خادم احلرمني يبعث رسائل ألمريي قطر والكويت
وملك البحرين وسلطان عمان
عوا�صم  -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -ر�سائل خطية �إىل �أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر ،و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح
�أمري دولة الكويت ،و�أخيه جاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين ،و�أخيه جاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق �سلطان عُمان ،تتعلق بالعالقات الأخوية الوطيدة و�سبل دعمها وتعزيزها .وقام بت�سليم الر�سائل �أم�س،
�صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية ،ونقل خالل اال�ستقباالت حتيات خادم احلرمني
ال�شريفني للقادة ،ومتنياته لهم بدوام التوفيق وال�سداد ول�شعوبهم ال�شقيقة املزيد من التقدم واالزدهار.

الإعالم املتجدد
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مشروع سعودي لتطوير خدمات وصيانة الطيران العسكري

ويل العهد

ي�شهد �سباق الفورموال العاملي

الفي�صل

� 340ألف

وظيفة يوفرها «نطاقات»
الريا�ض  -البالد

بد�أت وزارة املوارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية البدء تطبيق برنامج نطاقات
امل��ط��ور ع �ل��ى ج�م�ي��ع م �ن �� �ش ��آت ال�ق�ط��اع
اخل ��ا� ��ص ،وذل� ��ك مت��ا� �ش � ًي��ا م��ع ق� ��رارات
التوطني وخطة الوزارة يف زيادة فر�ص
م�شاركة ال�سعوديني وال�سعوديات ب�سوق
العمل ودعم �إجمايل الناجت املحلي ،حيث
يعد الربنامج �أحد �أهم مرتكزات ودعائم
مبادرات التحول الإ�سرتاتيجي للوزارة.
ويقدم برنامج نطاقات املطور ع��دد ًا من
املزايا الرئي�سة ،تتمثل يف خطة توطني
وا�ضحة ال��ر�ؤى و�شفافة ،بهدف زي��ادة
اال�ستقرار التنظيمي لدى من�ش�آت القطاع
اخل��ا���ص ،وي�سهم يف ت��وف�ير �أك�ث�ر من
� 340ألف وظيفة خالل الثالث �سنوات
القادمة .وكانت وزارة امل��وارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية قد �أ�صدرت الن�سخة
الأوىل من برنامج نطاقات عام 2011م؛
لتحفيز توطني الوظائف وو�ضع حد �أدنى
لأج ��ور ال�سعوديني بالقطاع اخل��ا���ص،
حيث كانت البداية بزيادة احلد الأدن��ى
ل�ل�أج��ور لـ 3000ري��ال ،ث��م مت رفعها لـ
 4000ريال.

يستعرض مشروعات التنمية

اجلرعة التن�شيطية
ترفع مستويات التحصين
الريا�ض ـ البالد

ج��دد امل�ت�ح��دث ال��ر��س�م��ي ل� ��وزارة ال�صحة،
الدكتور حممد العبد العايل ،الت�أكيد على �أهمية
اجلرعة الثالثة "التن�شيطية" من لقاح كورونا
لأن �ه��ا ت��رف��ع م�ستويات امل�ن��اع��ة والتح�صني.
ون�صح العبد العايل ،خالل امل�ؤمتر ال�صحفي
�أم ����س ب �� �ش ��أن م���س�ت�ج��دات م��واج �ه��ة ف�يرو���س
كورونا يف اململكة ،كل من ميار�س ا�ستهتارا �أو
تراخيا ب�ش�أن االح�ترازات املطبقة بالتقيد بها
واحل�صول على التطعيمات.
4
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مشروع ًا جاري تنفيذها

الفيصل يستعرض المشروعات التنموية في المنطقة

أخبار موجزة
أمير تبوك يجتمع بالمحافظين

جدة  -البالد
ر�أ�����س الأم��ي�ر خ��ال��د الفي�صل م�ست�شار خ��ادم
احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة ,يف
مقر الإمارة بجدة ،اجتماع ًا بح�ضور م�س�ؤويل
ال��ق��ط��اع��ات ب��امل��ن��ط��ق��ة .ومت خ�ل�ال االج��ت��م��اع
ا�ستعرا�ض امل�شاريع التنموية يف حمافظات
املنطقة �إذ ي��ج��ري تنفيذ  898م�����ش��روع�� ًا يف
املجاالت البلدية وال�ش�ؤون اال�سالمية وال�صحة
والتعليم وال��زراع��ة واملياه والكهرباء والنقل
واال�سكان والهالل الأحمر بقيمة تتجاوز 33
مليار ريال.
كما هن�أ �سموه جامعة امللك عبدالعزيز مبنا�سبة
ح�صولها على جائزة الزيرو بروجكت العاملية
للمرة الثانية والتي ُت�سلم يف مقر الأمم املتحدة
بڤيينا للجهات الرائدة يف متكني ذوي الإعاقة
حول العامل.
يذكر �أن اجل��ائ��زة �شهدت يف دورت��ه��ا احلالية
م�شاركة  469مبادرة وم�شروعً ا من  106دول
ح��ول ال��ع��امل ،ومت اختيار م��ا ي��ق��ارب الثمانني
م��ب��ادرة وم�����ش��روعً ��ا ب��ن��اء على ث�لاث��ة معايري:
االبتكار ،والت�أثري ،وقابلية التو�سع والتطوير.

 430ألف مستفيد من المشروع

إطالق المياه المحالة لمحافظة الخرج
ال�سيح  -البالد

رعى الأمري حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض
بالنيابة �أم�س ،حفل تد�شني م�شروع �إي�صال املياه املحالة ملحافظة
اخل���رج ،بتكلفة �إجمالية تبلغ  539مليون ري��ال وي��خ��دم � 430أل��ف
م�ستفيد.
و�أو���ض��ح وزي���ر البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة املهند�س عبدالرحمن بن
عبداملح�سن الف�ضلي� ،أن امل�شروع تبلغ تكلفته املالية نحو  539مليون
ريال ،ويخدم نحو � 430ألف م�ستفيد يف حمافظة اخلرج ،وميتد بطول
 187كيلومرتا طوليا ،بقطر ي�تراوح من � 1100إىل  ،1200وبطاقة
ا�ستيعابية لل�ضخ ت�صل �إىل � 120أل��ف مرت مكعب من املياه املحالة
يوميًا .وي�أتي امل�شروع اجلديد �ضمن حزمة من م�شاريع ت�شمل الإنتاج
والتخزين والنقل لعدة مناطق ا�ستثمرت فيها الدولة الأموال الطائلة،
ويتم جلبها عرب منظومة نقل املياه املحالة من حمطتي اجلبيل و ر�أ�س
اخل�ير لتحلية املياه املاحلة يف ال�ساحل ال�شرقي للمنطقة الو�سطى
ب���أط��وال خطوط بلغت �أك�ثر م��ن  820كيلومرتا طوليا و���ص��وال �إىل
(النقطة العليا) الواقعة �شرق مدينة الريا�ض ،ومن هذه النقطة قامت
�شركة املياه الوطنية بتنفيذ وت�شغيل اخل��ط الناقل للمياه املحالة
و�صوال �إىل حمافظة اخلرج جنوب مدينة الريا�ض.

تبوك -البالد
اطلع الأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز �أمري منطقة تبوك ،على تقرير انطالقة
العمل التعليمي يف م��دار���س املنطقة م��ع ب��داي��ة الف�صل ال��درا���س��ي ال��ث��اين �أم�س
ح�ضوري ًا يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية ،وع��ن بعد يف املرحلة االبتدائية
وريا�ض الأطفال .من جهة ثانية ير�أ�س �سموه اليوم االثنني االجتماع ال��دوري
باملحافظني  ،لالطالع �سري العمل يف جميع حمافظات ومراكز املنطقة ،ومناق�شة
املو�ضوعات املدرجة على جدول الأعمال واملت�ضمّنة عدد ًا من االحتياجات التي
مت�س املواطن ,بالإ�ضافة �إىل االطالع على خطط العمل باملحافظات التي حتقق
الأهداف املن�شودة خلدمة املواطن والوطن.

دور “األفواج” بجازان

جازان  -البالد

ا�ستقبل الأم�ير حممد بن نا�صر بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة ج��ازان ،يف مكتبه ،
وكيل وزارة الداخلية ل�ش�ؤون الأف��واج اللواء الركن عو�ض بن م�شوخ العنزي ,
والوفد املرافق له الذي يزور املنطقة حالي ًا  ،وجرى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض
املو�ضوعات ذات العالقة بتعزيز دور قيادة الأفواج باملنطقة يف حماية �أمن الوطن
بالتن�سيق مع جميع اجلهات الأمنية مبا ي�سهم يف �إجناز املهام والأعمال املناطة
بها  ،وفق توجيهات القيادة الر�شيدة .ح�ضر اال�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 �أمري املنطقة ال�شرقية مبكتبه  ،ال�شيخ
حمود بن عبد الله �آل خليفة �سفري مملكة البحرين لدى اململكة ,وذل��ك مبنا�سبة
انتهاء ف�ترة عمله.وجرى خ�لال اللقاء بحث العالقات بني البلدين ال�شقيقني،
واملوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك.كما ا�ستقبل �سموه ،الأمري �سلمان بن حممد بن
�سلمان ،وت�سلم ن�سخة من الإ�صدار الأول من الكتاب الوطني "ذاكرة التاريخ" ،
م�شيدا مبا يحتويه من معلومات توثيقية .ح�ضر اال�ستقبال الأمني العام جلائزة
الأمرية �صيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتماعي الدكتور فهد املغلوث.

انطالق التمرين البحري الثنائي
المختلط “جسر ”22

برعاية وزير اإلعالم المك ّلف

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

د .ماجد الق�صبي

برعاية وزي��ر الإع�لام املك ّلف الدكتور ماجد بن عبدالله
الق�صبي تنطلق يف الريا�ض� ،أعمال اجتماعات ال��دورة
احلادية والأربعني للجمعية العامة واالجتماع ال�ساد�س
بعد املائة للمجل�س التنفيذي الحتاد �إذاعات الدول العربية
واالجتماعات التح�ضريية املت�صلة بهما ،التي ت�ست�ضيفها
هيئة الإذاعة والتلفزيون بداية من  8وحتى  15من �شهر
ورحب الرئي�س التنفيذي لهيئة الإذاعة
دي�سمرب اجلاريّ .
والتلفزيون حممد بن فهد احلارثي ب�ضيوف اململكة يف
اجتماعات اجلمعية العامة واملجل�س التنفيذي الحتاد
�إذاع��ات ال��دول العربية ،منت�صف ال�شهر اجل��اري ،م�ؤكدا
�أن هذه اال�ست�ضافة تعك�س دور اململكة الرائد يف احت�ضان
�أه��م الأح��داث والفعاليات الإقليمية والدولية ،الفت ًا �إىل

�أن هذه اال�ست�ضافة ت�أتي �ضمن م�س�ؤوليات هيئة الإذاعة
والتلفزيون يف اململكة با�ستثمار الفر�ص التي تتاح من
خالل التغيري الكبري ال��ذي ت�شهده مهنة �صناعة الإع�لام
وال��ت��ط��ورات املت�سارعة ال��ت��ي حت��ت��اج �إىل م��ب��ادرات يف
نقل املعرفة واخل�برات اجلديدة لتحقيق التطلعات نحو
امل�ستقبل امل�شرق .وتو ّقع الرئي�س التنفيذي لهيئة الإذاعة
والتلفزيون �أن يثمر االجتماع باخلروج بنتائج وتو�صيات
تواكب التطلعات يف ظل التغريات والتطورات املت�سارعة
التي ي�شهدها املجال الإعالمي على جميع الأ�صعدة ،وهو
ما �سيكون حم��ور ًا �أ�سا�س ًا لنقا�شات اجلل�سات املواكبة
لالجتماعات ،بالإ�ضافة �إىل توحيد ال��ر�ؤي��ة الإعالمية
و�صقل اخل�برات ،نظر ًا ل�سل�سلة اللقاءات ،التي �ستعقد
ب�شكل م�شرتك مع االحتادات الإذاعية العاملية.

مباشرة قضايا جنائية في عدة جهات

الريا�ض  -البالد

با�شرت هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد ع��ددا من الق�ضايا
اجلنائية والإدارية خالل �شهر ربيع الثاين من العام احلايل
 ،1443حيث �أ���س��ف��رت اجل���والت الرقابية وع��دده��ا 6459
جولة عن التحقيق مع  657وتوقيف � 250شخ�صا يف عدد
من اجلهات احلكومية وه��ي وزارات (ال��دف��اع -الداخلية-
ال�صحة -ال��ع��دل -التعليم -ال�����ش���ؤون البلدية وال��ق��روي��ة
والإ���س��ك��ان) .و�شملت اق�ضايا جرائم الر�شوة  ،وا�ستغالل
النفوذ الوظيفي  ،و�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة  ،والتزوير.
ودعت الهيئة للتبليغ عن �أي �شبهات ف�ساد مايل �أو �إداري من
خالل و�سائل تلقي البالغات للهيئة.
و�سبق �أن �أعلنت "نزاهة" ،يف بدايات نوفمرب املا�ضي  ،انها
ب�أ�شرت عددا من الق�ضايا اجلنائية والإداري��ة  ،خالل �شهر ،
حيث نفذت من خاللها  6061جولة رقابية و مت توقيف 172
�شخ�صا والتحقيق مع � 512شخ�ص بتهم ر�شوة وتزوير
ً
 ،وا�ستغالل ن��ف��وذ وظ��ي��ف��ي ،و�إ���س��اءة ا�ستخدام ال�سلطة،
والتزوير ،الفتة �إىل �أن الأ�شخا�ص املت
وبدعم تام من القيادة الر�شيدة  ،تت�صدى اجلهات املعنية
بكل قوة وحزم للف�ساد وحماية مقدرات الوطن ومكت�سباته
وحقوق املواطن ،حيث تطبق اململكة ا�سرتاتيجية �شاملة
ملكافحة الف�ساد  ،وتهدف الهيئة �إىل حماية النزاهة ،وتعزيز
م��ب��د�أ ال�شفافية ،ومكافحة الف�ساد امل��ايل والإداري ب�شتى

�صوره ومظاهره و�أ�ساليبه ،ومتابعة م��دى قيام الأجهزة
امل�شمولة باخت�صا�صات الهيئة مبا يجب عليها �إزاء تطبيق
الأنظمة املجرمة للف�ساد املايل والإداري ،والعمل على تعزيز
مبد�أ امل�ساءلة لكل �شخ�ص مهما كان موقعه.
وكذلك متابعة تنفيذ الأوام��ر والتعليمات املتعلقة بال�ش�أن
العام وم�صالح املواطنني مبا ي�ضمن االلتزام بها  ،وتوفري
قنوات ات�صال مبا�شرة مع اجلمهور لتلقي بالغاتهم املتعلقة
بت�صرفات منطوية على ف�ساد ،والتحقق من �صحتها واتخاذ
ما يلزم يف �ش�أنها  ،والعمل مع اجلهات املعنية وم�ؤ�س�سات
املجتمع امل���دين على تنمية ال�شعور ب��امل��واط��ن��ة وب�أهمية
حماية امل��ال العام وامل��راف��ق واملمتلكات العامة ،مبا يحقق
ح�سن �إدارتها واملحافظة عليها  ،وتن�سيق جهود القطاعني
العام واخلا�ص يف تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الف�ساد،
وتقوميها  ،وج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات والإح�����ص��اءات
املتعلقة بالف�ساد ،وت�صنيفها ،وحتليلها ،وتنظيم قاعدة
معلومات وطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد.
كما حتر�ص اململكة على م�شاركة املجتمع ال��دويل اهتمامه
يف حماربة الف�ساد من خالل حر�صها على عقد االتفاقيات
وح�ضور امل���ؤمت��رات وال��ن��دوات وتعزيز التعاون ال��دويل،
ومتابعة تنفيذ االلتزامات ال��واردة يف االتفاقيات الدولية
املتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الف�ساد التي تكون اململكة
طرفا فيها.

اجلبيل  -البالد

حممد احلارثي

انطلقت �أم�س (الأحد) ،مناورات التمرين البحري الثنائي املختلط "ج�سر،"22 -
بني القوات البحرية امللكية ال�سعودية و�سالح البحرية امللكي البحريني ،وذلك يف
قاعدة امللك عبدالعزيز البحرية بالأ�سطول ال�شرقي باجلبيل.
و�أو�ضح قائد الأ�سطول ال�شرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاين �أن
التمرين يهدف �إىل تعزيز الإمكانات التي ت�سهم يف �أمن وا�ستقرار املنطقة ،وتطوير
وتو�سيع التوافق العملياتي ،والكفاءة التكتيكية ،وكذلك تبادل اخلربات لتطوير
قدراتهم على العمليات البحرية ،ومب�شاركة القوات اجلوية امللكية ال�سعودية
يف عملية الإ�سناد اجلوي القريب يف منطقة العمليات لل�سفن القتالية ,و�أن هذا
التمرين ي�أتي امتدادا ل�سل�سلة متارين (اجل�سر) الذي ينفذ ب�شكل دوري بني البلدين
ال�شقيقني ،ويهدف �إىل تعزيز التعاون الأمني ،وت�أمني املياه الإقليمية ،وتوحيد
املفاهيم والعمل امل�شرتك.

لجان الشورى تناقش «الطاقة النووية» والتخصصات الطبية

الريا�ض -البالد
ع��ق��دت اللجنة ال�صحية يف جمل�س ال�شورى
اجتماعا �أم�����س برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س
اللجنة الدكتورة منى بنت عبد الله �آل م�شيط ،مع
عد ٍد من امل�س�ؤولني يف وزارة ال�صحة وم�س�ؤويل
الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات الطبية يتقدمهم
الأمني العام للهيئة الدكتور �أمين بن �أ�سعد عبده،
وذلك يف مقر املجل�س بالريا�ض.
وتناول االجتماع �أبرز جهود الهيئة ،والتحديات
التي تواجهها يف �أدائ��ه��ا ملهامها ،وا�ستعرا�ض

نظام الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات الطبية
وم��دى دعمه لقيام الهيئة ب���أدواره��ا ،وع��دد من
املحاور الهادفة لالرتقاء مبا تقدمه الهيئة.
كما ناق�شت اللجنة خالل االجتماع �أهمية ف�صل
التدريب عن الت�صنيف وا�ستقالله بجهة �أخرى،
وم��دى �شمولية نظام الهيئة لآلية وا�ضحة يف
عملية الت�صنيف والرتخي�ص ،واجلوانب التي
من �ش�أنها حتقيق الهيئة لأهدافها.
ك��م��ا ع��ق��دت جل��ن��ة ال��ط��اق��ة وال�����ص��ن��اع��ة مبجل�س
ال�شورى اجتماعً ا عرب االت�صال املرئي برئا�سة

ع�ضو املجل�س رئ��ي�����س اللجنة امل��ه��ن��د���س علي
بن عاي�ض القرين ،وم�شاركة �أع�ضاء املجل�س
�أع�ضاء اللجنة ،مبناق�شة التقرير ال�سنوي ملدينة
امللك عبدالله للطاقة النووية واملتجددة  ،الذي
�أحيل لها من املجل�س لدرا�سته وتقدمي تقريرها
املت�ضمن تو�صياتها حياله  ،وا�ستعر�ضت اللجنة
يف االجتماع �أهم ما احتوى عليه تقرير الأداء
ال�سنوي للمدينة خالل عام التقرير ،وبحث ما
تواجهه م��ن حت��دي��ات و�صعوبات ،واملنجزات
التي حتققت يف م�شروعات ال ُبنى التحتية لها.

محليات
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القيادة تهنئ رئيس فنلندا

مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده .و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز مبنا�سبة ذك��رى ا�ستقالل ب�ل�اده .وع�بر �سمو ويل العهد ،ع��ن �أطيب
الريا�ض  -وا�س
بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،و�أط��ي��ب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راجي ًا
تهنئة ،لفخامة الرئي�س ���س��اويل نين�ستو ،رئي�س جمهورية فنلندا ،حلكومة و�شعب جمهورية فنلندا ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.
برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س �ساويل نين�ستو ،رئي�س جمهورية فنلندا ،جمهورية فنلندا ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.

تتناول تعزيز العالقات األخوية الوطيدة

خادم الحرمين يبعث رسائل خطية لسلطان عمان وملك البحرين وأميري قطر والكويت
الدوحة  -الكويت  -املنامة  -م�سقط  -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -ر�سالة خطية �إىل �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر ،تت�صل بالعالقات الأخوية
الوطيدة و�سبل دعمها وتعزيزها.وقام بت�سليم الر�سالة �صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن فرحان بن عبداهلل وزير اخلارجية ،خالل ا�ستقبال �سمو �أمري دولة قطر له يف مكتبه بالديوان الأمريي �أم�س.
ونقل �سمو وزير اخلارجية خالل اال�ستقبال حتيات خادم احلرمني ال�شريفني ،ل�سمو �أمري دولة قطر ،ومتنياته له بدوام التوفيق وال�سداد ولل�شعب القطري ال�شقيق املزيد من التقدم
واالزدهار .من جهته حمل �سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين� ،سمو الأمري في�صل بن فرحان بن عبداهلل ،حتياته لأخيه خادم احلرمني ال�شريفني ،ومتنياته له مبوفور ال�صحة والعافية
ولل�شعب ال�سعودي دوام التطور والنماء.
ح�ضر اال�ستقبال �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى دولة قطر �صاحب ال�سمو الأمري من�صور بن خالد بن فرحان ،ومدير عام مكتب �سمو وزير اخلارجية عبدالرحمن الداود.

وبعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود  -حفظه الله  -ر�سالة خطية �إىل �أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة
الكويت ال�شقيقة ،تتعلق بالعالقات الأخ��وي��ة الوطيدة
و�سبل دعمها وتعزيزها.
وقام بت�سليم الر�سالة �صاحب ال�سمو الأم�ير في�صل بن
ف��رح��ان ب��ن عبدالله وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ،خ�لال ا�ستقبال
�صاحب ال�سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح
نائب �أمري دولة الكويت ويل العهد.
ونقل �سمو وزير اخلارجية خالل اال�ستقبال حتيات خادم
احلرمني ال�شريفني ،ل�سمو �أمري دولة الكويت ،ومتنياته
له ب��دوام التوفيق وال�سداد ولل�شعب الكويتي ال�شقيق
املزيد من التقدم واالزدهار.
م��ن جهته حمل �صاحب ال�سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد
اجل��اب��ر ال�صباح ن��ائ��ب �أم�ي�ر دول���ة الكويت ويل العهد

حتياته لأخيه خ��ادم احلرمني ال�شريفني ،ومتنياته له
مب��وف��ور ال�صحة والعافية ولل�شعب ال�سعودي دوام
التطور والنماء .ح�ضر اال�ستقبال �صاحب ال�سمو الأمري
�سلطان بن �سعد بن خالد �سفري خادم احلرمني ال�شريفني
لدى دولة الكويت ،ومدير عام مكتب �سمو وزير اخلارجية
عبدالرحمن الداود.
ك��م��ا ب��ع��ث خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -ر�سالة خطية �إىل �أخيه
جاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين
ال�شقيقة ،تتعلق بالعالقات الأخوية الوطيدة و�سبل دعمها
وتعزيزها .وقام بت�سليم الر�سالة �صاحب ال�سمو الأمري
في�صل ب��ن ف��رح��ان ب��ن عبدالله وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ،خالل
ا�ستقبال معايل وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور
عبداللطيف ب��ن را���ش��د ال��زي��اين ،يف العا�صمة املنامة.
ونقل �سمو وزير اخلارجية خالل اال�ستقبال حتيات خادم

احلرمني ال�شريفني ،مللك البحرين ،ومتنياته له بدوام
التوفيق وال�سداد ولل�شعب البحريني ال�شقيق املزيد من
التقدم واالزدهار.
من جهته نقل وزير اخلارجية البحريني حتيات وتقدير
ملك البحرين لأخيه خادم احلرمني ال�شريفني ،ومتنياته
له مبوفور ال�صحة والعافية ولل�شعب ال�سعودي دوام
التطور والنماء.
ح�ضر اال�ستقبال القائم ب�أعمال �سفارة اململكة العربية
ال�سعودية لدى مملكة البحرين �صالح بن فالح العتيبي،
وم��دي��ر ع��ام مكتب �سمو وزي��ر اخل��ارج��ي��ة عبدالرحمن
الداود.
وبعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود  -حفظه الله  -ر�سالة خطية �إىل �أخيه جاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق �سلطان ُعمان ال�شقيقة ،تتعلق
بالعالقات الأخوية الوطيدة و�سبل دعمها وتعزيزها.

وقام بت�سليم الر�سالة �صاحب ال�سمو الأم�ير في�صل بن
ف��رح��ان ب��ن عبدالله وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ،خ�لال ا�ستقبال
معايل وزير خارجية �سلطنة ُعمان ال�سيد بدر بن حمد
بن حمود البو�سعيدي ،يف العا�صمة م�سقط.ونقل �سمو
وزير اخلارجية خالل اال�ستقبال حتيات خادم احلرمني
ال�شريفني ،جلاللة ال�سلطان ومتنياته له بدوام التوفيق
وال�سداد ولل�شعب العماين ال�شقيق املزيد من التقدم
واالزدهار.
من جهته نقل وزي��ر اخلارجية العماين حتيات وتقدير
ال�سلطان هيثم ب��ن ط���ارق �سلطان ُع��م��ان لأخ��ي��ه خ��ادم
احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين ،ومت��ن��ي��ات��ه ل��ه مب��وف��ور ال�صحة
والعافية ولل�شعب ال�سعودي دوام التطور والنماء.
ح�ضر اال�ستقبال �سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني لدى
�سلطنة ُعمان عبدالله بن �سعود العنزي ،ومدير عام مكتب
�سمو وزير اخلارجية عبدالرحمن الداود.

ولي العهد يبعث رسالة شفهية لحمدوك

اخلرطوم  -البالد
بعث ويل العهد ،نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ،وزير الدفاع� ،صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد
العزيز ،ر�سالة �شفيهة لرئي�س جمل�س
ال���وزراء الدكتور عبد الله حمدوك،
تتعلق مبوقف اململكة الثابت والداعم
لل�شعب ال�سوداين وا�ستقرار البالد.
ج���اء ذل���ك ل���دى ا���س��ت��ق��ب��ال ال��دك��ت��ور
ح��م��دوك �أم�����س (الأح�����د) يف مكتبه

ب��رئ��ا���س��ة جم��ل�����س ال�������وزراء� ،سفري
اململكة لدى ال�سودان علي ح�سن بن
جعفر .وت��ن��اول اللقاء تعزيز ُ�سبُل
ال��ت��ع��اون ب�ين البلدين يف امل��ج��االت
املختلفة مبا يخدم م�صالح ال�شعبني
ال�شقيقني.
و�أكد ال�سفري جعفر ،ا�ستعداد اململكة
ال���س��ت��ئ��ن��اف ال���ت���ع���اون االق��ت�����ص��ادي
واال�ستثماري بني البلدين مبا يخدم
ا�ستقرار وازدهار �شعبيهما.

تسهيل تسجيل
الملكية العقارية

الريا�ض -البالد
وقعت وزارتا العدل وال�ش�ؤون
البلدية والقروية والإ�سكان،
م��ذك��رة ت��ع��اون ب��ه��دف ت�سهيل
�إج���������راءات ت�����س��ج��ي��ل امل��ل��ك��ي��ة
العقارية ورف��ع ترتيب اململكة
يف م�����ؤ�����ش����رات ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة
ال��دول��ي��ة ،برعاية وزي��ر العدل
ال�شيخ الدكتور وليد بن حممد
ال�صمعاين ،ووزي���ر ال�ش�ؤون
البلدية وال��ق��روي��ة والإ���س��ك��ان
ماجد بن عبدالله احلقيل.
وت�����ض��م��ن��ت امل����ذك����رة ت�شكيل
جلنة م�شرتكة لتي�سري املهام
ال��ع��ق��اري��ة ،ت��ت��وىل �إع���داد خطة
مزمنة لتطبيق الهوية العقارية
على ال�صكوك العقارية كافة،
ودرا����س���ة ال�����ص��ك��وك امل�����ش��اع��ة

والرفع بالتو�صيات حيالها.
كما ن�صت مذكرة التعاون على
�أن تتوىل اللجنة حوكمة �أعمال
التخطيط وال��ف��رز والتجزئة،
وح��وك��م��ة لإج�����راءات و�آل��ي��ات
�إ�صدار القرارات امل�ساحية� ،إىل
جانب حوكمة لآل��ي��ات �إ���ص��دار
�صكوك املنح.
و�ستتوىل اللجنة  -مبوجب
مذكرة التعاون  -الإ�شراف على
جميع �أعمال الربط التقني فيما
له �صلة بالأعمال العقارية.
و�أك��دت ال��وزارت��ان �أن مذكرة
ال���ت���ع���اون ت����أت���ي يف ���س��ي��اق
التكامل بني اجلانبني خلدمة
امل�������س���ت���ف���ي���دي���ن ،وحت���ق���ي���ق
الأه��داف امل�شرتكة ،مبا يرفع
من كفاءة الأداء.
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كلمة

ألف وظيفة بالقطاع الخاص خالل ثالث سنوات مسيرة التعاون

الريا�ض  -البالد
ب����د�أت وزارة امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة والتنمية
االجتماعية البدء يف تطبيق برنامج نطاقات
املطور على جميع من�ش�آت القطاع اخلا�ص
 ،وذل��ك متا�شيًا مع ق��رارات التوطني وخطة
الوزارة يف زيادة فر�ص م�شاركة ال�سعوديني
وال�سعوديات ب�سوق العمل ودع��م �إجمايل
ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي ،ح��ي��ث ي��ع��د ال�برن��ام��ج �أح��د
�أه���م م��رت��ك��زات ودع��ائ��م م���ب���ادرات التحول
الإ�سرتاتيجي للوزارة.
وي��ق��دم ب��رن��ام��ج ن��ط��اق��ات امل��ط��ور ع����ددًا من
��وط�ين
امل��زاي��ا ال��رئ��ي�����س��ة ،تتمثل يف خ��ط��ة ت
ٍ
وا�ضحة ال��ر�ؤى و�شفافة مل��دة ث�لاث �سنوات
قادمة بهدف زيادة اال�ستقرار التنظيمي لدى
من�ش�آت القطاع اخلا�ص� ،إ�ضافة �إىل العالقة
الطردية بني ع��دد العاملني ون�سب التوطني
املطلوبة لكل من�ش�أة من خالل معادلة ترتبط
ب�شكل متنا�سب مع عدد العاملني لدى املن�ش�أة،
مع تب�سيط ت�صميم الربنامج وحت�سن جتربة
العميل من خالل دمج ت�صنيفات الأن�شطة بناء
ن�شاطا اً
ً
بدل
على معايري حمددة لتكون بـ32
من ً 85
ن�شاطا يف نطاقات.
ومت تطوير الربنامج بال�شراكة مع اجلهات
احلكومية ذات العالقة و�أ�صحاب املن�ش�آت
يف القطاع اخلا�ص  ،ويتواءم هذا الربنامج
م��ع ب��رام��ج التوطني الأخ���رى التي �أطلقتها
ال���وزارة ،وي�سهم الربنامج يف توفري �أكرث
من � 340أل��ف وظيفة خ�لال الثالث �سنوات
القادمة.
وك��ان��ت وزارة امل���وارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية قد �أ�صدرت الن�سخة الأوىل من

أهداف البرنامج
برنامج نطاقات عام 2011م؛ لتحفيز توطني
الوظائف وو�ضع حد �أدنى لأجور ال�سعوديني
بالقطاع اخلا�ص ،حيث كانت البداية بزيادة
 2دعم إجمالي الناتج المحلي
احل��د الأدن���ى ل�ل�أج��ور ل���ـ 3000ري���ال ،ث��م مت
رفعها لـ  4000ريال مع بداية الربع الثاين
3
االستقرار التنظيمي للقطاع الخاص
من هذا العام.
 4معايير لدمج وتصنيفات األنشطة
ويف مايو املا�ضي �أعلنت ال���وزارة برنامج
"نطاقات املطور" ،ك�أحد �أهم مرتكزات ودعائم
م��ب��ادرات التحول اال�سرتاتيجي ل��ل��وزارة،
متا�شيًا مع ا�سرتاتيجية �سوق العمل الهادفة الئقة وجاذبة للمواطنني واملواطنات وزيادة
�إىل تطوير ورف��ع ك��ف��اءت��ه ،وت��وف�ير وظائف ح�صة م�شاركتهم يف �سوق العمل.

 1زيادة فرص السعوديين والسعوديات

ترتكز عالقات دول جمل�س التعاون اخلليجي
على ركائز قوية من وحدة التاريخ وامل�صري
امل�����ش�ترك  ،والتطلعات الطموحة برعاية
واهتمام القادة الأ�شقاء ،وعلى مدى عقود
طويلة ات�سم جمل�س التعاون بقوة التما�سك
ووح����دة امل��وق��ف ،وال����ذود ع��ن مكت�سباته
الكبرية ،والعمل الدائم على تعزيز التالحم
ووح��دة ال��ر�ؤى جت��اه التحديات واملخاطر
التي متوج بها املنطقة.
فقد حفلت م�سرية دول جمل�س التعاون
بالإجنازات والقرارات اال�سرتاتيجية التي
عملت على تلبية تطلعات �شعوبها الذين
جتمعهم عوامل كثرية من الوحدة والت�آخي،
وي��خ��ط��و ال��ع��م��ل امل�����ش�ترك ب��ث��ب��ات بحكمة
�أ�صحاب اجلاللة وال�سمو ال��ق��ادة ،وتعزيز
م�سريته التكاملية يف خمتلف امل��ج��االت،
وعلى كافة الأ�صعدة االقت�صادية والدفاعية
والأمنية واالجتماعية ،وحتقيق كل ما فيه
م�صالح ال�شعوب ال�شقيقة ملزيد من الرخاء
واالزده�����ار ال���ذي تتمتع ب��ه دول املجل�س
وما تنعم به من اال�ستقرار ال�شامل والأمن
الوارف للبيت اخلليجي العريق يف وحدته
ومنعته وطموحاته.
ودائما ت�ؤكد اململكة ودول املجل�س املواقف
امل�����ش��رف��ة جت���اه ق�����ض��اي��ا وحت���دي���ات الأم����ة،
وه���ذه املنطقة اال�سرتاتيجية م��ن ال��ع��امل،
واحل��ر���ص على تر�سيخ م��رت��ك��زات العمل
امل�شرتك ،والدفع به قدما �إىل الأم��ام مبزيد
من الرتابط والتعاون والتكامل الذي يوليه
خادم احلرمني ال�شريفني مع القادة الأ�شقاء
كل الدعم واالهتمام.

متابعات
4
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متحدث الصحة :الجرعة التنشيطية ترفع مستويات المناعة والتحصين

الريا�ض ـ البالد

ج��ددت وزارة ال�صحة ،دعوتها للمواطنني
ب��اخ��ت��ي��ار اجل��ان��ب ال�����ص��ح��ي��ح ،وا�ستكمال
التح�صني �ضد الفريو�سات وتلقي جرعات
اللقاح املنا�سبة ،حلماية �أنف�سهم واملجتمع.
وق���ال���ت وزارة ال�����ص��ح��ة ،ع�ب�ر ح�����س��اب��ه��ا
ع��ل��ى "تويرت"� ،إن ال��ف�يرو���س��ات �أم��ر���ض��ت
وال��ل��ق��اح��ات �أن���ق���ذت ،م��ط��ال��ب��ة امل��واط��ن�ين
ب��امل��ب��ادرة ب���أخ��ذ ال��ل��ق��اح��ات حلمايتهم من
م�ضاعفات الفريو�سات بكل �أنواعها.
و�أو�ضحت وزارة ال�صحة� ،أن الفريو�سات
�أدت �إىل �إ�صابة  500مليون حالة بالإنفلونزا
الإ���س��ب��ان��ي��ة ح��ول ال��ع��امل ،فيما ت��ويف 500
مليون �شخ�ص ب�سبب اجلدري عامليًا ،ف�ضال
عن  1مليون �شخ�ص ب�سبب الكولريا.
و�أك��دت "ال�صحة"� ،أن��ه يف املقابل �ساهمت
اللقاخات يف تقليل وفيات الإنفلونزا من 75
� %إىل  ،% 39كما منعت  13مليون حالة وفاة
يف العامل ،ف�ضال عن انخفا�ض  % 50يف معدل
الوفيات عند الأطفال.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم�س  ،عن ا�ستقرار
يف �أع����داد احل���االت احل��رج��ة بامل�ست�شفيات
ب�سبب فريو�س كورونا؛ حيث مت ت�سجيل 39
حالة ،وهو نف�س عدد احلاالت امل�سجلة �أم�س
ال�سبت ،يف الوقت ال��ذي مت فيه �إعطاء �أكرث
من  47مليون جرعة لقاح كوورنا.
وك��ان��ت وزارة ال�صحة� ،أع��ل��ن��ت �أم�����س عن
ت�سجيل � 35إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا
امل�ستجد «كوفيد »19 -يف اململكة ،خالل الـ24
�ساعة املا�ضية؛ ما يرفع �إجمايل الإ�صابات
�إىل  549912حالة.
وذك�����رت ال�������وزارة –عرب ت���وي�ت�ر� -أن����ه مت
تعاف جديدة من كورونا؛
ت�سجيل  45حالة ٍ
لت�صل �إجمايل حاالت ال�شفاء من الفريو�س
�إىل  539056حالة.
و�أ����ش���ارت ال�����ص��ح��ة� ،إىل �أن ع���دد ج��رع��ات

لقاحات كورونا املعطاة يف اململكة بلغ حتى
الآن ( )47605141ج��رع��ة ،ع�بر �أك�ثر من
 587مركزا بجميع املناطق واملحافظات.
من ناحية اخرى ،بلغت �إح�صائية خمالفات
الإج���راءات االح�ترازي��ة والتدابري الوقائية
من فريو�س كورونا "كوفيد)1134("19-
خمالفة وذلك للفرتة من 1443 / 4 / 23هـ
حتى 1443 / 4 / 29هـ.
و�سجلت منطقة مكة املكرمة العدد الأعلى
ب��ـ( ،)346ومنطقة املدينة املنورة ب��ـ(،)298
ومنطقة الريا�ض بـ( ،)275تلتها منطقة حائل
بـ( ،)82ومنطقة اجلوف بـ( ،)70ثم املنطقة
ال�شرقية ب����ـ( ،)30ومنطقة ت��ب��وك ب���ـ(،)16
ومنطقة ع�سري بـ( ،)8ومنطقة الباحة بـ(،)5
ومنطقة الق�صيم ب����ـ( ،)3ومنطقة احل��دود
ال�شمالية ب����ـ( ،)1ومنطقة ج����ازان ب���ـ( ،)0م��ن ن��اح��ي��ة اخ���رى ج���دد امل��ت��ح��دث الر�سمي م�ستجدات م��واج��ه��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا يف احل�����ص��ول ع��ل��ى اجل��رع��ة ال��ث��ان��ي��ة م�ستوى
ومنطقة جنران بـ(.)0
ل������وزارة ال�����ص��ح��ة ،ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ع��ب��د اململكة ،كل من ميار�س ا�ستهتارا �أو تراخيا املناعة مل�ستوى مقاومة للفريو�س وتخفيف
و���ش��ددت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة على املواطنني العايل ،الت�أكيد على �أهمية اجلرعة الثالثة ب�����ش���أن االح���ت���رازات امل��ط��ب��ق��ة ب��ال��ت��ق��ي��د بها ت��داع��ي��ات��ه ،وب��ع��د م����رور وق���ت م��ع�ين تنزل
وت�تراج��ع الأج�����س��ام امل�����ض��ادة ،وه��ن��ا ت�أتي
وامل��ق��ي��م�ين ب�������ض���رورة م��وا���ص��ل��ة االل���ت���زام "التن�شيطية" من لقاح كورونا لأنها ترفع واحل�صول على التطعيمات.
ب��الإج��راءات الوقائية والتقيد بالتعليمات م�ستويات املناعة والتح�صني.ون�صح العبد و�أك��م��ل� ،أن احل�صول على جرعة واح��دة ال �أه��م��ي��ة اجل��رع��ة الثالثة م��ن ال��ل��ق��اح امل�ضاد
ال�صادرة من اجلهات املعنية بهذا ال�ش�أن.
ال���ع���ايل ،خ�ل�ال امل����ؤمت���ر ال�����ص��ح��ف��ي ب�����ش���أن يكفي �أم��ام حت��ورات الفريو�س ،بينما يرفع لفريو�س كورونا امل�ستجد.

انطالق معرض الثقافة العدلية
في جامعة اإلمام

الريا�ض ـ البالد

اط��ل��ق��ت وزارة ال��ع��دل �أم�����س معر�ض
ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��دل��ي��ة "معرفة و�إثراء" يف
جامعة الإم���ام حممد ب��ن �سعود للبنات
بالريا�ض وي�ستمر مل��دة � 3أي���ام ،بهدف
التوعية باحلقوق والواجبات القانونية،
وتو�ضيح �آليات اال�ستفادة من اخلدمات
العدلية� ،إ�ضافة �إىل الوعي ب�آليات عمل
املنظومة العدلية.
و�أو���ض��ح��ت وزارة ال��ع��دل� ،أن املعر�ض
ي���أت��ي يف �إط���ار م��ب��ادرة "�إبراز مميزات
الق�ضاء ون�شر الثقافة العدلية"� ،إحدى
م��ب��ادرات ال����وزارة يف برنامج التحول
الوطني.
و�أ�شارت الوزارة �إىل �أن املعر�ض ي�شتمل
على جمموعة من املن�صات منها من�صة
الأحوال ال�شخ�صية التي تقدم معلومات
�إثرائية يف الأح���وال ال�شخ�صية ت�شمل
احلقوق الأ�سرية وحقوق املر�أة ،ومن�صة

الأن���ظ���م���ة ،ل��ع��ر���ض ت��ف��ا���ص��ي��ل الأن��ظ��م��ة
بطريقة مب�سطة ووا���ض��ح��ة� ،إىل جانب
من�صة ن��اج��ز ،ال��ت��ي ت�ستعر�ض النقلة
النوعية الإلكرتونية يف اخلدمات العدلية
والق�ضائية ،وكيفية اال�ستفادة منها.
وي�����ض��م امل��ع��ر���ض ك��ذل��ك م��ن�����ص��ة ت��ع��رف
مببادرة �شمل ،التي تتعلق بتوفري مراكز
تنفيذ �أحكام احل�ضانة والر�ؤية والزيارة،
�إ���ض��اف��ة �إىل من�صة ال�صلح التي تعرف
بال�صلح وقيمته و�أثره املجتمعي.
وي��ق��وم على املعر�ض ع��دد م��ن موظفات
وزارة العدل املتخ�ص�صات يف جماالت
ع����دة ،وي��ع��م��ل��ن ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ب��ال ال����زوار
والتعريف بالإجراءات والأنظمة املعمول
بها يف القطاع العديل.
ي��ذك��ر �أن الن�سخ ال�سابقة م��ن املعر�ض
�شهدت � اً
إقبال كبري ًا ،وقد �أقيمت يف عدد
م��ن ال��ن��ق��اط احل��ي��وي��ة مبختلف مناطق
ومدن اململكة.

" "13عيادة خدمية في اليوم العالمي
بـ"سعود الطبية"
الريا�ض ـ البالد
د� ّ��ش��ن��ت مدينة امل��ل��ك �سعود الطبية
" "13ع��ي��ادة خ��دم��ي��ة و ّ
مت���ت خدمة
م��ا ي��زي��د ع��ن " "30زائ�����ر ًا للفعالية
م��ن الأ���ش��خ��ا���ص ذوي الإع���اق���ة خ�لال
�أرب�����ع ���س��اع��ات ف��ق��ط��� ،ض��م��ن فعالية
اليوم العاملي للإعاقة ،بح�ضور مدير
امل�ست�شفى العام الدكتور وليد ها�شم،
ومب�شاركة جمعية مكارم اخلريية.
و�أو���ض��ح��ت رئي�سة ق�سم الفعاليات
ال�صحية ب��امل��دي��ن��ة ع��ائ�����ش��ة الفيفي،
�أن ال���ه���دف ال��رئ��ي�����س��ي لتنظيم ه��ذه
الفعالية ،والتي �أ�سهمت فيها من�صة

ال��ت��ط��وّ ع ال�صحي مب��ب��ادرة "تطوّ ع
�صحي عيادي" بقيادة هند العنزي،
هو تقدمي خدمة طبية للفئة امل�ستهدفة
وت�سهيل ح�صولهم على العالج وفتح
ملفات طبية لهم  ،حيث مت التن�سيق
مع الإدارة التنفيذية ل�ش�ؤون املر�ضى،
وال���ت���ي �أ���س��ه��م��ت م�����ش��ك��ورة يف فتح
ال���ع���ي���ادات امل�����س��ائ��ي��ة وف��ت��ح امل��ل��ف��ات
وتن�شيطها.
يُذكر �أن عيادة نرعاكم ل��ذوي الإعاقة
لتعزيز �صحة الفم والأ�سنان �ست�ستمر
بتقدمي خدماتها كل ثالثاء من ال�ساعة
4م �إىل 8م حتى نهاية �شهر دي�سمرب.
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و�أردف متحدث ال�صحة� ،أن��ه ما زال��ت لدينا
حاالت حرجة يف ق�سم العناية املركزة ويبلغ
عددها  39حالة ،و�إن كان العدد يف انخفا�ض،
م�شريا �إىل �أن ال��ق��رارات وال�بروت��وك��والت
احل��ال��ي��ة ت���ل���زم امل���ت���واج���دي���ن يف الأم���اك���ن
املزدحمة بلب�س الكمامة.

موقعًا حول المملكة لوحدات األحوال المدنية المتنقلة

الريا�ض ـ البالد

تقوم ال��وح��دات املتنقلة ل�ل�أح��وال املدنية
بتقدمي خدماتها للرجال والن�ساء يف ()17
موقع ًا ح��ول اململكة ,وذل��ك �ضمن مبادرة
"ن�أتي �إليك" التي تنفذها وكالة وزارة
الداخلية للأحوال املدنية للجهات احلكومية
واخلا�صة ،ومبادرة "موجودين" املوجهة
خلدمة املحافظات واملراكز والقرى البعيدة
عن مكاتب الأحوال املدنية.
وب��د�أت الوحدات املتنقلة للأحوال املدنية
مبنطقة مكة املكرمة اليوم بتقدمي اخلدمة
للن�ساء يف حمافظة مي�سان مل��دة �أ�سبوع،
ويوم الأربعاء للرجال ملدة يوم واحد ،فيما
تقدم اخلدمة للرجال يف حمافظة الكامل،
ومركز قيا ,ويوم االثنني يف مركز �أبو راكه
ملدة يوم واحد لكل موقع.
بينما ت��ق��دم ال���وح���دات املتنقلة ل�ل�أح��وال
امل��دن��ي��ة يف منطقة ع�سري ال��ي��وم بتقدمي
خدماتها ل��ل��رج��ال يف مقر النيابة العامة

مبحافظة بي�شة ،واملعهد العلمي مبحافظة
حمايل ع�سري مل��دة ي��وم واح��د لكل منهما،
وي����وم االث��ن�ين يف م��ق��ر ���ش��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء
مبدينة �أبها ملدة يوم ،فيما تقدم اخلدمة يوم
الثالثاء للرجال والن�ساء يف جامعة بي�شة
ملدة يومني.
ويف منطقة الباحة تقوم الوحدات املتنقلة
بتقدمي اخلدمة اليوم للرجال والن�ساء يف
مركز بال�شهم التابع ملحافظة باجلر�شي

استشاري صدر لـ"

مل��دة ثالثة �أي��ام ،وي��وم االثنني للرجال يف
كلية التقنية مبحافظة املخواه ومتو�سطة
وث��ان��وي��ة امللك عبد الله مبركز ج��رب ملدة
يومني لكل منهما ،فيما تقدم اخلدمة يوم
الأربعاء يف ثانوية الأمري في�صل مبحافظة
العقيق ملدة يوم يومني.
كما بد�أت الوحدات املتنقلة للأحوال املدنية
يف املنطقة ال�شرقية بتقدمي خدماتها اليوم
للن�ساء يف جمعية وهج الن�سائية اخلريية

" :السهر حتى الفجر يضعف المناعة

جدة  -يا�سر بن يو�سف

دع��ا ا�ست�شاري �أم��را���ض ال�صدر وط��ب النوم
وم��دي��ر م��رك��ز ط��ب وب��ح��وث ال��ن��وم بجامعة
امللك عبدالعزيز بجدة الربوفي�سور �سراج
ع��م��ر ويل ،ط�ل�اب وط��ال��ب��ات امل���دار����س عقب
ال��ع��ودة احل�ضورية بتجنب ال�سهر ل�ساعات
طويلة �إىل ما بعد الفجر ،مبي ًنا �أن ذلك يعزز
�ضعف املناعة ،كما ي�سبب ال�سهر املفرط �أي�ضا
ا���ض��ط��راب��ات يف ق�����راءات ال�����س��ك��ر وال��ده��ون
و�ضغط ال��دم بالإ�ضافة اىل التوتر العاطفي
وت�����س��رع وع���دم ان�ضباط يف ات��خ��اذ ال��ق��رار،
بجانب حتفيز ال�شعور باجلوع والإح�سا�س
امل�ستمر بالرغبة يف التهام املزيد من الطعام
وبالتايل زيادة الوزن .
و�أ�ضاف �أن النوم ال�صحي ليلاً واال�ستيقاظ
مبكرًا يعزز عمل اجلهاز املناعي  ،الذي ينتج
�أثناء النوم مواد وقائية ملكافحة العدوى ،ومن
هذه املواد ال�سيتوكينات ،حيث ت�ستخدم هذه
امل��واد يف مكافحة البكترييا ،والفريو�سات،
وت�ساعد على ال��ن��وم ،ومت��د اجل��ه��از املناعي
بالطاقة الالزمة للدفاع عن اجل�سم �ضد املر�ض،
بينما نق�ص النوم �أو �سوءه قد مينع اجلهاز
املناعي من بناء نف�سه ،وا�ستعادة قوته ،مما
ي���ؤدي �إىل �ضعفه يف مكافحة الأم��را���ض ،وقد

باجلبيل ال�صناعية مل��دة ي���وم ،فيما تقدم
اخل��دم��ة ي��وم ال��ث�لاث��اء للرجال يف الغرفة
التجارية ال�صناعية بالأح�ساء  ،وميناء
ر�أ�����س م�شعاب ال��ب��ح��ري مل���دة ي��وم�ين لكل
منهما.
ويف منطقة جنران تقوم الوحدات املتنقلة
بتقدمي اخلدمة اليوم للرجال يف قيادة قوة
جنران ملدة �أربعة �أيام ،بينما تقدم اخلدمة
يف منطقة اجل���وف ل��ل��رج��ال وال��ن�����س��اء يف
مركز قليب خ�ضر التابع ملحافظة القريات
مل��دة ثالثة �أي��ام.وت��وف��ر ال��وح��دات املتنقلة
للم�ستفيدين وامل�ستفيدات خدمات ال�سجل
امل���دين ك���إ���ص��دار ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة الوطنية
وجتديدها وبدل تالف عنها.
و ُت��ع��د اخل��دم��ات املتنقلة م��ن �أب���رز و�سائل
تقدمي اخلدمة امليدانية يف الأحوال املدنية،
مبا تقدمه من ت�سهيالت لعموم امل�ستفيدين
من الرجال والن�ساء ،وت�سهم يف اخت�صار
الوقت وتقليل اجلهد على امل�ستفيدين.

ي�ستغرق ال�شخ�ص وقت ًا �أطول من العادة حتى
ي�شفى من املر�ض  ،ومبا �أننا منر يف هذه الفرتة
بتحديات عديدة ناجتة عن فريو�س كورونا
ف�أن حاجة كل فرد �ضرورية يف املحافظة على
جهاز مناعي قوي �أكرث من �أي وقت م�ضى.
و�أ���ش��ار �إىل �أن نق�ص النوم يزيد على املدى
الطويل فر�ص تعر�ض الفرد ملخاطر التع ّر�ض
ل�ل�إ���ص��اب��ة ب��الأم��را���ض امل��زم��ن��ة ،م��ث��ل :مر�ض
ال�����س��ك��ري ،و�أم���را����ض القلب  ،كما وي�ضعف

قلة ال��ن��وم وال�سهر ق��درة اجل��زء املنطقي من
اجلبهي) على ال�سيطرة
الدماغ (ق�شرة الف�ص
ّ
العاطفي ،ممّا ي�ؤ ّثر على معاجلة
على اجلزء
ّ
ال��ع��واط��ف ،وال���ق���درة ع��ل��ى التفكري بال�شكل
ال�����ص��ح��ي��ح ،ك��م��ا � ّأن ال�����س��ه��ر ي��ح�� ّد م��ن �إن��ت��اج
الهرمونات الالزمة لتنظيم النمو ،وال�شهية،
بالإ�ضافة �إىل �أ ّن���ه ي�ساعد على الإف����راط يف
�إنتاج املواد الكيميائية للإجهاد.
و�أكمل �أن �أهمية النوم ال�صحي وعدم ال�سهر

تكمن �أي���ً��ض��ا يف �أهمية
ه��رم��ون "امليالتونني"
وه���و ه���رم���ون م��وج��ود
ب�������ش���ك���ل ط���ب���ي���ع���ي يف
اجل�������س���م ،وي���ن���ت���ج م��ن
ال��غ��دة ال�صنوبرية يف
ال���دم���اغ ،وي��ل��ع��ب دورًا
م��ه��مً��ا يف تنظيم دورة
ال���ن���وم ل���دى الإن�����س��ان،
وهذا الهرمون يفرز لي ًال
وتكون يف �أعلى م�ستوياتها يف �ساعات الليل
املت�أخرة (� 3إىل � 4صباحً ا)� ،أي نحو � ٣ساعات
بعد الدخول يف النوم ،ثم يبد�أ يف االنخفا�ض
ت��دري��ج�� ًي��ا ا���س��ت��ع��دادًا لال�ستيقاظ ،ويرتبط
االرتفاع اليومي يف �إفراز امليالتونني بانتظام
�أوق��ات النوم ،وي�صبح موعد �إف��راز هرمون
امليالتونني قبل �ساعتني من موعد النوم املعتاد
عليه ،ووظيفة امليالتونني الرئي�سة يف اجل�سم
هي تنظيم دورات الليل والنهار �أو دورات
النوم واال�ستيقاظ ،ويكون الظالم �سببًا يف
�إنتاج اجل�سم للمزيد من امليالتونني ،ما ي�شري
�إىل ا�ستعداد اجل�سم للنوم ورغبته فيه ،ويف
املقابل يقلل ال�ضوء من �إنتاج امليالتونني وهذا
ي�ساعد اجل�سم لال�ستعداد لال�ستيقاظ.

الرأي
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م�شوار

المملكة وحقوق العاملين

�إن اململكة قد �أولت حقوق الإن�سان �أهمية كبرية ،وقد راعت يف
نظامها الأ�سا�سي للحكم وكافة �أنظمتها على حقوق الإن�سان
و�أن�ش�أت يف هذا ال�صدد هيئة حقوق الإن�سان املرتبطة مبا�شرة
باملقام ال�سامي ،كما ت�ضمنت ر�ؤية  2030العديد من جماالت
حقوق الإن�سان كاحلق يف احلياة واحلق يف الأمن وال�صحة
والتعليم واحلق يف العمل وغريه من احلقوق.
وقد ا�ست�صحب نظام العمل كافة حقوق العاملني خا�صة فيما
يت�صل بتمتعهم ببيئة عمل �سليمة وحدد �ساعات عملهم و�ساعات
راحتهم ،و�شدد ب���أ ّال يكون العامل حتت �سلطة �صاحب العمل
خالل فرتة راحته كما نظم �ساعات العمل وفرتات الراحة.
�إال �أن هنالك ح��االت يكون فيها العامل واق��ع�� ًا حت��ت �سطوة
مديره �أو �صاحب العمل ويتم ت�شغيله خارج �أوقات العمل �أو
االت�صال عليه وقت راحته متجاوز ًا يف ذلك نظام العمل الذي

ه��ذه الفر�صة ويتعودون على االت�صال بالعامل خ��ارج وقت
عمله.
�إن هنالك مهن ًا ووظائف ومواقف عاجلة ت�ستدعي االت�صال
بالعامل �أو املوظف �إثناء راحته خا�صة �أولئك العاملني يف
املجال الطبي �أو الإعالمي ،كما قد ي�ضطر العامل �أو املوظف
للرد على االت�صاالت الطارئة يف حال وجود �أمر طارئ يتعلق
ب�سالمة املن�ش�أة ،ويف�ضل �أن يكون الرد عرب ر�سالة لي�ستوعب
املدير �أن االت�صال يف هذا الوقت لي�س من حقه.
وال ب��د م��ن الإ����ش���ارة يف ه��ذا ال�سياق �إىل م��واف��ق��ة ال�برمل��ان
الربتغايل على تعديل قانوين جديد مينع �أ�صحاب العمل من
التوا�صل مع املوظفني بعد انتهاء �ساعات عملهم الر�سمية،
ووفق ًا لهذا القانون �سيكون املديرون عر�ضة لغرامات مالية يف
حال توا�صلهم مع املوظفني بعد انتهاء �ساعات العمل الر�سمية،

ح��دد �ساعات العمل ،فهنالك امل��دي��ر ال��ذي ه��و نف�سه �صاحب
املن�ش�أة ويت�صرف ك�أنه مالك للمن�ش�أة والعاملني لديه ويتوا�صل
معهم يف �سائر الأوقات ،وهنالك بع�ض املديرين املدمنني على
العمل يف كل الأوقات وبالتايل االت�صال على العمال واملوظفني
يف خارج �أوقات العمل الأمر الذي ي�سبب لهم �ضغوط ًا نف�سية
كبرية جراء عدم التوازن بني احلياة العملية واحلياة اخلا�صة،
كما �أن هنالك بع�ض العاملني املتفانني يف �أعمالهم �إىل درجة
الإدم����ان وي��وف��رون ال��ذري��ع��ة ملديريهم باالت�صال بهم يف �أي
وقت ولو كان خارج �ساعات العمل الر�سمية ،بجانب �أن بع�ض
املديرين يحبذون العمل الليلي وقد ي�ضطرهم ذلك �إىل االت�صال
مبر�ؤو�سيهم مل�ساعدتهم على �إجن��از بع�ض الأع��م��ال ،كما �أن
هنالك بع�ض العاملني الذي يعودون مديريهم ولو مرة واحدة
على االت�صال بهم خارج �أوقات الدوام وبهذا يغتنم املديرون

نايف جابر الربقاين

عبادة سهلة

يعد ال�سفر رحلة ممتعة يف هذه احلياة وخا�صة بعد �سهولة
وراحة �أدواته وو�سائله وغالبًا يرتك �أثرًا �إيجابيا ويو�سع
الآفاق والثقافات والأفكار والتعامل ويغري كثري ًا من �أمناط
العادات والتقاليد واالعتقادات .وهذا ما حدث يل يف رحلة
�سفر وق�صة مقال وذلك عندما �صعدت الطائرة لرحلة �سفر
ت�ستغرق �ساعات بالطائرة و�أثناء ذلك �شاهدت �أمناط ًا من
ال��ع��ادات والتقاليد والأ�شكال والأل���وان وا�ستمريت يف
التفكري والت�أمل حتى �صعدت اىل طبقة ال�سرتاتو�سفري
حيث املكان املف�ضل خلط �سري الطائرات بعيدا عن الرياح
وال�ضغط اجل��وي واملطبات الهوائية و�أثناء ذلك �أخذين
التفكري �إىل ك��ام�يرا ال��ط��ائ��رة ف���أ���ش��اه��د م��ا ي��وج��د ح�سب
توجيهي لها يف ا�سفل الطائرة وامامها وميينها و�شمالها
فا�ستمتعت بهذه التقنية احلديثة التي تقرب لك امل�سافة
مب�شاهدات خيالية �أحيا ًنا مع ال�سحب الرتاكمية وفوق هام
ال�سحب واحيانا ا�شاهد املدن والقرى واجلبال ب�أنواعها
والأ�شجار والأنهار والبحار والب�شر و�سيارات وكل يف
عامله ي�سري ويعي�ش ويفكر ،فقلت يف نف�سي �سبحان الله
ه��ذا ال��ت���أم��ل والتفكري والتفكر يف خملوقات الله عبادة
�سهلة ولكن �أج��ره��ا عظيم وتعد من �أج�� ّل العبادات التي
يغفل عنها الكثري ،بل هي من �أوائل العبادات التي اتخذها
نبينا حممد �صل الله عليه و�سلم حتى قبل البعثة النبوية
والله �سبحانه عز وجل �أمرنا بالتفكر يف خملوقاته .وهذا
التفكري والتفكر ينقلنا اىل مراحل عليا يف عظمة اخلالق
ون�صل بها اىل الكثري من اال�سرار والأ�سباب وامل�سببات
والعلم والتعلم ويحل لنا الكثري من ملاذا ..؟ ويجيب لنا
عن العديد من اال�سئلة التي تو�صلنا اىل الإميان الكامل على
علم بوحدانية الله اخلالق الباري امل�صور الذي خلق ف�سوى
وقدر فهدى ف�سبحانه تعاىل  ..كل ذلك يحدث فقط يف عبادة
�سهلة وهي عبادة التفكري والتفكر والت�أمل يف خملوقاته
�سبحانه.
وب��ع��د ه��ذا ال�سفر وان��ت��ه��اء ال��رح��ل��ة �أخ���ذت ه��ذه العبادة
عادة ف�إذا طلعت الربية ت�أملت يف خملوقاته مما خلق يف
ت�ضاري�س الأر�ض و�إذا طلعت البحر ت�أملت يف البحر وما
فيه من خملوقات عجيبة وغريبة وكثرية ف��رددت �سبحان
الله بديع ال�سموات والأر�ض.

نب�ضاتك �أن��ت من ينتجها ال حتاول
ا���س��ت�يراده��ا ف��ك��ل م��اه��و م��ع��رو���ض
انتهت �صالحيته.

اللحظات الأوىل جمرد تغليف حاول
�أن ت�����ص��ل ���س��ري��ع�� ًا للمنتج املغلف
لت�سطيع �أن حتكم على جودته.

النب�ضة العا�شرة

لكل نب�ضة قيمة ال تهدرها يف الهواء
التقط تلك الإ�شارة وانطلق.

لقطة ختام

جت���ارب���ك ال�����س��اب��ق��ة ���ض��ع��ه��ا ج��ان��ب�� ًا
فلكل منتج م�صنع وج��ودة خمتلفة
وظروف زمان ومكان.

الكون ف�سيح والعابثون كرث �إجعل
رادارك دائما يف و�ضع اال�ست�شعار
التنب�ؤي.

هناك بريق تراه بعيد ًا البد �أن ت�صل

ال���غ�ي�رة دل��ي��ل ���ص��دق امل�����ش��اع��ر فال

النب�ضة الثانية

النب�ضة الثالثة

النب�ضة الرابعة

النب�ضة اخلام�سة

النب�ضة ال�ساد�سة
النب�ضة ال�سابعة

النب�ضة الثامنة

حتولها ل�شك يقطع الطرق عليك.
ان���دم���اج الأرواح حقيقة ف�صدقها
وع�شها ب�سعادة لأنها �أعلى مراحل
احلب.
ت�أكد �أنك ت�ستحق الكثري و�أن خزائن
الله فيها الكثري فاطلبه ب�إحلاح.
تلك نب�ضات مت ترجمتها م��ن خالل
�أح��رف وكلمات وهناك كم كبري من
النب�ضات م��ا زال���ت حبي�سة القلب
تنتظر ف��ر���ص��ة ل�لان��ط�لاق والعي�ش
يف داخ��ل وط��ن �آخ��ر ي�سكن وطنها
الأ�صلي.
@naifalbrgani

انفعال النفس
فاطمة نهار يو�سف
ان احل��االت النف�سية املتقلبة التي متر بالفرد جتعل �شعوره
مت�أرجح ًا بني اال�ستقرار النف�سي وعدمه ويكون ب�سبب قوة
ا�ستجابة الفرد للم�ؤثرات املحيطة فكلما كانت ا�ستجابته قوية
كلما كان انفعاله �شديد ًا ح�سب املوقف الذي مير به �سواء كان ذا
طابع حزين او غا�ضب او �سعيد او حتى حمبط.
ان هذه االنفعاالت الب�سيطة التي جتتاحنا يف كل يوم لها دور
كبري يف حتقيق اال�ستقرار الذاتي اذا تلقينا لها له دور ًا كبري ًا
يف مدى ت�أثريها علينا من عدمه ولذلك ف�إن قاعدة االنفعال "اذا
قابلنا ُكل مُثري بانفعال قوي ف�إن قوة االتزان تتبد هدر ًا".
يجب ان تكون طريقتنا يف التعامل م��ع االح���داث وامل��ث�يرات
متزنة حتى ال نفقد طاقتنا قبل ان جند احللول للمواقف ،ودائما
ما يجعل ا�ستجابتنا للمثريات معقدة نوعا ما ،اننا نفقد ال�شغف
يف املوا�صلة او التكيف ب�سبب الدوافع ال�شعورية الذاتية.
ان ع��دم ال��ق��درة على ال�سيطرة على االنفعال يجعلنا نكت�سب
مظاهر �سلوكية مل نكن لنختارها لأنف�سنا وك��م��ا ان��ه ي�ؤثر

lewefe@hotmail.com

يف ظالل القانون

النب�ضة التا�سعة

النب�ضة الأوىل

كما ُيلزم ال�شركات ب�سداد النفقات الناجتة عن العمل من املنزل
مثل ارتفاع فواتري ا�ستهالك الكهرباء والإنرتنت.
و�أخل�ص �إىل �أن هنالك حاجة �إىل ت�شريعات مت�ضمنة لعقوبات
على من يخالف �أنظمة العمل ويقوم بالتوا�صل مع العاملني
خارج �أوقات الدوام ،بل وتكليف العاملني ببع�ض الأعمال.

باحثة وكاتبة �سعودية

أم الجمعيات

ل��ه للت�أكد م��ن وج���وده فهناك جنوم
اختفت لكن �ضوءها الآن و�صلك.

ع�ش حبك ب�شغف �أب���ذل امل�ستحيل
وحارب من �أجل حتقيقه واملحافظة
ع��ل��ي��ه ه����ذه م��ع��رك��ة �أن�����ت جي�شها
و�سالحها وقائدها.

@J_alnahari

�إبراهــيم العقــيلي

نبضات مترجمة

حممد لويفي اجلهني

د .جواهر بنت عبد العزيز النهاري

على تفكرينا �أي�ض ًا اذ يجعل الفرد مندفع ًا ومت�سرع ًا يف اتخاذ
القرارات التي يندم عليها الحق ًا وقد ي�صيب املنفعل با�ستمرار
حالة من العزلة ل�شعوره ب�أنه غري مرغوب فيه مبجتمعه.
ت�ؤثر االنفعاالت على �صحتنا النف�سية ب�شكل وا�ضح قد نكون
اك�ثر عر�ضة ل�ل�إ���ص��اب��ة ب��االك��ت��ئ��اب وح���االت احل���زن امل�ستمرة
والر�ؤية الرمادية القامتة للحياة وكل ذلك ب�سبب ان كل فعل
له ردة فعل فبقوة ا�ستجابتنا لالنفعاالت تقا�س قوة االثر الذي
�سيرتتب علينا عك�سي ًا.
ً
ان االتزان يف تعاطي انفعال النف�س يعطي النف�س ثباتا وكذلك
وق��ود ًا ال�ستمرارية احلياة والتعامل مع الأ�شياء املحيطة بكل
مرونة يجعل الفرد منا متطلع ًا ومثابرا الن االت��زان حقق لنا
ا�ستقبال املوقف وجت���اوزه و�صقل امل��ه��ارات �أي�ض ًا وح��دد لنا
�سلبيات وايجابيات املوقف الذي مررنا به ،فلنحافظ على قوة
االتزان وطاقة التفكري وا�ستغالل كل مواطن القوة فيما يحقق
لنا ال�صمود وال�صعود نحو االف�ضل.
@fatimah_nahar

و�صفوها ب�أنها "�أم اجلمعيات" ..رحبوا بفكرة �إن�شائها،
وب���زوغ جنمها ..غ�ير �إن��ه��ا وبعد ثمانية ع�شر ع��ام�� ًا على
�صدور قرار �إن�شائها يف � 10أكتوبر  2003مازالت ترتنح..
تقف يوم ًا وتكبوا حين ًا من الزمان..
مل حتقق ملن انت�سب �إليها ما يتطلع �إليه ،بل ما ي�ستحقه..
�سيطر عليها منذ البدايات �شد وجذب وتنازع �سلطات..
تلكم هي "جمعية املتقاعدين بالريا�ض"..
وما حدث م�ساء االربعاء املا�ضي الأول من دي�سمرب �شاهد
على �أن �أمام اجلمعية طريق طويل لتبد�أ يف حتقيق ر�ضى
املتقاعدين ..وما بني �آخر انتخابات يف � 15إبريل 2019
والأول من دي�سمرب  2021ظلت جمعية متقاعدي الريا�ض
�شبه م�شلولة �إىل �أن بلغت خالفات جمل�س الإدارة ذروتها
منق�سم ًا �إىل فريقني ظ�لا ي��ت��ب��ادالن االت��ه��ام��ات ويرفعان
ال�شكاوى للوزارة املعنية �إىل �أن ق��ررت الأخ�يرة التدخل
و�أ�صدرت قرار ًا ب�ضرورة عقد جمعية عمومية غري عادية
لأخ��ذ موافقتها (�أو رف�ضها) على �إع���ادة توزيع منا�صب
جمل�س الإدارة ..وفع ًال عُ�� ِق��دت جمعية غري عادية م�ساء
م�شحون ارتفعت فيه الأ�صوات،
جو
ٍ
االربعاء املا�ضي يف ٍ
ُ
و�شدت فيه الأع�صاب لت�أتي االنفراجة عندما ا�ضطر رئي�س
اجلمعية لتقدمي ا�ستقالته �أثناء انعقاد اجلمعية ..تعالت �إثر
ذلك التهليالت و�شعُر كثريون �أن عقبة كبرية قد انزاحت
�أم��ام �إع���ادة توزيع املنا�صب وه��و ما مت بالفعل حيث مت
تن�صيب النائب رئي�س ًا واختيار نائب جديد و�أم�ين جديد
للمال ..هلل كثريون و�صفقوا وهم يعلمون �أن املتبقي من
فرتة جمل�س الإدارة قرابة �أربعة ع�شر �شهر ًا فقط ..فهل
هذه املدة كافية لإعادة ترتيب �أو�ضاع� ،أو ترميم �أوجاع� ،أو
تفكري فيما �ضاع..
�إن جمعية املتقاعدين التي �أن�شئت يف البداية لالهتمام
باملتقاعد من نواح عديدة :اجتماعية� ،صحية ،اقت�صادية،
حقوقية ،ترفيهية ،مطالبة بتنفيذ هذه التعهدات بعد 18
عام ًا ذهبت �سدى بني �شد وجذب وتنازع ،وتكتالت ال تهدف
�سوى لإ�سقاط كل �إدارة جديدة ..فبعد  18عام ًا ،ال �شيء
ملمو�س ًا حققته جمعية متقاعدي الريا�ض للمتقاعد!!..
هل حتقق له ت�أمني �صحي؟ هل حتققت له عالوة �سنوية؟ هل
حتققت له �أولوية يف مراجعته للم�صحات وامل�ست�شفيات
ودوائ��ر امل�صالح احلكومية؟ هل حتقق له تخفي�ض معترب
يف و�سائل النقل واملوا�صالت؟ هل �سعت جمعية املتقاعدين
مع اجلهات املعنية جلعل �صفة التقاعد �صفة يعتز بها من
و�صل �إليها ويفتخر؟ هل لبطاقة متقاعد قوة وهيبة وتقدير
يفتخر به من يحملها؟.
@ogaily_wass

واجبات العمالء تجاه المحامي

املحاماة مهنة �إن�سانية مهمة يف املجتمع لأنها ت�سعى لتحقيق
العدل ورد الظلم عن املظلوم ،وهي عالقة �سامية يت�شارك فيها
املحامي املعلومات العامة وال�سرية مع العميل! وتتكون بينهما
عالقة مهنية و�إن�سانية ينوب فيها املحامي عن العميل وميثله
امام جميع اجلهات وفق ال�صالحيات املمنوحة له.
مهمة املحامي هي فهم وحفظ املعلومات وامل�ستندات املهمة
وت�سخريها ل�صالح عميله باحلق ،مع احلفاظ على �سريتها
وعدم اظهارها �أمام الغري ما �أمكن ،والدفاع عنه وعن حقوقه
ظ��امل�� ًا بالت�أكد م��ن نيله العقوبة ال�صحيحة لقاء ظلمه وع��دم
التمادي عليه ،ومظلوم ًا بالدفاع ورد الظلم عنه وحماولة اعادة
جميع حقوقه امل�سلوبة منه� ،أو تعوي�ضه عن جميع الأ�ضرار
املرتتبة على ال�ضرر الذي حلق به!
نظمت وزارة العدل ال�سلوكيات املهنية بني املحامي وعميله

لتطوير املهنة ورفع املعايري املهنية و�ضبط م�س�ؤولية اجلميع
عمي ًال ك��ان �أو حمامي ًا لتعزيز احلماية النظامية للمحامي
وعمالئه والأط����راف الأخ���رى ذوي العالقة ،وتعزيز مبادئ
ال�شفافية وامل�ساءلة على اجلميع.
وكما �أن النظام نظم العالقة فال�شريعة والأخ�لاق الإ�سالمية
تنظم العالقة من الناحية الأخ�لاق��ي��ة ،فال يجوز التعاقد مع
املحامي وطلب العون منه وعند البدء بالإجراءات �أو حتقيق
النتيجة املرغوبة �أو االقرتاب منها يتم الرتاجع من قبل العميل
لف�سخ العقد� ،أو افتعال اخل�صومة للتخل�ص من التعاقد كما ال
يجوز مماطلة املحامي وع��دم ت�سليمه �أج��ره املتفق عليه بعد
حتقيق الإجناز لأ�سباب واهية ومفتعلة ،منها اتهامه بالتق�صري
�أو مطالبته ب�أمور مل يتم االتفاق عليها منذ البداية.
يجب الت�أكيد على �أن العقد هو �شريطة املتعاقدين ،لذلك يجب

االط�ل�اع عليه ودرا���س��ت��ه ج��ي��د ًا منذ ال��ب��داي��ة وت�ضمني بنوده
جميع ال��ط��ل��ب��ات واالل��ت��زام��ات وامل�����س���ؤول��ي��ات امل��ط��ل��وب��ة من
الطرفني ،لتفادي �أي �سوء فهم ،ولت�سهيل املحا�سبة وحتديد
امل�س�ؤولية والتق�صري على اجلميع  ،كما يجب على الطرفني بذل
اجلهد والعناية الالزمة لاللتزام بالبنود وا�ستيفاء الطلبات،
م��ن العميل بتوفري ال��وك��ال��ة وجميع البيانات وامل�ستندات
واملعلومات ال�ضرورية ملعاونة املحامي للقيام بواجباته املهنية
�إ�ضافة للأجر املتفق عليه ،ومن املحامي للقيام بجميع واجباته
املهنية وحتقيق الإجناز والنجاح قدر الإمكان ليكون على قدر
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقه.
و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا فالعالقة بني املحامي والعميل هي عالقة
مهنية الغر�ض منها حتقيق النفع للعميل ،وق��د كفل النظام
حقوق الطرفني ومكن املت�ضرر من تقدمي ال�شكوى لنيل كافة

جنود عبد اهلل قا�سم
@NUJOODQASSIM

حقوقه بالطرق والإج��راءات القانونية وفق العقد املتفق عليه
 ،وال��ذي نرجو من وزارة العدل اعتماد العقد ك�سند تنفيذي
واج���ب ال��وف��اء للت�أكيد على ���ض��رورة االل��ت��زام ب��ه م��ن جميع
الأطراف.

حمامية

اقتصاد
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تعاون بين أرامكو وشركات فرنسية

استكشاف فرص االستثمار في مركبات الهيدروجين
الظهران  -البالد

�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة ال���زي���ت ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية "�أرامكو ال�سعودية" عن
توقيع خم�س اتفاقيات مع �شركات
فرن�سية رائ�����دة ،ت�شمل اتفاقية
ال���س��ت��ك�����ش��اف ف��ر���ص الأع���م���ال يف
املركبات التي تعمل بالهيدروجني
م��ع ���ش��رك��ة ج��و���س�ين ،ال���رائ���دة يف
حلول النقل النظيفة والذكية.
وق����د ُو ِّق���� َع����ت االت���ف���اق���ي���ات خ�لال
ور���ش العمل التي نظمتها وزارة
اال�ستثمار يف ج��دة ال�ستك�شاف
ف���ر����ص اال����س���ت���ث���م���ار ل��ل�����ش��رك��ات
الفرن�سية يف امل��م��ل��ك��ة ،بح�ضور
وزي���ر اال�ستثمار املهند�س خالد
ب��ن عبدالعزيز ال��ف��ال��ح ،وال��وزي��ر
امل���ف���و����ض ل���ل���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة
واجلاذبية االقت�صادية يف فرن�سا،
ف��ران��ك ري�����س�تر ،ورئ��ي�����س �أرام��ك��و

526

مليارا أصول
الصناديق االستثمارية

جدة  -البالد

ارتفعت قيم �أ�صول �صناديق اال�ستثمار العامة
واخلا�صة بن�سبة قدرها  % 2خالل الربع الثالث
 2021مقارنة بنهاية الربع الثاين  ،2021ليبلغ
�إجمايل قيم �أ�صولها  526.1مليار ريال.
وح�سب تقرير هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية
للربع الثالث  ،2021ارت��ف��ع ع��دد ال�صناديق
اال�ستثمارية خ�لال الفرتة �إىل � 727صندوقا
مقارنة بـ� 723صندوق ًا يف الربع الثاين ،2021
منها ��� 254ص��ن��دوق��ا ع��ام��ا ،و� 473صندوق ًا
خا�ص ًا.
وي�شتمل ال�صندوق اال�ستثماري بح�سب هيئة
ال�����س��وق امل��ال��ي��ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن الأوراق
املالية ُتختار وف��ق�� ًا لأ�س�س ومعايري حم��ددة
حتقق �أه��داف ال�صندوق اال�ستثمارية وت�ضم
ال�صناديق العامة وال�صناديق اخلا�صة.
ً
وتتك َوّن �أرباح ال�صناديق اال�ستثمارية عادة من
الأرب��اح الر�أ�سمالية؛ �أي الأرب��اح الناجتة عن
حت�سن �أو تغري �أ�سعار الأوراق املالية امل�ستثمر
بها �إ�ضافة �إىل �أرب���اح التوزيعات �إن وجدت
للأوراق املالية.
ووف��ق��ا لتقرير ال��ه��ي��ئ��ة ،ارت��ف��ع��ت ق��ي��م �أ���ص��ول
ال�صناديق اخلا�صة (�صناديق ا�ستثمار م�ؤ�س�سة
يف اململكة وال تكون �صناديق ع��ام��ة) ،والتي
ت�شكل ن��ح��و  % 54م��ن �إج���م���ايل ق��ي��م �أ���ص��ول

ال�صناديق ،بن�سبة  ،% 4لتبلغ  286.3مليار
ريال.
بينما انخف�ضت قيم �أ�صول �صناديق اال�ستثمار
العامة (ال�صناديق التي ُتطرح وحداتها طرح ًا
عاما) بن�سبة  %1خ�لال الفرتة ،لتبلغ 239.8
مليار ريال.
وبلغ ع��دد امل�شرتكني يف �صناديق اال�ستثمار
(العامة واخلا�صة) خ�لال الربع الثالث نحو
� 453.2ألف م�شرتك ،مرتفع ًا من � 408.4ألف
م�شرتك بنهاية الربع الثاين .
وفيما يخ�ص نوع اال�ستثمار بهذه ال�صناديق،
فقد �شكلت قيم �أ�صول �أ���س��واق النقد و�أدوات
ال��دي��ن و�صناديق الأ�سهم م��ا ن�سبته  %85من
�إجمايل قيم �أ�صول ال�صناديق العامة ،بنحو
 145.02م��ل��ي��ار ري���ال و 31.72م��ل��ي��ار ري��ال
و 26.42مليار ريال على التوايل.
وبلغ ع��دد امل�شرتكني يف �صناديق اال�ستثمار
(العامة واخلا�صة) خالل الربع الثالث 2021
نحو � 453.2ألف م�شرتك ،مرتفع ًا من 408.4
�ألف م�شرتك بنهاية الربع الثاين .2021
وبالن�سبة لل�صناديق اخل��ا���ص��ة� ،شكلت قيم
�أ�صول �صناديق الأ�سهم وال�صناديق العقارية
ما ن�سبته  % 91من �إجمايل �أ�صول ال�صناديق
اخلا�صة ،بقيمة  170.2مليار ري��ال و89.1
مليار ريال على التوايل.

الفلل تتصدر التمويالت المصرفية لألفراد

الريا�ض  -البالد

ا�ستحوذ التمويل املقدم للفلل ال�سكنية على
احل�صة الأك�بر من �إجمايل التمويل املقدم من
البنوك للأفراد خالل �أكتوبر بقيمة  9.15مليار
ريال وبن�سبة  ،%78وجاءت ال�شقق ال�سكنية يف
املرتبة الثانية بـ 2.27مليار ريال ثم الأرا�ضي
بـ 376مليون ريال  ،بح�سب البيانات ال�صادرة
عن البنك املركزي ال�سعودي "�ساما".
وبلغ حجم التمويل العقاري ال�سكني اجلديد
املقدم للأفراد من امل�صارف  11.79مليار ريال
خ�لال �شهر �أكتوبر املا�ضي  ،ومقارنة ب�شهر
�سبتمرب  ،2021ان��خ��ف�����ض��ت ق��ي��م��ة التمويل
العقاري ال�سكني اجلديد بنحو  465مليون
ري���ال ،ووف��ق��ا لبيانات "�ساما" ،بلغ �إج��م��ايل

العقود التي مت �إبرامها بني امل�صارف والأفراد
خ�ل�ال ���ش��ه��ر �أك��ت��وب��ر ن��ح��و � 23.9أل����ف عقد،
بانخفا�ض قدره  %6عن نف�س الفرتة من العام
املا�ضي.
وكان التمويل العقاري ال�سكني اجلديد املقدم
ل�ل�أف��راد من امل�صارف  ،قد �شهد ارتفاعا خالل
�شهر �أغ�سط�س �إىل  12.99مليار ريال بن�سبة
 %32مقارنة بنف�س الفرتة من عام .2020
و�أي�ضا ا�ستحوذ التمويل املقدم لـلفلل ال�سكنية
على احل�صة الأكرب من �إجمايل التمويل املقدم
م��ن ال��ب��ن��وك خ�ل�ال �أغ�سط�س امل��ا���ض��ي بقيمة
 10.12مليار ري���ال وبن�سبة  ،%78وج��اءت
ال�شقق ال�سكنية يف املرتبة الثانية بـ 2.36مليار
ريال ثم الأرا�ضي بـ 510ماليني ريال.

ال�������س���ع���ودي���ة وك���ب�ي�ر الإداري����ي���ن
التنفيذيني املهند�س �أمني بن ح�سن
النا�صر وعدد من م�س�ؤويل ال�شركة
ور�ؤ�ساء ال�شركات الفرن�سية.
وقال املهند�س النا�صر � ،إن عالقة
�أرامكو ال�سعودية مع قطاع الأعمال
ال��ف��رن�����س��ي ك��ان��ت وال ت���زال قوية
ً
عري�ضا من املجاالت
وت�شمل نطا ًقا
ك����أع���م���ال ال��ت��ك��ري��ر وال��ت�����س��وي��ق
والكيميائيات والأبحاث والتطوير
وم���ن �أب���رزه���ا م�����ص��ف��اة ���س��ات��ورب
يف اجل���ب���ي���ل ،و����ش���رك���ة حم��ط��ات
ب��ي��ع ال��وق��ود بالتجزئة وكالهما
بالتعاون مع �شركة توتال �إنريجيز
الفرن�سية ،بالإ�ضافة �إىل العديد
من ال�شركات الفرن�سية املعروفة
بريادتها العاملية و�سمعتها املتميزة
�،إ ْذ متلك �أرامكو ال�سعودية عالقات
قوية مع العديد من هذه ال�شركات

ال��ف��رن�����س��ي��ة م���ث���ل ���ش��ل��م�برج�ير،
وتكنيب ،و�أي��رل��ي��ك��وي��د ،و�شركة
�إجني الرائدة يف قطاع الكهرباء،
ومعهد �أبحاث البرتول الفرن�سي.
و�أو���ض��ح �أن هنالك نحو  500من
امل�ص ّنعني وق��راب��ة  90م��ن مقدمي
اخل���دم���ات ال��ف��رن�����س��ي�ين املعتمدين
لدى ال�شركة ،و�إذا تطلعنا مل�ستقبل
ال�����ش��راك��ة ف��ه��ن��اك جم���ال ك��ب�ير ج��دًا
ل��ل��ت��ع��اون يف جم����ال اال���س��ت��دام��ة
وال���ت���ق���ن���ي���ة م���ث���ل ال���ه���ي���دروج�ي�ن
واحتجاز الكربون فهذه املجاالت
لها مردود مبا�شر على �أهداف خف�ض
االن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة وحتقيق
احلياد ال�صفري ،ونعمل مع اجلهات
الفرن�سية لتعزيز ا�ستثماراتها يف
اململكة ورف��ع املحتوى املحلي يف
ال�سلع واخل��دم��ات مبا يتوافق مع
ر�ؤية .2030

اتفاقية بين "الصناعات العسكرية" وإيرباص

مشروع سعودي رائد للصيانة وخدمات الطيران العسكري
بناء قطاع قوي ومستدام
بسواعد وقدرات محلية
جدة -البالد

وق��ع��ت ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الع�سكرية  ،SAMIال�شريك الوطني
ال���رائ���د يف جم���ال ت��وط�ين ال�����ص��ن��اع��ات
الع�سكرية ،اتفاقية مع �شركة �إيربا�ص
ل��ت��ط��وي��ر م�����ش��روع م�����ش�ترك يف جم��ال
اخلدمات وال�صيانة والإ�صالح والعَمرة
يف قطاع الطريان الع�سكري.
ومت توقيع االتفاقية م��ن قبل الرئي�س
التنفيذي لل�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الع�سكرية املهند�س وليد بن عبد املجيد
�أب���وخ���ال���د وع�����ض��و ال��ل��ج��ن��ة التنفيذية
ملجموعة �إيربا�ص برونو �إي��ف��ن ،حيث
تخ�ضع االتفاقية ل�شروط الإغ�ل�اق مبا عبداملجيد �أبو خالد" :ت�سعدنا ال�شراكة
يف ذل��ك ت�صاريح مكافحة االحتكار من مع �شركة �إيربا�ص لإطالق هذا امل�شروع
امل�شرتك ،الذي من امل�ؤكد �أنه �سيحقق
ال�سلطات ذات ال�صلة.
وق����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة ال�شركة اال�ستفادة من خربة �إيربا�ص الوا�سعة
ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل�����ص��ن��اع��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة ،وقدراتها الرائدة بهدف �ضمان النمو
�أح��م��د ب��ن عقيل اخل��ط��ي��ب � ،إن توقيع ال�����س��ري��ع يف ق��ط��اع خ��دم��ات ال��ط�يران
االتفاقية يعد �إجن��از ًا مهم ًا يف م�سريتنا ال��ع�����س��ك��ري يف امل��م��ل��ك��ة ،و�إىل جانب
الرائدة لتعزيز مكانة ال�شركة يف جمال ت�سريع عجلة نقل التقنية واخل�برات
ال�صناعات الع�سكرية على امل�ستويني �إىل امل��م��ل��ك��ة� ،ست�سهم ه���ذه االتفاقية
املحلي والإق��ل��ي��م��ي ،كما تتما�شى هذه يف ت��ع��زي��ز �سل�سلة الإم������داد املحلية
ال�شراكة الإ�سرتاتيجية مع ر�ؤية �شركة و�ضمان حتقيق االكتفاء الذاتي لقطاع
 SAMIب�أن ت�صبح �ضمن �أف�ضل  25ال�صناعات الع�سكرية الوطني".
�شركة �صناعات ع�سكرية على م�ستوى وي��ق��ع امل��ق��ر ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��م�����ش��روع يف
ال��ع��امل ،وم��ع ه��دف ر�ؤي��ة اململكة  2030الريا�ض مع بع�ض التواجد يف قاعدة
ل��ت��وط�ين �أك��ث�ر م���ن  %50م���ن الإن���ف���اق الأمري �سلطان اجلوية يف اخلرج ،ومن
الع�سكري للمملكة بحلول عام  ."2030املتوقع �أن ينطلق ن�شاط امل�شروع خالل
م���ن ج��ه��ت��ه ،ق����ال امل��ه��ن��د���س ول���ي���د بن الربع الأول من عام  ،2022وذلك رهن ًا

باحل�صول على املوافقات الإلزامية من
هيئات املناف�سة والتنظيم.
و�ستمتلك ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الع�سكرية م��ا ن�سبته  % 51م��ن �أ�سهم
امل�شروع ،بينما �ستمتلك �إيربا�ص ح�صة
 % 49من الأ�سهم.
�سل�سلة الإمداد
�سريتكز امل�����ش��روع امل�شرتك على بناء
قطاع قوي وم�ستدام خلدمات الطريان
ب�سواعد وق���درات حملية ،كما �سيعزز
�سل�سلة الإمداد املحلية �ضمن هذا القطاع.
و�سيلعب امل�����ش��روع دور ًا حم��وري�� ًا يف
ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ات الع�سكرية
املحلية كخطوة لتحقيق االكتفاء الذاتي
ملنظومة ال��دف��اع ال�����س��ع��ودي��ة ،و�إي��ج��اد
فر�ص العمل للكفاءات الوطنية ،ودفع
عجلة التنمية االقت�صادية متا�شي ًا مع

م�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030
و�ستخدم يف ال��ب��داي��ة ح��ل��ول وخ��دم��ات
امل�����ش��روع امل�����ش�ترك ط��ي��ف�� ًا وا���س��ع�� ًا من
�أ���س��ط��ول ط��ائ��رات �إي��رب��ا���ص الع�سكرية
ثابتة الأجنحة ،وتت�ضمّن ناقلة الوقود
متعددة املهام "�إيه � 330إم �آر تي تي"
 MRTT A330وط���ائ���رة "�سي-
 "295للدوريات البحرية  ،C295مع
�إمكانية التو�سع لت�شمل من�صات �أخرى
م�ستقب ًال.
ك��م��ا ���س��ي�����س��ه��م امل�������ش���روع امل�����ش�ترك يف
تعزيز اال�ستعداد الت�شغيلي ،وحت�سني
اخل��دم��ات اللوج�ستية ،ودع���م �سل�سلة
الإمداد ،وتعزيز �أن�شطة الت�صميم املحلي
وتطوير القدرات ،وتقليل االعتماد على
الدعم الهند�سي اخلارجي �ضمن منظومة
ال�صناعات الع�سكرية يف اململكة.

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

حث الربنامج الوطني ملكافحة الت�سرت
التجاري ،املن�ش�آت املخالفة ،للم�سارعة
بت�صحيح �أو�ضاعها قبل انتهاء املهلة
يف  16فرباير املقبل .ودعا الربنامج
�إىل اال����س���ت���ف���ادة م���ن م���زاي���ا ال��ف�ترة
الت�صحيحية وال��ت��ق��دمي �إل��ك�ترون��ي��ا
عرب موقع وزارة التجارة ،الفتا �إىل
�أن عقوبات املخالفني للنظام �ست�صل
وفق ًا للوائح �إىل ال�سجن � 5سنوات،
والغرامة �إىل خم�سة ماليني ريال.
من جهته ،طالب نائب رئي�س الغرفة
التجارية مبكة املكرمة ،رئي�س جلنة
الت�سرت ال��ت��ج��اري بالغرفة ن��اي��ف بن

م�����ش��ع��ل ال����زاي����دي ،ج��م��ي��ع امل��ن�����ش���آت
امل���خ���ال���ف���ة ل�ل�ا����س���ت���ف���ادة م����ن ال���ف�ت�رة
الت�صحيحة قبل انتهاء املهلة ،خا�صة
ب��ع��د تخفي�ض االي������رادات ال�سنوية
�إىل مبلغ  ٢مليون ري��ال ملن رغب
ب���ال���ت�������ص���ح���ي���ح ب��خ��ي��ار
م�ستثمر �أجنبي.
وت�����ق�����وم ال���ف���رق
ال��������رق��������اب��������ي��������ة
ل�����وزارة ال��ت��ج��ارة
ب����ج����والت م��ك��ث��ف��ة
ع���ل���ى امل���ن�������ش����آت
التجارية ومنافذ
ال��ب��ي��ع يف ك��اف��ة

مناطق اململكة للتحقق م��ن التزامها
بنظام مكافحة الت�سرت.
ون��ف��ذت ال�����وزارة �أك�ث�ر م��ن � 27أل��ف
جولة رقابية على املن�ش�آت التجارية
يف جميع مناطق اململكة منذ بداية
ال��ع��ام  2021وح��ت��ى نهاية
�شهر �أكتوبر ،وخالل الفرتة
ذات��ه��ا اح��ال��ت ال����وزارة
 753ق�ضية ت�سرت �إىل
النيابة العامة.
وكانت ال��وزارة �أعلنت
م����ؤخ���را متابعتها
ب����اه����ت����م����ام ل��ك��ل
نايف الزايدي
م�������ا ي������ط������رح ع���ن

�إج������راءات �شطب ال�سجل ال��ت��ج��اري
و�إنهاء الن�شاط التجاري ،وتعمل مع
كافة اجلهات احلكومية ال�شريكة على
تطوير الإجراءات وحت�سينها  ،م�ؤكدة
حر�صها ع��ل��ى خ��دم��ة ق��ط��اع الأع��م��ال
بي�سر و�سهولة.
جت���در الإ�����ش����ارة �إىل �أن ال�برن��ام��ج
الوطني ملكافحة الت�سرت د�شن مرحلة
ج��دي��دة م��ن العمل ال��رق��اب��ي امل�شرتك
تعتمد على ا�ستعانة  20جهة رقابية
بتقنيات الذكاء اال�صطناعي وحتليل
البيانات واملعلومات لر�صد اال�شتباه
ب��ح��االت ال��ت�����س�تر و���ض��ب��ط املخالفني
و�إيقاع العقوبات النظامية عليهم.
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الحوثي يفرض الجبايات ..ويستهدف مطار مأرب
عدن  -البالد

ج���ددت ميلي�شيات احل��وث��ي �أم�����س (الأح����د)،
هجماتها على حمافظة م���أرب اليمنية ،مطلقة
ثالث �صواريخ يف �ساعة ،جتاه املدينة� ،سقط
�إحداها يف املطار ،وذل��ك بعد �أن حققت قوات
اجلي�ش واملقاومة خالل الأي��ام املا�ضية تقدما
ك��ب�يرا يف امل��ح��اف��ظ��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،مكبدة
امليلي�شيات خ�سائر كبرية.
وقال مدير �أمن م�أرب يحيى حميد� ،إن ميلي�شيا
احل��وث��ي ك��ل��م��ا ت��ع��ر���ض��ت ل�ضغط يف جبهات
القتال تقوم با�ستهداف املدنيني والنازحني يف
م�أرب ،مبينا �أن امليلي�شيا تتعر�ض لهزائم كبرية
على خمتلف اجلبهات ،فلج�أت لهذه الهجمات
لتخفيف خ�سائرها و�إبعاد الأنظار عن هزائمها
املتالحقة ،م�شريا �إىل �أن��ه مل ت�سفر هجمات
احلوثي ال�صاروخية عن �أية �إ�صابات.
ب���دوره� ،أع��ل��ن التحالف خ�لال الأي���ام املا�ضية
تنفيذ ع�شرات ال�ضربات والغارات اجلوية التي
ا�ستهدفت مواقع و�آليات للميلي�شيات ،حماية
للمدنيني يف املحافظة اليمنية ،بينما �أع��رب
املبعوث الأممي �إىل اليمن ،هان�س غروندبرغ،
عن قلقه �أكرث من مرة ب�ش�أن الت�صعيد الع�سكري
احلوثي يف م�أرب وال�ساحل الغربي ،حمذر ًا من
خماطر املزيد من الت�صعيد.
و�أك���د التحالف ت��دم�ير �أح���د م��واق��ع التخزين
الرئي�سية للأ�سلحة والتموين يف �صنعاء ،قال
�إن��ه مت تدمري خم��ازن لأ�سلحة احلوثيني حتت

الأر�ض يف �صنعاء وخمازن متوين للجبهات،
م�ؤكدا اتخاذ �إجراءات وقائية لتجنيب املدنيني
والأعيان املدنية يف �صنعاء الأ�ضرار اجلانبية.

جلسة طارئة لـ"نواب ليبيا"
لحماية االنتخابات

طرابل�س  -البالد

بينما ي�سود ترقب يف ليبيا ملوقف املفو�ضية
العليا لالنتخابات� ،إزاء ق��رار الق�ضاء �إع��ادة
امل��ر���ش��ح �سيف الإ���س�لام ال��ق��ذايف �إىل ال�سباق
الرئا�سي ،بعد ا�ستبعاده م��ن القائمة الأول��ي��ة
للمرت�شحني ،لعدم توفر �شروط الرت�شح ،وما
�إذا كانت �ستطعن يف ه��ذا احلكم لإخ��راج��ه من
جديد �أم �ستقبل تر�شحه ،طالب  72نائب ًا يف
ال�برمل��ان بعقد جل�سة ط��ارئ��ة ال��ي��وم (االث��ن�ين)،
لإنقاذ العملية االنتخابية اجلارية من التدخالت
اخلارجية وجتاوز القانون ،وحماوالت الت�أثري
على قرارات الق�ضاء.
وقال النواب يف بيان لهم �أم�س� ،إنهم يتابعون
التطورات ال�سلبية للعملية االنتخابية وعدم
ت��ن��ف��ي��ذ ال��ق��ان��ون واالل���ت���ف���اف ع��ل��ي��ه ،م�����ش��ددي��ن
على ���ض��رورة ح�ضور رئي�س املفو�ضية العليا
ل�لان��ت��خ��اب��ات ومم��ث��ل��ي امل���ؤ���س�����س��ات الأم��ن��ي��ة
والق�ضائية امل�شرفة على العملية االنتخابية
ه��ذه اجلل�سة وخ�ضوعهم للم�ساءلة ،حمذرين
من �إعالن القائمة النهائية للمر�شحني قبل انتهاء
جل�سة امل�ساءلة ،ليت�سنى للربملان تقييم الو�ضع
ودرا�سة �سبل �إنقاذ العملية االنتخابية و�ضمان
�إجرائها يف موعدها ويف بيئة �أمنية و�سيا�سية
منا�سبة وفق ًا للت�شريعات ال�����ص��ادرة ،م�ؤكدين
دعمهم لإج��راء انتخابات قانونية حرة ونزيهة
وذات م�صداقية �أو و�ضع خارطة طريق جديدة
وف��ق الإع�ل�ان الد�ستوري وتعديالته الإح��دى
ع�شر.
ي���أت��ي ه��ذا امل��وق��ف ،فيما ال ي���زال الطريق �إىل
�صناديق االق�تراع حمفوف ًا باملخاطر يف ليبيا،
قبل �أق��ل من � 3أ�سابيع على موعد االنتخابات
امل��ق��ررة يف  24دي�سمرب اجل����اري ،كما ي��زداد
التوتر ال�سيا�سي والأمني وتت�صاعد اخلالفات
القانونية بني املع�سكرات املتناف�سة حول �أهلية
املرت�شحني ،م��ا جعل ال��ك��ث�يرون ي�شككون يف
احتمالية �إجرائها يف هذا املوعد.

وتوا�صل ميلي�شيا احلوثي االنقالبية ت�ضييقها
على املدنيني� ،إذ فر�ضت جبايات حربية �إ�ضافية
على �سكان مديريات حمافظة �إب واملديريات

ال��ت��ي تتبع حمافظة ال�ضالع وال ت���زال حتت
�سيطرتها ،بلغت ن�صف مليون ري��ال على كل
�أ���س��رة .وج���اءت ه��ذه اخل��ط��وة بعد �أن ف�شلت

امليلي�شيات يف تنفيذ حملة جتنيد ج��دي��دة
ب�سبب رف�ض ال�سكان ،فقد �أك��د �سكان من �إب،
�أن ميلي�شيات احلوثي ا�ستدعت عرب م�شرفيها

�شيوخ ال��ق��رى ،و�أبلغتهم ب��ق��رار ف��ر���ض مبلغ
� 500ألف ريال ميني على كل �أ�سرة ،كمجهود
حربي� ،أو �إر�سال �أحد �أبنائها للقتال يف �صفوف
امليلي�شيات ،كما �أبلغت كل مديرية ب�ضرورة
جمع مبلغ  4ماليني ريال ،و�أنذرت من يرف�ض
الدفع ب�إر�ساله �إىل ال�سجن ،وهددت املتعاونني
م��ع احل��ك��وم��ة ال�شرعية بال�سجن واملحاكمة
وم�صادرة ممتلكاتهم.
من جهته ،طالب وزي��ر الإع�ل�ام اليمني معمر
الإرياين� ،أم�س ،املجتمع الدويل والأمم املتحدة
وامل��ب��ع��وث�ين الأمم����ي والأم���ري���ك���ي ،بت�صنيف
ميلي�شيا احل��وث��ي منظمة �إره��اب��ي��ة ومالحقة
قياداتها يف املحاكم الدولية باعتبارهم جمرمي
ح��رب .و�أدان ق�صف ميلي�شيا احلوثي ملدينة
م�أرب بال�صواريخ املهربة من �إيران ،باعتباره
ج��رمي��ة ح���رب ،وف��ق��ا ل��وك��ال��ة الأن��ب��اء اليمنية
(�سب�أ).
وا�ستنكر الوزير اليمني ،ا�ستهداف امليلي�شيا
ل�ل�أح��ي��اء ال�سكنية يف م��دي��ن��ة م�����أرب ب���أرب��ع��ة
�صواريخ بالي�ستية �إيرانية ال�صنع ،و�سقطت
يف مناطق متفرقة ،و�أ�سفرت عن �إ�صابة ثالثة
م��دن��ي�ين ب��ج��روح م��ت��ف��اوت��ة ،وت�����ض��رر امل��ن��ازل
وامل�����ص��ال��ح ال��ع��ام��ة واخل��ا���ص��ة ،م��و���ض��ح��ا �أن
ا���س��ت��ه��داف امليلي�شيا امل��ت��ك��رر مل�����أرب املكتظة
باملاليني من ال�سكان والنازحني بال�صواريخ
البالي�ستية ي�أتي �ضمن حماوالتها الإيقاع ب�أكرب
قدر من ال�ضحايا بني املدنيني.

تأجيل النظر بطلب العامري إلغاء نتائج االنتخابات

العراق ..الصدر يرفض مقترحات الفصائل المسلحة

بغداد  -البالد

يرف�ض تيار ال�صدر الفائز يف االنتخابات النيابية
العراقية ،مقرتحات الف�صائل امل�سلحة ب�أن تكون هناك
حكومة توافقية ،متبينا م�شروع الأغلبية ال�سيا�سية،
بينما ي�ت�رك ال��ب��اب م��ف��ت��وح�� ًا �أم����ام ت�شكيل حكومة
الأغلبية الوطنية �أو الذهاب للمعار�ضة لتفعيل دورها
يف املراقبة الربملانية للحكومة.
وبينما ت�سعى ال��ف�����ص��ائ��ل امل�سلحة لعرقلة نتائج
االن���ت���خ���اب���ات ال���ت���ي ت�����ش��ك��ك يف ن��ت��ائ��ج��ه��ا ،ك�شف
م�صدر ق�ضائي ع��راق��ي� ،أم�س (الأح���د)� ،أن املحكمة
االحتادية ق��ررت ت�أجيل النظر بالدعوى املقدمة من
رئي�س حتالف الفتح ،ه��ادي العامري ،ب�إلغاء نتائج
االنتخابات ،م�ؤكدا �أن املحكمة االحتادية قررت ت�أجيل
النظر بالدعوى �إىل  13دي�سمرب اجلاري ،وفقا لوكالة
الأن��ب��اء العراقية (واع) ،وذل��ك بعد ت�أكيد العامري
ب���أن حتالف الفتح م�ستمر بالطعن يف االنتخابات
ل��دى املحكمة االحت��ادي��ة ،زاعما �أن املفو�ضية العليا
لالنتخابات ارتكبت جمموعة خمالفات.

وقال ع�ضو مبكتب مقتدى ال�صدر ،يف وقت �سابق،
�إن التيار ال�صدري لن يكون ج��زءًا من �أي��ة حكومة
توافقية يف العراق� ،إذ نقلت وكالة الأنباء العراقية
ع��ن ���ص��ادق احل�����س��ن��اوي ق��ول��ه� :إن خم��رج��ات لقاء
ال�صدر مع �أع�ضاء "الإطار التن�سيقي" متخ�ض عنها

السودان ..ميثاق سياسي جديد
اخلرطوم  -البالد

ك�����ش��ف رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����س��ي��ادة االن��ت��ق��ايل ،وق��ائ��د
اجلي�ش ،عبد الفتاح الربهان عن ميثاق �سيا�سي جديد
بني القوى الفاعلة ،قيد الإعداد يف ال�سودان ،مو�ضحا
�أن هذا امليثاق مفتوح لكل القوى ال�سيا�سية واملدنية.
ومل ي�سبعد الربهان� ،أم�س (الأحد) ،تر�شح �أي من قوى
الثورة ،با�ستثناء الع�سكريني ،يف االنتخابات املزمع
عقدها م�ستقبال يف البالد ،م�شريا �إىل �أن اتفاق جوبا
�أعطى بع�ض الأط��راف ا�ستثناء بخ�صو�ص امل�شاركة
يف االنتخابات املقبلة و�أج��ه��زة ال�سلطة ،يف �إ�شارة
للحركات امل�سلحة.
و�أعلن الربهان ،وفقا لوكالة "فران�س بر�س"� ،أنّ هناك
"م� ّؤ�شرات �إيجاب ّية" تتّ�صل بدعم املجتمع الدويل
جمدّدا للخرطوم ،م�ؤكّدا �أنّ جميع القوى ال�سيا�س ّية
�ستتمكّن من الرت�شح يف انتخابات � ،2023إال �أنه
لفت يف الوقت عينه �إىل ا�ستبعاد احلزب احلاكم يف
عهد نظام الرئي�س املعزول عمر الب�شري،
ق��ائ�لا "�سوف ن��ع��م��ل م��ع��ا ح��ت��ى ال
يكون امل���ؤمت��ر الوطنى جزءا
من املرحلة االنتقالية ب�أية
����ص���ورة م���ن ال�صور".
وق�����ال �إن "املجتمع
ال���������دويل ،مب����ا ف��ي��ه
االحت���اد الإف��ري��ق��ي،
ي����ن����ظ����ر �إىل م���ا
�سيحدث يف الأيام
املقبلة" .و�أ�ضاف:
"�أنا �أظ��ن �أن هناك
م���ؤ���ش��رات �إيجابية
ب�����أن الأم�����ور �ستعود
قريب ًا �إىل ما كانت عليه.

ت�شكيل احلكومة املدنية بالت�أكيد �سيعيد الأم��ور �إىل
ن�صابها".
و�أ���ش��ار ال�بره��ان �إىل �أن ال�����س��ودان ملتزم بتحقيق
العدالة ،وقال" :لدينا تفاهمات مع املحكمة اجلنائية
الدولية للمثول �أمام الق�ضاء �أو �أمام املحكمة ..ونحن
ملتزمون بتحقيق العدالة وحما�سبة املجرمني".
من جهة ثانية ،ال ت��زال �أزم��ة �شرق ال�سودان قائمة،
خ�صو�ص ًا بني قوى "م�سار �شرق ال�سودان" من جهة،
وب�ين جمل�س ن��ظ��ارات البجا م��ن جهة ثانية ،حيث
تطالب الأخ�يرة ب�إلغاء اتفاق م�سار �شرق ال�سودان
الذي جاء �ضمن اتفاق جوبا لل�سالم ،بحجة ان�ضواء
�شخ�صيات وقبائل ترف�ضها� ،إال �أن القوى املوقعة على
اتفاق م�سار �شرق ال�سودان وبعد �صمت طيلة الفرتة
املا�ضية� ،أكدوا يف بيان لهم ،رف�ضهم امل�سا�س باالتفاق،
مطالبني احلكومة ال�سودانية بتنفيذه فور ًا .وجددت
ع��دم اعرتافها مبجل�س نظارات البجا والعموديات
امل�ستقلة ،متهمة �إي����اه بالعمل بتوجيهات
وتعليمات النظام ال�سابق لزعزعة
اال�ستقرار يف �شرق ال�سودان،
معتربة �أن الت�صعيد غري
امل���ب��رر ال������ذي ان��ت��ه��ج��ه
جمل�س نظارات البجا
يف ب��ي��ان��ات��ه ،يهدف
لإغ�لاق الباب �أم��ام
�أي حل ووفاق ،كما
يف�شل ع��م��ل جلنة
املجل�س ال�سيادي
حلل الأزم���ة ،وذلك
ت��ن��ف��ي��ذ ًا لتوجيهات
ق������ي������ادات ال���ن���ظ���ام
ال�سابق.

ت�شكيل جل��ان تن�سيقية ال�ستمرار احل��وار وتذليل
العقبات .و�أ�ضاف �أن "الهدف من اللقاء هو تذليل
العقبات بغية ت�شكيل حكومة الأغلبية الوطنية،
ودخ��ول الإط��ار التن�سيقي فيها يتوقف على تطبيق
اال���ش�تراط��ات وامل�����ش��روع ال�سيا�سي ال���ذي يطرحه

ال�سيد ال�صدر" ،م�شريا �إىل �أن الإط��ار التن�سيقي مل
يرف�ض تلك اال�شرتاطات ،وحلد الآن مل تعلن اللجان
امل�شرتكة التو�صل �إىل نتائج.
و�شدد على �أن التيار ال�صدري "ال يتطلع �إىل حتول
العراق لبيوتات �سنية و�شيعية وكردية ،بل ي�سعى لأن
يتحدث اجلميع بالهوية الوطنية العراقية اجلامعة
و�أن ترتاجع الهويات الثانوية" .و�أ�ضاف" :م�شروع
التيار ال�صدري يحظى بقبول من قوى �سنية وكردية.
وحلد الآن مل يتم عقد �أية حتالفات .يبدو �أن اجلميع
ينتظر امل�صادقة على النتائج النهائية".
وت����ؤك���د ال���ت���ط���ورات وال��ت�����ص��ري��ح��ات الأخ���ي��رة يف
ال��ع��راق ،االنق�سام احل��اد احلا�صل بني زعيم التيار
ال�صدري ،مقتدى ال�صدر ،والف�صائل امل�سلحة والإطار
التن�سيقي ،ال�سيما مع تكرار رئي�س حتالف الفتح هادي
العامري� ،أم�س ال�سبت ،اتهاماته بتزوير االنتخابات
النيابية التي جرت يف العا�شر من �أكتوبر ،ما ي�شري
للمحاوالت امل�ستمرة من قبل الف�صائل امل�سلحة خللق
الفو�ضى بالرف�ض امل�ستمر لنتائج االنتخابات.
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«كومبات فيلد» تستقطب محبي الرماية بموسم الرياض
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جديدة بين ملكية العال
ومؤسسات فرنسية
البالد -يا�سر بن يو�سف

�أعلنت الهيئة امللكية ملحافظة العال �أم�س
عن توقيع �أرب��ع اتفاقيات مع م�ؤ�س�سات
فرن�سية ،اخت�صت اثنتان منها يف املجال
ال��ث��ق��ايف ،واتفاقيتان يف جم��ال البنية
التحتية ،وذلك لدعم ا�سرتاتيجية الهيئة
لت�صبح العال وجهة عاملية رائدة للرتاث
الثقايف والطبيعي يف العال ،ومبا يعزز
من ج��ودة احلياة لل�سكان وال��زوار ،كما
�ست�سهم هذه ال�شراكات يف توفري فر�ص
ال��ت��دري��ب ون��ق��ل امل��ع��رف��ة لإك�����س��اب �أب��ن��اء
وبنات اململكة ق��درات ومهارات جديدة،
ح��ي��ث مت اب��ت��ع��اث  120ط��ال��ب�� ًا وط��ال��ب��ة
�ضمن املرحلتني ال�سابقتني من برنامج
ال��ع�لا لالبتعاث ب��الإ���ض��اف��ة البتعاث 24
طالبا وطالبة ،تخرجوا كطهاة من معهد
فرياندي العاملي واحلا�صلة على جنمة
مي�شالن.
وق��ال عمرو امل���دين ،الرئي�س التنفيذي
للهيئة امللكية ملحافظة ال��ع�لا :تعززت
ع�لاق��ة ال��ع�لا بفرن�سا يف ع��دة جم��االت،
وم���ن خ�ل�ال ع��م��ل��ن��ا امل�����ش�ترك� ،أوج���دن���ا
من���وذج��� ًا ج���دي���د ًا ل��ل��ت��وا���ص��ل ال��ث��ق��ايف
ي��ق��وم ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة امل��ع��رف��ة واخل�ب�رة
وامل����وارد ب�ين ال�شركات حتقيق ًا لأعلى
قيمة م�ضافة .ويفتح ذلك فر�ص ًا جديدة

لل�شباب للم�ساهمة يف حتقيق تنمية
م�ستدامة للعال كوجهة تراثية وثقافية
عاملية" ،الف��ت��ا �إىل �أن ات��ف��اق��ي��ة "فيال
احلجر" ت�ستهدف ت�شييد م�ؤ�س�سة ثقافية
�سعودية فرن�سية وف��ق من��وذج "الفيال
الفرن�سية" ،تعزيزا ملكانة العال كملتقى
ثقايف ،ويعد منوذج فيال احلجر منوذجا
فريدا يف العامل ،حيث يوجد منه حالي ًا
 11ن�سخة على م�ستوى العامل.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ترتكز اتفاقية "دا�سو
�سي�ستم" ع��ل��ى ت��ط��وي��ر من����وذج رق��م��ي
ي�سهم يف حتليل دقيق لعمليات املحافظة،
للإ�سهام بتحويل العمليات القائمة على
امل�����س��ت��ن��دات �إىل ب��ي��ئ��ة ال��ع��ر���ض امل��رئ��ي
بالأبعاد الثالثية ،مما �سي�سهم يف متكني
التميز امل�ؤ�س�سي عرب الت�صور التف�صيلي
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ،ب�����ش��ك��ل ي��ع��زز م�ستهدفات
دع��م التنمية واال���س��ت��ث��م��ار ،وي�سهم يف
تطوير العال كمدينة ذكية ب�شكل يراعي
طبيعيتها ال��ث��ق��اف��ي��ة .ف��ي��م��ا ت�ستهدف
ال�شراكة مع (�آر ايه تي بي ديف العربية
ال�سعودية امل��ح��دودة) تطوير نظام نقل
عام عاملي امل�ستوى يف العال ،حيث ت�سهم
ال�شركة يف ت�صميم عمليات التنقل يف
و�سائل النقل العام ،وتقدمي التقييمات
والتو�صيات لتلبية احتياجات العال.

البالد ـ خالد بن مر�ضاح

توا�صل منطقة "كومبات فيلد"� ،إحدى مناطق مو�سم الريا�ض  ،2021فعالياتها التي
انطلقت يف الـ  23من �أكتوبر املا�ضي ،وجنحت يف ا�ستقطاب ع�شاق �ألعاب القتال
والفعاليات الإلكرتونية والتحديات املتنوعة للدخول يف مغامرات فريدة ،تعك�س
مدى التنوع الرتفيهي وتعدد م�ساراته يف فعاليات املنطقة و�ألعابها املتنوعة.
وت�ستهوي منطقة خط النار حمبي الرماية عرب فعاليات ،الرماية على الأطباق،
والرماية بالذخرية احلية ،فيما جتذب منطقة وايلد فرونتري " حمبي ركوب الثريان
ورماة الكاوبوي ،وفندق الزومبي� ،إىل جانب قرية الع�صور الو�سطى يف حماكاة
لأ�ساليب الرمي بال�سهام قدميا.
وتتمتع "كومبات فيلد" ب�إقبال وا�سع من خمتلف الفئات ال�سنية ،وفعاليات عديدة
ومتنوعة ،تتوزع على  6مناطق رئي�سة ،ت�صل م�ساحتها �إىل� 310آالف مرت مربع
 ،وتبلغ طاقتها اال�ستيعابية اليومية � 44أل��ف زائ��ر ،يف حني ي�صل ع��دد مواقف

ال�سيارات املخ�ص�صة للزوار �إىل � 12ألف موقف� ،إ�ضافة �إىل  600موقف
لذوي الإعاقة ،وتبد�أ فعاليات املنطقة يوميًا عند ال�ساعة الـ  5:00م�سا ًء
وت�ستمر حتى الـ � 1:00صباحً ا .املربع" ُتق ِّد ُم املفهوم العاملي للمطاعم
ب�أف�ضل من��وذج لل�ضيافة واخل��دم��ات يف مو�سم الريا�ض  2021وكالة
الأنباء ال�سعودية  3-2دقيقة .من ناحية اخرى قدّمت منطقة املربع �إحدى
مناطق مو�سم الريا�ض  2021املفهوم العاملي للمطاعم ب�أف�ضل منوذج
م�ضي �شهر على انطالقها .واعتمدت جتربة
لل�ضيافة واخلدمات،بعد
ّ
املطاعم العاملية على توقيت وجودها يف منطقة املربع ،مما مينح تنوعً ا
�أك�ثر لزيارة املرافق وجتربة امل��ذاق��ات .و ُتعيد منطقة املربع تعريف
املطاعم امل�ؤقته لتبدو منوذجً ا �أني ًقا يحر�ص الزوار على التقاط ال�صور
له قبل دخوله وجتربة الطعام بداخله ،كما توفر تلك املطاعم جل�سات
داخلية وخارجية ح�سب ثقافة وهوية كل مطعم منها.

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

ك�شف ا�ست�شاري ومدير مركز جراحة ال�سمنة
اال�ستقاللية مبدينة امللك �سعود الطبية الدكتور
�إب��راه��ي��م ال��ع��ن��زي ،ع��ن �أب���رز �أ���س��ب��اب ارجت��اع
امل���ريء واحل��رق��ان ،وم��ا ه��ي طريقة العالج
املنا�سبة للق�ضاء عليهما.
وقال الدكتور العنزي �إن �أ�سباب ارجتاع
امل�����ريء واحل����رق����ان ت��ك��م��ن يف ال�سمنة

وال��ت��دخ�ين وت��ن��اول ال��ق��ه��وة ي��وم��ي�� ًا ب��ك�ثرة� ،إىل
جانب الع�صائر احلم�ضية ،كالربتقال والليمون
وغ�ي�ره���م���ا ،م�����ش�ير ًا �إىل �أن ارجت�����اع امل����ريء
واحل��رق��ان ي��ع��دان م��ن الأم���را����ض امل��زم��ن��ة التي
حتتاج �إىل مراجعة الطبيب.
و�أ���ض��اف �أن جل��وء بع�ض امل��ر���ض��ى �إىل تناول
احلليب واخليار من �أجل الق�ضاء على احلرقان
�أو ارجتاع املريء �أمر ال �أ�سا�س له من ال�صحة،

وق��د يكون ح ً
�لا م�ؤقت ًا عند بع�ض الأ�شخا�ص،
ولكنه ال يق�ضي على امل�شكلة.
ون�صح املر�ضى ب�ضرورة تغيري من��ط حياتهم
واالبتعاد عن الأ�شياء التي ت�سبب ارجتاع املريء
�أو احلرقان ،مثل الإق�لاع عن التدخني ،و�إن��زال
الوزن ،وخف�ض ال�صوت العايل ،وتناول القهوة
مبا يعادل كوب ًا �أو كوبني يومي ًا للأ�شخا�ص الذين
اعتادوا عليها ،واالبتعاد عن احلم�ضيات.

«روح السعودية» تطلق حملة ترويجية لجذب السياح
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للمحافظة على
سالمة المياه المعبأة
جدة ـ عبد الهادي املالكي

الريا�ض ـ البالد

�أعلنت "روح ال�سعودية" الهوية الر�سمية لل�سياحة ال�سعودية ،التي ت�شرف
عليها الهيئة ال�سعودية لل�سياحة ،عن �إطالق حملة ترويجية لتقومي الفعاليات
واملوا�سم بهدف جذب ال�سياح من اخلليج واملنطقة ،لال�ستمتاع بالفعاليات
والأن�شطة واملوا�سم يف خمتلف مناطق اململكة ،وتقدم من خاللها زخم من
العرو�ض والباقات بالتعاون مع �شركاء الهيئة من القطاع ال�سياحي اخلا�ص.
وت�شمل هذه العرو�ض والباقات على الرحالت اجلوية ،والإقامة يف الفنادق
بالإ�ضافة للتجارب ال�سياحية املتنوعة؛ بني املغامرة والرتفيه والثقافة
والت�سوق؛ يف الريا�ض وجميع الوجهات ال�سياحية حول اململكة لي�ستمتع من

خاللها ال�سياح يف �أ�شهر ال�شتاء .كما تتناغم العرو�ض املقدمة مع ما ت�ضمنه
"تقومي ال�سعودية"الذي ي�شمل العديد من الفعاليات واملوا�سم �،أبرزها
فعاليات مو�سم الريا�ض وحلظات العال ،بالإ�ضافة �إىل ع��دد من الفعاليات
العاملية والنوعية مثل الفورميال  ،1والفورميال �إي ،ورايل داك��ار ،وك�أ�س
ال�سوبر الإ�سباين ،وميدل بي�ست وغريها ،مما يتيح مزيد ًا من اخليارات
املتنوعة،التي تلبي تطلعات الأف���راد وال��ع��وائ��ل واملجموعات م��ن �شرائح
املجتمع كافة ،وخمتلف الفئات العمرية ،وي�ستمتع من خاللها الزوار بالأجواء
ال�شتوية الرائعة .وبهذه املنا�سبة �صرح الأ�ستاذ فهد حميد الدين الرئي�س
التنفيذي وع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية لل�سياحة قائ ًال" :نرحب

جم��دد ًا بال�سياح من دول جمل�س التعاون اخلليجي وكل العامل؛ ونت�شرف
بدعوتهم ال�ستك�شاف الوجهات ال�سياحية حول اململكة ،واال�ستمتاع باحلفاوة
وكرم ال�ضيافة التي تعرب عن ثقافة املجتمع ال�سعودي الأ�صيل؛ بالإ�ضافة �إىل
الفعاليات العاملية والنوعية التي يقام بع�ضها لأول مرة باملنطقة" ،وي�ضيف
الرئي�س التنفيذي" :توا�صل الهيئة ال�سعودية لل�سياحة جهودها جلذب
ال�سياح من الداخل واخلليج والعامل عرب توفري من�صة موحدة توفر جميع
املعلومات عن املوا�سم والفعاليات النوعية يف جميع مناطق اململكة  ،كما
تعمل ب�شكل وثيق مع ال�شركاء يف القطاع ال�سياحي اخلا�ص ،لتقدمي �أف�ضل
الباقات والعرو�ض والتجارب ال�سياحية للزوار من كل �أنحاء العامل".

اعتدال األجواء يعيد الطعوس إلى كثبان الجوف
اجلوف ـ البالد

حتولت الكثبان الرملية مبنطقة اجلوف �إىل وجهات
مو�سمية يق�صدها الأهايل للتنزه واال�ستمتاع ب�أجواء
ال�صحراء الهادئة بعيد ًا عن احلياة املدنية خا�صة يف
هذه الفرتة التي ت�شهد اعتدا ًال يف حالة الطق�س.
وبني �أح�ضان الرمال الذهبية ت�ستقر الوجهة ويف�ضل
الكثريين قمة "الطعو�س" يف ���ص��ورة جتمع بني
املتعة واملغامرة طابعها امل�شاركة اجلماعية �سواء
يف �إع��داد اجلل�سة �أو الأن�شطة الرتفيهية ،ي�سبقها
جتهيزات اعتاد عليها رواد امل��واق��ع ال�صحراوية
م��ن حيث ن��وع ال�����س��ي��ارات امل����زودة بامل�ستلزمات

ال�ضرورية.
ويف ف�سحة املكان تتقا�سم املجموعة الأدوار يف �إعداد
ال�شاي والقهوة وطهي الطعام على احلطب واملواقد
ال�صغرية  ،ويف امل�ساء يلتف اجلميع ح��ول "�شبة
النار " ،يف حني �أن الرمال تفر�ض نوع ًا من الأن�شطة
املحببة لدى الغالبية كالتزلج على الكثبان وامل�شي
مل�سافات �،إال �أن ال�سري باملركبات فوق الرمال وريا�ضة
الدبابات هي املجال الأكرث ممار�سة.
ولأن منطقة اجل��وف تقع على امل�سارات الطبيعية
لهجرة الطيور ،يجد ه��واة مراقبة الطيور �ضالتهم
يف حممية حرة احلرة ،حيث تتجمع الطيور املهاجرة
من ال�شمال �إىل اجلنوب� .أما هواة الريا�ضات املائية،
فيمكنهم �أن يق�صدوا بحرية دومة اجلندل.
�أن�شئت هذه البحرية يف عام 1408هـ من فائ�ض مياه
م�شروع الري الزراعي ،وتبلغ م�ساحتها مليون ومئة
�أل��ف م�تر م��رب��ع ،وبطاقة تخزينية تبلغ  11مليون
مرت مكعب من امل��ي��اه ،فيما يبلغ حميطها ح��وايل 8
كيلومرتات ،وعمقها  25م�تر ًا .وقد جهزت �ضفافها
بجل�سات على م�سطحات خ�ضراء تزيد م�ساحتها على
� 14ألف مرت مربع ،مما جعلها وجهة �سياحية ت�ضاف
�إىل مقومات ال�سياحة يف املنطقة لقربها من املواقع
الأثرية.

�أعلنت الهيئة العامة للإح�صاء ،نتائج م�سح البيئة
املنزيل لعام  ،2021والتي �أظهرت �أنَّ �أكرث من ثلثي
املنازل يف اململكة تعتمد على عبوات املياه كم�صدر
ملياه ال�شرب خالل عام  ،2021وذلك بن�سبة 67.66
.%
وج��ه��ت م��دي��ن��ة امل��ل��ك عبدالله
��ق،
ل
��
ط
��
ن
��
مل
ا
���ذا
ه
���ن
م
و
َّ
الطبية ،عرب ح�سابها على "تويرت" ،جمموعة ن�صائح
للمحافظة على �سالمة املياه املعب�أة ،تتمثل يف عند
تخزين املياه املعب�أة تكون فرتة ال�صالحية للمنتج
� 12شه ًرا لذا يف�ضل �أال تطول فرتة التخزين �أكرث من
ذلك لكي ال تتعر�ض لأي تغيري يف جودتها  ،احر�ص
�أن تكون العبوات بعيدة عن م�صادر احلرارة املرتفعة
وعن م�صدر التلوث  ،تخزن يف �أماكن جيدة التهوية،
يف درجة حرارة الغرفة ،وخالية من الروائح املميزة
،عند ا�ستخدام عبوات املياه املعب�أة (اجلالون) ،تتم
مراعاة املحافظة على نظافة الربادة و�صيانتها ب�شكل
دوري  ،تخزن بعيدة عن �أية مواد �سامة �أو �ضارة ،
احر�ص �أال تعر�ض عبوات املياه �إىل �أ�شعة وحرارة
ال�شم�س ،وظروف الطق�س الأخرى.

مجرفو التربة في
قبضة األمن
تبوك ـ البالد

�ضبطتْ ال��ق��وات اخل��ا���ص��ة ل�ل�أم��ن واحل��م��اي��ة
م��واط��ن��ا ومقيما م��ن اجلن�سية الباك�ستانية
مل��خ��ال��ف��ت��ه��م��ا ن��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ة ،لنقلهما ال��رم��ال
وجتريف الرتبة دون ترخي�ص مبنطقة تبوك،
و�آليتني ت�ستخدمان يف نقل الرتبة ،ومت تطبيق
الإج������راءات ال��ن��ظ��ام��ي��ة بحقهما م��ن اجل��ه��ات
املخت�صة.
وح��ث��ت ال���ق���وات اخل��ا���ص��ة ل�ل�أم��ن واحل��م��اي��ة
اجل��م��ي��ع ع��ل��ى الإب��ل��اغ ع��ن �أي ح����االت متثل
اع��ت��دا ًء على البيئة �أو احل��ي��اة الفطرية على
الرقم ( )911مبنطقتي مكة املكرمة والريا�ض،
و( )999و( )996يف جميع مناطق اململكة.

زمان
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1385-2-8هـ

1385-3-4هـ

1385-2-28هـ

1385-3-4هـ

 1384-3-10هـ

الليث يطلب فسخ عقد" سيبا"
جدة -البالد

10

�أعلنت �إدارة ال�شباب رفعها خطابًا �إىل الفيفا ،تطلب من خالله ال�سماح لها
ب�إنهاء التعاقد مع الالعب الربازيلي �سيبا؛ وذل��ك ب�سبب غيابه عن الفريق
واالم��ت��ن��اع ع��ن ت���أدي��ة مهامه الوظيفية ك�لاع��ب حم�ت�رف ،وع���دم ا�ستجابته
للخطابات املوجهة له من قبل النادي للعودة �إىل الفريق ،وانتهاء املهلة الأخرية
املحددة له بنهاية �شهر نوفمرب املا�ضي .و�أك��دت �إدارة ال�شباب على نظامية
خ�صو�صا و�أنه ت�سلم كافة م�ستحقاته املالية من
موقفها بحالة غياب الالعب،
ً
النادي حتى تاريخ مغادرته.
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يف دوري " يلو"..

الجولة الخامسة تنطلق اليوم..

صحوة العروبة تهدد الكوكب..
والساحل يالقي الخلود

"شعلة الشرقية واليمامة والعاصفة"
يتصدرون الدوري النسائي
جدة – هالل �سلمان

تنطلق ال��ي��وم االث��ن�ين م��ب��اري��ات اجلولة
اخل��ام�����س��ة م��ن دوري امل��ن��اط��ق ل��ك��رة ال��ق��دم
لل�سيدات يف جمموعتي الو�سطى وال�شرقية،
فيما تقام اجلولة ذاتها يف املنطقة الغربية
بعد غد الأربعاء.
ويف املنطقة الو�سطى ال��ت��ي يت�صدرها
فريق اليمامة بالعالمة الكاملة  12نقطة،
يلعب اليمامة م��ع ال�سهام ال��زرق��اء الأخ�ير

بنقطة واح����دة ،فيما ي��واج��ه ف��ري��ق الهمة
خام�س الرتتيب بر�صيد  3نقاط ،نظريه �سما
الثالث بـ  6نقاط ،ويلعب التحدي �صاحب
املركز الثاين بـ  9نقاط مع احت��اد الريا�ض
الرابع بـ  4نقاط.
ويف ال�شرقية ،يلعب فريق �شعلة ال�شرقية
املت�صدر بـ  12نقطة مع فريق اململكة الن�سائي
الثاين بر�صيد  9نقاط ،فيما يواجه الواحة
الثالث بر�صيد  3نقاط نظريه احتاد الن�سور

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

حائل -خالد احلامد

متذيل الرتتيب من دون نقاط.
ويف امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة ت��ل��ع��ب م��ب��اري��ات
اجل��ول��ة اخل��ام�����س��ة الأرب���ع���اء امل��ق��ب��ل ،حيث
يواجه فريق العا�صفة املت�صدر بر�صيد 12
نقطة نظريه مرا�س الثالث بـ  7نقاط� ،أما
ن�سور ج��دة الثاين بر�صيد  9نقاط فيلعب
مع الليث الأبي�ض الرابع بر�صيد  4نقاط،
وي��واج��ه احت���اد ال��ق��وة اخل��ام�����س بنقطتني
نظريه الكرة امل�شتعلة الأخري من دون نقاط.

إعالنات محاكم التنفيذ

تنطلق ال��ي��وم مناف�سات اجل��ول��ة  14من
دوري " يلو" لأن��دي��ة ال��درج��ة الأوىل ،وذلك
ب�إقامة مواجهتني يف كل من اجلوف ،والدمام.

العروبة  VSالكوكب

يف اجل����وف ،ل��ن يقبل ف��ري��ق ال��ع��روب��ة
���ص��اح��ب امل���رك���ز  11ب��ر���ص��ي��د  18نقطة
�سوى بتحقيق النقاط الثالث �أم��ام �ضيفه
الكوكب .ويتطلع �أبناء اجل��وف ملوا�صلة
�سل�سلة انت�صاراتهم املتتالية بعد تخطيهم

ال��ع��دال��ة� .أم��ا الكوكب ال��ـ  13بر�صيد 17
ن��ق��ط��ة ،في�سعى لإي��ق��اف م�سل�سل �إه���دار
النقاط ،بعد تعادله �أمام اجليل.

ال�ساحل  VSاخللود

يف ال���دم���ام��� ،س��ت��ك��ون م��واج��ه��ة ال�����س��اح��ل
م��ع اخل��ل��ود حامية الوطي�س ،يف ظ��ل رغبة
الفريقني موا�صلة االنت�صارات ،بعد فوزهما
يف اجلولة املا�ضية .ال�ساحل يف املركز الثامن
بر�صيد  19نقطة ،فيما يحتل اخللود املركز 16
بر�صيد  15نقطة.

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

رياضة
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ولي العهد يشرف سباق جائزة السعودية فورموال 1
تغطية  -هاين الب�شر وخالد بن مر�ضاح
�شهد �سمو ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان
�أم�س الأح��د ،مناف�سات �سباق جائزة ال�سعودية
الكربى  STCللفورموال 1على حلبة كورني�ش
ج��دة .وق��د قوبل �سمو ويل العهد بعا�صفة من
الت�صفيق من اجلماهري احلا�شدة التي تابعت
ال�سباق من مدرجات حلبة كورني�ش جدة.
واح��ت�����ض��ن��ت ج���دة م��ن��اف�����س��ات ���س��ب��اق ج��ائ��زة
ال�����س��ع��ودي��ة ال��ك�برى ل��ل��ف��ورم��وال ،1ع��ل��ى م��دار
ث�لاث��ة �أي���ام ،اب��ت��داء م��ن � 3إىل  5دي�سمرب على
حلبةِ كورني�ش جدة ،الأ�سرع �إن�شا ًء يف تاريخ
حلبات الفورموال ،1حيث مت بنا�ؤها يف ثمانية
�أ�شهر فقط ،وذل��ك وفق ًا لأف�ضل معايري ال�صحة
وال�سالمة و�أعلى م�ستويات اجلودة.
وقد ا�شتملت حلبة كورني�ش جدة  27منعطف ًا،
 16منعطف ًا منها نحو الي�سار ،و� 11أخ��رى يف
جهة ال��ي��م�ين� ،إىل ج��ان��ب تخ�صي�ص  3مناطق
حمتملة لتفعيل نظام التخفي�ض من ال�سحب "دي
�آر �إي" .وي�صل طول اللفة الواحدة على احللبة
 6.175ك��ي��ل��وم�ترات ،م��ا يجعلُها ث��اين �أط��ول
حلبة على خارطة الفورموال  1بعد حلبة �سبا-
فرانكور�شان يف بلجيكا.
وبهذا تكون حلبة كورني�ش جدة هي الأ�سرع
ل��ه��ذا امل��و���س��م م���ع م��ت��و���س��ط ���س��رع��ة ي�����ص��ل �إىل
 252كيلو م�ت ً
را يف ال�ساعة ،فيما تبلغ ال�سرعة
ال��ق�����ص��وى  322ك��ي��ل��وم�ت ً
را يف ال�����س��اع��ة حتى
الو�صول �إىل املنعطف الأخري ،كما حتتوي على
 7مدرجات مت ت�شييدها ،لتمنح امل�شجعني �إطاللة
رائعة على ال�سباق.

هاميلتون يتوجبجائزة السعودية الكبرى

أجواء كرنفالية تزين حلبة كورنيش جدة
���ش��ارك فريق ال�صقور ال�سعودية �ضمن فعاليات القوات
اجلوية ال�سعودية امل�صاحبة لفعاليات اليوم اخلتامي
جلائزة ال�سعودية الكربى للفورموال  1مبجموعة
من لوحات ا�ستعرا�ضية وطنية و�إبداعية يف �سماء
حلبة كورني�ش جدة.
وت�ضمنت ال��ل��وح��ات اال�ستعرا�ضية جت�سيد
�شعار ال�سيفني والنخلة ،وقلب جدة ،و�أكرث من
 25لوحة ا�ستعرا�ضية ا�شتهر بها فريق ال�صقور
ال�سعودية وعرو�ض ًا جوية مبتكرة .من ناحية
�أخ���رى� ،شهد �سباق ج��ائ��زة ال�سعودية الكربى
فورموال  1ح�ضورا جماهرييا كثيفا ومتنوعا من
الرجال وال�سيدات والأطفال والعائالت.

ت��وج ال�بري��ط��اين لوي�س هاميلتون �سائق
ف��ري��ق مر�سيد�س �أم�����س ا ألح���د بلقب �سباق

جائزة ال�سعودية الكربى فورموال 1متفو ًقا
ع��ل��ى مناف�سه ال��ه��ول��ن��دي م��اك�����س فر�ستابن

ليت�أجل ح�سم لقب بطولة ال�سائقني يف بطولة
العامل ل�سباقات فورموال  1لل�سيارات حتى
اخلتام يف �سباق �أبوظبي ،الأ�سبوع املقبل.
وت�����س��اوى ال�بري��ط��اين هاميلتون بر�صيد
 369.5نقطة م��ع ف��ر���س��ت��اب��ن ،ل��ك��ن ال�سائق
الهولندي يتفوق يف عدد االنت�صارات ،حيث
ف��از يف � 9سباقات مقابل  8لبطل ال��ع��امل 7
مرات.
و�سيتوج الفائز يف �سباق فورموال �أبوظبي
ب��ال��ل��ق��ب؛ بغ�ض ال��ن��ظ��ر ع��ن نتيجة ال�سائق
الآخر.
وجن��ح ال�سائق ”فالتريي بوتا�س“ املركز
الثالث ملر�سيد�س من �إ�ستيبان �أوك��ون �سائق
�ألبني قبل خط النهاية بقليل ليقرتب فريق
مر�سيد�س الأملاين من ح�سم بطولة ال�صانعني.

أخيرة
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«التأمينات» تطلق خدمة
«الزيارة االفتراضية»
جدة  -يا�سر بن يو�سف
�أط�ل�ق��ت امل�ؤ�س�سة ال�ع��ام��ة للت�أمينات االج�ت�م��اع�ي��ة ،خ��دم��ة "الزيارة
االفرتا�ضية"� ،أحدث خدمات امل�ؤ�س�سة الإلكرتونية ،والتي ّ
متكن العميل
من اال�ستفادة من خدمات الفروع "افرتا�ضي ًا" ودون تكبد عناء الزيارة،
وذلك �ضمن جهود حتقيق التم ّيز الرقمي و�إثراء جتربة العميل من خالل
اخلدمات الرقمية اال�ستباقية واملتكاملة.
وت�أتي هذه اخلدمة امتداد ًا حلر�ص "الت�أمينات االجتماعية" على متكني
العمالء من تنفيذ كافة اخلدمات واملعامالت �إلكرتوني ًا عرب بوابة اخلدمات
الإل�ك�ترون�ي��ة والتطبيق ،ويف ح��ال -احل��اج��ة � -إىل زي ��ارة �أح��د ف��روع
ومكاتب امل�ؤ�س�سة ف�إنه ميكن للعميل اال�ستفادة من "الزيارة االفرتا�ضية"
والتوا�صل مع موظف خدمة العمالء بال�صوت وال���ص��ورة ،وم�شاركة
ال�شا�شة ورف��ع امللفات املطلوبة مبا�شرة خالل اللقاء ،و�إنهاء املعامالت
واخل��دم��ات امل �خ �ت��ارة .وحتقيق ًا ل�شمولية ك��اف��ة ال�ع�م�لاء يف اخل��دم��ات
الإل�ك�ترون�ي��ة ،ب ّينت امل�ؤ�س�سة ع��ن �إتاحتها للخدمة باللغتني العربية
والإجنليزية ،كما ميكن للعمالء "ال�صم" اختيار خيار التحدث مع املوظف
بلغة الإ�شارة لإمتام معامالتهم بكل ي�سر و�سهولة.

albiladdaily

تدشين «حياد» إلنصاف المتظلمين
الريا�ض ـ البالد

د�شنت الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية ،خدمة التظلمات
الإل�ك�ترون�ي��ة "حياد" ال�ت��ي تعنى مبراجعة ال �ق��رارات النهائية
ال�صادرة من الهيئة جتاه املمار�سني ال�صحيني �أو املتدربني يف
برامج الهيئة �أو امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من خدمات الهيئة.
و�أو�ضح مدير املركز الإعالمي واملتحدث الر�سمي للهيئة فهد
القثامي� ،أن اخلدمة خم�ص�صة للنظر يف اعرتا�ضات املتظلمني

من القرارات ب�شكل �إلكرتوين لت�سهيل �إجراءات الراغبني بالتقدم
بطلب �إلغاء �أو تعديل قرار نهائي �صدر بحقهم ،مثل قرار رف�ض
القبول يف ال�برام��ج التدريبية ،وغريها من ال �ق��رارات النهائية
الأخرى ال�صادرة عن الهيئة.
و�أ�ضاف �أن اخلدمة ت�شرتط �صدور قرار نهائي من الهيئة بحق
املتظلم ،و�أن يكون قد اعرت�ض على القرار النهائي لدى الإدارة
املخت�صة بالهيئة ،و�أن يكون املتقدم ذا �صلة مبا�شرة يف القرار

النهائي ،و�أن ال تكون هناك ق�ضية منظورة يف املحكمة مقامة على
نف�س مو�ضوع التظلم ،و�أن ال يكون �صدر بحقه حكم ق�ضائي بنف�س
مو�ضوع التظلم.
و�أك��د �أن خدمة "حياد" تدر�س قانونية الطلب بعد ا�ستكمال
وثائقه ،ومن ثم تعر�ضه على اللجنة الدائمة للنظر يف التظلمات
وهي جلنة حمايدة وفق ًا لالئحة التظلمات املن�شورة على موقع
الهيئة الإلكرتوين.

عالمات تحذر من
الجلطة الدموية
جدة  -البالد
ح �ذَّرت جهات طبية من جلطات ال��دم التي ميكن �أن تكون
خطرية عندما ال تذوب من تلقاء نف�سها ،لأنها ميكن �أن تنتقل
�إىل �أجزاء �أخرى من اجل�سم ،م�سببة ال�ضرر.
وقالت املجموعة الطبية الأمريكية ":"Mayo Clinic
�إن جلطات الأوردة العميقة خطري ٌة للغاية ،وميكن �أن ت�ؤدي
�إىل ان�سداد رئوي ،ويحدث هذا عندما تتفكك جلطات الدم يف
العروق ،وتنتقل عرب جمرى الدم وتَعلق يف الرئتني.
و�أ� �ض��اف��ت� :أع��را���ض االن �� �س��داد ال��رئ��وي ميكن �أن تختلف
اعتمادًا على مقدار �إ�صابة الرئة وحجم اجللطات ،وما �إذا كان
لديك مر�ض رئوي �أ�سا�سي �أو مر�ض قلبي .وهناك العديد من
العالمات والأع��را���ض ال�شائعة ،قد يظهر بع�ضها يف ال�ساق
واجللد وال�صدر .ويجد بع�ض الأ�شخا�ص ِ�ضي ًقا يف التنف�س
ب�شكل مفاجئ ويزداد �سو ًءا مع بذل جمهود ،ف�ضال عن ال�شعور
ب ��أمل يف ال�صدر يكون غال ًبا ح��ا ًّدا عند التنف�س بعمق ،بينما
يعاين البع�ض من �سعال �أو ت�سارع يف �ضربات القلب �أو عدم
انتظامها �أو دوار ،والتعرق املفرط واحلمى و�أمل ال�ساق �أو
التورم� ،أو جلد رطب مع تغري لونه.

 5فوائد غير متوقعة للكاكاو

جدة  -البالد
ي�ستمتع الكثريون بتناول ال�شوكوالتة ،و�صنع م�شروب الكاكاو
الدافئ ،لكن القليل يدركون الفوائد ال�صحية التي من املمكن �أن
يوفرها نبات "الكاكاو" الذي يدخل يف �صناعة ال�شوكوالتة للج�سم.
وقال خرباء تغذية ،وفقا ملوقع "برايت �سايد"� ،إن هناك  5فوائد
مهمة للكاكاو ،تتمثل يف :تخفيف الآالم املتعلقة بتقل�صات الدورة
ال�شهرية ،وتقليل فر�ص الإ�صابة بال�سمنة على عك�س ما يتعتقده
البع�ض ب�أن الكاكاو ي�سبب زيادة الوزن حال تناول كميات معتدلة،
�إذ يجعلك ال�شخ�ص ي�شعر بال�شبع ،وه��و احل��ل ال�صحي لفقدان
ال��وزن ،كما ي�ساعد امل�صابني بالربو واحل�سا�سية ويكون مهدئا
للح�سا�سية وم�ضادا للربو؛ الحتوائه على م��واد مهدئة للممرات
الهوائية يف الرئة ،ويقي من �سرطان الرئة ،ف�ضال عن �أن الكاكاو
يح�سن املناعة الحتوائه على مواد م�ضادة للأك�سدة ،ومهم ل�صحة
الأ�سنان واجللد �إذ يعد رائعً ا حلماية اللثة من الت�سو�س ،الحتوائه
على مادة البوليفينول التي ت�ساعد يف حماربة احلم�ض الذي يغزو
مينا الأ�سنان (املادة البي�ضاء التي تغطي الأ�سنان) ،ومفيد للب�شرة.

دعم ذوي اإلعاقة
الريا�ض  -البالد
احتفت جمعية �أ�صدقاء ذوي الإعاقة بالتعاون مع �صحة الريا�ض و�أمانة منطقة الريا�ض ،بفعاليات "اليوم العاملي للإعاقة  ،"2021وذلك بهدف تقدمي
الدعم النف�سي واالجتماعي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�أ�سرهم ،حيث ت�ضمنت الفعاليات املجانية للزوار عدد ًا من الأركان الرتفيهية ،والألعاب الكهربائية،
وركوب ًا للدراجات� ،إىل جانب ا�ست�شارات خدمية م�ساندة "طبية ،وعالج طبيعي ووظيفي ،ونطق وتخاطب"� ،إ�ضافة �إىل معر�ض م�صاحب للجمعيات امل�شاركة،
وعدد من الهدايا واجلوائز القيمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

أمريكى يحرق منزله للتخلص من األفاعي
البالد  -وكاالت
اتخذ رجل �أمريكي من والي��ة ماريالند� ،أغ��رب خطوة
للتخل�ص من انت�شار الثعابني يف الطابق ال�سفلي ملنزله،
�إذ �أ�شعل النريان يف املبنى حماوال الق�ضاء على الأفاعي،
ما كلفه مليون دوالر خ�سائر.
وقال م�س�ؤول �إعالمى من خدمة احلرائق والإنقاذ يف

مقاطعة مونتجومري ،بيرت بريجنر� ،إن تكلفة اخل�سائر
الناجمة عن ا�شتعال احلريق باملنزل تزيد على مليون
دوالر ،وفقا ملوقع ال��ر�ؤي��ة ،بينما ك�شفت التحقيقات �أن
�صاحب املنزل ر�أى �أن ب�إمكانه �إجبار الأفاعى على اخلروج
من جحورها عن طريق الدخان الناجم عن �إ�شعال الفحم
يف بع�ض �أرجاء املنزل ،لكن النريان كانت قريبة من مواد
قابلة لال�شتعال ،وانت�شرت ال�ن�يران
يف ج�� ��دران و�أر�� �ض� �ي ��ات ال �ط��اب��ق
ال�سفلي قبل �أن متتد �أل�سنتها �إىل
ال �ط��اب��ق ال �ع �ل��وي لت�شتعل يف
ك��ام��ل �أرج ��اء امل �ن��زل .وك�شف
بريجنر �أن �شركة الت�أمني
تولت موا�صلة التحقيق
ح���ول ح ��ادث ��ة احل��ري��ق
ب �ع��دم��ا �أف � ��اد حمققو
دائرة الدفاع املدين
يف م � �ق� ��اط � �ع� ��ة
م��ون �ت �ج��وم��ري
ب� ��أن احل��ري��ق
جن� � � ��م ع ��ن
حادثة.

خطأ تقني يحجب حسابات
مستخدمين بـ«تويتر»

حفل ساهر ألنغام وأصيل بـ«أوايسس»

جدة  -البالد

�أع�ل�ن��ت من�صة "تويرت" ،ب���أن ه�ن��اك خ �ط ��أً تقن ًّيا حجب
باخلط�أ ح�سابات عدد من امل�ستخدمني؛ معتقدًا �أنهم �أ�سا�ؤوا
ا�ستخدام �سيا�سة ال�صور اخلا�صة بها.وقالت املن�صة وفقا
ل�صحيفة "وا�شنطن بو�ست" الأمريكية� ،إن املن�صة �أوقفت
باخلط�أ عددا من احل�سابات ،بيد �أنها مل تو�ضح عدد البالغات
التي متت �ضد احل�سابات املحجوبة؛ ولكن يت�ضح �أنه كبري؛
لذلك اتخذت خوارزميات "تويرت" �إجراءات �ضد احل�سابات
دون معرفة �إذا كانت تلك البالغات كيدية �أم ال.
و�أق� ��رت "تويرت" �أن �ه��ا بالفعل �أزال� ��ت احل �ظ��ر ع��ن تلك
احل�سابات ،وب��د�أت يف �إج��راء مراجعة داخلية للت�أكد من
ا�ستخدام ال�سيا�سة اخلا�صة بال�صور على النحو ال�صحيح.
ومتنع �سيا�سة ا�ستخدام "تويرت" ،من م�شاركة ال�صور
ومقاطع الفيديو اخلا�صة دون �إذن �صاحبها ،كما �أنه مُينع
الأ��ش�خ��ا���ص م��ن التهديد مب�شاركة ه��ذا املحتوى �أو حث
الآخرين على ت�سريبه ،وهناك ا�ستثناءات للمن�شورات التي
قد تقدم فيها و�سائل الإعالم قيمة للعامة.

جدة  -خالد بن مر�ضاح

يحيي الفنانان �أنغام و�أ�صيل �أبوبكر ،حفال �ساهر ًا
على م�سرح �أواي�س�س بعد غدٍ (الأربعاء)� ،ضمن فعاليات
مو�سم الريا�ض.
وقال احل�ساب الر�سمي ملو�سم الريا�ض على "تويرت"،
�إن احلفل يبد�أ عند العا�شرة م�ساء .و�أ�ضاف" :ب�صوته
ن�سكن ق�صور احل��ب ..وب�إح�سا�سها زاد علينا احلنني.
تنتظرنا ليلة مم َيّزة كلها طرب يوم  8دي�سمرب مع الفنانة
�أنغام والفنان �أ�صيل �أبو بكر �سامل يف ليايل �أواي�س�س".

وك��ان ال�ف�ن��ان �أ��ص�ي��ل �أب��و بكر ق��د ط��رح ع��دة �أع�م��ال
غنائية جديدة له يف ال�شهور املا�ضية� ،آخ��ره��ا �أغنية
"�أنا م�شتاق" ،من كلمات عمر الكندري واحلان �إبراهيم
الغامن وتوزيع حممد القحوم ،وط��رح يف نهاية العام
املا�ضي ع��دة �أغ��اين �أب��رزه��ا �أغنية "قدر قدر" و�أغنية
"وجدي �أنا" يف نهاية العام ،يف حني طرحت �أنغام
م�ؤخرا كليب �أغنيتها اجلديدة "هت�شتاقوا" ،عرب قناتها
الر�سمية على "يوتيوب" ،وهي �أحلان م�صطفى الع�سال
وتوزيع عمرو اخل�ضرى وكلمات ال�شاعر عمرو يحيى.

