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طاقم ن�سائي
لمحكمة األحوال بالدمام 

الدمام ـ البالد
من  املمنهجة  براجمها  العدل  وزارة  توا�صل   

اجل رقمنة خدماتها ، ف�صال عن دعمها بالكوادر الب�صرية 
املوؤهلة، وام�س تفقد  وزير العدل رئي�س املجل�س الأعلى 
حمكمة  ال�صمعاين،    حممد  بن  وليد  الدكتور  للق�صاء 
ال��ن��م��وذج  اك��ت��م��ال  ب��ع��د  ب��ال��دم��ام  ال�صخ�صية  الأح�����وال 

الت�صغيلي بطاقم ن�صائي بالكامل.
وتاأتي هذه اخلطوة يف �صياق متكني املراأة يف املرافق 
العدلية وقطاعاتها املختلفة، حيث جرى تدريب املوظفات 
ب��ال��دوائ��ر  للعمل  متخ�ص�صة  خ��ط��ط  ح�صب  ت��دري��ج��ي��ًا 
الق�صائية، والأق�صام الإدارية، تتوافق مع هيكلة حماكم 
اإدارات  جميع  ُتدار  حيث  اجلديدة،  ال�صخ�صية  الأحوال 

واأق�صام املحكمة بطاقم ن�صائي 100 %.
وم���ن ج��ان��ب اآخ�����ر، ���ص��ه��دت زي�����ارة ال��دك��ت��ور ول��ي��د 
ال�صمعاين املنطقة ال�صرقية، بدء تطبيق الهوية املعيارية 
"ال�صتئناف  ال��ن��م��وذج��ي��ت��ني  املحكمتني  يف  امل���وح���دة 
حماكم  ي�صتهدف  م�صروع  ال�صخ�صية" �صمن  والأح��وال 

اململكة كافة.
اإىل  النموذجية  املحكمة  م�����ص��روع  تطبيق  وي��ه��دف 
وتطبيق  امل��ح��اك��م،  يف  ال��ع��م��ل  بيئة  وت��ط��وي��ر  حت�صني 
تطبيق  ج��ان��ب  اإىل  ل��ه��ا،  احل��دي��ث  الت�صغيلي  ال��ن��م��وذج 
باململكة،  املحاكم  ملباين  موحدة  ع�صرية  معيارية  هوية 
تعك�س التطور امل�صتمر للوزارة؛ مبا يتوافق مع برنامج 

التحول الوطني وروؤية اململكة 2030.

عودة لتجديد الحرتازات ال�سحية
الريا�س  ــ البالد 

قدمت  اململكة العربية ال�صعودية در�ًصا فريًدا متفرًدا للعامل باأ�صره يف التعامل 
القيادة والريادة يف  لواء  الأح��داث والأزم��ات بكل حنكة، وحملت  مع خمتلف 
الهتمام   املجتمع وات�صاقا مع هذا  افراد  الإن�صان وجميع  �صالمة  احلفاظ على 
اجلهات  رفعته  ما  على  بناًء  باأنه  الداخلية،  وزارة  يف  م�صوؤول  م�صدر  �صرح 
ال�صحية املخت�صة يف اململكة ب�صاأن الو�صع الوبائي وتزايد الإ�صابات بفريو�س 

كورونا – كوفيد 19 وال�صاللت املتحورة منه.

على   � الله  حفظه   � ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  حكومة  حر�س  من  وانطالقًا 
حماية �صحة املواطنني واملقيمني وقا�صدي احلرمني ال�صريفني واحلفاظ على 
اإجراءات  الكمامة وتطبيق  بارتداء  الإل��زام  اإعادة  يلي:  ما  تقرر  فقد  �صالمتهم؛ 
وذلك  والفعاليات  والأن�صطة  واملفتوحة(   ، )املغلقة  الأماكن  جميع  يف  التباعد 
اعتبارًا من ال�صاعة 00 : 7 من �صباح اليوم اخلمي�س. وبني امل�صدر اأن جميع 
الإجراءات والتدابري تخ�صع للتقييم امل�صتمر من قبل اجلهات ال�صحية املخت�صة 

يف اململكة، وذلك بح�صب تطورات الو�صع الوبائي حمليًا وعامليًا.

الت�سريعات تر�سخ ملبادئ العدالة
الريا�س - البالد

وليد  الدكتور  ال�صيخ  للق�صاء  الأعلى  املجل�س  رئي�س  العدل  وزير  رفع 
بن حممد ال�صمعاين، ال�صكر والتقدير اإىل خادم احلرمني ال�صريفني امللك 
�صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن 
�صلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء - حفظهما 

الله - مبنا�صبة موافقة جمل�س الوزراء على نظام الإثبات.
الت�صريعات  منظومة  لتطوير  العهد  ويل  �صمو  ودع��م  اهتمام  وثمن  

حتقيق  يف  وت�صهم  وال�صفافية  العدالة  مبادئ  تر�صخ  التي  املتخ�ص�صة 
نظام  �صموه مبنا�صبة �صدور  ت�صريح  منوهًا مب�صامني  ال�صاملة،  التنمية 
الإثبات، وما جاء فيه ب�صاأن تطوير املنظومة الت�صريعية يف اململكة العربية 
العدلية  الأج��ه��زة  اأداء  وتعزيز  جودتها  رف��ع  يف  ي�صهم  مبا  ال�صعودية؛ 
بالنظر اإىل اأن هذه الأنظمة ركائز اأ�صا�صية يف حتقيق ال�صفافية والعدالة، 
وتر�صخ  العدلية  الت�صريعات  منظومة  يف  ك��رى  نوعية  نقلة  و�صتحقق 

4مبادئ موؤ�ص�صة على مرجعيات ثابتة يف العمل الق�صائي. 4

انطالق المرحلة الثانية من الرؤية يدفع عجلة اإلنجاز 

اململكة تعزز قوتها االقتصادية 
واللوجستية عامليا

الريا�س- البالد
برنامج  احتفل  الطاقة،  وزي��ر  �صلمان  بن  عبدالعزيز  الأم��ري  برعاية 
بالإجنازات  "ندلب"،  اللوج�صتية  واخلدمات  الوطنية  ال�صناعة  تطوير 
)الطاقة، والتعدين،  بقطاعات  للرنامج  التنفيذية  التي حققتها اجلهات 
املحلي،  )امل��ح��ت��وى  وحم���وري  اللوج�صتية(  واخل��دم��ات  وال�صناعة، 

والثورة ال�صناعية الرابعة(.
لتعزيز  املبذولة  اجلهود  �صمن  "دليل"  من�صة  بتد�صني  �صموه  وق��ام   

توفر  م��وح��دة  ن��اف��ذة  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن  اخل��ا���س  القطاع  م��ع  التوا�صل 
البيانات املتعلقة باأدوار وخدمات اجلهات التنفيذية وجميع املمكنات.

وزارة  حققت  حيث  كبرية  وا�صتثمارات  اإجن��ازات  اململكة  و�صهدت    
الطاقة قفزة غري م�صبوقة بالقدرة ال�صتيعابية ملعاجلة الغاز اإىل ما يزيد 
برنامج  ي�صتهدف  فيما  اليوم،  يف  قيا�صية  مكعب  قدم  مليار   18.3 عن 
 1100 من  اأك��ر  فيه  و�صارك  ال�صناعات،  لدعم  ال�صعودية(  يف  )�صنع 

6�صركة حملية باأكر من 4500 منتج وطني.
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خادم الحرمين مفتتحًا أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى: 

الريا�س - البالد
 حققت الأ�صول الحتياطية لل�صعودية يف اخلارج منوا  خالل �صهر 

نوفمر املا�صي، لت�صل اإىل )464.4 مليار دولر(، مقارنة بنحو )456.96 
مليار دولر(، يف ال�صهر املماثل من العام املا�صي، وفقًا لتحليل بيانات البنك 

املركزي ال�صعودي "�صاما".
وعلى اأ�صا�س �صهري، ارتفعت الحتياطيات باخلارج بن�صبة 3 %، بنهاية 

نوفمر املا�صي، مقارنة بنحو 1.69 )450.8 مليار دولر( قيمتها 
بنهاية اأكتوبر املا�صي. وجاء ارتفاع الأ�صول الحتياطية بف�صل زيادة 

ال�صتثمارات يف الأوراق املالية يف اخلارج �صاحبة الن�صيب الأكر 
من اإجمايل الأ�صول بن�صبة 64.26 %، لت�صجل )298.4 مليار 

دولر(، يف نوفمر املا�صي.
وي�صمل اإجمايل الأ�صول الحتياطية، الذهب، وحقوق 

ال�صحب اخلا�صة، والحتياطي لدى �صندوق النقد 
الدويل، والنقد الأجنبي والودائع يف اخلارج، 

اإ�صافة اإىل ال�صتثمارات يف اأوراق 
مالية يف اخلارج.

ارتفاع
األصول االحتياطية بالخارج

انتهاء مهمة »التحالف« 
القتالية بالعراق

بغداد - البالد
العراقي  ال��وزراء  رئي�س  اأكد 
املهام  انتهاء  الكاظمي  م�صطفى 
يف  ال���دويل  للتحالف  القتالية 
العراق وا�صتكمال خروج قواته 
اإن  وق����ال  ال���ب���الد.  خ����ارج  اإىل 
الدويل  للتحالف  القتالية  املهام 
خ��روج  ا�صتكمال  ومت  ان��ت��ه��ت، 
القتالية  وم��ع��دات��ه  ق��وات��ه  ك��ل 
خ����ارج ال���ع���راق، ف��ي��م��ا اأ���ص��ب��ح 
يقت�صر  ال���دويل  التحالف  دور 

ع��ل��ى ت��ق��دمي امل�����ص��ورة وال��دع��م 
وح�������ص���ب خم����رج����ات احل�����وار 

الإ�صرتاتيجي.
�صكره  ع��ن  ال��ك��اظ��م��ي  وع���ر 
وقيادته  ال��دويل  التحالف  لدول 
و���ص��رك��اء ال���ع���راق يف احل���رب 
موؤكدا  "داع�س" الإرهابي،  �صد 
جاهزية القوات العراقية للدفاع 

عن ال�صعب العراقي.
م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، ي��ن��ت��ظ��ر 
ال���ع���راق���ي���ون ان��ع��ق��اد اجل��ل�����ص��ة 

اأجل ت�صكيل  الأوىل للرملان من 
املحكمة  تثبيت  عقب  احلكومة، 
النتخابات  لنتائج  الحت��ادي��ة 
الأن��ظ��ار  تتجه  بينما  النيابية، 
بزعامة  ال�����ص��دري  ال��ت��ي��ار  اإىل 
اأن حاز على  مقتدى ال�صدر بعد 
الكتلة  بذلك  م�صكال  مقعدا،   73
ال��رمل��ان على  الأك���ر حت��ت قبة 
التن�صيقي  الإط��ار  اأن  من  الرغم 
ال�����ذي ي�����ص��م��ل حت���ال���ف ال��ف��ت��ح 
نوري  الأ�صبق  الوزراء  ورئي�س 
املالكي وغريهما يزعم اأنه ميتلك 

تلك الكتلة.
ب�صفته  ال�صدري  التيار  وبداأ 
ح��راك��ه  الأك����ر  الكتلة  ���ص��اح��ب 
مبطلبه  متم�صكا  واجتماعاته، 
مبعزل  اأغلبية  حكومة  ت�صكيل 
ع��ن ال��ت��دخ��الت اخل��ارج��ي��ة، يف 
وقت زار اأم�س الأربعاء وفد من 
هادي  برئا�صة  التن�صيقي  الإطار 
ال�صدر،  مقتدى  منزل  العامري، 
الجتماع،  انتهاء  بعد  اأكد  الذي 
مت�����ص��ك��ه ب��ح��ك��وم��ة الأغ��ل��ب��ي��ة 
الوطنية، قائال: "حكومة اأغلبية 
غربية"،  ول  �صرقية  ل  وطنية، 
اإىل ت�صكيل احلكومة  اإ�صارة  يف 
م����ن ق���ب���ل الأغ���ل���ب���ي���ة ال���ف���ائ���زة 
بالنتخابات النيابية دون تدخل 

من الدول اخلارجية.

الريا�س- البالدانطالق مسار تشكيل الحكومة .. والكاظمي:
املركز  م��ع  وبالتعاون  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
الرغبات  اإب���داء  ط��رح  ع��ن  للتخ�صي�س  الوطني 
اأبها  مبدينة  الطبية  في�صل  امللك  مدينة  مل�صروع 
حممد  الأم���ري  مدينة  وم�����ص��روع  ع�صري،  مبنطقة 
مبنطقة  �صكاكا  مبدينة  الطبية  عبدالعزيز  ب��ن 
اجلوف بال�صراكة مع القطاع اخلا�س وفق منوذج 
الت�صميم و البناء والتمويل والت�صغيل غري الطبي 

وال�صيانة والنقل.
م��ن  وب����دع����م  ال�����ص��ح��ة  وزارة  وا���ص��ت��ك��م��ل��ت 

ال��درا���ص��ات  جميع  للتخ�صي�س  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 
والت�صريعات الالزمة مل�صروعي مدينة امللك في�صل 
الطبية خلدمة املناطق اجلنوبية و ب�صعة �صريرية 
بن  حممد  الأمري  ومدينة  �صريرًا،   1024 ب�  تقدر 
عبد العزيز الطبية خلدمة املناطق ال�صمالية ب�صعة 

�صريرية تقدر ب� 442 �صريرًا .
الطبية كنموذج  الوزارة م�صروع املدن  وتطرح 
وبناء  بت�صميم   ، اخل��ا���س  القطاع  م��ع  م�صاركة 
ال�صحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  من  كن  مُيّ مبتكر 

وفق ا لنموذج الرعاية احلديث.

طرح مدن طبية للمستثمرين
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الريا�س - وا�س
افتتح خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد 
املرئي  الت�صال  عر   - الله  حفظه   - �صعود  اآل  العزيز 
- اأعمال ال�صنة الثانية من الدورة الثامنة ملجل�س 
امللكي  ال�صمو  �صاحب  بح�صور  ال�صورى، 
الأم�����ري حم��م��د ب���ن ���ص��ل��م��ان ب���ن عبد 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  العزيز 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع.
واألقى امللك �صلمان - اأيده 

الله - اخلطاب امللكي ال�صنوي، قائاًل:" 
نفتتح على بركة الله، اأعمال ال�صنة 
لهذا  الثامنة  الدورة  من  الثانية 
اأن  ال��ل��ه،  �صائلني  املجل�س، 
مل�صلحة  ج��م��ي��ع��ًا  ي��وف��ق��ن��ا 
ونحمد  العظيم.  وطننا 
ه���ذه  وف�����ق  اأن  ال���ل���ه 
تاأ�صي�صها،  منذ  البالد 
ال�صورى،  للعمل مببداأ 
ام���ت���ث���اًل ل���ق���ول ال��ل��ه 

اإن الأعمال اجلليلة  تعاىل: )واأمرهم �صورى بينهم(. 
التي تقومون بها يف جمل�صكم املوقر، حمل تقديرنا. 
احلرمني  خ��دم��ة  م��ن  ب��ه  ال��ل��ه  �صرفنا  مب��ا  نفخر  كما 

ال�صريفني، و�صيوف الرحمن".
)روؤي���ة  م��ن  الثانية  املرحلة  ب��دء  "اإن  واأ���ص��اف: 
ويوا�صل  الإجن����از،  عجلة  ي��دف��ع   )2030 اململكة 
م�صتقبل  و�صمان  ال��وط��ن،  لزده���ار  الإ���ص��الح��ات، 
اأبنائه، بخلق اقت�صاد متني متنوع، يواجه املتغريات 
للعديد  العهد  اإطالق �صمو ويل  العاملية. ولقد باركنا 
من امل�صاريع، ذات الروؤية امل�صتقبلية، التي تدعم اأنظمتها، ال�صتدامة 
العمل  الأع��م��ال، مم��ا يوفر فر�س  والزده����ار، والب��ت��ك��ار، وق��ي��ادة 
ويحقق عوائد �صخمًة للناجت املحلي. اإن مكانة اململكة العاملية، ترجع 
ال�صيا�صة  يف  املحورية  ولأدواره���ا  والإ�صالمية،  العربية  ملكانتها 
الدولية، والتزامها باملواثيق نحو اإحالل الأمن وال�صالم وال�صتقرار 
ملواقف  تف�صياًل  عليكم  املوزعة  الكلمة  يف  و�صتجدون  والزده���ار. 
ختامًا..  واقت�صاديًا.  واإداري��ًا  �صيا�صيًا  واخلارجية  الداخلية  بالدكم 
كورونا،  جائحة  مواجهة  يف  والعاملني  واملقيمني  املواطنني  اأ�صكر 
القطاعات،  جميع  يف  البوا�صل  اجلنود  لأبنائي  مو�صول  وال�صكر 

ويف احلّد اجلنوبي".

باركنا إطالق ولي العهد العديد من المشاريع ذات الرؤية المستقبلية

خدمة الحرمين وضيوف الرحمن مصدر فخرنا 

أشكر جميع 
العاملين في 

مواجهة جائحة 
كورونا 
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الريا�ض- البالد
العام  الأمــن  م�ساعد  املكرمة  مكة  وثيقة  لهيئة  العام  الأمــن  اأو�سح 
اأن  الزيد  عبدالله  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الإ�سالمي  العامل  لرابطة 
"وثيقة مكة املكرمة" التي حازت على جائزة امللك في�سل العاملية يف 
قيم  لإر�ساء  ا  تاريخًيّ د�ستوًرا  متثل   2020 لعام  الإ�سالم  خدمة  فرع 

التعاي�س وال�سالم بن اأتباع الديانات والثقافات.
للوحدة  العاملي  الإ�سالمي  املوؤمتر  عن  �سدرت  الوثيقة  اأن  واأبــان 
املكرمة،  مكة  يف  الإ�سالمي  العالـم  رابطـة  نظمته  الذي  الإ�سالمية 
مب�ساركة نخبة متميزة من العلماء وقادة الراأي والفكر يف العامل 
الإ�سالمية،  للجاليات  والفكرية  العلمية  واملرجعيات  الإ�سالمي 
خــالل �سهر ربــيــع الأول مــن عــام 1440هـــــ ، حتــت رعــايــة خــادم 
احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بح�سور 
ودعــاتــه  وعلمائه  الإ�ــســالمــي  الــعــامل  مفتي  مــن  �سخ�سية   1200
ميثلون  وطائفة  مذهبًا  وع�سرين  وثمان  دولة   127 من  ومفكريه 

املكون الإ�سالمي العام.
بعد  الإ�سالمي  التاريخ  يف  وثيقة  اأهــم  ثاين  تعد  الوثيقة  اأن  واأفــاد 
الله  �سلى  حممد  الله  ر�سول  اأم�ساها  التي  املنورة  املدينة  وثيقة 
عليه و�سلم، حيث �سادق مفتو وعلماء الأمة على وثيقة مكة املكرمة 
باإجماع فريد �سمل امل�سلمن بجميع طوائفهم ومذاهبهم، مو�سحن 

للعامل باأ�سره قيم الإ�سالم يف عموم الق�سايا املعا�سرة وامللحة.

املناطق  كافة  ويف  الوطن  امتداد  على 
ــهــد املــمــلــكــة اإجنـــــــــازات كــــربى،  تــ�ــس
ــري تــرجــم  ــة تـــطـــور عــ�ــس ــظــوم ــن وم
م�ستهدفات روؤية 2030 الطموحة، يف 
اأكرب واأ�سرع عملية بناء لركائز التنمية 
ال�ساملة و�سراين ال�ستدامة لالقت�ساد 
ال�سعودي  الإن�سان  حمورها  الوطني، 
ــدارة اهــتــمــام الــقــيــادة  ـــذي ميــثــل �ــس ال
الر�سيدة ، حفظها الله ، وجوهر اأهداف 
ل�ستثمار  التنموية  اخلطط  وبــرامــج 
والقت�ساد  املجتمع  بناء  يف  قــدراتــه 

وازدهار حا�سر وم�ستقبل الوطن.
ــــود احلـــكـــومـــة   وتــــكــــامــــال مـــــع جــــه
ل�سندوق  القوي  والإ�ــســهــام  الر�سيدة 
التنمية  يف  ــامــة  ــع ال ال�ــســتــثــمــارات 
والــتــنــوع القــتــ�ــســادي ، يــتــزايــد دور 
و�سريك  مهمة  كقاطرة  اخلا�س  القطاع 
له  توفرت  وقــد   ، التنمية  يف  اأ�سا�سي 
ت�سمنتها  التي  التحفيزية  املزايا  كافة 
البيئة  لتوفري  ال�ستثمار  ا�سراتيجية 
املثلى لال�ستثمارات املحلية والأجنبية 
، ومتــكــن كــافــة الــقــطــاعــات مــن زيــادة 
املــحــتــوى املــحــلــي وتــعــظــيــم الــقــيــمــة 
املــ�ــســافــة ، وحمــ�ــســلــة هــــذه اخلــطــط 
ب�سمات  الطموحة  للروؤية  التنفيذية 
التنموية  لــلــنــجــاحــات  م�سيئة  قــويــة 
وح�سادها ل�سالح القت�ساد وا�ستثمار 

املوارد الب�سرية.
وتتويجا لذلك توا�سل اململكة تبووؤها 
ــقــوي  ـــريهـــا ال ـــاأث ـــز مــتــقــدمــة وت ـــراك مل
ـــدويل،  وال الإقــلــيــمــي  امل�ستوين  على 
ــقــرارات  ال الــفــاعــل يف �سنع  ودورهــــا 
عن  والدفاع   ، والقت�سادية  ال�سيا�سية 
الإن�سانية،  واملــبــادئ  واملفاهيم  القيم 
ـــادرات الإنــ�ــســانــيــة  ـــب ــا يف امل ــه ــادت وري
اأنحاء  �ستى  اإىل  الإغاثية  وامل�ساعدات 
الــعــامل، مــن خــالل مــركــز املــلــك �سلمان 
والدعم  الإن�سانية،  والأعــمــال  لالإغاثة 

القوي ملنظمات الإغاثة الدولية.

مسيرة االزدهار
كلمة

                                                                           

الدمام- البالد
تفقد وزير العدل رئي�س املجل�س الأعلى للق�ساء الدكتور وليد 
ال�سخ�سية  الأحـــوال  حمكمة  اأم�س،  ال�سمعاين،  حممد  بن 
ن�سائي  بطاقم  الت�سغيلي  الــنــمــوذج  اكــتــمــال  بعد  بــالــدمــام 

بالكامل.
املــرافــق  ـــراأة يف  امل وتــاأتــي هــذه اخلــطــوة يف �سياق متكن 
املوظفات  تدريب  جرى  حيث  املختلفة،  وقطاعاتها  العدلية 
تدريجيًا ح�سب خطط متخ�س�سة للعمل بالدوائر الق�سائية، 
والأقــ�ــســام الإداريـــــة، تــتــوافــق مــع هيكلة حمــاكــم الأحـــوال 
واأق�سام  اإدارات  جميع  ُتـــدار  حيث  اجلــديــدة،  ال�سخ�سية 

املحكمة بطاقم ن�سائي 100 %.

ال�سمعاين  وليد  الدكتور  ــارة  زي �سهدت  اآخــر،  جانب  ومــن 
يف  املوحدة  املعيارية  الهوية  تطبيق  بدء  ال�سرقية،  املنطقة 
املحكمتن النموذجيتن "ال�ستئناف والأحوال ال�سخ�سية" 

�سمن م�سروع ي�ستهدف حماكم اململكة كافة.
حت�سن  اإىل  النموذجية  املحكمة  م�سروع  تطبيق  ويهدف 
وتــطــويــر بــيــئــة الــعــمــل يف املــحــاكــم، وتــطــبــيــق الــنــمــوذج 
معيارية  هوية  تطبيق  جانب  اإىل  لها،  احلديث  الت�سغيلي 
التطور  تعك�س  باململكة،  املحاكم  ملباين  موحدة  ع�سرية 
امل�ستمر للوزارة؛ مبا يتوافق مع برنامج التحول الوطني 

وروؤية اململكة 2030.
النموذجية"،  "املحكمة  م�سروع  خالل  من  الــوزارة  وت�سعى 

متنوعة  خدمة  تقدمي  قنوات  اإيــجــاد  اإىل 
ومتطورة تلبي احتياجات العموم وت�سهل 

عمليات التوا�سل معهم، وت�سهم يف اتخاذ 
للمحاكم مبا  الأداء  قرارات وعمليات تطوير 

العملية  �سري  �سرعة  ي�سمن 
الق�سائية.

تفقدها وزير العدل وأطلق الهوية الموحدة

حازت على جائزة الملك فيصل العالمية.. الزيد:

وثيقة مكة دستور لقيم التعايش بين أتباع الديانات 

المملكة تواصل مساعداتها في عدد من الدول 

الريا�ض- البالد
الــدول  مــن  لــعــدد  م�ساعداتها  اململكة  تــوا�ــســل 
ال�سقيقة ، ويف هذا ال�سياق التقى م�ساعد امل�سرف 
والأعمال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  على  العام 
اأحمد  املهند�س  والربامج  للعمليات  الإن�سانية 
وزارة  وكيل  اأم�س  املركز  مبقر  البيز،  علي  بن 
ال�سحة العامة وال�سكان اليمني الدكتور �سوقي 
امل�ساريع  بحث  وجــرى   ، ال�سرجبي  عــبــدالإلــه 
من  اململكة  تقدمها  التي  والإغــاثــيــة  الإن�سانية 
كما  اليمني،  ال�سحي  القطاع  لدعم  املركز  خالل 
مت ا�ستعرا�س اجلهود املبذولة ملكافحة فريو�س 

كورونا )كوفيد-19( يف اليمن.
وثمن الدكتور �سوقي ال�سرجبي الدعم ال�سعودي 
للقطاع  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  عرب  املقدم 
اأداء  حت�سن  �ساأنه  من  الذي  بالده  يف  ال�سحي 

املرافق ال�سحية يف خمتلف املحافظات اليمنية.
ــة  ــالإغــاث ـــل مـــركـــز املـــلـــك �ــســلــمــان ل  وقــــد وا�ـــس
الإمـــداد  مــ�ــســروع  تنفيذ  الإن�سانية  والأعـــمـــال 
اخلوخة  مديرية  يف  البيئي  والإ�سحاح  املائي 

مبحافظة احلديدة.
 ويف العا�سمة ال�سودانية اخلرطوم التقى �سفري 
خادم احلرمن ال�سريفن لدى ال�سودان علي بن 
لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  فريق   ، جعفر  ح�سن 
الــذي  الطبي،  التطوعي  الإن�سانية  والأعــمــال 
املخيمات  من  عدد  لإقامة  حاليا  ال�سودان  يزور 
العمى  ملكافحة  املــركــز  م�سروع  �سمن  الطبية 
الــوليــات  لــه يف عــدد مــن  والأمـــرا�ـــس امل�سببة 

ال�سودانية.
املركز  فريق  من  ل�سرح  جعفر  ال�سفري  وا�ستمع 
من  بعدد  نفذها  التي  والربامج  املخيمات  حول 

تنفيذها،  املــقــرر  واملخيمات  ال�سودانية  املــدن 
م�سيدا باجلهود املبذولة لدعم العمل الإن�ساين، 
م�سريا اإىل اأن امل�ساريع املنفذة جت�سد العالقات 
الأخوية الطيبة بن البلدين وال�سعبن ال�سقيقن 
ال�سودان  الوقوف بجانب  اململكة على  وحر�س 

و�سعبه يف خمتلف الأزمات واملحن.
 كما وا�سل املركز تنفيذ م�سروع ك�سوة ال�ستاء 
2021م  للعام  الها�سمية  ــة  ــي الأردن اململكة  يف 
اخلريية  الهيئة  مع  بالتعاون  الثانية  مبرحلته 

الأردنية الها�سمية.
وياأتي ذلك يف اإطار امل�ساريع التي تقدمها اململكة 
ممثلة باملركز لالجئن ال�سورين والفل�سطينين 
بهدف  الأردن،  يف  احــتــيــاًجــا  الأكــــر  والأ�ـــســـر 
وحت�سن  معاناتهم  من  التخفيف  يف  الإ�سهام 

�سبل العي�س لهم.

مجمع الملك سلمان 
العالمي يعزز "العربية" 

إلكترونيا
الريا�ض- البالد

وقع جممع امللك �سلمان العاملي للغة العربية و�سركة 
ثــقــة، مــذكــرة تــفــاهــم، لــلــتــعــاون املــ�ــســرك يف نطاق 
املذكرة  وت�سمنت  املحتملة.  والفر�س  امل�سروعات 
بناء  هــي:  الطرفن،  بن  للتعاون  متنوعة  جمــالت 
وحتليلها،  واأر�سفتها،  اللغوية،  البيانات  م�سادر 
لبناء  احلا�سوبية  التطبيقات  وتطوير  واإتاحتها، 
اأدوات  وتطوير  وا�ستعمالها،  الإلكرونية  املعاجم 
العربية واإنتاجها،  اللغة  الذكاء ال�سطناعي يف فهم 
وتــرية  لــتــ�ــســريــع  احلــا�ــســوبــيــة  الأدوات  وتــطــويــر 
واإنتاج  العربية،  اللغة  حو�سبة  جمال  يف  الأبحاث 
الأبحاث النظرية والتطبيقية يف معاجلة الآلية للغة 
تعليم  وتقنيات  اأدوات  وابتكار  وتطوير  العربية، 
وتطبيقات  من�سات  وبناء  وتعلمها،  العربية  اللغة 
الذكية  والأجهزة  الآيل  احلا�سب  على  العربية  اللغة 

و�سبكة الإنرنت.
الرئي�سة  اأهداف املجمع  وتاأتي هذه املذكرة لتحقيق 
يف خدمة اللغة العربية، ومتكن ا�ستخدامها وزيادة 
حمتواها العربي يف ال�سبكة العنكبوتية، كما �ست�سهم 
الإ�سراتيجية،  املجمع  اأهــداف  حتقيق  يف  املذكرة 
واملتمثلة يف بناء املدونات اللغوية واملعاجم العربية 
املعا�سرة، والعمل على ت�سريع وترية البحث التقني 
املتطور يف خمتلف جمالت اللغة العربية، مبا يعزز 
ن�سر املعرفة والوعي باللغة العربية، ويحقق اأهداف 

روؤية اململكة 2030.

محكمة األحوال بالدمام بطاقم نسائي كامل

الخريجي يستقبل سفراء ورئيس األلكسو
الريا�ض- البالد

ا�ستقبل نائب وزير اخلارجية املهند�س وليد بن عبدالكرمي 
اخلريجي، يف مقر الوزارة بالريا�س اأم�س، رئي�س املجل�س 
والعلوم  والثقافة  للربية  العربية  للمنظمة  التنفيذي 
ال�ستقبال  خالل  وجرى  املقبل.  مقبل  بن  "الألك�سو" هاين 

مناق�سة املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرك.
 كما ا�ستقبل نائب وزير اخلارجية �سفري جمهورية العراق 

لدى اململكة الدكتور عبد ال�ستار اجلنابي ،و�سفري جمهورية 
 ، بــاتــواري  جـــاودي  حممد  الدكتور  ال�سعبية  بنغالدي�س 
وي  ت�سن  اململكة  لدى  ال�سعبية  ال�سن  جمهورية  و�سفري 

ت�سينغ.
وجرى خالل ال�ستقبال، ا�ستعرا�س العالقات الثنائية بن 
اململكة وبالدهم و�سبل تعزيزها يف املجالت كافة، بالإ�سافة 

اإىل مناق�سة املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرك.

الحجرف يشيد بجهود 
"المواصفات" السعودية

الريا�ض- البالد
اأثنى الأمن العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج 
احلجرف،  مبارك  فالح  نايف  الدكتور  العربية 
للموا�سفات  الــ�ــســعــوديــة  الــهــيــئــة  جــهــود  عــلــى 
وجــودة  �سالمة  م�ستوى  ــع  رف يف  واملقايي�س 
دورها  على  ويوؤكد  بال�سوق،  وال�سلع  املنتجات 

الفعال يف دفع عجلة التنمية.
جاء ذلك خالل لقاء مع حمافظ الهيئة ال�سعودية 
الدكتور �سعد  للموا�سفات واملقايي�س واجلودة 
العامة  الأمانة  مبقر  وذلــك  الق�سبي،  عثمان  بن 
بالريا�س ، حيث مت ا�ستعرا�س تقرير عن اأعمال 
واأن�سطة الهيئة وبرامج التعاون مع ال�سركاء يف 
املنظومة اخلليجية، موؤكدًا معاليه اأن الهيئة يقع 
على عاتقها م�سوؤولية كبرية يف حماية املجتمع 

والقت�ساد من الغ�س واملنتجات الرديئة.
ويف �ــســوء الــلــقــاء حتــدث مــعــايل املــحــافــظ عن 
هيئة  ملنتجات  التعريفية  الــربامــج  مــن  حــزمــة 
مد  اأهمية  على  م�سددًا  واملقايي�س،  املوا�سفات 
التعاون،  وجمل�س  الهيئة  بن  التعاون  ج�سور 
املــحــلــيــة، ودعــم  املــنــتــجــات  لــرفــع جـــودة  �سعيًا 

ال�سناعة اخلليجية.



ما  �أواًل ثم بف�ضل  �لله،  �ململكة تعي�ش، بف�ضل  �أن  و�أكد 
يوليه خادم �حلرمني �ل�ضريفني من رعاية و�هتمام يف 
�إ�ضالحات متو�لية  �أم��ٍن و�ف��ٍر و�زده��ار مطرد يف ظل 
�لبالد قادرة،  �أن هذه  و�إجناز�ت متتالية، برهنت على 
�الآم��ال  حتقيق  على  �أبنائها  بعزمية  ث��م  �ل��ل��ه،  بف�ضل 

و�لتطلعات ومو�جهة �لتحديات و�ل�ضعاب كافة.
و��ضلت  كورونا  جائحة  تد�عيات  ظل  ففي  و�أ�ضاف: 
�لكرمية  ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات  ث��م   - �ل��ل��ه  بتوفيق   - ب��الدن��ا 
�آثار هذه �جلائحة  من  �لتخفيف  �مل�ضددة يف  م�ضاعيها 
�آثارها  من خالل مو��ضلة �الإجر�ء�ت �لكفيلة مبعاجلة 
��ضتمر�رً� للجهود �جلبارة �لتي بذلت خالل �لعام �الأول 
�ل�ضحية  للمنظمات  �ملادي  �إىل جانب دعمها  للجائحة، 

�لدولية و�لدول �ل�ضقيقة و�ل�ضديقة.
حتظى   - �لله  بحمد   - ب��الدن��ا  �أن  �إىل  معاليه  و�أ���ض��ار 
�ل�ضيا�ضات  ج��ر�ء  لها  حتققت  ودولية  �إقليمية  مبكانة 
�حلكيمة و�ملو�قف �لعادلة و�لتعاون �لبناء مع �ملجتمع 
�لدويل فيما يخدم ق�ضايا �ل�ضلم �لعاملي، �إ�ضافة �إىل ما 
يف  فعال  وح�ضور  �قت�ضادية  مقومات  من  �لله  حباها 

�ملحافل �لدولية.
�لعام �ملن�ضرم ��ضت�ضافت �ململكة برئا�ضة  وقال: خالل 
�لع�ضرين  قادة جمموعة  قمة  �ل�ضريفني  خادم �حلرمني 
�الفرت��ضية، كما ر�أ�ش - رعاه �لله - وفد �ململكة - عرب 
�لتي  �لع�ضرين  جمموعة  قادة  لقمة   - �ملرئي  �الت�ضال 
�لله  �الإيطالية، ور�أ�ش - حفظه  عقدت يف مدينة روما 
�الفرت��ضية  �ملناخ  حول  �لقادة  قمة  يف  �ململكة  وفد   -
�لعاملي  �مل�ضتوى  على  �ل��ري��ادي  �ململكة  ل��دور  �م��ت��د�دً� 

و�الإقليمي و�ملحلي يف مو�جهة �لتغري �ملناخي.
و�أ�����ض����اف: وه����ذ� �ل�����دور ظ��ه��ر ج��ل��ي��ًا يف م��ب��ادرت��ي 
�الأخ�ضر"  �الأو�ضط  و"�ل�ضرق  �خل�ضر�ء"  "�ل�ضعودية 

�مللكي  �ل�ضمو  �ضاحب  عنهما  �أعلن  �للتني 
�لعزيز  عبد  ب��ن  �ضلمان  ب��ن  حممد  �الأم���ري 
�ل��وزر�ء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  �لعهد  ويل 
توج  و�ل��ذي   - �لله  حفظه   - �لدفاع  وزي��ر 
ملبادرة  �ل�ضنوي  للمنتدى  �ضموه  باإطالق 
�ل��ري��ا���ش  �ل�����ض��ع��ودي��ة �خل�������ض���ر�ء يف 
مبادرة  قمة  الأع��م��ال  �ململكة  و��ضت�ضافة 
�ل�ضرق �الأو�ضط �الأخ�ضر مب�ضاركة دولية 

و��ضعة، و�إعالن �ضموه عن م�ضاريع نوعية 
ومو�جهة  و�حليو�ن  و�الإن�ضان  �لطبيعة  حفظ  هدفها 

حتديات �لتغري �ملناخي.
جمل�ش  دول  ق��ادة  قمة  �ململكة  ��ضت�ضافة  معاليه  وع��ّد 

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية �لتي عقدت يف �لريا�ش 
بعد جولة خليجية قام بها �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري 
حممد بن �ضلمان بن عبد �لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�ش 
�ضملت   - �لله  حفظه   - �ل��دف��اع  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�ش 
خادم  لتطلعات  تاأكيدً�  �ملجل�ش،  دول  كل 
�حلرمني �ل�ضريفني و�إخو�نه قادة دول 
مو�جهة  يف  للت�ضامن  �لتعاون  جمل�ش 
�لتحديات مبا يحقق �ال�ضتقر�ر ويعزز 

�لتالحم بني �ل�ضعوب �خلليجية.
وقال: يف �ضل�ضلة �الإ�ضالحات �ملتو�لية 
�لعهد  �مللكي ويل  �ل�ضمو  �أعلن �ضاحب 
منظومة  تطوير  ع��ن   – �ل��ل��ه  حفظه   -
�ضعي  لتعك�ش  �ملتخ�ض�ضة،  �لت�ضريعات 

�لدولة نحو تطوير �لبيئة �لت�ضريعية.
و�أ�ضاف رئي�ش جمل�ش �ل�ضورى: تنطلق �ليوم برعاية 
من  �لثانية  �ل�ضنة  �أع��م��ال  �ل�ضريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم 

�ملجل�ش  ليو��ضل  �ل�����ض��ورى  ملجل�ش  �لثامنة  �ل���دورة 
بدعمه �لكرمي دوره �لت�ضريعي و�لرقابي وفق ما ن�ش 

عليه نظامه.
ملجل�ش  �لثامنة  �ل��دورة  من  �الأوىل  �ل�ضنة  �أن  و�أو�ضح 
�الأنظمة  م�ضروعات  من  عدد  بدر��ضة  حظيت  �ل�ضورى 
تقارير  ومناق�ضة  و�التفاقيات،  و�ملعاهد�ت  و�للو�ئح 
�أن  م��وؤك��دً�  �حل��ك��وم��ي��ة،  و�الأج���ه���زة  ل���ل���وز�ر�ت  �الأد�ء 
�ملجل�ش حر�ش على مو�كبة عجلة �لتطوير و�لتحديث.
�ل�ضورى  جمل�ش  �أن  �إىل  �ل�ضياق  ه��ذ�  يف  و�أ���ض��ار 
باإ�ضافة  �ل��ت��ع��دي��الت  بع�ش  ب���اإج���ر�ء  م���وؤخ���رً�  ق���ام 
�أخ��رى لريتفع عدد جلان  جلان جديدة ودم��ج جلان 
هذه  �أن  م��وؤك��دً�  جلنة،  ع�ضرة  خم�ش  �إىل  �ملجل�ش 
منو  يف  �لنوعية  �لنقلة  لتو�كب  ج��اءت  �لتعديالت 
�الأجهزة �حلكومية وتطورها يف �ضوء روؤية �ململكة 
)2030(، حيث بلغ ما �ضدر عن �ملجل�ش من قر�ر�ت 
)مائتني  �لثامنة  دورت���ه  م��ن  �الأوىل  �ل�ضنة  خ��الل 

وت�ضعة و�أربعني قر�رً�(.
ونوه �إىل �أن ما يلقاه جمل�ش �ل�ضورى من دعم و�هتمام 
من خادم �حلرمني �ل�ضريفني، و�ضمو ويل عهده �الأمني 

يجعل �ملجل�ش يف �ضعي د�ئم لالرتقاء.
جمل�ش  مل�����ض��وؤويل  �ل�ضكر  معاليه  وق���دم 
على  ومن�ضوبيه  و�أع�����ض��ائ��ه  �ل�����ض��ورى 
�ملهام  �إجناز  �أجل  من  وتفانيهم  جهودهم 
كما  �أه��د�ف��ه،  وحتقيق  باملجل�ش  �ملنوطة 
���ض��ك��ر ج��م��ي��ع �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة على 
�أد�ئ���ه  �ضبيل  يف  �ملجل�ش  م��ع  تعاونها 

مل�ضوؤوليته �لوطنية.
و�أع�����رب رئ��ي�����ش جم��ل�����ش �ل�����ض��ورى عن 

�ل�����ض��ك��ر و�الم����ت����ن����ان خل������ادم �حل���رم���ني 
�ضبحانه  �لله،  �ضائاًل  وت�ضريفه،  رعايته  على  �ل�ضريفني 
وتعاىل، �أن يعني خادم �حلرمني �ل�ضريفني، و�ضمو ويل 
�لكرمي،  �لوطن  يبذالنه الأجل هذ�  ما  �الأمني على  عهده 

و�أن يدمي على بالدنا نعمة �الأمن و�لرخاء و�ال�ضتقر�ر.
بن  �ضلمان  �مللك  �ل�ضريفني  �حلرمني  خ��ادم  �ألقى  وق��د 
�مللكي  �خلطاب   - �لله  �أي��ده   - �ضعود  �آل  �لعزيز  عبد 

�ل�ضنوي.. فيما يلي ن�ضه:
ب�ضم �لله �لرحمن �لرحيم

�حلمد لله وحده و�ل�ضالة على من ال نبي بعده..
�الإخوة و�الأخو�ت رئي�ش و�أع�ضاء جمل�ش �ل�ضورى

�ل�ضالم عليكم ورحمة �لله وبركاته:
�أعمال �ل�ضنة �لثانية من �لدورة  نفتتح على بركة �لله، 
جميعًا  يوفقنا  �أن  �لله  �ضائلني  �ملجل�ش،  لهذ�  �لثامنة 

مل�ضلحة وطننا �لعظيم.
للعمل  تاأ�ضي�ضها،  منذ  �لبالد  هذه  وفق  �أن  �لله  ونحمد 
)و�أم��ره��م  تعاىل:  �لله  لقول  �متثااًل  �ل�ضورى،  مببد�أ 

�ضورى بينهم(.
جمل�ضكم  يف  بها  تقومون  �لتي  �جلليلة  �الأع��م��ال  �إن 

�ملوقر، حمل تقديرنا.
ك��م��ا ن��ف��خ��ر مب��ا ���ض��رف��ن��ا �ل��ل��ه ب��ه م��ن خ��دم��ة �حل��رم��ني 

�ل�ضريفني، و�ضيوف �لرحمن.
�الإخوة و�الأخو�ت:

�إن بدء �ملرحلة �لثانية من )روؤية �ململكة 2030( يدفع 
عجلة �الإجناز، ويو��ضل �الإ�ضالحات، الزدهار �لوطن، 
متنوع،  متني  �قت�ضاد  بخلق  �أبنائه،  م�ضتقبل  و�ضمان 

يو�جه �ملتغري�ت �لعاملية.
ولقد باركنا �إطالق �ضمو ويل �لعهد للعديد من �مل�ضاريع، 
ذ�ت �لروؤية �مل�ضتقبلية، �لتي تدعم �أنظمتها، �ال�ضتد�مة 
و�الزدهار، و�البتكار، وقيادة �الأعمال، مما يوفر فر�ش 

�لعمل ويحقق عو�ئد �ضخمًة للناجت �ملحلي.
�لعربية  ملكانتها  ت��رج��ع  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ململكة  مكانة  �إن 
�ل�ضيا�ضة  يف  �مل��ح��وري��ة  والأدو�ره������ا  و�الإ���ض��الم��ي��ة، 
�ل��دول��ي��ة، و�ل��ت��ز�م��ه��ا ب��امل��و�ث��ي��ق ن��ح��و �إح����الل �الأم���ن 

و�ل�ضالم و�ال�ضتقر�ر و�الزدهار.
عليكم  �مل��وزع��ة  �لكلمة  يف  و�ضتجدون 
ت��ف�����ض��ي��اًل مل���و�ق���ف ب���الدك���م �ل��د�خ��ل��ي��ة 
و�خل����ارج����ي����ة ���ض��ي��ا���ض��ي��ًا و�إد�ري����������ًا 

و�قت�ضاديًا.
و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  �أ���ض��ك��ر  خ��ت��ام��ًا.. 
و�لعاملني يف مو�جهة جائحة كورونا، 
و�ل�����ض��ك��ر م��و���ض��ول الأب��ن��ائ��ي �جل��ن��ود 
�لبو��ضل يف جميع �لقطاعات، ويف �حلّد 

�جلنوبي.
وفقنا �لله و�إياكم خلري وطننا، وحفظه من كل مكروه.

و�ل�ضالم عليكم ورحمة �لله وبركاته.

محليات
3 �خلمي�ش 26 جمادى �الأوىل 1443ه� �ملو�فق 30 دي�ضمرب 2021م �ل�ضنة 91 �لعدد 23533

مسيرة االزدهار

افتتح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.. خادم الحرمين:                                                                           

 بدء المرحلة الثانية من رؤية 2030 يدفع عجلة اإلنجاز الزدهار الوطنباركنا إطالق ولي العهد العديد من المشاريع ذات الرؤية المستقبلية

أشكر المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا

مكانة المملكة العالمية ترجع ألدوارها المحورية في 
السياسة الدولية والتزامها بإحالل األمن واالستقرار

الريا�س - وا�س
�فتتح خادم �حلرمني �ل�ضريفني �مللك �ضلمان بن عبد �لعزيز �آل �ضعود - حفظه �لله - عرب �الت�ضال �ملرئي - �أعمال �ل�ضنة 
�لثانية من �لدورة �لثامنة ملجل�ش �ل�ضورى، بح�ضور �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري حممد بن �ضلمان بن عبد �لعزيز 

ويل �لعهد نائب رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء وزير �لدفاع. ويف بد�ية �ملنا�ضبة، تليت �آيات من �لقر�آن �لكرمي، 
ثم ت�ضرف معايل رئي�ش جمل�ش �ل�ضورى �ل�ضيخ �لدكتور عبد �لله بن حممد �آل �ل�ضيخ، باإلقاء 

بكم يف  "�أهاًل  قائاًل:  �ل�ضريفني  بخادم �حلرمني  فيها  �ملنا�ضبة، رحب  بهذه  كلمة 
يوم من �أيام �ل�ضورى، حيث ي�ضرف فيه �أبناء �لوطن كافة و�أهل �ل�ضورى 

وي�ضتمع  �لكرمي  مقامكم  بلقاء  �خل�ضو�ش  وجه  على 
�ضعبكم لكم و�أنتم تتف�ضلون باإلقاء �خلطاب �مللكي 
من  �لثانية  �ل�ضنة  �أع��م��ال  و�فتتاح  �ل�ضنوي 

�لدورة �لثامنة ملجل�ش �ل�ضورى".

 األعمال الجليلة 
التي يقوم بها 
مجلس الشورى 

محل تقديرنا

نفخر بما شرفنا 
اهلل به من خدمة 

الحرمين الشريفين 
وضيوف الرحمن

 45 مشروعًا و700 وظيفة للشباب السعودي
جدة - البالد

�أنهت كلية �الأمري حممد بن �ضلمان لالإد�رة وريادة �الأعمال منذ 
تاأ�ضي�ضها عام 2016 وحتى �الآن ت�ضجيل 45 م�ضروعًا عرب عدد 
و�لتي  �مل�ضتقبل،  قادة  من  وخريجة  خريجًا   174 �خلريجني 
�ل�ضعودي،  لل�ضباب  وظيفة   700 من  �أك��ر  �إيجاد  يف  ت�ضهم 
�القت�ضادي  �لريادة و�لتقدم  �إىل موقع  �ململكة  بهدف و�ضول 
و�الجتماعي و�لثقايف وقوة عاملية لريادة �الأعمال و�البتكار؛ 

وذلك مت�ضيًا مع روؤية 2030.
مطلوبة  �أك��ادمي��ي��ة  كوجهة  ملحوظًا  ت��ط��ورً�  �لكلية  وحققت 
جرى  حيث  �ململكة؛  يف  و�الب��ت��ك��ار  �الأع��م��ال  رو�د  مل�ضتقبل 
�الإد�رة  حقل  يف  وطالباتها  طالبها  من  دفعات  ث��الث  تخريج 
وريادة �الأعمال؛ معززة �لكلية مكانتها كموؤ�ض�ضة بارزة عاملية 
�مل�ضتوى تنمي �لكو�در �ملحرتفة �ملقبلة على �لعمل يف قطاعاتها 
�مل�ضتقبلية.  و�مل��ه��ار�ت  �لعاملية  باملعرفة  مت�ضلحة  �ملختارة 
ديغريف  زيغر  �لربوف�ضور  للكلية  �لتنفيذي  �لعميد  و�أو�ضح 
�أن �لكلية توفر بدعم وتوجيهات �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري 
حممد بن �ضلمان بن عبد�لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�ش جمل�ش 
�كت�ضاب  من  �ل�ضعودي  �ل�ضباب  �لدفاع، متكني  �ل��وزر�ء وزير 
يف  بفاعلية  لالإ�ضهام  �ل��الزم��ة  و�مل��ع��ارف  �ل��ري��ادي��ة  �مل��ه��ار�ت 

�القت�ضاد �لوطني، وذلك يف �إطار �ل�ضعي لتحقيق م�ضتهدفات 
ن�ضاط  وتعزيز  لال�ضتثمار،  �لوطنية  و�الإ�ضرت�تيجية  �لروؤية 
�الأعمال �لريادية و�إيجاد �لبيئة �مل�ضجعة لها يف �ململكة.وقال: 
وتعزيز  �القت�ضادي  �لتنوع  حتقيق  من  �نطالقًا  �لكلية  تلعب 
دور �لقطاع �خلا�ش وزيادة م�ضاركته ؛ دورً� يف حتفيز �ضباب 
�لوطن و�ال�ضتفادة �لكاملة من �لفر�ش �لنا�ضئة؛ كما ت�ضتقطب 
يف  �الأعمال  جامعات  �أعرق  من  �لتدري�ش  هيئة  �أع�ضاء  �لكلية 
كي  �ملناف�ش  �ل�ضعودي  لل�ضباب  �لفر�ش  وتوفر  ع��دة،  بلد�ن 

يقود طموحات �الأمة، وتو��ضل �ضن معايري �لتميز للموؤ�ض�ضات 
ت�ضعى  �لكلية  �أن  و�أ���ض��اف  و�الإقليمية.  �لوطنية  �لتعليمية 
جاهدة لتوفري �لتعليم عاملي �مل�ضتوى �ململكة، وم�ضاعدة رو�د 
و�كت�ضاب  �ل��الزم��ة  �لعالقات  تاأ�ضي�ش  على  �ل�ضباب  �الأع��م��ال 
�ملهار�ت �لتجارية و�ملهنية �ملهمة و�لتكيف مع �ملتغري�ت، �إىل 
جانب مو��ضلة �ضبكتها �ملتنامية من �ل�ضركاء �لعامليني، ودعمها 
لرو�د �الأعمال �ملحليني وذلك �إثر�ًء لدورها كمحرك لبيئة ريادة 

�الأعمال يف �ململكة.

طرح المدن الطبية بالشمالية 
والجنوبية للمستثمرين

الريا�س- البالد
�ملركز  م��ع  وبالتعاون  �ل�ضحة  وز�رة  �أعلنت 
�لرغبات  �إب��د�ء  طرح  عن  للتخ�ضي�ش  �لوطني 
�أبها  مبدينة  �لطبية  في�ضل  �مللك  مدينة  مل�ضروع 
حممد  �الأم��ري  مدينة  وم�ضروع  ع�ضري،  مبنطقة 
مبنطقة  �ضكاكا  مبدينة  �لطبية  عبد�لعزيز  بن 
وفق  �خل��ا���ش  �ل��ق��ط��اع  م��ع  بال�ضر�كة  �جل���وف 
�لبناء و�لتمويل و�لت�ضغيل  �لت�ضميم و  منوذج 

غري �لطبي و�ل�ضيانة و�لنقل.
�ملركز  م��ن  وب��دع��م  �ل�ضحة  وز�رة  و��ضتكملت 
�ل���وط���ن���ي ل��ل��ت��خ�����ض��ي�����ش ج��م��ي��ع �ل���در�����ض���ات 
�مللك  مدينة  مل�ضروعي  �ل��الزم��ة  و�لت�ضريعات 
في�ضل �لطبية خلدمة �ملناطق �جلنوبية و ب�ضعة 
�الأمري  ومدينة  �ضريرً�،   1024 ب�  تقدر  �ضريرية 
�ملناطق  خلدمة  �لطبية  �لعزيز  عبد  ب��ن  حممد 
�ضريرً�   442 ب�  تقدر  �ضريرية  ب�ضعة  �ل�ضمالية 

.وتطرح �لوز�رة م�ضروع �ملدن �لطبية كنموذج 
م�ضاركة مع �لقطاع �خلا�ش ، حيث �ضتحقق هذه 
بت�ضميم  �لطبية  �مل��دن  بناء  ��ضتكمال  �ل�ضر�كة 
�لرعاية  خدمات  تقدمي  من  كن  ّ ميمُ مبتكر  وبناء 

�ل�ضحية وفق � لنموذج �لرعاية �حلديث.
وتكمن �أهمية ��ضتكمال بناء �ملدن �لطبية لتقدمي 
نتيجة  �لتخ�ض�ضية  �لثالثية  �لرعاية  خدمات 
�رتفاع �لطلب على هذ� �لنوع من �خلدمات وفقًا 
�جلنوبية  �ملناطق  يف  �ل�ضكاين  �لنمو  ملعدالت 

و�ل�ضمالية من �ململكة.
�إن�ضاء  يف  �خل��ا���ش  �ل��ق��ط��اع  م�ضاركة  وت��اأت��ي 
لتحقيق  �لطبية  و�مل��دن  �مل�ضت�ضفيات  وت�ضغيل 
ب��زي��ادة  �ملتعلقة   2030 �ململكة  روؤي���ة  �أه���د�ف 
تقدمي  يف  �مل�ضاركة  يف  �خلا�ش  �لقطاع  ح�ضة 
�لتحتية  �لبنية  وحت�ضني  �ل�ضحية،  �خل��دم��ات 

و�إد�رة �ملر�فق �ل�ضحية.
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الداخلية: إعادة اإللزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد 

السعودية نموذج عالمي في إدارة األزمات

يف  ال�سعودية  العربية  اململكة   جتربة  وتعد 
مــواجــهــة جــائــحــة كــورونــا املــ�ــســتــجــدة وكــافــة 
مفاهيم  ذات   الــعــامل  جتتاح  التي  املــتــحــورات 
اململكة   وقــدمــت  الأزمـــــات،  اإدارة  يف  مبتكرة 
للعامل اأمنوذجًا يف تعاملها مع تداعيات املوقف 
بقيمه  متفردًا  واقت�ساديًا،  �سحيًا، واجتماعيًا، 
على  ووافــد  مواطن  بني  تفرق  فلم  الإن�سانية 
ثراها، واإىل اأبعد من ذلك امتدت جهود اململكة 
ملاليني  حمايًة  الدولية  الأ�سرة  لت�ساند  خارجيًا 
اململكة  وا�ستطاعت  اجلائحة.  خطر  من  الب�سر 
املنحنيات  يف  كبري  انخفا�س  م�ستوى  حتقيق 
الــوبــائــيــة جلــائــحــة كـــورونـــا، كــمــا متــّكــنــت من 
امل�ستويات  كل  على  ال�سلبية  اآثــارهــا  مواجهة 
من  عـــدد  ت�سجيل  مــع  املكت�سبات  وتــتــواكــب 
الدول ارتفاًعا ملحوًظا يف عدد حالت الإ�سابة 
متحور  واآخرها  كورونا  فايرو�س  مبتحورات 
على  املحافظة  اأهمية  ي�ستدعي  ما  اأوميكرون، 

جميع املواطنني واملقيمني. 
احلرمني  خــادم  حكومة  حر�س  مــن  وانــطــالقــًا 
�سحة  حــمــايــة  عــلــى  ـ  الــلــه  حفظه  ـ  ال�سريفني 
املـــواطـــنـــني واملــقــيــمــني وقـــا�ـــســـدي احلــرمــني 
ـــاظ عــلــى �ــســالمــتــهــم؛ فقد  الــ�ــســريــفــني واحلـــف
وتطبيق  الكمامة  بارتداء  الإلــزام  اإعــادة  تقرر 
اإجــراءات التباعد يف جميع الأماكن ) املغلقة ، 

واملفتوحة ( والأن�سطة والفعاليات. 
التجارة،  وزارة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  اأكــد 
اليوم   مــن   بــدايــة  ـــه  اأنَّ احلــ�ــســني،  عبدالرحمن 
والــزائــريــن  العاملني  اإلـــزام  �سيتم  اخلمي�س، 
التباعد. اإجــراءات  وتطبيق  الكمامات  بارتداء 
وقال احل�سني عرب ح�سابه الر�سمي على موقع 
»تويرت«: »اعتباًرا من �سباح  اليوم  اخلمي�س .
التجارية  ال�ــســواق  التزمت  ابها  مدينة  ففي   
ــوعــي  ــاعــد مـــا يـــرتجـــم ال ــب ــت ـــوكـــولت ال ـــربت ب
بها  تــقــوم  الــتــي  احلــمــالت  بف�سل  املجتمعي  
التي  الداخلية  التوعية  وكذلك  املعنية  اجلهات 
لتزال املجمعات توا�سل اإذاعتها ب�سكل متكرر 
واحلفاظ  اللــتــزام  ب�سرورة  اجلميع  لتذكري 
ــة والــتــبــاعــد الجــتــمــاعــي.    ــن عــلــى املــ�ــســافــة الآم
التباعد  عــالمــات  بتجديد  امل�ساجد  قامت  كما 
عام  مدير  اخلــريي  اأحــمــد  ال�سيخ  وجــه  ،حيث 
باأعادة  بع�سري  الأ�سالميه  ال�سوؤون  وزارة  فرع 
ذلك  ويتابع  املعقمات  وو�سع  التباعد  عالمات 

مراقبي امل�ساجد .
 وقال املتحدث با�سم امانة ع�سري ماجد ال�سهري 
وجه  احلميدي  وليد  الدكتور  ع�سري  امــني  ان 
على  بالت�سديد  التجارية  املجمعات  تقوم   اأن 
الــتــبــاعــد الجــتــمــاعــي ومــنــع الزدحـــــام داخــل 
ال�سادرة  التوجيهات  اإىل  ا�ستجابة  اأروقتها 
اخلطط  اإطــار  يف  بالدولة  املعنية  اجلهات  من 
املو�سوعة ل�سمان �سالمة املجتمع من العدوى 
ومـــن انــتــ�ــســار الـــفـــريو�ـــس، وقـــد اأكـــدنـــا على 

ال�سرت�سادية  اللوحات  اأهمية  على  املجمعات 
م�ستمر  ب�سكل  تنبيه اجلمهور  تعمل على  التي 
وتــرك  الجتماعي  التباعد  باأهمية  وتــذكــريه 
زوار  مــن  غــريه  وبــني  بينه  املنا�سبة  امل�سافة 
املكان. واأ�سار البع�س اإىل اأن املميزات اخلا�سة 
بهذه الإر�سادات عديدة، اإذ اأن هناك فريقا كامال 
ومن  املعنيه  اجلــهــات  مــع  الأمــانــه  عنا�سر  مــن 
املجمعات  بتلك  تعمل  التي  الأمــن  من  يعملون 
تلك  داخــل  ورئي�سي  جــدًا  مهم  بــدور  يقومون 
الــتــذكــري  عملية  يف  وبــالــتــحــديــد  املــجــمــعــات، 
املبا�سر باأن يرتك كل �سخ�س م�سافة اآمنة بينه 
وبني اأقرب �سخ�س يجاوره، وهو ما يعد اأمرا 
امل�سافة  على  احلــفــاظ  لعملية  بالن�سبة  مهما 
الحرتازية،  الإجــراءات  وتطبيق  الجتماعية 
من  واخلروج  الدخول  لعملية  بالن�سبة  وكذلك 

املولت واملحال التجارية واملجمعات.
وقال بع�س املت�سوقني اأن تطبيق الربتوكولت 
اجلائحة   انت�سار  ملنع  ــرورة  �ــس الحـــرتازيـــة 
فيما او�سح  مدير فرع وزارة التجارة بع�سري 
مع  املت�سدده  املتابعه  املعنيه  اجلهات  مع  اأننا 
قــرار  تنفيذ  يف  ن�سهم  حتى  ال�سابقه  جهودنا 
للحد من  املعنيه  الداخليه وكل اجلهات  وزارة 
وكانت  �سابقًا  طبق  كما  الفريو�س  هذا  انت�سار 
املواطن  على  انعك�ست  اجـــراءت  احلمد  ولله 

اأو�ـــســـح  خالد  بــاخلــري.  مــن جهته  والــوطــن 
ال�سحية  ال�سوؤون  عــام  مدير  ع�سريي  عائ�س 
بع�سري هذا القرار دعم لنا كبري ونحن مل نرتاخ 
امل�ست�سفيات  يف  الحــرتازيــة  الجــــراءات  يف 
والعيادات اخلارجية ومراكز الطوارئ ومراكز 
ع�سري  م�ست�سفيات  اأن  كما  ــة  ــي الأول الــرعــايــة 

جمهزه  لكافة حالت الطوارئ.
مــن جــهــتــه بــني حمــمــد جمــر�ــســي مــديــر احــدى 
اخــذت  الإدارة  ان  جـــدة  بــجــنــوب  الــفــعــالــيــات 
بكافة  املهرجان  انطالق  منذ  ا�ستعداداتها  كافة 
التدابري وبعد هذا القرار �سوف نقوم بالت�سديد 
املعقمات  وتوفري  الكمامة  ولب�س  التباعد  على 
الزهراين  حممد  بن  الله  عبد  اأكــد  جهته  من   .
والفعاليات  لل�سياحة  الوطنية  اللجنة  ع�سو 
ومدير مركز الفرا�سة الرتفيهي �سرورة التزام 
بتطبيق  والفعاليات  الرتفيهية  املراكز  جميع 
وو�ــســع  ال�سحية  الحـــرتازيـــة  ال�ــســرتاطــات 
بناًء  واملعقمات  والكمامات  التباعد  مل�سقات 
الداخلية  وزارة  من  ال�سادرة  التعليمات  على 
�سالمة  على  وحفاظا  الفريو�س  لتف�سي  منعا 
منذ  بـــداأ  املــركــز  اأن  مــوؤكــدا  الإنــ�ــســان.  و�سحة 
الإجـــراءات  لتطبيق  بالتجهيز  الــقــرار  اإ�ــســدار 
الوطن  م�سلحة  يف  ت�سب  الــتــي  الحــرتازيــة 

واملواطن منعا للعودة للمربع الأول.

تطبيق إجراءات التباعد في الحرمين الشريفين
جدة-البالد 

وامل�سجد  احلــرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  يف  م�سوؤول  م�سدر  �سرح 
النبوي اأنه تقرر اإعادة اإجراءات التباعد اجل�سدي يف امل�سجد احلرام وامل�سجد 
تطبيق  �سيتم  ــه  اأن امل�سدر  واأو�ــســح  اخلمي�س.  الــيــوم   مــن  اعــتــبــاًرا  النبوي 
املعتمرين  وتوزيع  امل�سليات،  توزيع  واإعادة  امل�سلني،  بني  اجل�سدي  التباعد 
على م�سارات الطواف الفرتا�سية، مبا يحقق تطبيق الإجراءات الحرتازية 
حفاظًا على �سحة و�سالمة القا�سدين. واأكد امل�سدر على �سرورة التزام جميع 
قا�سدي احلرمني ال�سريفني والعاملني فيهما بالإجراءات الحرتازية، بارتداء 
الكمامات، والتقيد مبواعيد الدخول ح�سب الت�ساريح ال�سادرة من التطبيقات 

بتعليمات اجلهات  والتقيد  التباعد اجل�سدي،  م�سافة  املعتمدة، واحلفاظ على 
الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزيــر  ــه  وجَّ جهته  من  ال�سريفني.   احلرمني  يف  العاملة 
ال�سيخ،  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداللطيف  الدكتور  ال�سيخ  والإر�ــســاد  والــدعــوة 
ر�سالة مهمة للم�سلني بعد ارتفاع منحنى اإ�سابات  كورونا وظهور اأوميكرون. 
وقال اآل ال�سيخ عرب ح�سابه على تويرت " اإخواين امل�سلني، اإن ارتفاع منحنى 
من  املزيد  منا  يتطلب  املتحور  اأوميكرون  ظهور  بجانب  اإ�سابات  كورونا 

التعاون يف تطبيق كافة الإجراءات الحرتازية.
 واأكد وزير ال�سوؤون الإ�سالمية اأن تطبيق الإجراءات واجب �سرعي وم�سئولية 

وطنية، داعيا اجلميع حلماية الوطن من الوباء.

خلك نظامي
حممد عبد العزيز ال�سامل

والأنــظــمــة  الــقــانــون  احــــرتام  ن�ساهد   حــني 
فيهم مثل  نــقــدر  املــجــتــمــعــات،  مــن  كــثــري  يف 
اأجيال  ذلــك  على  ن�ساأوا  لأنهم  اللــتــزام  هــذا 
ل�سلوكيات  عاما  �سياقا  واأ�سبح  واأجــيــال، 
يتبعون  ول  وقناعة،  وعيا  تعك�س  نا�سجة 
مع  الأدب"  اأ�ساء  العقوبة  اأمــن  "من  طريقة 
ا�ستثناء  قاعدة  لكل  اأن  العتبار  يف  الأخــذ 
تلك  مثل  يف  قليل  لكنه  للمخالفات،  بالن�سبة 

الدول.
ديننا  وقيم  تعاليم  لدينا  احلمد،  ولله  نحن   
املطهرة  وال�سّنة  الكرمي  القراآن  من  احلنيف 
باحلقوق  اللــتــزام  ف�سيلة  على  حتــث  التي 
ويف  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  والواجبات 
الأنظمة  لدينا  العام. وبطبيعة احلال  ال�ساأن 
حـــقـــوق م�سلحة  يــ�ــســمــن  �ـــســـيء مبـــا  ــكــل  ل
وال�سالمة  العامة  كال�سحة  واملجتمع  الفرد 
ــة الــبــيــئــة وغـــريهـــا، مما  املـــروريـــة ونــظــاف

ي�ستوجب احرتامها �سكال وجوهرا.
احــرتام  يف  يتهاون  البع�س  جنــد  لالأ�سف   
القانون والنظام، مثال ذلك، وما اأكرث الأمثلة، 
باأية  اأمــوره  اأمر من  اإجنــاز  حماولة �سخ�س 
وخّل�س  التعليمات  )خــالــف  مبعنى  طريقة 
الطريق  وحــق  اآداب  م�ساألة  ويف  اأمــــورك( 
ولو  ال�سرعة  وتعليمات  الإ�سارات  واحرتام 
يكون  مراقبة،  كامريا  اأو  مــرور  رقيب  غــاب 
�سلوك  يعك�سه  وعي  مرحلة  الذاتي  اللتزام 
الوقاية  وبــالــتــايل  املــخــالــفــة،  بــعــدم  نا�سج 
قد  حــوادث  ومــن  ال�سالمة،  على  خماطر  من 
ينتج عنها، ل �سمح الله، خ�سائر يف الأرواح 

واإ�سابات واأ�سرار.
ال�سيارات  يتجاوز  �سيارة  قائد  جند  اأي�سا   
وحياة  حياته  معر�سًا  م�ستفّزة،  بطريقة 
اأيا  الآخرين للخطر، لي�سل لعمله اأو وجهته 
دون  كافيه(  )جل�سة  قا�سدا  كــان  ولــو  كانت 
املـــرور،  وتعليمات  الــطــريــق  حلــق  احـــرتام 
للخلف يتجاوز دوره ويربك  الدوران  اأي�سا 
ــه، ويـــحـــاول الـــدخـــول يف املــ�ــســار  مــن حــول
يحرجك  لعله  مــاكــرة،  ابت�سامة  مع  برعونة 
فت�سمت �ساغرا، وهو يف الغالب ينجح يف 

ذلك وليغ�سب من يغ�سب.
  ناأتي اإىل ق�سية النظافة، مثال يف املدار�س 
عامل  يــوجــد  ل  قــد  والدارات،  والــ�ــســركــات 
وهنا  الــيــوم،  مــدار  على  املقر  داخــل  نظافة 
الــطــالــب  لــلــمــوظــف او  ــيــة  ــوؤول تـــكـــون مــ�ــس
العامل  وكـــذا  الــنــظــافــة،  على  املحافظة  يف 
اخلارجي ياأتي يف اأوقات حمددة اىل منطقة 
جتميع النفايات يف املبني لياأخذها، فلماذا ل 
ففيه قيم  اللتزام،  فرد م�سوؤولية  يتحمل كل 
ووطننا  وجمتمعنا  لأنف�سنا  نهديها  جميلة 
نغر�س  دعونا  لذا  اخلــري.  كل  ي�ستحق  الــذي 
ونقول  الأجــيــال  نفو�س  يف  الف�سيلة  هــذه 

)خّلك قدوة(.

لتجنب أوميكرون..
الصحة تحث على 

ارتداء الكمامة
الريا�ض ـ البالد 

حثت وزارة ال�سحة على �سرورة اللتزام بارتداء الكمامة 
للحفاظ على ال�سحة وال�سالمة العامة.

الر�سمي  ح�سابها  عرب  ال�سعودية  ال�سحة  وزارة  واأ�سارت 
بقية  عن  يختلف  اأوميكرون  متحور  اأن  اإىل  تويرت،  على 

املتحورات.
واأو�سحت وزارة ال�سحة اأنَّ متحور ميكرون ينتقل اأ�سرع 
بني الأ�سخا�س، ويوؤدي اإىل اأعرا�س اإ�سابة �سديدة يف غري 
يف  فعاًل  باأنه  اللقاح  دور  اإىل  لفتة  التح�سني،  م�ستكملي 

الوقاية من الأعرا�س ال�سديدة عند الإ�سابة.
اإىل ذلك اأعلنت وزارة ال�سحة اإح�سائية جديدة مل�ستجدات 
اأم�س  ت�سمنت، ت�سجيل )744( حالة  كورونا يف اململكة  
احلـــالت  عـــدد  بــلــغ  فيما  حــالــة،   )231( وتــعــايف  مــوؤكــدة 

احلرجة )43( حالة.
اململكة  يف  الإ�سابات  عدد  اإجمايل  اأن  الإح�سائية  وبينت 
 )541388( التعايف  حالت  وعدد  حالة،   )554665( بلغ 
لي�سل  فقط،  واحـــدة  وفــاة  حالة  ت�سجيل  مت  فيما  حــالــة، 
اإجمايل عدد الوفيات يف اململكة لـ )8874( حالة - رحمهم 

الله جميعًا-.
مــركــز  مـــع  بــالــتــوا�ــســل  اجلــمــيــع  "ال�سحة"  ونــ�ــســحــت 
ال�ساعة،  مدار  على  وال�ستف�سارات  لال�ست�سارات   )937(
ومعرفة  واخلدمات  ال�سحية  املعلومات  على  واحل�سول 

م�ستجدات فريو�س )كورونا(.

البالد- مها العوواودة - يا�سر بن يو�سف - عبدالهادي املالكي -  مرعي ع�سريي -  ت�سوير ـ خالد بن مر�ساح 
قدمت  اململكة العربية ال�سعودية در�ًسا فريًدا متفرًدا للعامل باأ�سره يف التعامل مع خمتلف الأحداث والأزمات بكل حنكة، وحملت لواء القيادة والريادة يف احلفاظ على �سالمة الإن�سان 
وجميع افراد املجتمع وات�ساقا مع هذا الهتمام  �سرح م�سدر م�سوؤول يف وزارة الداخلية، باأنه بناًء على ما رفعته اجلهات ال�سحية املخت�سة يف اململكة ب�ساأن الو�سع الوبائي وتزايد 
الإ�سابات بفريو�س كورونا – كوفيد 19 وال�ساللت املتحورة منه. وانطالقًا من حر�س حكومة خادم احلرمني ال�سريفني ـ حفظه الله ـ على حماية �سحة املواطنني واملقيمني وقا�سدي 

احلرمني ال�سريفني واحلفاظ على �سالمتهم؛ فقد تقرر ما يلي: اإعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق اإجراءات التباعد يف جميع الأماكن )املغلقة ، واملفتوحة( والأن�سطة والفعاليات وذلك 
اعتبارًا من ال�ساعة 00 : 7 من �سباح اليوم اخلمي�س. وبني امل�سدر اأن جميع الإجراءات والتدابري تخ�سع للتقييم امل�ستمر من قبل اجلهات ال�سحية املخت�سة يف اململكة، وذلك بح�سب 

تطورات الو�سع الوبائي حمليًا وعامليًا. و�سدد امل�سدر على �سرورة التزام اجلميع بالإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية كافة، والربوتوكولت املعتمدة ل�سالمتهم.
واأو�سح امل�سدر اأنه �سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات املعتمدة على املخالفني، كما اأكد اأهمية م�سارعة جميع اأفراد املجتمع ل�ستكمال تلقي جرعات اللقاح.

وزير العدل:
التشريعات المتخصصة 
ترسخ لمبادئ العدالة 

النائب العام:
 نقلة نوعية في 

تنظيم إثبات الحقوق 

الريا�ض ـ البالد 
وليد  الدكتور  ال�سيخ  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  رئي�س  العدل  وزير  رفع 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  اإىل  والتقدير  ال�سكر  ال�سمعاين،  حممد  بن 
الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

- حفظهما الله - مبنا�سبة موافقة جمل�س الوزراء على نظام الإثبات.
الت�سريعات  منظومة  لتطوير  العهد  ويل  �سمو  ودعــم  اهتمام  وثمن  
حتقيق  يف  وت�سهم  وال�سفافية  العدالة  مبادئ  تر�سخ  التي  املتخ�س�سة 
التنمية ال�ساملة، منوهًا مب�سامني ت�سريح �سموه مبنا�سبة �سدور نظام 
اململكة  يف  الت�سريعية  املنظومة  تطوير  ب�ساأن  فيه  جاء  وما  الإثبات، 
الأجهزة  اأداء  وتعزيز  جودتها  رفع  يف  ي�سهم  مبا  ال�سعودية؛  العربية 
العدلية بالنظر اإىل اأن هذه الأنظمة ركائز اأ�سا�سية يف حتقيق ال�سفافية 
والعدالة، و�ستحقق نقلة نوعية كربى يف منظومة الت�سريعات العدلية 

وتر�سخ مبادئ موؤ�س�سة على مرجعيات ثابتة يف العمل الق�سائي.
ــات ا�ــســتــقــرار الأحــكــام  ــب ـــرز اأهــــداف نــظــام الإث اأب ــح اأن �سمن  واأو�ــس
لتحرير  القا�سي  ليتفرغ  املنازعات؛  ف�سل  يف  والإ�ــســراع  الق�سائية، 
املتعني  النظامي  الن�س  تطبيق  ثــم  واإثــبــاتــهــا،  وتو�سيفها  الــوقــائــع 
خالل  من  الوقائية،  العدالة  حتقيق  اإىل  اإ�سافة  الواقعة،  على  تطبيقه 
احلقوق  يحفظ  مبا  التعاقدية  ت�سرفاتهم  توثيق  على  الأطـــراف  حث 
نظام  اأن  اإىل  واأ�ــســار   القانونية.  املــراكــز  على  املحافظة  يف  وي�سهم 
الإثبات �سي�سهم يف زيادة الثقة والطمئنان يف اللتزامات التعاقدية؛ 
واإيجاد منوذج حديث  القانونية،  للمراكز  لوجود ن�س حاكم و�سابط 
للت�سريعات الق�سائية، مت�سق مع مقا�سد ال�سريعة والتفاقيات الدولية. 
اأ�س�س،  عدة  على  بنيت  املتخ�س�سة  الت�سريعات  اإن  العدل:  وزير  وقال 
واأول هذه الأ�س�س هو بناوؤها على اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية وقواعدها 
القت�سادية  الــنــواحــي  حيث  مــن  الــواقــع  اإىل  النظر  ثــم  ومقا�سدها 
الدولية  والتجارب  الــدرا�ــســات  اإىل  النظر  مع  وغريها  والجتماعية 
املقارنة، ومن هنا اأتت هذه الأنظمة يف بناء مو�سوعي متكامل �سيكون 

له الأثر الإيجابي الكبري على الق�ساء وعلى املجتمع ب�سكل عام.

الريا�ض ـ البالد 
رفع  النائب العام ع�سو هيئة كبار العلماء ال�سيخ �سعود بن عبدالله املعجب 
ويل  و�سمو  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلــادم  �سكره 
عهده الأمني -حفظهما الله- ، مبنا�سبة �سدور موافقة جمل�س الوزراء على 

نظام الإثبات.
القيادة  جلهود  املباركة  الثمار  اإحــدى  ُيعد  النظام  هــذا  �سدور  اإن  ــال:  وق
يف  الإجرائية  والقواعد  العدلية  البنية  تطوير  يف  الله-  -اأيدها  احلكيمة 
توثيق احلقوق وتر�سيخ مبادئ العدالة الإثباتية وتعزيز الثقة والطمئنان 
الق�سائي، ويو�سح ب�سكل جّلي حر�سها امل�ستمر على كل ما من �ساأنه تطوير 
واملتطورة،  العاملية  الأ�ساليب  لأحــدث  وفقًا  العدلية،  الت�سريعات  منظومة 

ومبا يعزز العدالة الناجزة وي�سهم يف حتقيق املبادئ ال�سامنة للحقوق.
واأو�سح املعجب اأن نظام الإثبات ُيعد نقلة نوعية يف تنظيم و�سائل وطرق 
اإثبات احلقوق، كما اأنه ي�سهم يف اإجناز النظر يف الدعاوى و�سرعة الف�سل 

فيها، مع مراعاة �سبل التي�سري يف اإثبات التعامالت والت�سرفات.
التعامالت  يف  املوثوقية  من  مزيدًا  ي�سفى  الإثبات  نظام  �سدور  اأن  واأكــد 
يف  الآمنة  التعامالت  ا�ستقرار  يدعم  مبا  احلقوق،  واثبات  الأ�سخا�س  بني 
املجتمع ويقلل من النزاعات واخلالفات يف هذا اجلانب، و�سيوؤدي �سدور 
العربية  اململكة  يف  العدلية  الت�سريعية  املنظومة  اكتمال  اإىل  الأنظمة  بقية 
ال�سعودية مبا يجلب مزيدًا من الأمن والأمان وال�ستقرار، ويحقق العدالة 
الناجزة يف هذا العهد الزاهر املتميز اأمنيًا واقت�سادًيا وحقوقًيا واجتماعًيا 

لي�س على م�ستوى املنطقة وح�سب واإمنا على م�ستوى العامل.
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الرأي

االحتيال المالي
dralsaadlaw@gmail.comد. عبد�هلل �آل �سعد

االحتيال  اأ�ساليب  تتنوع  االأم��اك��ن  وخمتلف  الع�سور  مر  على 
امل���ايل وت��ت��ع��دد ط��رق��ه��ا، ف��م��ن ح��ادث��ة ال��زئ��ب��ق االأح��م��ر يف اآالت 
اخلياطة ومرورًا بات�ساالت ربح مبلغ وقدره مائة األف ريال فقط 
اأر�سل لنا رقم ح�سابك البنكي للح�سول عليها، وانتهاًء بالت�سويق 
العميل  م��ع  ي��ت��اب��ع  ال���ذي  امل��زع��وم  امل���ايل  وامل�ست�سار  ال�سبكي 
ال�سركات  واأف�سل  وال�سراء  البيع  واأوق���ات  االأ�سهم  ارتفاعات 
يف  االحتيال  وو�سوح  االأ�ساليب  هذه  بدائية  ورغ��م  واأ�سوئها، 
م�سامينها اإال اأن كثريًا من النا�س ينخدعون بها ويذهب ما كانوا 
يكنزونه اأدراج الرياح، وبالرغم من تطور االأ�ساليب وتقدمها اإال 
اأن اأكرثها رواجًا وتاأثريًا اأخذ املال من اأجل توريد الب�سائع من 
اخلارج ب�سعر مناف�س بغر�س بيعها واحل�سول على مكا�سب من 
ذلك، ويف احلقيقة اأين وقفت على عدة ق�سايا من هذا النوع كان 

اآخرها لرجل من جن�سية عربية حت�سل على اأموال تقدر باملليون 
اإح�سار  بهدف  واأوالده����ا  ال�سن  يف  كبرية  ام���راأة  م��ن  ون�سف 
العناء  امل��راأة  تكبدت  وق��د  هنا،  وبيعها  اأجنبية  دول��ة  من  ب�سائع 
اأرا���سٍ كانت لها والأوالدها  لتوفري املال لهذا الرجل وذلك ببيع 
مل  النهاية  ذل��ك، ويف  ج��راء  امل��ال  ه��ذا  اأ�سعاف  رغبة يف جني 
االأمّرين  عانت  بل  اأموالها،  على  تتح�سل  ومل  الب�سائع  ُيْح�سر 
امل��ايل من  االحتيال  نتيجة  االأم���وال، وكل ذلك  الإثبات حقها يف 
من  الرغم  فعلى  امل�ستهلك،  جهة  من  الوعي  وع��دم  اجل��اين  جهة 
احلذر  باأهمية  االخت�سا�س  ذات  اجلهات  من  الدائمة  التوعية 
العاجل  بالرثاء  العميل  تغري  التي  التجارية  ال��دع��وات  ه��ذه  من 
لهذه  �سحية  يقع  ي���زال  ال  م��ن  ه��ن��اك  اأن  اإال  الطائلة،  واالأرب����اح 
املايل  االحتيال  ق�سايا  يف  النظر  اأمعنا  فلو  البدائية،  االأ�ساليب 

يف املحاكم اجلزائية �سنجد اأغلبها تدور يف هذا النطاق، �سحيٌح 
اأن رغبة االإن�سان يف تنمية ماله كبرية جدًا، ولكنها لي�ست لدرجة 
كما  اإطالقًا،  بهم  يلتقوا  يعرفونهم ومل  ال  بدعوات من  االنخداع 
اأن �سوق املحتالني مل يكن ليجد رواجًا لوال ت�سديق الكثري من 
النا�س لهم وان�سياقهم خلفهم، ولذا فمن الواجب تكثيف التوعية 
مبخاطر هذا اال�ستغالل وبيان �سوره وطرقه للنا�س للحذر منه، 
فقد بّينت النيابة العامة عقوبة جرمية االحتيال املايل باأنها ت�سل 
اإىل خم�سة  ت�سل  مالية  وبغرامة  �سنوات  �سبع  مدة  ال�سجن  اإىل 
ماليني ريال، وتعد من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف، كما اأن 
اإظهار الق�سايا اجلنائية التي تت�سمن فحواها اال�ستغالل املايل له 
دور كبري يف حتذير النا�س وحر�سهم على اأموالهم وعلى معرفة 

الطرق ال�سليمة والنظامية ال�ستثمارها وتنميتها.

 

املجال�س  ب��اإل��غ��اء  ال��ك��رمي،  امللكي  االأم���ر  اأي���ام  قبل  �سدر 
عليها،  ُبني  التي  املقنعة  والدرا�سات  للحيثيات  البلدية، 
ويف مقدمتها: اأن هذه املجال�س منذ اإن�سائها على م�ستوى 
مدن اململكة خالل ال�سنوات املا�سية مل توؤد الدور الذي 
ُوجدت من اأجله كما ينبغي كجهات م�ساندة لالأمانات يف 

م�سارها التنموي والنه�سوي )متابعة .. وتنفيذّا؟(.
اإال بعد درا�سة  اإج��راًء  – ال تتخذ  الله  – اأيدها  والدولة 
االأمة  م�سلحة  فيه  ما  اإىل  النهاية  تف�سي يف  م�ستفي�سة 
املجال�س  باإلغاء هذه  الكرمي  االأمر  لذا ف�سدور  والوطن! 
جاء حمققًا الأهداف نبيلة، ومرامي وطنية هادفة، وروؤية 
ين�سدها  التي  العامة  امل�سلحة  من  تنبثق  �سائبة  �سديدة 
حيث  من   )2030( اململكة  روؤي��ة  مع  وتتما�سى  اجلميع، 

التغيري والتجديد حا�سرًا وم�ستقباًل.
والدولة – اأيدها الله واأدام عزها وا�ستقرارها – ممثلة 
يف قيادتها الر�سيدة، ال ُتن�سئ م�سروعًا اأو تلغي اآخر، اإال 
بناءة، تواكب م�سرية نه�ستها  واأفكار  بعد روؤى �سائبة 
ال�ساملة التي عمت اأرجاء البالد )تطويرًا وتقدمًا( اإ�سافة 
يتفق  مبا  امللغاة،  عن  ب��داًل  املنا�سبة  البدائل  اإح��الل  اإىل 

وامل�سلحة العامة ومواكبة النه�سة املباركة.
وفر  الأن��ه  الوا�سع،  املوفق �سداه  االإج���راء  لهذا  ك��ان  لقد 
املجال�س  هذه  على  ُت�سرف  كانت  نفقات  الدولة  خلزينة 
�سنويًا، دون حتقيق الهدف من وراء ذلك، ولي�س غريبًا 
معناه  يف  ال��ه��ادف  االإج�����راء  ه���ذا  م��ث��ل  تتخذ  اأن  عليها 
من  العديد  والحقًا  �سابقًا  واأوج���دت  اأق��رت  فقد  ومبناه، 
املرافق  م��ن  كثري  يف  وال��دم��ج  والتغيريات  التجديدات 
احلكومية كان لها الدور البارز والفوائد اجلمة يف م�سار 
النه�سة املباركة التي عا�ستها وتعي�سها بالدنا يف �ستى 
جماالت احلياة وما زالت م�ساعيها املوفقة ت�سري يف هذا 

اجلانب على قدم و�ساق.
خامتة: ولن تّدخر الدولة و�سعًا يف قادم االأيام يف اإعادة 
تطوير فكرة ا�ستمرار هذه املجال�س مبا يتنا�سب وم�سار 
التنمية  خدمة  يف  لر�سالتها  متمم  كجزء  امل��دن  اأم��ان��ات 
نه�سة وتقدمًا من حيث املتابعة والتنفيذ اإذا راأت احلاجة 

وامل�سلحة تدعوان لذلك.
نب�س اخلتام: الكتابة على اجلدران والعالج الناجع لها

الكتابة على اجل��دران من خالل عبارات  ال تزال ظاهرة 
االأحياء  بع�س  م�ستمرة، يف  واالأدب  ال��ذوق  عن  خارجة 
وعلى  واملتنزهات،  احلدائق  وح��ول  العامة،  وال�سوارع 
الظاهرة  هذه  من  للحد  املعنية  اجلهات  متابعة  من  الرغم 
غري احل�سارية، ولكن دون جدوى، فالفئات املولعة بحب 
ممار�سة هذه الهواية ال�ساذة ال ترعوي عما يوجه لها من 

منع ولوم باالإقالع عن التمادي فيها.
�سارمة  ج����زاءات  العملية  ه��ذه  واك��ب��ت  ل��و  ن��ظ��ري  ويف 
ورادعة على من يثبت متاديه يف مزاولة مثل هذا العمل 
ثم  بال�سجن  تبداأ  والوطنية،  واالأخ���الق  ل���الآداب  املنايف 
هذه  من  للحد  نظري  يف  الناجع  العالج  وه��و  بالغرامة 
الظاهرة والق�ساء عليها وعلى هواتها، على اأن ي�سبق هذا 
وو�سائل  املواطنني  على  توزع  اإعالمية  و�سائل  االإج��راء 

االإعالم املقروءة وامل�سموعة ليكونوا على علم بها.

إلغاء المجالس البلدية
علي خ�سر�ن �لقرين

Ali.kodran7007@gmail.com

المتاحف ودورها الوطني الهام
يعّد اإن�ساء املتاحف �سرورة وطنية للحفاظ على املوروث الثقايف 
و�سائل  كاإحدى  اأهميتها  تربز  حيث  العامل،  بلدان  من  بلد  الأي 
االت�سال الهامة بني املا�سي واحلا�سر اإىل جانب دورها املوؤثر 

كموؤ�س�سة للتعليم والتثقيف والرتفيه. 
وقد حر�ست الكثري من دول العامل على اإقامة املتاحف املختلفة 
من  وجلملة  االأع��م��ار.  مبختلف  لل�سعوب  ر�سائل  م��ن  حتمله  مل��ا 
االأهداف اأهمها اإحياء الرتاث احل�ساري ون�سره وتنمية الثقافة 
واملعرفة ونقل التجربة احل�سارية ال�سابقة لالأجيال املتعاقبة مبا 
يحقق التوا�سل احل�ساري املاأمول، ولالإ�سهام كذلك يف اإحداث 
روح  باإ�ساعة  املطلوبة  االإيجابية  االجتماعية  التغريات  وت�سجيع 
التعاون وال�سالم، وامل�ساهمة اأي�سًا يف التنمية االقت�سادية من 

خالل تن�سيط احلركة ال�سياحية وت�سجيعها.
وهناك اأنواع من املتاحف امل�سّنفة ح�سب ما ت�سّمه من حمتويات 
التاريخية  فمنها  وامل�ستويات،  ال�سرائح  من  الكثري  ت�ستهوي 
والبحرية  والتعليمية  والبيئية  وال��ف��ن��ي��ة  والعلمية  وال��رتاث��ي��ة 
ال��ت��اري��خ  م��ت��اح��ف  واأي�����س��ا  وامل��و���س��وع��ي��ة  وال��ق��وم��ي��ة  والطبيعية 
والأهميتها  واالفرتا�سية،  واخلا�سة  والعامة  واالأطفال  الطبيعي 

احل�سارية ودورها يف خدمة املجتمعات لن�سر العلوم والثقافات 
اإج��الء  يف  قيمتها  وبيان  بها  للتعريف  عاملي  ي��وم  لها  خ�س�س 

الرتاث االإن�ساين.
ومن اجلميل اهتمام اململكة باإقامة املتاحف والتي من اأولوياتها 
وبيان  ما�سيها  وع��راق��ة  تاريخها  وا�ستعرا�س  هويتها  اإب���راز 
ال�سعودي  ال���رتاث  وحلماية  والثقافية،  ال�سياحية  اإمكاناتها 
والعاملي والرتويج له وتقدميه كمادة اأمام الدار�سني والباحثني، 
بني  املجتمعي  ال��رتاب��ط  يف  اأ�سا�سية  رك��ي��زة  املتاحف  ولتكون 

املواطنني واملقيمني والزائرين.
من  عدد  بها  يوجد  اململكة  مناطق  من  كواحدة  الباحة  ومنطقة 

امل��ت��اح��ف اخل��ا���س��ة ال��ت��ي ي��ح��ت��اج اأ���س��ح��اب��ه��ا م��زي��دًا م��ن ال��دع��م 
والتوجيه والت�سجيع لت�سكل نافذة على املا�سي اجلميل واإطاللة 
على احلا�سر وامل�ستقبل امل�سرق، من خالل حمتوياتها التي يغلب 
عليها الطابع الرتاث والتاريخي. والأن املتحف االإقليمي باملنطقة 
قد �سارف على االنتهاء ورمبا يكون املعنيون ب�سدد جمع ونقل 
ن�سري  وهنا  القادمة.  القريبة  الفرتة  املطلوبة يف  املتحفية  القطع 
اأول  �ساحب  ال�ساعر  عبدالرحمن  االأ�ستاذ  يبذله  ك��ان  ما  اإىل 
برتاث  بالتعريف  كثريًا  �ساهم  وال��ذي  باملنطقة،  متحف  واأغنى 
املنطقة وثقافتها من خالل متحفه اخلا�س واملعار�س التي كان 
يقيمها كل عام داخل الباحة وخارجها، ولرثاء متحفه باالأدوات 
اإىل جانب  وامل�سكوكات  النادرة  القطع  وبع�س  املنوعة  الرتاثية 
واللوحات.  العديدة  وال�سور  القدمية  الطوابع  من  الكبري  الكم 
وخوفًا من �سياع هذه الرثوة التي جمعها على مدار نحو ن�سف 
اإدارة  ع��ن  وع��ج��زه  ال�سحية  حالته  ولتدهور  ال��زم��ن،  م��ن  ق��رن 
متحفه ومتابعة ن�ساطه فمن املنا�سب اال�ستفادة من ذلك املتحف 
ملتحف  ن��واة  اأول  لتكون  ال��ن��ادرة،  ومقتنياته  مبحتوياته  القّيم 

الباحة حفظًا للرتاث وتقديرًا جلهد العقود من ال�سنني.

alnasser1956@hotmail.com

عبد�لنا�سر بن علي �لكرت

الميدان يا حميدان
فهيد �ل�سويدي Faheid2007@hotmail.com

اأث��ارت اإح��دى االأخ��وات عرب ح�سابها يف تويرت، مو�سوع 
العامل االفرتا�سي "ال�سو�سال ميديا" واختالفه عن الواقع، 
هذا املو�سوع لفت انتباهي لكثري من الق�س�س التي اأعرفها 
عن اأ�سخا�س اأراهم يف "ال�سو�سال ميديا " ب�سورة تناق�س 
متاًما ما هم عليه يف الواقع، اإن العامل االفرتا�سي يختلف 
ك��ث��رًيا ع��ن ال��ع��امل الواقعي ال���ذي  فيه حت��دي��ات، وجت��ارب، 
ا ول�سًقا، وقد قيل يف  ومواقف، لي�ست تغريدة ُتن�سر ق�سً
يحدث  ما  اإن  حميدان".  يا  "امليدان  قدميا:  ال�سعبي  املثل 
لنا يف الواقع  يعّرينا من قمي�س "ال�سو�سال ميديا" عندئٍذ 

نظهر على حقيقتنا.  
مواقع  يف  زوج��ي  من�سورات  اأرى  عندما  اإح��داه��ن:   تقول 
اأكون  اأن  اأمتنى  ومثاليتها،   االجتماعي وروعتها  التوا�سل  
اأراه��ا يف  التي  ال�سخ�سية  عن  الأنه خمتلف متاًما  زوجته،  

املنزل.
االأ�سدقاء،  ماليني  يتابعه  من  االفرتا�سي  العامل  يف  هناك 

لكنه يف الواقع وحيد ال يجد من ي�سمع له، ُيفّرغ ما بداخله 
ا!! وُيعمل له ريتويت باالألف، لكنه  من خالل التغريدات يوميًّ
يف احلقيقة "ي�سرخ"، ومل ي�سعر اأن اأحًدا ي�سمعه اأو يفهمه.
"القناع  م��واق��ع  اأو  االف��رتا���س��ي  ال��ع��امل  يجعلنا  اأح��ي��اًن��ا 
ن�ستطيع  اأو ال  الواقع  نكره  اأننا  لدرجة  نحلم  االجتماعي"، 
األب�س  النوم  "قبل  قباين:  نزار  مقولة  واأتذكر  فيه،  العي�س 
ياأتون  الذين  اأجمل ما عندك، تعّطر ورّتب غرفتك، فبع�س 
ي��اأت��ون يف  ال��ذي��ن  اأك���رث م��ن  يف احل��ل��م ي�ستحّقون ح��ف��اوة 

الواقع".
فا�سلة: 

االإن�سان يف غربة  يعي�س  واأق�سى �سعور عندما  اأ�سعب  اإن 
عن نف�سه، متخفًيا خلف ح�ساب وهمي اأو تغريدات مثالية، 
يهرب بها من واقعه، حقيقة اأحياًنا ال ن�ستطيع تغيري الظروف 
اأو البيئة املحيطة بنا، لكن ن�ستطيع اإ�سعاف تاأثريها علينا، 

عندما نتحمل م�سوؤولية حياتنا وننزع قناع دور ال�سحية.

يتيما الدهر
 املودة والرحمة من االأ�س�س القومية لال�ستقرار وال�سعادة 
اأي زوج���ني من  ح��ي��اة  تخلو  لكن ال  واالأ���س��ري��ة،  ال��زوج��ي��ة 
م��ن طبائع  وت��ل��ك  متفاوتة  ب��درج��ات  اخ��ت��الف��ات وخ��الف��ات 
باحلوار  الزوجية  خالفاتهم  يعاجلون  من  ومنهم  الب�سر، 
اأن  دون  �سعرة،  كانت  ول��و  قطعها  دون  ج�سوره  ومي��دون 
الع�سرة باملودة.  للود ق�سية، حلر�سهم على دوام  يف�سدوا 
ورغم وجود اأ�سباب ال�ستحالة الع�سرة من اأحد الزوجني اأو 
كليهما، هناك حاالت كثرية ميكن االإ�سالح بينها، لكنهم ال 
حتمية  نهاية  هي  الزوجية  خالفاتهم  وك��اأن  �سبلها  يتبعون 
للطالق  ي��رون  وال  الع�سرة،  وا�ستحالة  ال�سراكة  مل�سوار 

بديال.
اأن يكون  ل��الأزواج والزوجات، لكن االأخطر    هذا بالن�سبة 
تدخل االأهل اأو القريبني، على هذه ال�ساكلة وبدال من ال�سعي 

لراأب اخلالف بني الزوجني ومنع ت�سدع عالقتهما، يكون 
تدخلهم غري حميد وال حممود العاقبة وهو الطالق "اأبغ�س 
ال��ط��الق،  على  ال���زوج  بتحري�س  الله" وذل���ك  عند  احل���الل 
وتزيني فكرة الزواج من اأخرى له لتجربة حياة جديدة اأكرث 
�سعادة وتعوي�س ما فاته، وكذلك من يدفع الزوجة اإىل طلب 
االنف�سال طالقا اأو خلعا، واقناعها باأن ذلك �سيحررها من 
قيود الرجل وجربوته، وهكذا يتعمق العناد وتو�سد اأبواب 

ال�سلح ويقع املحظور.
نهاية  الطالق  اأن  يظنون  وال��زوج��ات  االأزواج  ه��وؤالء    مثل 
ملرارات ومتاعب وبداية اأحالم جديدة، لكن الواقع ي�سدمهم 
عندما ينتهي بهم االأمر وي�سبح كل منهم وحيدًا، وقد انف�س 
الزوجان  ويبداأ  مقدمات،  اأي  دون  وعزوتهما  االأه��ل  عنهم 
اأط��راف  ب�سب  وق��ع  ال��ذي  االنف�سال  ع��ن  ن��ادم��ني  باالنتباه 

ثالثة تدخلوا يف حياتهما دون عقل وال رغبة يف اإ�سالح، 
وال يعرفون لغة احلب وال قد�سية الرباط االأ�سري وال نعمة 

املحافظة على االأبناء، وتتبدل االأحالم بق�سايا الحقة. 
مع  التعامل  اأ�سا�سيات  الزوجني  كال  يعرف  اأن  يجب  لذا    
اآراء  وراء  االن�سياع  دون  بينهما  امل�ساكل  وحل  بع�سهما 
بحل  النا�س  اأوىل  فهم  اإ�سالحا،  يريدون  ال  قد  اأ�سخا�س 
م�سكالتهم دون تدخالت من اأحد؟، فاإذا مل ي�ستطيعا ميكنهم 
اللجوء اإىل االأهل ويف حال مل يكونوا اأهاًل لالإ�سالح فيجب 
اللجوء خلبري ار�ساد ا�سري وطلب امل�ساعدة. اأما ال�ساعون 
بغري اإ�سالح، فانتبهوا وال تكونوا ممن ذكرهم الر�سول يف 
"لي�س منا من خبب امراأة على زوجها"  ال�سريف  احلديث 
يجعل  لكونه  ال��ذن��وب  كبائر  م��ن  ال��زوج��ني  ب��ني  ف��االإف�����س��اد 

الزوجني يتيمني طوال الدهر.

jeje15680@gmail.com

جوهرة �جلهني 

يقول الفيل�سوف اأبو حامد الغزايل: من مل يحركه الربيع واأزهاره 
والعود واأوتاره فهو فا�سد املزاج ولي�س له عالج. ويقول الكاتب 
الفرن�سي ال�ساخر فولتري: اجلمال يروق العينني، والرقة ت�سحر 
النف�س". نعم اإن اجلمال هو احلاجة العليا لالإن�سان، فمن منا ال 
يبحث عن اجلمال يف �سقيه احل�سي واملادي، ومن منا ال يعجب 
الرفيع،  وال��ذوق  االأزي��اء  اأناقة  العليل،   والهواء  الطبيعة  ب�سحر 
االأب��دان،   ولياقة  االأج�سام  كمال  االأخ��الق،  و�سمو  ال��روح  جمال 

روعة ال�سعر وحتفة الفنان. 
هكذا هي احلياة ال حتلو  اإال يف حرم اجلمال وال تزهو اإال باكتمال 
تعج  بيئة  يف  اب��داع  وال  الفو�سى،  مع  ا�ستقامة  فال  ال�سورة،  
بال�سخب واالقتتال، وال تربية فا�سلة يف بيت انهارت فيه القيم 
واملبادئ، وال تنمية اقت�سادية يف غياب البناء والتخطيط ال�سليم. 
املجتمع  ي�سلل  هو  املنجزات  وينتقد  االأزم���ات  يفتعل  من  األي�س 
وي�سوه احلقائق، األي�س من يرفع �سوته ويتنمر على النا�س يغتال 
لغة التفاهم وي�سوه اأدب احلوار، األي�س من يعلق اأ�سالك الدي�سات 
وخراطيم املكيفات على جدران عمارته هو يخالف برامج الدولة 
يف جودة احلياة، وي�سوه  امل�سهد احل�ساري للمدن، األي�س  كل 
من يهمل نظافته ال�سخ�سية ويتجاهل رائحة عرق اإبطيه، هو يزعج 
االآخرين ويف�سد هواء التنف�س، األي�س كل من ينتهك قانون ال�سري 
يت�سبب يف حوادث الطرق وي�سوه نظام النقل واملرور، األي�س من 
يقتلع االأ�سجار بغر�س احالل الهياكل اال�سمنتية هو يلوث البيئة 
وي�سوه جمال امل�سطحات اخل�سراء، األي�س كل من يرمي خملفاته 
العامة  باملمتلكات  يعبث  هو  واملتنزهات  احل��دائ��ق  يف  ع�سوائيًا 
وي�سوه يف منظرها اجلمايل،  األي�س من ينتج م�سل�سالت فنية ال 
يالم�س واقعنا واأنا�سه ال ي�سبهوننا، هو يتعدى على هذه ال�سناعة 
وي�سوه معايري اجلمال فيها،  األي�ست اأغاين االإ�سفاف واالبتذال 

هي التي تلوث ال�سمع وتهبط  بالفن الراقي والطرب االأ�سيل؟. 
التي  اليد  دائ��م��ًا يف  يبقى  "العطر  ال��روم��ي:  ال��دي��ن  ج��الل  يقول 
تعطي الورد". دعونا نحارب القبح ونف�سي اجلمال، دعونا ننجز 
اأعمالنا بحيث ال ت�سوبها �سائبة، دعونا ن�سمعهم فنًا عظيمًا علها 
اأوطاننا  باآذانهم من دن�س و�سوائب، دعونا نحب  تغ�سل ما علق 
توجهت  اأن��ّى  وراء اجلمال  نلهث  دعونا  وت�ستحق،  بها  يليق  كما 

مراكبه، فاإن الله جميل يحب اجلمال.

bahirahalabi@hotmail.com

أفشوا الجمال بيننا
بهرية �حللبي 
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الريا�س:

"ندلب" يحتفل بإنجازات عام وإطالق منصة "دليل" 

مشروعات كبرى للطاقة واستثمارات صناعية وتعدينية 
الريا�س- البالد

 يعد برنامج "ندلب" اأحد برامج روؤية اململكة 2030 
�سناعية  قــوة  اإىل  اململكة  حتــويــل  اإىل  ويــهــدف 

وتعظيم  عــاملــيــة  لوج�ستية  ومن�سة  رائــــدة 
الــقــيــمــة املــتــحــقــقــة مـــن قــطــاعــي الــتــعــديــن 

ـــز عــلــى حمـــوري  ـــركـــي ـــة وال ـــطـــاق وال
ال�سناعية  والثورة  املحلي  املحتوى 

يف  كــبــر  ب�سكل  لي�سهم  ــعــة،  ــراب ال
وتنويعه  القت�سادي  الأثر  تعظيم 
وا�ستدامة  امل�ستهدفة،  للقطاعات 

ا�ستثماراتها.
برعاية  اأمــ�ــس  اأقــيــم  حــفــل    ويف 
الأمر عبدالعزيز بن �سلمان وزير 
بــرنــامــج تطوير  اإحــتــفــل  الــطــاقــة، 

الــ�ــســنــاعــة الــوطــنــيــة واخلـــدمـــات 
بــالإجنــازات  "ندلب"،  اللوج�ستية 

الـــتـــي حــقــقــتــهــا اجلـــهـــات الــتــنــفــيــذيــة 
والتعدين،  )الطاقة،  بقطاعات  للربنامج 

ــنــاعــة، واخلــــدمــــات الــلــوجــ�ــســتــيــة(  ــ�ــس وال
ـــوى املـــحـــلـــي، والــــثــــورة  ـــحـــت وحمـــــــوري )امل

ال�سناعية الرابعة(.
الوطنية  الــ�ــســنــاعــة  تــطــويــر  بــرنــامــج  حــفــل  �سهد   
وزيــر  ح�سور  "ندلب"،  اللوج�ستية  واخلــدمــات 
الربنامج  جلنة  رئي�س  املعدنية  والــروة  ال�سناعة 
بندر بن اإبراهيم اخلريف، ووزير النقل واخلدمات 
املهند�س  الربنامج  جلنة  رئي�س  نائب  اللوج�ستية 
والتخطيط  القــتــ�ــســاد  ووزيــــر  اجلــا�ــســر،  �ــســالــح 
الأ�ستاذ في�سل بن فا�سل الإبراهيم، واأع�ساء جلنة 

الربنامج وقادة اجلهات التنفيذية.
بتد�سني  واحل�سور  �سموه  قــام  املنا�سبة  وخــالل    
لتعزيز  املــبــذولــة  اجلــهــود  �سمن  "دليل"  من�سة 
التوا�سل مع القطاع اخلا�س من خالل توفر نافذة 
وخدمات  بـــاأدوار  املتعلقة  البيانات  توفر  موحدة 
اجلهات التنفيذية وجميع املمكنات وتفا�سيل رحلة 
وقطاعات  للمملكة  التناف�سية  وامليز  امل�ستفيدين 
ال�سناعة والطاقة والتعدين واخلدمات اللوج�ستية.
امل�ستفيدين  تزويد  اإىل  "دليل"  من�سة  وتهدف 
�سل�سة،  جتــربــة  اإطـــار  يف  يحتاجونه  مــا  بكل 
كل  توفر  تت�سمن  متكاملة  م�ستخدم  وواجهة 
امل�ستثمر  يحتاجها  قد  التي  املحدثة  املعلومات 

املحلي والدويل يف رحلة 
ال�ستثمار يف القطاعات املعنية.

  و�سهد العام املن�سرم 2021 م ، اإجنازات 
الطاقة  قــطــاعــات  يف  كــبــرة  وا�ــســتــثــمــارات 

اللوج�ستية  واخلــدمــات  والتعدين  وال�سناعة 
التنفيذية  واجلهات  الطاقة  وزارة  حققت  حيث   ،
ال�ستيعابية  بالقدرة  م�سبوقة  غر  قفزة  بالقطاع، 
ملعاجلة الغاز يف اململكة اإىل ما يزيد عن 18.3 مليار 
قيا�سية،  مــدة  خــالل  اليوم  يف  قيا�سية  مكعب  قــدم 
يف  املتجددة  الطاقة  م�سادر  اإ�سهامات  وارتفعت 
الت�سغيل  اكتمال  مت  حيث  الوطني،  الطاقة  مزيج 
ال�سم�سية  للطاقة  �سكاكا  مــ�ــســروع  يف  الــتــجــاري 
الكهرو�سوئية بقدرة اإنتاجية تبلغ 300 ميجاوات، 
دومة  مل�سروع  التجريبي  الت�سغيل  اكتمال  مت  كما 
 400 تبلغ  اإنتاجية  بطاقة  الــريــاح  لطاقة  اجلــنــدل 
ميجاوات، التي ُتعد الأكرب من نوعها على م�ستوى 

ال�سرق الأو�سط.

م�سروع  عقود  توقيع  مت  املنجزة  اخلطوات  ومن   
لإن�ساء  امل�سري(   - )ال�سعودي  الكهربائي  الربط 
تبلغ  بقدرة  وم�سر  اململكة  بني  كهربائي  ربط  خط 
ــادرة الــربــط  3000 مــيــجــاوات وهـــو جـــزء مــن مــب
الكهربائي مع م�سر، مبا فيه من حمطات التحويل، 

والكيبل البحري، واخلطوط الهوائية.

  اال�ستثمار التعديني
ال�سناعة  ـــــوزارة  ب الــتــعــديــن  وكـــالـــة  جنــحــت   
قطاع  يف  التنفيذية  واجلهات  املعدنية  والروة 
لنظام  التنفيذية  اللوائح  اعتماد  يف  التعدين 

العام  "الربنامج  واإطــالق  التعديني،  ال�ستثمار 
درا�سة  اأكــرب  ُيعد  الــذي  اجليولوجي"،  للم�سح 
يف  ال�ــســتــثــمــار  لتمكني  اإقــلــيــمــيــة  جــيــولــوجــيــة 
اعتماد  اإىل جانب  التعديني،  ال�ستك�ساف  جمال 

اللوائح التنفيذية.

  توطني ال�سناعة
الــــــوزارة بنك  اأطــلــقــت  الــ�ــســنــاعــة،  قــطــاع  ويف 
املنتجات  لدعم  ال�سعودي  وال�ستراد  الت�سدير 
اعتمد  حيث   ، عامليًا  ريادتها  وتعزيز  الوطنية 
البنك قرابة الـ 81 طلبًا متوياًل بقيمة 9 مليارات 

ريال.
واأُطلق برنامج )�سنع يف ال�سعودية( بهدف دعم 
الت�سدير  على  وحتفيزها   ، ال�سعودية  ال�سركات 
اإىل الأ�سواق ذات الأولوية و�سارك يف الربنامج 
 4500 من  باأكر  حملية  �سركة   1100 من  اأكــر 
ال�سناعية  التنمية  �ــســنــدوق  عمل  كما  منتج، 
ريال،  مليارات   105 اإىل  ماله  راأ�س  يبلغ  والذي 
برنامج  لقطاعات  الرئي�سي  املــايل  املمكن  ويعد 
ت�سرع  ندلب على طرح منتجات متويله متنوعة 
قطاعات  تناف�سية  مــن  وتــرفــع  الإجنــــاز  وتـــرة 

الربنامج وقدرتها على جذب امل�ستثمرين.
اجلاهزة  امل�سانع  مبادرة  اإطــالق  اأي�سًا  مت  وقــد 

جرى  كما  م�سنعًا،   197 اإن�ساء  مــن  والنــتــهــاء 
القطاع  اإمداد يف  الإعالن عن حتديد 74 �سل�سلة 
ــة واأمــنــيــة  ــاعــي الــعــ�ــســكــري عـــرب 6 جمــــالت دف
القطاع  يف  �سركة   74 مــن  لأكـــر  والــرخــيــ�ــس 

الع�سكري.
اللوج�ستية،  واخلــدمــات  النقل  وزارة  وبقيادة 
للنقل واخلدمات  الوطنية  الإ�سراتيجية  اأطلقت 
الرخ�سة  اإطـــالق  اإىل  بــالإ�ــســافــة  اللوج�ستية، 
الأوىل  احلزمة  وت�سليم  املــوحــدة،  اللوج�ستية 
رائــدة  وحملية  دولية  �سركة   32 لـ  الرخ�س  من 
وذلك لت�سريع الأعمال وتطبيق اأف�سل املمار�سات 

العاملية يف �سناعة اخلدمات اللوج�ستية.

أبوبكر الديب: نجاح رؤية 2030 رفع 
السيولة النقدية في االقتصاد السعودي 

تمكين سيدات الصناعة بالغربية
جدة- البالد

ومناطق  ال�سناعية  للمدن  ال�سعودية  الهيئة  تنظم 
"متكني  ملتقى  اخلــمــيــ�ــس،  ــيــوم  ال "مدن"،  التقنية 
بالتعاون  وذلك  الغربية،  باملنطقة  ال�سناعة"  �سيدات 
وبنك  الــ�ــســعــودي  ال�سناعية  التنمية  �ــســنــدوق  مــع 
ال�سناعية  التجارية  والغرفة  الجتماعية  التنمية 

بجدة.
املوؤ�س�سي  والت�سال  الت�سويق  اإدارة  مدير  واأو�سح 
اأن  الــكــرمي،  العبد  ق�سي  للهيئة  الر�سمي  املــتــحــدث 
امللتقى ياأتي امتدادًا ملوؤمتر "�سيدات ال�سناعة 2020" 
اململكة  يف  خمت�س  موؤمتر  اأول  "مدن"  نظمته  الــذي 

يف هذا املجال، حتت رعاية  وزير ال�سناعة والروة 
بندر  الأ�ستاذ  "مدن"  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املعدنية 
والتحديات  املعوقات  لبحث  اخلــريــف؛  اإبراهيم  بن 
واحللول التي ت�سهم يف تعزيز دور املراأة ال�سعودية 

يف التنمية ال�سناعية.
"مدن" ت�سعى لتفعيل دور املراأة يف التنمية  اأن  واأكد 
ال�سناعية، انطالقًا من اإ�سراتيجيتها لتمكني ال�سناعة 
واملــبــادرات  املحلي،  املحتوى  زيـــادة  يف  والإ�ــســهــام 
الوطنية  ال�سناعة  تطوير  برنامج  يف  اإليها  امل�سندة 
لتهيئة  تعمل  حيث  "ندلب"،  اللوج�ستية  واخلدمات 

بيئة ا�ستثمارية متكاملة اخلدمات تالئم متطلباتها.

البالد - مها العواودة 
للدرا�سات  العربي  املركز  م�ست�سار  الديب  اأبوبكر  قال 
والباحث يف العالقات الدولية والقت�ساد ال�سيا�سي: 
وترة  وت�سارع   ، ال�سعودية   2030 روؤيــة  جنــاح  اإن 
وحت�سن  القــتــ�ــســاديــة  الأنــ�ــســطــة  خمتلف  يف  العمل 
النقدية  ال�سيولة  رفع  امل�سريف  للقطاع  املالية  املالءة 
قيا�سي  مل�ستوى  ال�سعودي  الــوطــنــي  القت�ساد  يف 
جديد هذا العام، حيث قفزت منذ نهاية 2020 اإىل 16 

دي�سمرب اجلاري بنحو 143 مليار ريال. 
ووفــقــا لــبــيــانــات الــبــنــك املــركــزي الــ�ــســعــودي يف 23 
دي�سمرب اجلاري �سجلت ال�سيولة النقدية يف القت�ساد 
ال�سعودي اأعلى م�ستوى خالل 2021 يف 16 دي�سمرب 
بـ  مقارنة  ريـــال  تريليون   2.292 وبلغت  اجلـــاري، 

2.127 تريليون ريال بنهاية يناير.
اإجــمــايل  عــن  عــبــارة  النقدية  ال�سيولة  اأن  مو�سحا 
امل�سارف  خــارج  املــتــداول  النقد  جانب  اإىل  الــودائــع 

والــودائــع  الطلب  حتــت  الــودائــع  جانب  اإىل 
الزمنية والدخــاريــة، والــودائــع الأخــرى 

ال�سيولة  اأخرى،  وبعبارة  النقدية،  �سبه 
التزاماته  مقابلة  على  البنك  قــدرة  هي 
ب�سكل فوري، وذلك من خالل حتويل اأي 

اأ�سل من الأ�سول اإىل نقد �سائل 
خ�سارة  وبدون  وب�سرعة 

يف القيمة.
وتــــوقــــع اأبــــــو بــكــر 

ي�سهد  اأن  للدرا�سات  العربي  املركز  م�ست�سار  الديب، 
 2022 عــام  يف  كبرا  انتعا�سا  ال�سعودي  القت�ساد 
وبروؤية  واملالية،  القت�سادية  بال�سالحات  مدفوعا 
2030 ، م�ستفيدا من اتفاق اأوبك + لتعزيز اإنتاج النفط 
جائحة  تداعيات  وتخطيه  النفط،  اأ�سعار  وارتــفــاع 
املنطقة،  اقت�ساد يف  اأكرب  اإن معدل منو  قائال  كورونا 

رمبا يزيد عن 4 % العام املقبل.
ــادي بــاملــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــتــعــايف القــتــ�ــس اإن ال وقــــال 
تــ�ــســاعــدي مــع تــراجــع  الــ�ــســعــوديــة ي�سر يف اجتـــاه 
معدلت البطالة والت�سخم يف الن�سف الثاين من عام 

.2021
الئتماين  الت�سنيف  وكالة  تقرير  اإىل  الديب  واأ�سار   
"فيت�س"، والذي اأكد اأن احتفاظ ال�سعودية باحتياطي 
من  اأكرب  قدرا  ويوفر  لت�سنيفها  داعما  يعد  كبر  مايل 
املرونة لتي�سر احتياجات التمويل العام يف ظل عدم 
احتياطي  اململكة  وا�ستهداف  النفط  عائدات  ا�ستقرار 
ريال  مليار   350 بقيمة  املركزي  البنك  يف  مايل 
 %11 نحو  ي�سكل  مــا  وهــو   ،2022 عــام  يف 
اأن  اإىل  ، لفتا  الإجمايل  املحلي  الناجت  من 
برنامج التحول الوطني �ساهم منذ اإطالقه 
املهمة  الإجنـــازات  من  العديد  حتقيق  يف 
احلكومية   الأنظمة  تطوير  يف  واملوؤثرة 
الــتــحــول  ــع يف  ــتــو�ــس وال
الـــرقـــمـــي واحلـــلـــول 

التقنية.

 المملكة قوة اقتصادية ومنصة لوجستية عالمية
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الحقيل مفتتحا مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع": 

مليار ريال توقعات سوق التمويل العقاري 

الريا�س- البالد
 اأكـــد وزيـــر الــ�ــســوؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ــكــان  والإ�ــس
احلقيل،  عبدالله  بن  ماجد  للعقار  العامة 
قطاع  اأكــرب  ثاين  يعد  العقاري  القطاع  اأـــن 
م�ساهمًة يف الناجت املحلي، ويرتبط بنمو 
اإىل  لفتًا  اقت�سادًيا،  قطاًعا   120 من  اأكر 
خــالل  ــبــنــاء  وال الت�سييد  نــ�ــســاط  حتــقــيــق 
ارتفاعًا  اجلــاري،  العام  من  الأول  الن�سف 
فيما  املا�سي،  بالعام  مقارنة   %  14 بن�سبة 
 %  6 منــوًا  العقارية  الأن�سطة  قطاع  �سّجل 

خالل الفرة ذاتها.
اململكة  يف  الــعــقــاري  الــ�ــســوق  اأن  وك�سف 
القادمة على منو  الـ5  الأعــوام  مقبل خالل 
يف الطلب على العقود التمويلية املدعومة 
بنحو 500 األف عقد متويلي �سكني جديد، 
متويلي  عقد  مليون   1.2 يــتــجــاوز  ومبــا 
جديد بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال خالل 

ال�سنوات الـ10 املقبلة.
ومعر�س  موؤمتر  افتتاحه  خالل  ذلك  جاء   
"اآفاق وم�ستقبل القطاع العقاري" بن�سخته 
الثانية، واملقام يف قاعة املوؤمترات بجامعة 

الأمرة نورة بنت عبدالرحمن.
 واأو�سح الوزير اأن النمو ال�سنوي يف عدد 
األف   375 يتجاوز  ال�سوق  يف  الــوحــدات 
اأعــداد  �سّجلت  فيما  جديدة،  �سكنية  وحــدة 
�سمن  �سنويًا  تدخل  التي  اجلديدة  الأ�سر 
اأ�سرة  األــف   100 نحو  ال�سوق  يف  الطلب 
لفتا   ، اململكة  مناطق  جميع  يف  �سعودية 
اإىل ما حققته منظومة القطاع العقاري من 
نتائج عدة اأبرزها توفر اأكر من 40 األف 
القطاع  م�ساركة  وارتفاع  وظيفية،  فر�سة 

اخلا�س اإىل اأكر من 385 مليار ريال.

العامة  الهيئة  حمافظ  اأو�سح  جانبه،  من 
اأن  احلفظي،  علي  بن  طارق  املكلف  للعقار 
عقاري،  تفوي�س   7500 اأ�ــســدرت  الهيئة 
 ، اإلكرونية  عقارية  من�سة   14 وّرخ�ست 
ووّثقت  عقارية،  من�ساأة   1400 من  واأكــر 
عقد  مليون   2.8 اإيجار  برنامج  خالل  من 
ت�سويق  عقد   1000 مــن  اأكـــر  و  ــجــار،  اإي
وتدريب اأكر من 60 األف متدرب من خالل 
 1700 �سمن  ال�سعودي  الــعــقــاري  املعهد 
يف  ال�ستثمار  تّعزيز  يف  اأ�سهمت  دورة 

راأ�س املال الب�سري.

 آفاق ومستقبل القطاع

14 % نمو التشييد والبناء

6 % نمو القطاع العقاري

 1.2 مليون عقد تمويلي

 375 ألف وحدة بالسوق

 2.8 مليون عقد إيجار
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ارتفاع األصول االحتياطية السعودية بالخارج
الريا�س - البالد

بن�سبة  اخلــارج  يف  لل�سعودية  الحتياطية  الأ�سول  ارتفعت 
1.63 % خالل �سهر نوفمرب املا�سي، اإىل )464.4 مليار دولر(، 
من  املماثل  ال�سهر  يف  دولر(،  مليار   456.96( بنحو  مقارنة 
2020، وفقًا لتحليل لبيانات البنك املركزي ال�سعودي "�ساما".
وعلى اأ�سا�س �سهري، ارتفعت الحتياطيات باخلارج بن�سبة 3 
%، بنهاية نوفمرب املا�سي، مقارنة بنحو 1.69 )450.8 مليار 

دولر( قيمتها بنهاية اأكتوبر 2021.
ال�ستثمارات  زيادة  بف�سل  الحتياطية  الأ�سول  ارتفاع  وجاء 
من  الأكــرب  الن�سيب  �ساحبة  اخلــارج  يف  املالية  الأوراق  يف 
مليار   298.4( لت�سجل   ،%  64.26 بن�سبة  الأ�ــســول  اإجمايل 
ريــال  تريليون   1.09 مقابل  املــا�ــســي،  نوفمرب  يف  دولر(، 

)291.6 مليار دولر( يف ال�سهر املماثل من 2020.
وي�سمل اإجمايل الأ�سول الحتياطية، الذهب، وحقوق ال�سحب 

والنقد  الـــدويل،  النقد  �سندوق  لــدى  والحتياطي  اخلا�سة، 
يف  ال�ستثمارات  اإىل  اإ�سافة  اخلــارج،  يف  والودائع  الأجنبي 

اأوراق مالية يف اخلارج.
الأجنبي  النقد  تراجع  الحتياطية رغم  الأ�سول  ارتفاع  وجاء 
اإىل  املا�سي،  نوفمرب  يف   %8.6 بن�سبة  اخلــارج  يف  والودائع 
)140 مليار دولر(، مقابل )153.29 مليار دولر( يف نوفمرب 

.2020
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عدن - البالد
�ــســنــت طـــائـــرات حتــالــف دعـــم الــ�ــســرعــيــة يف الــيــمــن اأمــ�ــس 
 19 الــلــواء  مع�سكر  على  مكثفة  جوية  غــارات  )الأربــعــاء(، 
يف  وجــرحــى  قتلى  �سقوط  اإىل  اأدى  مــا  للحوثيني،  التابع 
�سفوف امليلي�سيا، بينما اأكد م�سدر اأن غارة جوية ا�ستهدفت 
العليا ببيحان، والذي ي�سيطر  املع�سكر الواقع داخل مدينة 
من  تت�ساعد  الــدخــان  اأعــمــدة  و�سوهدت  احلــوثــيــون،  عليه 
التحالف  نفذهما  �سربتني  بعد  ــك  وذل ال�ستهداف،  موقع 
قتلى  ت�سبب يف وقوع  ما  �ساعة  قبل 48  ذاته  املع�سكر  على 

وجرحى يف �سفوف امليلي�سيا الإرهابية.
للميلي�سيا  ع�سكرية  اآلــيــات  الــتــحــالــف  مــقــاتــات  ودمــــرت 
ــحــت مــ�ــســادر  النــقــابــيــة يف جــبــهــة بــيــحــان، حــيــث اأو�ــس
اإىل  ثقيلة  اأ�سلحة  حتمل  كانت  املدمرة  الآليات  اأن  ع�سكرية 
جانب كميات من الذخائر، فيما ت�ستمر املعارك يف حمافظة 
يف  احلوثي.  وميلي�سيا  اليمني  اجلي�س  قــوات  بني  �سبوة 
جبهات  اإىل  امل�سرتكة  الــقــوات  من  تعزيزات  و�سلت  وقــت 
احلوثيني،  �سيطرة  حتت  الواقعة  املديريات  لتحرير  �سبوة 
واندلعت معارك عنيفة بني قوات اجلي�س اليمني وامليلي�سيا 
اإ�سابة  اإىل  اأدى  مــا  للمحافظة،  احلــدوديــة  الأطـــراف  على 

الع�سرات من احلوثيني.
وقت  يف  املــلــك،  عبد  معني  اليمني،  الــــوزراء  رئي�س  واأكـــد 
يعد  احلوثيني  بقرار  الله  وحــزب  طهران  حتكم  اأن  �سابق، 
تاأكيدا لنف�س نهج املمار�سات الإجرامية لتدمري الوطن خدمة 

للم�سروع الإيراين التخريبي يف املنطقة.
دعم  حتالف  ك�سفه  "ما  "تويرت"  على  تغريدة  عرب  وقــال 

بقرار  الله  وحــزب  طــهــران  حتكم  عــن  مــوؤخــرا،  ال�سرعية 
عنه  يتحدثون  اليمنيون  ظل  الــذي  الأمــر  هو  احلوثيني، 
هو  والــ�ــســورة  بال�سوت  توثيقه  مت  ومــا  �سنني،  طـــوال 

لتدمري  امل�ستمرة  الإجرامية  املمار�سات  نهج  لنف�س  تاأكيد 
املنطقة"،  التخريبي يف  الإيراين  للم�سروع  الوطن خدمة 
م�سيفا: "يجب اأن نعي جميعا اأنه دون اإنهاء اآثار النقاب 

�ستظل  الــدولــة،  ا�ستعادة  وا�ستكمال  احلوثي  والإجـــرام 
البلد اإن�سانا واأر�سا واقت�سادا يف دائرة اخلطر والتهديد.. 
الذي  امل�سوؤول، عن احلرب والدمار  العدو  احلوثيون هم 

طال احلياة والعمران".
اأي  تتلَق  مل  اأنــهــا  املــتــحــدة  الأمم  اأفــــادت  ثــانــيــة،  جهة  مــن 
احلوثي  ميلي�سيا  لدى  املحتجزين  موظفيها  عن  معلومات 

يف العا�سمة اليمنية �سنعاء، منذ نوفمرب املا�سي.
اأزولي  اأودوري  اليوني�سكو  ملــديــرة  م�سرتك  بيان  واأكـــد 
الإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املتحدة  الأمم  مفو�سة  ومديرة 
ميثيل با�سليت، اأن املوظفني ل يزالن رهن الحتجاز، م�سيفًا 
اأن "الأمم املتحدة مل تتلق اأي معلومات حول التهم املوجهة 
لهما اأو املربر القانوين لحتجازهما، اأو حتى معلومات عن 
و�سعهما احلايل، على الرغم من التاأكيدات ال�سابقة من ِقبل 
احلوثيني بالإفراج الفوري عنهما"، م�سددا على اأن ميلي�سيا 
احلوثي توا�سل احتجازهما منذ نوفمرب املا�سي على الرغم 
عن  معربا  عنهما،  الفوري  بالإفراج  ال�سابقة  التاأكيدات  من 

القلق العميق ب�ساأن و�سع املوظفني املحتجزين.
واليوني�سكو  الإن�سان  حقوق  مفو�سية  دعت  بدورها، 
املوظفني  عــن  الــفــوري  ـــراج  الإف "اإىل  احلــوثــي  جماعة 
املتحدة  لــاأمم  العام  الأمــني  وكــان  تاأخري".  اأدنــى  دون 
اإزاء  العميق  قلقه  عــن  اأعـــرب  غــوتــرييــ�ــس،  اأنــطــونــيــو 
اعتقال واحتجاز اثنني من موظفي املنظمة الدولية من 
قبل ميلي�سيات احلوثي، يف العا�سمة اليمنية �سنعاء، 

اخلا�سعة ل�سيطرتها.
يف  دوجــاريــك،  �ستيفان  العام،  الأمــني  با�سم  املتحدث  وقــال 
بيان، اإن املوظفنينْ الأمميني يحتجزان دون اأي مربر اأو تهمة، 
"ُمنعا من الت�سال بعائلتيهما ومكاتبهما"، وا�سفًا ذلك  وقد 

باأنه انتهاك لمتيازات وح�سانات الأمم املتحدة.

بغداد - البالد
ت�سكيل  اأجـــل  مــن  لــلــربملــان  الأوىل  اجلل�سة  انــعــقــاد  الــعــراقــيــون  ينتظر 
النيابية،  النتخابات  لنتائج  الحتادية  املحكمة  تثبيت  عقب  احلكومة، 
بينما تتجه الأنظار اإىل التيار ال�سدري بزعامة مقتدى ال�سدر بعد اأن حاز 
على 73 مقعدا، م�سكا بذلك الكتلة الأكرب حتت قبة الربملان على الرغم من 
الأ�سبق  الوزراء  الفتح ورئي�س  ي�سمل حتالف  الذي  التن�سيقي  الإطار  اأن 

نوري املالكي وغريهما يزعم اأنه ميتلك تلك الكتلة.
و�سدد مقتدى ال�سدر اأكرث من مرة على اأنه يتم�سك بت�سكيل حكومة اأغلبية 
وطنية، فيما اأفادت بع�س املعلومات اأنه قد ي�ستبعد كتلة املالكي، الذي ل 
�سالح،  برهم  اجلمهورية  رئي�س  على  يتعني  فيما  قوية،  عاقة  به  تربطه 
دعوة الربملان اجلديد لانعقاد يف غ�سون 15 يوما، وذلك مبوجب البنود 

التي ن�س عليها الد�ستور.
ويتعني على الفائزين يف النتخابات النيابية ت�سكيل حكومة جديدة خلفا 
اأن  اإل  الأكــرب،  الكتلة  ذلك عرب  يتم  ما  الكاظمي، وغالبا  حلكومة م�سطفى 
العملية ل تخلو من تعقيدات، حيث ل يتمكن عادة تيار واحد يف الباد من 
ال�ستحواذ على ال�سلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة اإىل حماولة تقا�سم 

ال�سلطة مع غريه من التيارات والف�سائل.
واجتماعاته،  حراكه  الأكرب  الكتلة  �ساحب  ب�سفته  ال�سدري  التيار  وبداأ 
اخلارجية،  التدخات  عن  مبعزل  اأغلبية  حكومة  ت�سكيل  مبطلبه  متم�سكا 
هادي  برئا�سة  التن�سيقي  الإطـــار  من  وفــد  الأربــعــاء  اأم�س  زار  وقــت  يف 
الجتماع  اإن  م�سادر  وقالت  النجف.  يف  ال�سدر  مقتدى  منزل  العامري، 
اأفادت باأن  اأو تفا�سيل، لكن معلومات  اأي نتائج  انتهى بدون الإعان عن 
عن  املالكي  نوري  الأ�سبق  الــوزراء  رئي�س  اإبعاد  ا�سرتط  ال�سدري  التيار 
احلكومة املقبلة، غري اأن ال�سدر عاد واأكد يف تغريدة على "تويرت"، بعيد 
"حكومة  قائا:  الوطنية،  الأغلبية  بحكومة  مت�سكه  الجتماع،  انتهاء 
اأغلبية وطنية، ل �سرقية ول غربية"، يف اإ�سارة اإىل ت�سكيل احلكومة من 
قبل الأغلبية الفائزة بالنتخابات النيابية دون تدخل من الدول اخلارجية.
والإطار التن�سيقي هو جمموعة من القوى ال�سيا�سية ال�سيعية التي تعمل 
�سمن منظومة واحدة ت�سمل جميع الأجنحة ال�سيا�سية للف�سائل امل�سلحة، 

بالإ�سافة اإىل القوى ال�سيا�سية املعتدلة املتمثلة بتيار احلكمة بزعامة عمار 
العبادي،  الأ�سبق حيدر  الوزراء  الن�سر بزعامة رئي�س  احلكيم، وائتاف 

ي�ساف اإليها قادة ف�سائل م�سلحة ووزراء �سابقون وقادة كتل �سيا�سية.
اإعان  بعد  وا�سح  ب�سكل  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  برز  الإطــار  ا�سم  وكان 
من  كبري  عدد  خ�سارة  عقب  املبكرة،  اأكتوبر  لنتخابات  الأولية  النتائج 
املقاعد ل�سالح امل�ستقلني والكتلة ال�سدرية، الأمر الذي دفع تلك املجموعة 
مفو�سية  على  لل�سغط  اخلــ�ــســراء  املنطقة  اإىل  اأنــ�ــســارهــا  اإنــــزال  اإىل 

املحكمة  رف�سته  ما  وهو  اإلغائها،  اأو  النتائج  تغيري  اأجل  من  النتخابات 
معتمدة نتائج النتخابات.

اإىل ذلك، اأعلن رئي�س الوزراء العراقي، م�سطفى الكاظمي، اأم�س، نهاية 
وقــال:  الــعــراق.  يف  "داع�س"  ملكافحة  الــدويل  للتحالف  القتالية  املهام 
ا�ستكمال  ومت  انتهت  داع�س  ملكافحة  الدويل  للتحالف  القتالية  "املهام 
قواتنا  "نوؤكد جاهزية  الباد". وتابع  قواته ومعداته خارج  خروج كل 

للدفاع عن �سعبنا".

بروك�صل - البالد
رف�س الحتاد الأوروبي، مطالب رو�سيا ب�ساأن اأزمتها 
ال�سيا�سة اخلارجية  اإذ و�سف م�سوؤول  اأوكرانيا،  مع 
بالحتاد الأوروبي، جوزيف بوريل، مطالب رو�سيا 
ب�سمانات اأمنية، ووقف تو�سع حلف الناتو والحتاد 
"اأجندة  اأنها  الأوروبي �سرقا، بـغري املقبولة، معتربا 

رو�سية بحتة ب�سروط مرفو�سة متاما".
املطالبة  "اإن   :"Welt" ل�سحيفة  وفقا  بوريل  وقال 
الأوروبـــي  الحتــاد  تو�سع  واإنــهــاء  اأمنية  ب�سمانات 
والناتو �سرقا هي اأجندة رو�سية بحتة ب�سروط غري 
مقبولة على الإطاق، خا�سة فيما يتعلق باأوكرانيا"، 
مكتوبة  بطريقة  اأجندتها  "قدمت  مو�سكو  اأن  موؤكدًا 
للمرة الأوىل"، م�سريا اأن املفاو�سات يجب األ تتعلق 
فقط باأوكرانيا وتو�سع الناتو باجتاه ال�سرق، ولكن 
اتفاق  اعتماد  منذ  املعاهدة  انتهاكات  "جميع  اأي�سا 

هل�سنكي النهائي يف عام 1975".
التطورات  من  العديد  مع  نختلف  "نحن  واأ�ــســاف: 
بع�س  مع  وكذلك  الرو�سية،  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف 

الأحداث التي تعتربها مو�سكو �سوؤونا داخلية".

الــتــفــاو�ــس  يف  بـ"الرغبة  مــو�ــســكــو  بـــوريـــل  ــم  ــه ات
الحتــاد  م�ساركة  دون  اأوروبــــي  اأمــنــي  هيكل  على 
الهيكل  ب�ساأن  املفاو�سات  اأن  معتربا  الأوروبي"، 

الأمــنــي   الأوروبـــــي والــ�ــســمــانــات الأمــنــيــة "ق�سية 
وتــابــع:  فقط".  ورو�ــســيــا  املتحدة  ــوليــات  ال تهم  ل 
هذه  يف  حا�سرا  الأوروبي  الحتاد  يكون  اأن  "يجب 

املفاو�سات، فهذه املفاو�سات لن تكون منطقية اإل اإذا 
الأوروبي  الحتاد  مع  الوثيق  بالتن�سيق  تنفيذها  مت 

ومب�ساركته".
املا�سية بني  الأ�ــســهــر  خــال  اخلــافــات  وتــ�ــســاعــدت 
الناتو  اإىل  اإ�ــســافــة  الأوروبـــــي،  والحتــــاد  مو�سكو 
كييف، ودعمه  اإىل جانب  اأعلن �سراحة وقوفه  الذي 
املتحدة  الوليات  عمدت  فيما  ع�سويته،  اإىل  �سمها 
لغزو  بالتح�سري  الــرو�ــس  اتهام  اإىل  ــيــون  والأوروب
الق�سية  اأن  اإل  ـــرارًا،  م مو�سكو  نفته  مــا  اأوكــرانــيــا، 
اإىل  بالن�سبة  حــ�ــســا�ــســة  كــانــت  لــطــاملــا  الأوكـــرانـــيـــة 
من  امتعا�سه  اأبدى  املا�سية  الفرتة  الكرملني، فخال 
انتقد  كما  قرب احلــدود،  كييف طائرات م�سرية  ن�سر 

مرارا حماولتها الن�سمام اإىل حلف الأطل�سي. 
الوفاء  عدم  الغربيني  على  الرو�سي  الرئي�س  وياأخذ 
بوعد قطعوه يف نهاية احلرب الباردة بعدم تو�سيع 
احللف �سرقًا، باملقابل ل يزال "جرح القرم" حمفورا 
يف  �سعبية  انتفا�سة  اأطاحت  اأن  بعد  كييف،  قلب  يف 
 .2014 عام  مو�سكو  من  املدعوم  بالنظام  اأوكرانيا 

لتعمد رو�سيا اإثر ذلك اإىل �سم �سبه جزيرة القرم.

مليشيا الحوثي تنزف في شبوة

العراق.. انطالق مسار تشكيل الحكومة

أوروبا ترفض مطالب روسيا بشأن األزمة األوكرانية

»التحالف« يقصف معسكرها ويدمر آلياتها

تونس.. التحقيق في الكاظمي يؤكد انتهاء مهمة التحالف.. والصدر يتمسك بحكومة أغلبية
وفاة الرئيس السابق

ليبيا.. جهود دولية لدعم 
العملية الديمقراطية

تون�س - البالد
قرر الق�ساء التون�سي ر�سميا، فتح حتقيق يف وفاة رئي�س اجلمهورية 
الفرتة  يف  احلديث  جتــدد  اأن  بعد  ال�سب�سي،  قايد  الباجي  الأ�سبق 
الأخرية حول وفاته م�سموما، وذلك بعد مرور حوايل العام والن�سف 
من  ر�سميا  ليلى جفال،  التون�سية،  العدل  على رحيله.وطلبت وزيرة 
طبقا  اأمرها   جاء  اإذ  تون�س،  يف  ال�ستئناف  مبحكمة  العام  الوكيل 
لأحكام الف�سل 23 من جملة الإجــراءات اجلزائية للوكيل العام لدى 
حمكمة ال�ستئناف بفتح حتقيق يف ماب�سات وفاة رئي�س اجلمهورية 

واإجراء الأبحاث اجلزائية الازمة �سد كل من �سيك�سف عنه البحث.
تلك  حول  تلفزيونية  لقاءات  خال  موؤخرا  اأثري  بعدما  القرار  وياأتى 

الوفاة، واحتمال اأن يكون ال�سب�سي قد تعر�س للت�سميم.
وتويف الباجي قايد ال�سب�سي عن عمر يناهز الـ92 عاًما يف 25 يوليو 
2019، بعد اأن نقل اإىل امل�ست�سفى الع�سكري اإثر وعكة �سحية طارئة، 
والده  اأن  اإىل  تلفزيونية  لقاءات  خال  لحقا  حافظ  جنله  اأملــح  فيما 
تعر�س لوعكة ناجتة عن ت�سمم غذائي. وقد اأعيد طرح تلك الفر�سية 
وفتح  للتحرك،  العدل  وزارة  دفع  ما  التون�سي،  ال�سارع  يف  موؤخرا 

حتقيق للو�سول اإىل احلقيقة.

طرابل�س - البالد
اأكد مر�سح انتخابات الرئا�سة الليبية، فتحي با�ساغا، اأم�س )الأربعاء(، 
تطورات  نورلند  ريت�سارد  ليبيا  لدى  الأمريكي  ال�سفري  مع  بحث  اإنه 
العملية  لدعم  الدولية  اجلــهــود  تن�سيق  و�ــســرورة  ال�سيا�سي  امل�سهد 
املعنية  املوؤ�س�سات  اتــخــاذ  اأهمية  على  "اأكدنا  وقـــال:  الدميقراطية. 
موعد  وحتديد  منا�سبة  بيئة  لتوفري  ال�سبل  كافة  النتخابية  بالعملية 
لإجراء انتخابات رئا�سية وبرملانية؛ ليتمكن الليبيون من اختيار قادة 
املرحلة املقبلة". جاء ذلك، بالتزامن مع تعليق الربملان الليبي جل�ساته 
التي  القرتاحات  اأي من  على  اقــرتاع  اإجــراء  دون  املقبل  الأ�سبوع  اإىل 
مقررا  كان  التي  النتخابات  تاأجيل  تداعيات  ملعاجلة  الثنني  ُطرحت 

اإجراوؤها يف الأ�سبوع املا�سي.
تعتزم  اإنها  بيان،  يف  الطريق،  بخارطة  املكلفة  الربملانية  اللجنة  وقالت 
وا�ستعادة  امل�ساركة  قاعدة  لتو�سيع  الليبية  الأطراف  كافة  مع  التوا�سل 
الق�سية الليبية من خال اإيجاد احللول الليبية للو�سول اإىل النتخابات 
املتعاقبة. وقالت  النتقالية  املراحل  الرئا�سية والربملانية واخلروج من 
خافات  ب�سبب  جاء،  اآخر،  اأ�سبوعا  اجلل�سة  تاأجيل  اإن  برملانية  م�سادر 
اجلديدة  الرزنامة  بخ�سو�س  الــنــواب،  بني  الآراء  يف  وتباين  كبرية 
يطالب  مــن  بــني  احلــالــيــة،  التنفيذية  ال�سلطة  ومــ�ــســري  لــانــتــخــابــات 
الرئا�سي  للمجل�س  التمديد  مــع  اأ�سهر   6 اجلــديــد  املــوعــد  يتجاوز  ــاأل  ب
واحلكومة، ومن ينادي باعتماد خارطة طريق طويلة املدى يتم خالها 
اأخرى جديدة تتوىل الإعداد والإ�سراف  اإقالة ال�سلطة احلالية وت�سكيل 
على تنظيم النتخابات بعد حتقيق توافق بني خمتلف الأطراف الفاعلة 
ب�سرورة  الدويل  املجتمع  يتم�سك  ذلك،  اإىل  النتخابية.  القوانني  حول 
�سددت  فقد  ماأزقها،  من  بالباد  اخلــروج  اأجــل  من  النتخابات  اإجـــراء 
الدفع  على  الرتكيز  هي  الأولوية  اأن  على  ليبيا،  يف  املتحدة  الأمم  بعثة 
خال  زينينغا،  رايــزدن  البعثة  رئي�س  نائب  ودعــا  النتخابات.  لإجــراء 
لإجراء  واقعي  موعد  لتحديد  معيتيق،  اأحمد  الرئا�سي  املر�سح  مع  لقاء 
احلــوار،  وتو�سيع  امل�ساحلة  ملف  على  بالرتكيز  مطالبًا  النتخابات، 
واأي�سًا حتقيق ت�سوية �سيا�سية، كما قالت مبعوثة الأمم املتحدة اخلا�سة 
�ستيفاين وليامز لرويرتز، الثنني، اإن الرتكيز الرئي�سي يجب اأن يكون 

على امل�سي قدما يف النتخابات التي يريد اأغلبية الليبيني اإجراءها.
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أمانة الشرقية تحصل على 
شهادة األيزو  في إدارة الحدائق 

أمانة جدة تشارك في تمرين خطة الكوارث البحرية

"الحياة الفطرية" تدرّب منسوبي المحميات 

 دعوا إلى ضرورة الكشف عند بوادر المرض ..  مختصون لـ              :

أعراض أوميكرون تشابه النزالت ..  وصداع المتحور أسرع 

مجموعة العبير تشارك في التوعية بمرض السكري

الذاتي  الت�سخي�س  اأن  الكندية  لذلك، تعترب اخلبرية 
بفريو�س  كنت م�سابا  اإذا  ملعرفة  لي�س خيارا �سائبا 
كورونا، فالأف�سل هو معرفة ذلك عن طريق الفح�س 

لتحديد ما اإذا كنت م�سابا مبتحور "اأوميكرون".
الربد  نزلت  اإىل  "اأوميكرون" اأقرب  متحور  ويبدو 
هي  والأعــرا�ــس  عليه،  طــراأت  التي  الطفرات  ب�سبب 
�سيالن الأنف وال�سداع والإعياء، �سواء اأكان خفيفا 

اأو �سديدا، بالإ�سافة اإىل العط�س والتهاب احللق.
الرتكيبات  اأن  مــوؤخــرا  نــ�ــســرت   درا�ــســة  ووجــــدت 
اجلينية لـ"اأوميكرون" و نزلت الربد مت�سابهة، مما 
الأعرا�س  اأن  اإل  اأي�سا،  مت�سابهة  الأعــرا�ــس  يجعل 
الــ�ــســداع  هــي  عنها  الــبــحــث  يــجــب  الــتــي  الرئي�سية 

والتعب وفقا للخرباء.
الأورام  عــلــم  ــاذ  ــت ــس الــفــريو�ــســات واأ� عـــامل  ــقــول  وي
ل�سحيفة  يونغ،  لوران�س  الربوفي�سور  اجلزيئي، 
مع  تداخال  هناك  اأن  "يبدو  الربيطانية:  "ال�سن" 
امل�سابني  ربــع  بــاأن  تقديرات  الــربد وهناك  اأعــرا�ــس 

بنزلت الربد م�سابون بالفعل بكوفيد-19".
اأن ظهور  "اإنها متداخلة بالفعل، ولكن يبدو  وتابع: 
الربد يكون اأكرث تدريجيا. لكن مع اأوميكرون ي�ساب 
كانوا م�سابني  اإذا  ب�سرعة  والتعب  بال�سداع  النا�س 
بكوفيد-19. يف حني اأن نزلة الربد تتطور على مدى 

ب�سعة اأيام".
 مـــن جــهــتــه اأو�ــــســــح الـــدكـــتـــور ا�ــســمــاعــيــل حممد 
الــرتكــ�ــســتــاين ا�ــســتــ�ــســاري الـــعـــدوى واملــنــاعــة يف 
معروف  املنور  ياملدينة  الطبي  التاأهيل  م�ست�سفى 
ــان الأمـــرا�ـــس املــعــديــة ان  ـــدي املــخــتــ�ــســني يف �ــس ل
بعدوى  ا�سيب  من  لكل  مت�سابهة  تكون  الأعــرا�ــس 
الكونية  اجلــائــحــة  وعـــدوي  املو�سمية  النــفــلــونــزا 
املــعــروفــة بــكــورونــا وخــا�ــســة يف بــدايــة الــعــدوى، 
احللق،  الــتــهــاب  يف  متمثلة  تــكــون  الأعـــرا�ـــس  تلك 
ت�ستمر  ارتفاع درجة احلــرارة والإرهــاق اجل�سدي. 
بالنفلونزا  امل�ساب  ال�سخ�س  لــدي  الأعــرا�ــس  تلك 
فيتامني  تناول  ومع  ثالث  اإىل  يومني  ملدة  املو�سمية 
�سي والتزام الراحة التامة تذهب تلك الأعرا�س. يف 
تتطور  كورونا،  بعدوى  امل�ساب  ال�سخ�س  املقابل، 

ارتفاع  مع  التنف�س  يف  �سعوبة  ايل  الأعــرا�ــس  تلك 
درجة احلرارة والتي ت�ستدعي بعد ذلك الذهاب اإىل 
�سعب  املخت�سني.  من  القريبة  للمتابعة  امل�ست�سفى 
جدا على اي �سخ�س ان يفرق بني اعرا�س ال�سابتني 
من  كــان  عليه،  بناء  خمت�س،  طبيب  كــان  وان  حتى 
الذهاب  الأعرا�س  تلك  مثل  ظهور  وعند  ال�سروري 
مبا�سرة ودون تاأخري ايل اإجراء فح�س كورونا وذلك 
لتحديد نوع ال�سابه وللتمكن مبا�سرة من حد انتقال 

العدوى ايل الآخرين ايل جانب 
ويف  ـــالزم  ال الــعــالج  تــقــدمي  يف  املخت�سني  متابعة 

الوقت املبكر.
عــدوى  ملــنــع  املختلفة  الــلــقــاحــات  ا�ستطاعت  نــعــم، 
الإ�سابة بفريو�س كورونا من تقليل خطورة الإ�سابة 
الأعرا�س  من  التقليل  يف  وذلــك  اجلائحة  بفريو�س 
امل�ست�سفى.  اإىل  الذهاب  اإىل  احلاجة  عدم  وبالتايل 
يف  ن�سرت  التي  والأبــحــاث  املعلومات  على  وبــنــاء 
�سان هاتني ال�سابتني )النفلونزا املو�سمية وعدوي 
اإ�سابة  كل  تخ�س  التي  اللقاحات  توفرت  كورونا( 
والتي باإمكانها من احلد من ن�ساط الفريو�س )اأي من 
النوعني( وبالتايل كان من ال�سروري اخذ اللقاحات 

يخ�س  ما  او  النفلونزا  لعدوي  بالن�سبة  املو�سمية 
عدوي كورونا.

على  ح�سابها  عرب  الطبية"،  "فهد  قالت  جهتها  من   
فريو�سية  عــدوى  هي  الــربد  نــزلت  اإن  "تويرت"، 
ت�سيب الأنف واحللق، ويتعافى منها امل�ساب خالل 
اأ�سبوع اإىل اأ�سبوعني، م�سرية اإىل اأنها قد تت�سابه مع 
اأكرث  اأنها  يف  تختلف  لكن  الأعرا�س،  يف  الأنفلونزا 
الأنــف  غــري  اجل�سم  يف  اأجـــزاء  ت�سيب  حيث  حــدة؛ 

واحلنجرة.
نزلة  اأعرا�س  وتتمثل 

يف:  ــــــــــــــربد  ال
"ان�سداد 

اأو �سيالن الأنف، والتهاب احللق، وال�سداع، واآلم 
الع�سالت، وال�سعال والعطا�س، وحمى خفيفة".

�سديدة،  اأعــرا�ــس   3 مــن  الطبية"،  "فهد  وحـــذرت 
نا�سحة ب�سرورة مراجعة الطبيب يف حال ال�سعور 
بها وهي: "ارتفاع درجة احلرارة لأكرث من 38 درجة 

مئوية، وحمى م�ستمرة، و�سيق يف التنف�س".
على  يجب  اأ�سرع،  ب�سكل  التح�سن  يف  وللم�ساعدة 
الكايف،  "النوم  وهــي:  تعليمات   3 اتباع  املري�س 
ال�سوائل،  �ــســرب  مــن  والإكــثــار 
والـــــغـــــرغـــــرة بـــاملـــاء 

الدافئ".

البالد ـ  عبد الهادي املالكي  يا�سر بن يو�سف ـ ـ مرعي ع�سريي  
اأوميكرون متو�سطة، ويتم عالجها بالأدوية العادية التي  ت�ساعد على تخفيف الأعرا�ض مع  اأن الإ�سابات مبتحور  يرى الأطباء والأخ�سائيون 
بع�ض م�سكنات الأمل. لفتني اإىل اأن هناك ت�سابها كبريا بني املتحور اوميكرون ونزلت الربد املو�سمية وداعني يف الوقت نف�سه اإىل �سرورة التباعد 
ال�سهل متييز  اإنه لي�ض من  اأو�سح  وا�ستخدام الكمامة وتنفيذ الربتوكولت ال�سحية.   الدكتور  ح�سام مريح  اخ�سائي الطفال باملدينة املنورة 
اأعرا�ض "اأوميكرون" عن نزلت الربد، لكن اإذا كانت لديك اأعرا�ض نزلة برد خفيفة اأو �سديدة، فمن املحتمل جدا اأنك م�ساب بالفريو�ض". واأ�ساف 

اأن العار�ض الوحيد ملر�ض "كوفيد-19" الذي ل يظهر يف نزلت الربد هو فقدان حا�سة ال�سم، لكنها لي�ست اأداة مفيدة للتمييز بني الأمرين.

الدمام ـ حمود الزهراين 
�سهادة  على  ال�سرقية  املنطقة  اأمانة  ح�سلت 
لإدارة  ال�سالمة  يف  املهني  لالمتثال  الأيــزو 
البيئة )2018-45001(.  احلدائق وعمارة 
واأ�ساد الأمني املهند�س فهد بن حممد اجلبري 
باجلهود التي تبذلها اإدارة احلدائق وعمارة 
ال�سالمة  حــمــايــة  اأن  اإىل  مــ�ــســريًا  الــبــيــئــة، 
والــ�ــســحــة املــهــنــيــة واملــحــافــظــة عــلــيــهــا يف 
اأجل  من  ومهم  اأ�سا�سي  مطلب  العمل  موقع 
اإجراءات العمل املحفزة واملنتجة للموظفني 
كافة. وقال: اإن ح�سول الأمانة على �سهادة 
ل�سجل  ي�ساف  جــديــًدا  اإجنـــاًزا  يعد  الأيـــزو 
ال�سالمة،  يف  املهني  المــتــثــال  يف  الأمــانــة 
يف  الزراعة  اأعمال  تكثيف  �سرورة  موؤكدًا 
وتزيني  لتلوين  خطة  ت�سمني  مع  املنطقة، 
�سهر  كل  وتخ�سي�س  بالأ�سجار  ال�سوارع 
يف  الأمــانــة  بطموح  منوًها  معينة،  بــاألــوان 

زراعة اأكرث من 1000 �سجرة يف اليوم.
خالل  املنطقة  اأمــانــة  نفذت  اأخــرى  جهة  من 
رقابية  جولة   3945 املا�سية  الثالثة  الأيــام 
ومنافذ  التجارية  واملــراكــز  الأ�ــســواق  يف 
البيع باملنطقة، نتج عنها ر�سد 248 خمالفة، 
فيما تلقى مركز 940 بالأمانة 40 بالًغا عن 
الحــرتازيــة  لــالإجــراءات  املخالفة  املن�ساآت 
املــرتــبــطــة بــفــريو�ــس كـــورونـــا والأنــظــمــة 
اجلولت  ا�ستمرار  الأمانة  واأكدت  البلدية. 
ــة لــلــتــثــبــت مـــن تــطــبــيــق الــتــدابــري  ــي ــاب ــرق ال
للمن�ساآت  ال�سحية والإجراءات الحرتازية 
و�سالت  واملــراكــز،  والأ�ــســواق  التجارية، 
ـــرتاحـــات،  ـــس ــات وال� ــب ــس ــا� ــن ـــــــراح وامل الأف
مــبــادرة  وتفعيل  ال�ــســرتاطــات،  وتطبيق 
الــتــعــاون  اإىل  اجلــمــيــع  داعــيــة  "ممتثل"، 
والإبالغ عن اأي مالحظات اأو خمالفات عرب 

مركز البالغات "940".

البالد- يا�سر بن يو�سف
التمرين  تنفيذ  يف  جـــدة  حمــافــظــة  ــة  ــان اأم �ــســاركــت 
البحرية  الكوارث  ملواجهة  الوطنية  للخطة  العملي 
مبياه اململكة العربية ال�سعودية »بحث واإنقاذ 43«، 
يف البحر الإقليمي للمملكة املقابلة مل�سوؤوليات قطاع 
املكرمة،  رابغ مبنطقة مكة  حر�س احلدود مبحافظة 
املحافظات  لبلديات  الأمـــني  وكــيــل  بح�سور  وذلـــك 

الأ�ستاذ حممد بن ح�سن الزهراين.
وفق  لها  امل�سندة  واملــهــام  الأدوار  الأمــانــة  ونــفــذت 
مبياه  البحرية  الــكــوارث  ملواجهة  الوطنية  اخلطة 
ل�سحايا  رمزيات  بنقل  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
�سيناريو مترين الكارثة من نقطة الإخالء يف موقع 
توفري  اإىل  بالإ�سافة  حفظها،  اأمــاكــن  اإىل  التمرين 
العمالة الالزمة مبواقع الإيواء التي يجري حتديدها 

للمحافظة على النظافة العامة باملوقع.
ووجه رئي�س بلدية حمافظة رابغ م. �سعيد بن عطية 

الغامدي بتكثيف عمليات النظافة العامة يف املنطقة 
ومنطقة  العام  رابــغ  مب�ست�سفى  املحيطة  اخلارجية 
امليدانية  الأعــمــال  دعــم  وكذلك  امليدانية،  العمليات 

للتمرين باملعدات و الآليات الالزمة.
املحافظات  لبلديات  الأمـــني  وكــيــل  ــدم  ق جانبه  مــن 
التمرين  يف  امل�سارك  العمل  لفريق  وتقديره  �سكره 
بلديات  بـــوكـــالت  ـــة،  الأمـــان قــطــاعــات  خمتلف  مــن 
وبلدية  املجتمع،  وخدمة  واخلــدمــات،  املحافظات، 
التمرين،  لأعمال  دعمهم  نظري  وذلك  رابــغ،  حمافظة 

وفق املهام املنوطة بهم.

جدة - البالد
انت�سارًا، حيث ي�سيب حوايل  الأمرا�س  اأكرث  اأحد  ال�سكري  مر�س 
اإىل  التقديرات  وت�سري  العامل.  حول  تقريًبا  �سخ�س  مليار  ن�سف 
حدوث اأكرث من مليون حالة وفاة �سنويًا يت�سبب بها ال�سكري ب�سكل 
مبا�سر، وهي حالة ميكن الوقاية منها يف الأغلب، حيث اأن اجل�سم 
يكون غري قادر على اإنتاج ما يكفي من هرمون الأن�سولني ال�سروري 

لتنظيم م�ستويات ال�سكر يف الدم.
وتقدم جمموعة العبري الطبية، مبقرها يف ال�سعودية، دورًا فعاًل يف 
�سهر نوفمرب من كل عام لدعم التوعية مبر�س ال�سكري، باعتبارها 
يف  قيا�سي  رقم  حطمت  كما  عاملًيا،  رائد  طبية  رعاية  خدمات  مقدم 
ت�سمنت  ب�سرية  ف�سيف�ساء  باأكرب  لقيامها  العاملية  غيني�س  مو�سوعة 
اأن مت�سي قدمًا يف مهمتها  اأجل  �سعار اليوم العاملي لل�سكري.ومن 
الأمرا�س  والوقاية من  ال�سحية  باحلياة  الوعي  زيادة  املتمثلة يف 

"معًا  �سعار  حتت  �سهر  ملدة  حملة  العبري  جمموعة  اأطلقت  املزمنة، 
لن�سيطر عال�سكري!" وذلك احتفاًل باليوم العاملي ملكافحة ال�سكري. 
و�ساعدت جمموعة العبري يف زيادة الوعي من خالل تبادل املعرفة 
فيما يخ�س ن�سر طرق الوقاية واخليارات املتاحة لعالج الأمرا�س 
الجتماعي،  اللــتــزام  لتحقيق  املبذولة  جهودها  ولدعم  املزمنة.  
توا�سل جمموعة العبري ن�سر الوعي مبر�س ال�سكري بالإ�سافة اإىل 
للم�ساعدة يف  احتياجًا، وذلك  الأكرث  البيئات  ال�سحية يف  العادات 
توفري م�ستقبل �سحي لأفراد املجتمع التي تخدمه جمموعة العبري. 
�سجعت جمموعة العبري اجلميع على اللتزام بامل�ساركة يف التثقيف 
�سهر  يف  املقامة  حملتها  خــالل  من  وذلــك  ال�سكري،  مر�سى  ودعــم 
نوفمرب، و�ستوا�سل العمل من اأجل ن�سر مبادئ الوعي وال�سمولية 

وامل�سوؤولية بني العامة.
 وحتر�س جمموعة العبري دوًما على القيام بدورها يف اإر�ساء اأ�س�س 

ت�ستطيع  ما  اأق�سى  بذل  واجبها  من  اأن  وتعترب  ال�سحية،  الرعاية 
روؤية 2030،  العامة، وذلك متا�سًيا مع  ال�سحة  الوعي ودعم  لن�سر 

التي تت�سمن حت�سني ال�سحة العامة وتعزيز جودة اخلدمات.
 ن�سرت جمموعة العبري الوعي للوقاية من �سرطان الثدي من خالل 
اأكتوبر، وت�سمنت احلملة العديد  اأقامتها خالل �سهر  حملة م�ستقلة 
ال�سابات  من  احل�سور  اأغلب  كان  حيث  التعليمية  املوؤ�س�سات  من 

�سغار ال�سن.
طالب  مــاليــني  اأربــعــة  مــن  لأكـــرث  خدماتها  العبري  جمموعة  تــقــدم 
خالل  من  الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  اأنحاء  جميع  يف  �سنويًا  رعاية 
املتخ�س�سة  الرعاية  وخدمات  اخلارجية  العيادات  من  قوية  �سبكة 
العاملة  وامل�ست�سفيات. وت�سعى جمموعة العبري يف تكري�س قوتها 
املعرفة  لن�سر  اأي�سًا  موظف،   5000 من  اأكرث  ت�سم  والتي  املتنوعة 

والوعي بني اأفراد املجتمع.

 جدة ـ يا�سر بن يو�سف 
اختتم املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية 
احلقلي  " الر�سد  التدريبي  الربنامج  اليوم، 
لالأنواع الفطرية املعاد توطينها يف املحميات 
ا�ستمر  الوطنية"،  واملــتــنــزهــات  الطبيعية 
على  القائمني  من  عدد  مب�ساركة  يومني،  ملدة 
باملحميات  الفطرية  للحياة  احلقلي  الر�سد 

واملتنزهات الوطنية.
من�سوبي  تــدريــب  اإىل  ــامــج  الــربن ويــهــدف 
على  الوطنية  واملتنزهات  امللكية  املحميات 
لــالأنــواع  احلقلي  الر�سد  ومنهجيات  طــرق 
ــفــطــريــة املـــعـــاد تــوطــيــنــهــا يف املــحــمــيــات  ال
لنتائج  امل�ستمرة  واملــتــابــعــة  واملــتــنــزهــات، 
التوطني  واإعادة  لالإطالق،  الوطني  الربنامج 

على  بالنقرا�س  املهددة  الفطرية  للحيوانات 
التدريبي  الربنامج  ويــاأتــي  الــواقــع.  اأر�ـــس 
لتنمية  الــوطــنــي  املــركــز  دور  عــلــى  ــاأكــيــدا  ت
احلياة الفطرية لتطوير وتنفيذ خطط وطنية 
اإعـــادة  الــفــطــريــة عــن طــريــق  لتنمية احلــيــاة 
بالنقرا�س  املهددة  املحلية  الأنـــواع  توطني 
للنظم  البيئي  ــتــوازن  ال ؛لإعــــادة  واإكــثــارهــا 
وطنية  كـــوادر  وتــدريــب  الطبيعية،  البيئية 
عملية  مــن  والــتــاأكــد  الإطــــالق  بعد  ملتابعتها 
تكاثرها وا�ستدامتها يف الطبيعة، مما ي�سهم 
 2030 اململكة  روؤيــة  م�ستهدفات  حتقيق  يف 
لبناء بيئة اإيجابية جاذبة، وحت�سني م�ستوى 
العاملية  اجلهود  مع  متا�سًيا  احلــيــاة،  جــودة 

للحفاظ على البيئة وتنمية احلياة الفطرية.

المنظري: التدابير االحترازية  تقي من الجائحة 
البالد- يا�سر بن يو�سف

لــدول  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  القليمي  املــديــر  ــال  ق
ان  مو�سحا  املنظري،  احمد  الدكتور  املتو�سط  �سرق 
بقوله  ولفتا  العاملية  اجلائحة  من  تقي  الحـــرتازات 
نحافظ  واأن  التحديات  هذه  جلميع  نت�سدى  اأن  علينا 
ب�سرعة  الأ�سا�سية،  ال�سحية  اخلدمات  ا�ستمرار  على 
 ، �ساقة  مهمة  حًقا  اإنها  للجائحة.  نف�سها  ا�ستجابتنا 

ا اأ�سباب كثرية تبعث على الأمل ، فقد  ولكن توجد اأي�سً
والعمل  الت�سامن  من  م�سبوقة  غري  م�ستويات  �سهدنا 
ا�ستجابة لكوفيد-19 ، وتكاتفت احلكومات والقيادات 
 ، التحدي  هــذا  ملواجهة  القطاعات  و�ستى  ال�سحية 

واحت�سدت املجتمعات على نحو مل ي�سبق له مثيل.
لتح�سني  فر�سة  اجلائحة  من  اتخذنا  وقد  واأ�ــســاف: 
وا�ستجابًة  مــرونــة  اأكــرث  فاأ�سبحنا   ، عملنا  طريقة 

التن�سيق  مــن  مــزيــًدا  وحققنا  الــبــلــدان،  لحتياجات 
غري  اأخــــرى  قــطــاعــات  ومـــع  الــكــثــرييــن  �سركائنا  مــع 
ال�سركاء  مع  بالتعاون  وا�ستحدثنا،   ، ال�سحة  قطاع 
تفر�سها  التي  للتحديات  مبتكرًة  حــلــوًل  والــبــلــدان، 
اجلائحة، بدايًة من حمالت التطعيم املتكاملة، و�سوًل 
عرب  الــقــدرات  وبناء  الرقمية  ال�سحية  الرعاية  اإىل 

الإنرتنت.



زمان
9 اخلمي�س 26 جمادى الأوىل 1443هـ املوافق 30 دي�سمرب 2021م ال�سنة 91 العدد 23533

17-3-1384 هـ  20-3-1384 هـ 26-3-1384 هـ 

28-5-1383هـ  5-6-1383هـ 



10
اخلمي�س 26 جمادى الأوىل 1443هـ املوافق 30 دي�سمرب 2021م ال�سنة 91 العدد 23533

جدة- البالد
 تتجه اإدارة نادي الهالل، لال�ستغناء عن 3 لعبني خالل املريكاتو ال�ستوي 
كردي  اأمــري  الثالثي"  من  التخل�س  يف  الهالل  اإدارة  ترغب  حيث  املقبل؛ 
ال�سيف  يف  للزعيم  حديثًا  املن�سم  الدو�سري"  وخليفة  العليان،  ومدالله 
املا�سي قادمًا من القاد�سية. وذلك باإعارة هوؤلء الالعبني، اأو فك الرتباط 
بهم ب�سكل نهائي؛ من اأجل ت�سجيل الوافد اجلديد �سعود عبداحلميد الذي 
مت التعاقد معه بعد دخوله الفرتة احلرة مع الحتاد، لين�سم للفريق الهاليل 

يف يناير املقبل.

غربلة هاللية في الشتوية

م�ضاحة ريا�ضية

في انتظار التصحيح
بندر الزايدي

من املوؤ�سف اأن نرى اأحد اأركان الكرة ال�سعودية، بل واأهمها وهو ينهار بهذا 
ال�سكل وبهذه ال�سرعة و�سط مراأى وم�سمع  من اجلميع. ذلك النهيار مل يكن 
يف منظومة النادي فقط،  بل اجتاح اجلماهري فهناك من نراه يحزن على 
والأفكار  احللول  طرح  الكوؤو�س،  ويحاول  بقلعة  الالئق  غري  الو�سع  هذا 
من  للنادي.  وهناك  الــتــوازن  وتعيد  الأزمـــة  هــذه  حتتوي  اأن  ميكن  التي 
نراه- ولالأ�سف ال�سديد-  يرق�س طربا على هذا الو�سع لأ�سباب تخفى عن 
اجلميع، رمبا خلالفات �سخ�سية اأو مل�سالح مل تتحقق. نعم الو�سع خطري 
جدًا، والعمل ال�سابق مل يوفق والأفكار ال�سابقة غري جمدية والختيارات 
الأهلي وبالتحديد  اأنه  دخل يف  املاأمول. واحلقيقة  امل�ستوى  بذلك  تكن  مل 

فنيًا  من هم اأ�سغر منه، ول يجيدون التعامل مع الكيانات الكبرية.
وهي  اجلميع،  لــدى  معروفة  فهي  اخللل  مكامن  عن  احلديث  اأردنـــا  واإذا 
بو�سعها. ما  كل  عملت  التي  بـــالإدارة  بداية  جهة؛  من  اأكــر  بني  م�سرتكة 

ولكنها مل توفق يف اإعطاء الثقة والختيارات يف بع�س الأجزاء- اإن مل تكن 
امل�سكلة يف وقت  الإدارة يف عدم احتواء  الفادح من  اأغلبها-  وكان  اخلطاأ 
وازدياد  امل�سكلة،  دائرة  ات�ساع  يف  ال�سبب  املكابرة  هي  تلك  وكانت  مبكر، 
حجم كرة الثلج التي حتتاج اإىل جهد كبري ومال وعمل م�ساعف حتى يعود 

التوازن.
 واإذا حتدثنا عن اجلهاز الفني الذي كان خمطئا وب�سكل كبري يف اختياراته 
بداأها  التي  الطموح  املنتظر،  اإىل  ترتقي  ل  التي  الواقعية  غري  ونظرته 
كبري  نــاد  لقيادة  له  ي�سفع  ما  يقدم  لديه  ومل  طموح  ل  مــدرب  مع  بالتعاقد 
مثل الأهلي، عطفا على نتائجه ال�سابقة مع نادي الرائد، الذي كان ي�سارع 

الهبوط املو�سم املا�سي، مرورا بنداو وفيليب  وم�ستواهما املتوا�سع. 
اأن يكون البديل اأف�سل    فحني تنهي عقد مرتيتا وفيج�سا و�ساريت�س يجب 
الفني  الف�سل  على  اليوم.  الإ�سرار  ن�ساهده  ما  ولي�س  ولياقيًا  فنيًا  منهم 
الو�سول  الأ�سباب يف  اأحد  كان  امل�ستوى  النزول يف  وال�ستمرار يف هذا 

اإىل ما هو عليه النادي الآن.
اآخر  يف  الــنــادي  رئي�س  به  وعــد  ما  وهــذا  مطلوب،  والتغيري  الت�سحيح   
الأ�ستاذ  اإدارة  يف  تثق  تــزال  ل  التي  اجلماهري  انتظار  و�سط  له  ت�سريح 
ماجد، وتثق اأكر يف تلبية مطالبهم يف مرحلة الت�سحيح.  ولبد اأن يكون 

اأول خطوات يف هذا الت�سحيح هو اإقالة املدرب، بعد كل هذه الكوارث.
 املهم الآن هو اخلروج من هذا النفق املظلم باأي �سكل من الأ�سكال، ومهما 
كلف الأمر؛ لأن ال�ستمرار على نف�س الوترية �سيقودنا لنتائج وخيمة، مل 

حتدث يف تاريخ النادي الأهلي من قبل.

السبت المقبل..  انطالق ربع نهائي بطولة المملكة لقدم السيدات
جدة – هالل �ضلمان

اأعلنت اإدارة كرة القدم الن�سائية تفا�سيل بطولة اململكة لكرة القدم 
لل�سيدات التي �ستنطلق ال�سبت املقبل على ال�سالة الريا�سية مبدينة 
 8 اإىل  وت�ستمر  بجدة،  امل�سعة(  )اجلوهرة  الريا�سية  عبدالله  امللك 

يناير املقبل.
فريق  بني  الأوىل  جتمع  املقبل،  ال�سبت  يــوم  مباراتان  و�ستقام 
يف  الغربية  ثالث  مرا�س  ونظريه  الو�سطى،  املنطقة  بطل  اليمامة 
ال�ساعة الـ 6 م�ساء، ثم يواجه ن�سور جدة بطل الغربية نظريه �سما 

ثالث الو�سطى يف الـ 9 م�ساء.
العا�سفة و�سيف  فريق  فيواجه  املقبل،  دي�سمرب  الأحد 2  اأما يوم 
يلعب  ثم  م�ساء،   6 الـ  يف  ال�سرقية  و�سيف  اململكة  نظريه  الغربية، 
الو�سطى  التحدي و�سيف  مع  ال�سرقية  املنطقة  بطل  ال�سرقية  �سعلة 

يف الـ 9 م�ساء.
يوم  يقام  الــذي  النهائي  ن�سف  الــدور  اإىل  الفائزة  الفرق  وتتاأهل 
الأربعاء املقبل، حيث �سيلعب الفائز من مباراة اليمامة ومرا�س مع 
الفائز من مباراة العا�سفة واململكة يف الـ 6 م�ساء، فيما يواجه الفائز 
والتحدي  ال�سرقية  �سعلة  لقاء  من  الفائز  ن�سور جدة و�سما  لقاء  من 

يف الـ 9 م�ساء.
وتختتم البطولة ال�سبت 8 يناير املقبل حيث يلعب اخلا�سران يف 
الدور ن�سف النهائي على املركز الثالث يف الـ 5 م�ساء، قبل اأن تقام 
املباراة النهائية بني الفائزين يف ن�سف النهائي لتحديد بطل اململكة 

لدوري كرة القدم لل�سيدات يف ن�سخته الأوىل.

االتحاد يسابق الزمن للحصول على "الكفاءة"  
وتسجيل حمداهلل

جدة - حممد بن نافع 
قبل  املالية  الكفاءة  �سهادة  على  للح�سول  بقوة  الحتادية  الإدارة  ت�سعى 
مباراة الفريق الأول لكرة القدم اأمام الفيحاء على ملعب مدينة امللك عبدالله 
الريا�سية بجدة، يف 7 يناير املقبل، وذلك من اأجل ت�سجيل املحرتف املغربي 
عبدالرزاق حمدالله، لال�ستفادة من خدماته بعد بداية فرتة الت�سجيل مبا�سرة. 
من  املعد  بــه،  اخلا�س  البدين  الربنامج  يف  حمدالله  انتظم  اأخــرى  جهة  من 
بدنيا  يكون جاهزا  اأن  املتوقع  الحتــاد، ومن  نادي  املخت�س يف  قبل اجلهاز 

للم�ساركة مع الفريق بداية من مباراة الفيحاء. 

 "نيوم" شريكًا أساسيًا وشركة البحر 
األحمر راعيًا رئيسًا للسوبر اإلسباني 

جدة- البالد
اأعلنت وزارة الريا�سة اأم�س، اأن �سركة "نيوم" �ستكون �سريكًا اأ�سا�سيًا، فيما 

�ستكون �سركة البحر الأحمر للتطوير راعيًا رئي�سًا لبطولة كاأ�س ال�سوبر الإ�سباين، 
التي �ستقام يف اململكة للمرة الثانية خالل الفرتة من 12-16 يناير 2022. وي�سارك يف 

هذه الن�سخة من البطولة اأندية "ريال مدريد، بر�سلونة، اأتلتيكو مدريد، اأتلتيك بيلباو"، بنظام 
النهائية يف  ُتقام املباراة  اأن  املربع الذهبي، حيث �ستقاُم املبارياُت الإق�سائية يومي 12 و13 يناير، على 
16 من �سهر يناير القادم. و�ستنطلق البطولة يوم الأربعاء املوافق 12 يناير، مبواجهة جتمع ريال مدريد 
وبر�سلونة على ملعب امللك فهد الدويل بالعا�سمة الريا�س، فيما يقابل اأتلتيكو مدريد نظريه اأتلتيك بيلباو 
يوم اخلمي�س املوافق 13 يناير، على اأن تقام املباراة النهائية يوم الأحد 16 يناير 2022م، التي �ستجمع 

املتاأهلني من الأدوار الإق�سائية.

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

يقام في الرياض الشهر المقبل



السيارات اإللكترونية والدبابات الصحراوية قاداني لالحتراف
بطلة رالي الباها لفئة T3.. السعودية دانية عقيل لــ"            :

اجات  حققت العديد من الإجنازات بعد ح�صولها على رخ�صة قيادة الدرَّ
دت  تعدَّ الرخ�صة.  ه��ذه  على  حت�صل  �صعوديٍة  اأول  بو�صفها  النارية؛ 
»راليات  �صباقات  خا�صًة  واملحلية،  الدولية  البطولت  يف  م�صاركاتها 
اإليها بح�صدها  الباها« حيث ا�صتطاعت برباعتها يف القيادة لفت الأنظار 
حائل؛  رايل  يف  م��وؤخ��را  �صاركت  ال�صحراوية.  للراليات  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
حت�صريًا خلو�س ال�صباق الأقوى والأهم- رايل ال�صعودية داكار العاملي؛ 

احلدث الأبرز يف عامل ال�صباقات.
حبها  �صبب  عن  البالد"  ل�"  تك�صف  عقيل  دانية  ال�صعودية  الراليات  بطلة    
تقييمها  وع��ن  واجهتها  التي  ال�صعوبات  وع��ن  الريا�صة،  لهذه  و�صغفها 
رايل  مناف�صات  خلو�س  وا�صتعدادتها  حائل  رايل  يف  الأخ���رية  مل�صاركتها 

ال�صعودية داكار 2022.  

حاورها- باسم محمد الحربي

استضافة السعودية للبطوالت الكبرى 
فوائدها اجتماعية ورياضية

الدراجات  بريا�ضة  �ضغفك  ب��داأ  كيف   •
النارية وال�ضيارات؟

كانت  �سواء  املتحركة؛  الأ�سياء  اأحب  ال�سغر،  منذ   -
خم�س  عمري  ك��ان  منذ  لعبة.  اأو  دراج��ة  اأو  �سيارة 

يف  الإلكرتونية  بال�سيارات  األعب  كنت  �سنوات، 
بالدبابات  األعب  اأ�سبحت  كربت  وعندما  املنزل، 
ال�سحراوية. هذا ال�سغف كان اإح�سا�سا طبيعيا 
اأو  حلبها  �سخ�س  اأي  يدفعني  ومل  اأن����ا،  م��ن��ي 

ال�سغف بها.
قيادة  رخ�ضة  على  ح�ضلت  كيف   •

الدراجات كاأول فتاة �ضعودية؟
ع��ن��د درا���س��ت��ي  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى رخ�����س��ة  - ح�سلت 

بريطانيا حيث كان عمري 27 عاما.  للماج�ستري يف 
جنحت يف الختبارات وح�سلت على الرخ�سة ومن ثم 
يف عام 2019 وخالل فرتة عملي يف دبي كنت اأزور 
حلبة ال�سباق، وتعرفت على اأ�سخا�س يت�سابقون على 
ورغبتي  طموحي  وكان  ال�سريعة،  النارية  الدراجات 
اأ�سارك معهم، ف�سجلت يف الختبارات للح�سول  اأن 
على رخ�سة امل�ساركة يف ال�سباق، وبعد جناحي يف 
الإم��ارات ح�سلت على رخ�سة  الختبارات يف دولة 
من الحتاد ال�سعودي لل�سيارات والدراجات النارية.

واجهتك؟ التي  ال�ضعوبات  • ماهي 
مبثابة  واجهتني  ال��ت��ي  ال�سعوبات  ك��ل  اأع��ت��رب  اأن���ا   -
فال�سعوبات  الريا�سي.  املجال  يف  خا�سة  درو���س، 
ممار�سة  يف  وال���س��ت��م��رار  للمقاومة  ال��ق��وة   تعطيك 
ال��ري��ا���س��ة ال��ت��ي حت��ب��ه��ا. ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال خ��الل 
يراودين  كان  ال�سريعة  ال�سباقات  رخ�سة  اختبارات 
والتحدي، وبعد ذلك كانت  باخلوف  اإح�سا�س مغلف 
العامل  بطولة  يف  م�ساركتي  خ��الل  الأك���رب  ال��ت��ح��دي 
ج��ولت،  �ساركت يف خم�س  ال��ب��اه��ا؛ حيث  ل��رال��ي��ات 
تختلف  بيئة  وك��ل  بلد خمتلف،  وك��ل جولة كانت يف 
عن الأخرى، ولكن تغلبت على ذلك بالتكيف ال�سريع 
مع كل بيئة، وبذلك متكنت من ال�ستمرار يف ممار�سة 

ريا�ستي املحببة، وحتقيق اإجنازات كبرية للوطن.
ال�ضعوديات  للفتيات  ر�ضالتك  ماهي   •

املقبالت على ريا�ضة املحركات؟
املحركات  ريا�سة  على ممار�سة  الإقبال  احلمدلله،   -
يت�سع، لي�س فقط يف اململكة العربية ال�سعودية، بل يف 
جميع اأنحاء العامل، وقد لحظت ذلك يف دول اأوروبا 
جدا  جيد  اأم���ر  وه���ذا  ال��رال��ي��ات،  يف  م�ساركتي  عند 
فتياتنا  اإقبال  يزيد  اأن  واأتوقع  ال�سعودية،  للمراأة يف 

على هذه الريا�سة املثرية املمتعة.
العامل  كاأ�س  لقب  حتقيقك  عن  • حدثينا 

يف فئة T3 كاأول فتاة �ضعودية؟
- ب��ف�����س��ل ال���ل���ه، ح��ق��ق��ت ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��ل��رال��ي��ات 
ال�سحراوية يف �سباق الباها T3؛ لأنني �سعرت اأنني 
ج��ولت،  ع��دة  يف  �ساركت  اإذا  للفوز  الفر�سة  اأمتلك 
واحل�����س��ول ع��ل��ى ن��ق��اط ت��راك��م��ي��ة، ول��ل��ه احل��م��د، بعد 
اأكون الوىل  خم�س جولت جمعت نقاطا كافية، لأن 
اأمامي طويال؛ من  الطريق  م��ازال  لكن   .T3 فئة يف 

اأجل التطور اأكرث يف هذه الريا�سة.
• كيف تقيمني م�ضاركتك وباقي ال�ضائقني 

ال�ضعوديني يف رايل حائل؟
- اأعترب اأن م�ساركتي وزمالئي املت�سابقني ال�سعوديني 
ورائ��ع��ة.  مم��ت��ازة  كانت  ع��ام،  ب�سكل  حائل  رايل  يف 
واأرى  املمتع.  الرايل  الكبرية يف هذا  املناف�سة  بحكم 
نكت�سبها  التي  اخل��ربة  بحكم  تتطور  م�ستوياتنا  اأن 
امل�ستوى  وعلى  ال�سباقات.  تلك  وظ��روف  اأج���واء  من 
ال�سخ�سي ا�ستفدت من هذه امل�ساركة كثريا، خا�سة 
الأول، حيث كانت عندي م�سكلة، فاملالحة  اليوم  يف 
وكذلك  الطريق جيدا،  تعرف  ل  كانت  معي  امل�ساركة 
خلط  للو�سول  �ساعة  اأفقدين  لعطل  �سيارتي  تعر�س 

ال�����ن�����ه�����اي�����ة، ول����ك����ن 
الثاين،  اليوم  يف  الو�سع  اختلف 
ومت���ك���ن���ت م�����ن حت���ق���ي���ق امل���رك���ز 
ال���ث���اين، وا���س��ت��ط��ع��ت يف ال��ي��وم 
الثالث والرابع من املحافظة على 
الثالث  امل��رك��ز  وحتقيق  ترتيبي 

يف ال�سباق. 
التنظيم  ت��ري��ن  ك��ي��ف   •
والإق��ب��ال اجل��م��اه��ري يف 

رايل حائل؟
اجلماهريي يف  والإق��ب��ال  التنظيم   -

ال��رايل كان ج��ًدا م�ستواه عال ورائ��ع، 
خا�سة اأن اأهل حائل على دراية بال�سباق، 

وق����د اك��ت�����س��ب��وا خ����ربة ك���ب���رية يف ال��ت��ع��ام��ل 
ح��ائ��ل،  �سنويا يف  ي��ق��ام  اأن���ه  بحكم  ال����رايل؛  م��ع 

وت�ساري�س منطقة حائل ممتازة ومنا�سبة لإقامة مثل 
هذه الراليات وجناحها.  

رايل  يف  للم�ضاركة  ت�ضتعدين  كيف   •
ال�ضعودية داكار 2022 ؟

- اأ�ستعد للم�ساركة يف الرايل الأكرب ب�سورة جيدة. 
فمثل هذه الراليات حتتاج لل�سرب بحكم طول م�سافة 
املراحل الثنتي ع�سرة، ومن املمكن اأن حتدث العديد 
حائل،  رايل  يف  معي  ح�سل  ما  مثل  امل��ف��اج��اآت؛  من 
وهي واردة مثل تعطل ال�سيارة اأو فقدان خط ال�سري 
اخلا�س بال�سباق؛ لذلك �ساأعمل على اإبعاد نف�سي عن 
م�ساعدي  وب��ني  بيني  ان�سجام  واإي��ج��اد  ال�سغوطات، 
الذين كانت  �ساأختار م�ساعدا جيدا من  لذا  بالفريق؛ 
على  اأع��م��ل  كما  �سابقة.  رال��ي��ات  يف  م�ساركات  لهم 
ال�ستعداد  اأج��ل  من  ولياقيا؛  ج�سديا  نف�سي  تاأهيل 

للقيادة ل�ساعات طويلة خالل اأيام الرايل الذي ي�ستمر 
ملدة اأ�سبوعني.

ب��وزارة  ممثلة  ال�ضعودية  ا�ضت�ضافت   •
يف  الكربى  البطولت  من  كثرا  الريا�ضة 

ريا�ضة املحركات.. ما تعليقك؟
اأ���س��ب��ح��ت حا�سنة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة   -
مثل"  املحركات  ريا�سة  ع��امل  يف  الكربى  للبطولت 
ال�سعودية داكار  ال�سرقية  ورايل  رايل حائل ورايل 
وفورمول اإي الدرعية وفورمول 1.. ووزارة الريا�سة 
النارية  وال��دراج��ات  لل�سيارات  ال�سعودي  والحت���اد 
دات  عاملية  �سباقات  ا�ست�سافة  على  دائ��م��ا  يعمالن 
يعترب  داك���ار،  ال�سعودية  رايل  فمثال  ع��ال؛  م�ستوى 

اأكرب واأ�سعب رايل 
يف العامل. واأنا اأرى 
هكذا  ا�ست�سافة  اأن 
ف���ع���ال���ي���ات وب���ط���ولت 
على  اإي��ج��اب��ي��ة  اآث���ار  لها 
امل��ج��ت��م��ع، وك���ذل���ك امل���دن 
ح�سور  ناحية  م��ن  ت�ستفيد 
مثلما  اخل�������ارج،  م���ن  ال�������زوار 
مدينة  با�ست�سافة  م���وؤخ���را  ح���دث 
التظاهرات  تلك  اأي�سا  للفورمول1.  جدة 
على  الوطن  وفتيات  �سباب  ت�سجع  الريا�سية 
ممار�سة الريا�سة، وهذا هدف رئي�س لوزارة الريا�سة 

�سمن روؤية 2030.
الريا�ضة  متنعك  • مل 
الكتابة..  ممار�ضة  من 
وقد ن�ضر لك كتاب عن 
عن  حدثينا  حياتك.. 

ذلك؟
فرتة  خ��الل  للكتابة  جل��اأت   -
امل����ن����زل خ���الل  م���ك���وث���ي يف 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا؛ ح��ي��ث كنت 
تعر�ست  اإ���س��اب��ة  م���ن  اأع���ال���ج 
الدراجات  تدريبات  خ��الل  لها 
كان  حيث  احللبة؛  يف  النارية 
اأفيد  لدي الوقت لعمل م�سروع 
داف��ع��ا يل  وي��ك��ون  نف�سي،  ف��ي��ه 
ال���ع���الج، فكتبت  ف���رتة  ل��ت��ج��اوز 
ال�سباقات،  خ��الل  جتربتي  ع��ن 
وجتاربي مع الأ�سدقاء والأ�سرة 
وال��ع��م��ل. وم��ن ث��م ق���ررت طباعة 

ون�سر الكتاب .
الأخرة؟ • كلمتك 

هذه  على  العريقة  البالد"  ل�سحيفة"  �سكًرا   -
ال�ست�سافة. لله احلمد، نعي�س حاليا يف زمن الفر�س 
الكبرية والهائلة حتت قيادة خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبد العزيز، وويل عهده الأمري حممد 
وكذلك  ال��ل��ه،   حفظهما  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن  �سلمان  ب��ن 
بقيادة الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�سل. واأخرًيا.. 
اأنا اأ�سجع �سباب وفتيات الوطن على تطوير اأنف�سهم، 

فالطريق مفتوح للجميع لتحقيق النجاح.

تجربة المشاركة
 في رالي حائل ممتعة

أطمح للمنافسة 
في رالي 

السعودية داكار

تغلبت على 
الصعوبات بالتحدي 

والشغف

اإلصابة 
وكورونا 

دفعاني للكتابة

رياضة
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جدة - خالد بن مر�ضاح
عر�ض  الرتفيه  هيئة  اأعلنت 
غدًا  الليل"،  ن�ض  "يف  م�سرحية 
)اجل���م���ع���ة(، ع��ل��ى م�����س��رح حممد 
ال��ع��ل��ي، ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ب��ول��ي��ف��ارد 
وفقا  امل�سرحية،  وتبداأ  �سيتي.  ريا�ض 
على  الريا�ض  ملو�سم  الر�سمي  للح�ساب 
اإذ  م�ساء،  والن�سف  الثامنة  "تويرت" عند 
عاملني  ب��ني  مواجهة  ع��ن  امل�سرحية  تتحدث 
عامل الب�سر وعامل الأرواح يف اإطار كوميدي، 

ورعب ا�ستعرا�سي.
وت�سع جنمة �سهرية حياتها على املحك لتنفيذ اأحد م�ساهد فيلم 
زوجها املخرج، مما يوؤدي اإىل وفاتها ليلجاأ زوجها اإىل فنانة بديلة 
ال�ستعانة  فتقرر  املتوفية  النجمة  روح  وتنزعج  ال���دور،  لتاأدية 
بروح اأحد معجبيها املهوو�سني ليف�سد عملية ت�سوير الفيلم فتظهر 
لها احلقائق عك�ض ما كانت تتوقع ومنها وفاء زوجها لها حتى بعد 

وفاتها.
م�سرحية "يف ن�ض الليل" بطولة غادة عادل، وح�سن الرداد، اإىل 
م�سطفى  عيد،  �سليمان  م�سطفى،  رمي  عبدالرحمن،  حممد  جانب 
هريدي، م�سطفى ب�سيط، ونيللي حممود، ومن اإخراج عمرو عرفة.
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توطين صناعة األقفال األمنية
الريا�ض - البالد

اتفاقية  املحلي وامل�سرتيات احلكومية،  املحتوى  وّقعت هيئة   
اإىل  الت�سنيعية  معرفتها  ونقل  الأمنية  الأقفال  �سناعة  لتوطني 
ونقل  ال�سناعة  توطني  على  التعاقد  لأ�سلوب  تفعياًل  اململكة، 
يف  امل�ستحدثة  احلكومي  ال�سراء  اأ�ساليب  اأحد  ُيعد  الذي  املعرفة 

نظام املناف�سات وامل�سرتيات احلكومية اجلديد.
وقال الرئي�ض التنفيذي للهيئة عبدالرحمن ال�سماري، اإن توطني 

�سناعة الأقفال الأمنية �سي�سهم يف زيادة املحتوى املحلي، حيث 
ُيتوقَّع اأن ي�سيف 373 مليون ريال يف الناجت املحلي الإجمايل 
اإىل  بالإ�سافة  �سنوات،   3 اإىل  ت�سل  التي  التفاقية  م��دة  خ��الل 
خف�ض التكلفة الت�سنيعية بن�سبة 35 %، ودعم القطاع ال�سناعي 
 ،%  100 �سعودية  خام  م��واد  على  العتماد  خالل  من  الوطني 
واإيجاد فر�ض وظيفية بن�سبة �سعودة ت�سل اإىل 90 %، وتعزيز 
املنتجات  يف  والأم��ان  ال�سرية  م�ستويات  ورف��ع  الوطني،  الأم��ن 

املنقولة للجهات احلكومية.
وياأتي اأ�سلوب التعاقد على توطني ال�سناعة ونقل املعرفة كاأحد 
الأ�ساليب امل�ستحدثة التي فعلتها الهيئة بهدف تعظيم الفائدة من 
ا�ستحداث  عرب  املحلي  املحتوى  وتعزيز  احلكومية  امل�سرتيات 
الطلب  وتلبية  الت�سنيعية،  امل��ع��ارف  ونقل  ج��دي��دة،  �سناعات 
وتوفري  اأعلى  وج��ودة  اأق��ل  وبتكلفة  وق��ت  اأ���س��رع  يف  احلكومي 

منتجات وطنية م�ستدامة.

عرض مسرحية "في نص الليل"»السيبراني« يوضح خطوات حماية »تيليغرام«افتتاح معرض الخط العربي

الفستق مفيد للقلب 
واألوعية الدموية

إحباط تهريب مليون قرص 
إمفيتامين بطرود قهوة

من كبار السن بالمملكة 
يهتمون بأناقتهم

جدة - البالد
الدموية  والأوع��ي��ة  للقلب  مفيد  الف�ستق  اأن  تغذية،  خ��رباء  اأك��د 
�سعرات  على  يحتوي  ان��ه  اإّل  ال��ده��ون؛  وح��رق  املناعة  وملنظومة 
لأنه  الغذائي  النظام  اإىل  �سمه  يجب  ذلك  مع  ولكن  عالية،  حرارية 
القلب  عمل  ويح�سن  الغذائي  التمثيل  عملية  ت�سريع  على  ي�ساعد 

والأوعية الدموية.
تاتيانا رازوموف�سكايا،  الدكتورة  الرو�سية  التغذية  وقالت خبرية 
الرئي�سية  العنا�سر  اأهم  اإن  "�سبوتنك" الرو�سية،  اأنباء  لوكالة  وفقا 
يف الف�ستق هو فيتامني B7 )البيوتني( الذي ي�ساعد على امت�سا�ض 
الربوتني وحرق الدهون؛ مبعنى اأنه مفتاح عملية التمثيل الغذائي؛ 
اجللد  يف  م�سكالت  ي�سبب  اجل�سم  يف  ال��ربوت��ني  نق�ض  اأن  حيث 
ي�سبب  اأن  ميكن  كما  امل��زاج��ي،  الكتئاب  عالمات  وتظهر  وال�سعر 

ارتفاع م�ستوى الكولي�سرتول "ال�سار" يف الدم.
البوتا�سيوم  م��ن  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  الف�ستق  اأن  وبينت 
واملغني�سيوم، ما ي�ساعد على تعزيز الأوعية الدموية وحت�سني عمل 
يجب  الف�ستق  من  فائدة  اأك��رب  على  نح�سل  لكي  واأ�سافت:  القلب. 

تناول 15 حبة منه يوميا، والأطفال 7 حبات فقط.

الدمام - البالد
اأحبطت اجلهات الأمنية يف املنطقة ال�سرقية، تهريب كميات كبرية من 

احلبوب املخدرة، خمباأة يف طرود قهودة.
الرائد  امل��خ��درات  ملكافحة  العامة  للمديرية  الر�سمي  املتحدث  وق��ال 
املخدرات  وترويج  تهريب  ل�سبكات  الأمنية  املتابعة  اإن  النجيدي،  حممد 
اإحباط حماولة تهريب  اأ�سفرت عن  اأمن اململكة و�سبابها،  التي ت�ستهدف 
اإىل  تهريبها  جرى  خم��در،  اإمفيتامني  قر�ض   )1،070،000( وترويج 
اململكة خمباأة يف طرود قهوة، وذلك بالتن�سيق مع هيئة الزكاة وال�سريبة 
واجلمارك، والقب�ض على م�ستقبليها مبدينة الدمام، وهم )6( اأ�سخا�ض، 
واتخذت  اإيقافهم  وجرى  اليمنية،  اجلن�سية  من  ومقيمان  مواطنني   )4(

بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، واإحالتهم اإىل النيابة العامة.
اأ�سخا�ض،   )4( على  القب�ض  الريا�ض  �سرطة  األ��ق��ت  ثانية،  جهة  م��ن 
ومقيم  الإثيوبية  اجلن�سية  من  احلدود  اأمن  لنظام  وخمالفان  مقيم  وهم 
بنغالدي�سي، ارتكبوا حوادث جنائية متثلت يف ك�سر زجاج مركبات يف 
مقتنيات، وجرى  ما حتويه من  العامة، و�سرقة  املرافق  مواقف عدد من 
اإىل  واإحالتهم  الأول��ي��ة،  النظامية  الإج���راءات  بحقهم  واتخذت  اإيقافهم 

النيابة العامة.

جدة - البالد
ك�سف ا�ستطالع اأن الغالبية من كبار ال�سن يف اململكة يهتمون مبظهرهم 

واأناقتهم �سواء كان يف احلياة اليومية اأو خالل املنا�سبات.
ال�سن،  لكبار  احلياة  ج��ودة  ح��ول  العام  ال���راأي  ا�ستطالع  يف  و���س��ارك 
امللك  ملركز  التابع  العام  ال��راأي  ل�ستطالعات  الوطني  املركز  اأج��راه  الذي 
مناطق  خمتلف  من  املواطنني  من   1015 الوطني،  للحوار  عبدالعزيز 
اململكة مثلت ن�سبة الذكور منهم 75 % ون�سبة الإناث 25 %، ومت تنفيذ 
ال�ستطالع من خالل منهجية علمية اعتمدت على املقابلة الهاتفية مع عينة 
ال�ستطالع خالل 48 �ساعة. وجاءت نتائج ال�ستطالع على النحو التايل: 
 6 يرى  بينما  يهتمون مبظهرهم،  ال�سن  كبار  اأن  العينة  من   %  72 يرى 
% اأن هذا الهتمام يكون يف املنا�سبات فقط. وعن املنا�سبات الرتفيهية 
ال�سن  كبار  ح�سور  اأن  ال�ستطالع  عينة  م��ن   %  53 يعتقد  وامل��ط��اع��م 
�سعيف، يف حني تعتقد 29 % من العينة اأن ح�سورهم متو�سط، وفيما 
يخ�ض بالغذاء اأكد 21 % من امل�ساركني يف ال�ستطالع اأن كبار ال�سن غري 

ملتزمني باجلانب الغذائي.

تسهيالت ترفيهية للمعاقين
املو�ضم  مناطق  مغادرة  حتى  و�ضولهم  حلظات  من  بدًءا  املتنوعة،  وفعالياتها  براجمها  جميع  يف  الإعاقة  لذوي  الدائمة  الأولوية   2021 الريا�ض  مو�ضم  فعاليات  متنح 
املتوزعة يف العا�ضمة الريا�ض، اإذ تتاح لهم مواقف خم�ض�ضة يف اأقرب املواقع من البوابات، مبا ي�ضمن و�ضولهم ال�ضريع دون عناء، مع م�ضارات متعددة مراعاة لأو�ضاعهم 
ومنحهم اأف�ضل التجارب يف فعاليات مو�ضم الريا�ض املتنوعة. ومييز املو�ضم ذوي الإعاقة بتخ�ضي�ضه مرافقني لهم يف الألعاب والفعاليات املعتمدة على املغامرة، ل�ضمان 

�ضالمتهم، وتخ�ضي�ض مداخل وم�ضارات خم�ض�ضة للعربات املتحركة، ومنحهم اأرقى �ضبل الراحة، واأكرث األوان الرفاهية واأمتعها خالل ح�ضورهم للفعاليات.

جدة - البالد
ك�سف املركز الوطني الإر�سادي لالأمن ال�سيرباين، عن جمموعة من اخلطوات 

التي ت�سمن حماية ح�سابات "التيليغرام".
"اخل�سو�سية والأمان" يف قائمة  وقال اإن اخلطوات ت�سمل الذهاب اإىل 

"التحقق بخطوتني"، ثم ال�سغط على تعيني كلمة  الإع��دادات، واختيار 
تلميح  واإ�سافة  املرور  كلمة  تعيني  اإعادة  اإمكانية  مع  اإ�سافية،  مرور 

اختياري لها، كما ميكن اإ�سافة بريد ا�سرتداد لتمكني امل�ستخدم من 
اإعادة تعيني كلمة املرور وا�ستعادة احل�ساب.

التي  الإر�سادات  من  جمموعة  اتباع  �سرورة  على  و�سدد 
التطبيق،  يف  واخل�سو�سية  البيانات  حماية  ت�سمن 

تفعيل  عند  قوية  مرور  كلمة  اإ�سافة  من  التاأكد  اأهمها 
"رمز  خا�سية التحقق بخطوتني، وتفعيل خا�سية 

خلا�سية  التغيب  م��دة  �سبط  واإع���ادة  القفل"، 
اإىل  بالإ�سافة  للح�ساب،  التلقائي  احل��ذف 

ال�سور  "حفظ  خا�سية  تعطيل  من  التاأكد 
الواردة".

التي  الر�سائل  م��ن  امل��رك��ز  وح��ذر 
م�سجلة  غري  ح�سابات  من  ت�سل 

يف قائمة جهات الت�سال.

الريا�ض - البالد
الدكتور  الوطنية  فهد  امللك  ملكتبة  املكلف  العام  الأمني  افتتح 
من�سور بن عبدالله الزامل، معر�ض اخلط العربي، تزامنًا مع 
الرتاث  قائمة  العربي" على  "اخلط  ت�سجيل  يف  اململكة  جناح 
املكتبة  دور  من  وانطالقًا  اليون�سكو،  منظمة  يف  امل��ادي  غري 

الثقايف واملعريف.
باخلط  املكتبة  من  اإميانًا  ياأتي  املعر�ض  اأن  الزامل  واأو�سح 
والإ�سالمية،  العربية  احل�سارة  يف  الريادي  ودوره  العربي 

جهود  مع  ويتما�سى 
التي  الثقافة  وزارة 

اأه��داف  �ستة  ح��ددت 
رئ���ي�������س���ة ي��ت��م��ح��ور 

ح���ول���ه���ا ع�����ام اخل���ط 
باإبراز  تبداأ  العربي، 

ف�����ن اخل������ط ال���ع���رب���ي 
ب�سفته فنًا قائمًا بذاته، 

ال�سعودية  دور  وتعزيز 
العربي،  للخط  كحا�سنة 

وراع����ي����ة وداع����م����ة ل���ه، 
اخلط  ممار�سات  وتعزيز 

على  وحت��ف��ي��زه��ا  ال���ع���رب���ي 
ال��دع��م  وت��ق��دمي  والأف������راد،  امل��وؤ���س�����س��ات  م�ستوى 

للمتخ�س�سني واملوهوبني يف اخلط العربي، ون�سر 
ثقافة ا�ستخدامه بني الن�ضء.

من  خمتلفة  اأن��واع  على  ي�ستمل  املعر�ض  اأن  واأ�ساف 
نادرة  خمطوطات  اإىل  اإ�سافة  وجمالياته،  العربي  اخلط 

وعر�ض  والكتابة،  العربي  اخل��ط  تطور  م��راح��ل  تعك�ض 
مناذج متميزة تتنا�سب مع هدف املعر�ض.
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