�سيًا" ودون تكبد عناء  الفروع  من ال�ستفادة من خدمات 
وذلك �سمن جهود حتقيق التمّيز الرقمي واإثراء جتربة العميل من خالل 

اخلدمات الرقمية ال�ستباقية واملتكاملة.
وتاأتي هذه اخلدمة امتدادًا حلر�س "التاأمينات الجتماعية" على متكني 
العمالء من تنفيذ كافة اخلدمات واملعامالت اإلكرتونيًا عرب بوابة اخلدمات 
ف��روع  اأح��د  زي���ارة  اإىل   - -احل��اج��ة  ح��ال  والتطبيق، ويف  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ومكاتب املوؤ�س�سة فاإنه يكن للعميل ال�ستفادة من "الزيارة الفرتا�سية" 
وم�ساركة  وال�����س��ورة،  بال�سوت  العمالء  خدمة  موظف  مع  والتوا�سل 
املعامالت  واإنهاء  اللقاء،  خالل  مبا�سرة  املطلوبة  امللفات  ورف��ع  ال�سا�سة 
اخل��دم��ات  يف  ال��ع��م��الء  ك��اف��ة  ل�سمولية  وحتقيقًا  امل��خ��ت��ارة.  واخل��دم��ات 
العربية  باللغتني  للخدمة  اإتاحتها  ع��ن  املوؤ�س�سة  بّينت  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
والإجنليزية، كما يكن للعمالء "ال�سم" اختيار خيار التحدث مع املوظف 

بلغة الإ�سارة لإمتام معامالتهم بكل ي�سر و�سهولة.

دعم ذوي اإلعاقة
الريا�ض - البالد

احتفت جمعية اأ�ضدقاء ذوي الإعاقة بالتعاون مع �ضحة الريا�ض واأمانة منطقة الريا�ض، بفعاليات "اليوم العاملي لالإعاقة 2021"، وذلك بهدف تقدمي 
الدعم النف�ضي والجتماعي لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة واأ�ضرهم، حيث ت�ضمنت الفعاليات املجانية للزوار عددًا من الأركان الرتفيهية، والألعاب الكهربائية، 
وركوبًا للدراجات، اإىل جانب ا�ضت�ضارات خدمية م�ضاندة "طبية، وعالج طبيعي ووظيفي، ونطق وتخاطب"، اإ�ضافة اإىل معر�ض م�ضاحب للجمعيات امل�ضاركة، 

وعدد من الهدايا واجلوائز القيمة لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة.
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