تلبية لدعوة من ولي العهد

رئيس الوزراء التايلندي يزور اململكة
الريا�ض  -وا�س

انطالق ًا من حر�ص اململكة العربية ال�سعودية على تعزيز العالقات امل�شرتكة ومد ج�سور التوا�صل
مع جميع الدول حول العامل ،وتلبي ًة للدعوة الكرمية من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع  -حفظه الله ،-
يقوم دولة رئي�س الوزراء ووزير الدفاع يف مملكة تايلند اجلرنال برايوت ت�شان �أوت�شا،
بزيار ًة ر�سمية �إىل اململكة يومي الثالثاء والأربعاء .وت�أتي الزيارة بعد م�شاورات نتج
عنها تقريب وجهات النظر يف العديد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ،وحر�ص ًا على
ا�ستمرار الت�شاور والتن�سيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك الق�ضايا.
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� 12صفحة  /رياالن

المحصن المخالط غير ملزم بالحجر

عودة آمنة بربتوكوالت وقائية

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

الفي�صل

البالد ـ املكاتب الداخلية

انتظم �أم�س طالب وطالبات املرحلتني االبتدائية وريا�ض الأطفال احلكومية والأهلية والأجنبية والعاملية مبناطق وحمافظات
اململكة ،مع االلتزام بتطبيق كافة الإجراءات واالحرتازات الوقائية والربوتوكوالت ال�صحية املعتمدة التي ت�ضمن �سالمتهم
و�أ�سرهم واملجتمع� ،ضمن بيئة تعليمية �آمنة و�صحية ،تعزز من حت�صيلهم الدرا�سي .و�شهدت ردهات املدار�س �أم�س
ح�ضور ًا كبري ًا من الطلبة ملقاعد الدرا�سة ،و�شعورهم بعودة احلياة �إىل طبيعتها بلقاء زمالئهم ومعلميهم مبظاهر
الفرح وال�سعادة لبداية رحلة تعليمية مميزة بعد انقطاع عامني عن الدرا�سة.
من جهته �أو�ضح م�ساعد وزير ال�صحة املتحدث الر�سمي للوزارة الدكتور حممد العبدالعايل � ,أن العامل
ال يزال ي�شهد ت�سجيال ور�صدا للحاالت اليومية لفريو�س كورونا ،كما �أن هناك ت�سابقا وت�صاعدا
لتقدمي اللقاحات  ،الفتا �إىل �أن املح�صن �إذا خالط م�صابًا ومل تظهر عليه الأعرا�ض ال يلزمه الفح�ص
وال داعي للحجر  ..واحلجر للمخالط غري املح�صن.

يقلد مدير مكافحة المخدرات
بمكة المكرمة رتبته الجديدة

ا�ستكمال

واشنطن

مسارات االتحاد الجمركي
والسوق الخليجية

مصادرة شحنة متفجرات
إيرانية متوجهة للحوثيين

الريا�ض -البالد
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ت�صوير:
خالد بن مر�ضاح

�أ ّك���د وزي��ر امل��ال�ي��ة حممد ب��ن عبدالله
اجل��دع��ان ح��ر���ص اململكة على م�ضاعفة
اجل�ه��ود ال�ستكمال م��ا تبقى م��ن خطوات
لتنفيذ ر�ؤي ��ة خ ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
يحفظه الله ب�ش�أن تعزيز العمل اخلليجي
امل�شرتك ،مع �ضرورة رفع وترية التن�سيق
ب�ين جميع دول املجل�س ال�ستكمال قيام
االحتاد اجلمركي وتنفيذ م�سارات ال�سوق
اخلليجية امل�شرتكة ،و�صو ًال �إىل الوحدة
االقت�صادية بحلول عام 2025م.

محليات
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قلد اللواء الحماد رتبته الجديدة

الفيصل يطلع على الوضع الصحي بالمنطقة

جدة  -البالد

ق�� ّل��د الأم��ي�ر خ��ال��د الفي�صل ،م�ست�شار خ��ادم
احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة،
يف مقر الإمارة بجدة ،مدير مكافحة املخدرات
باملنطقة اللواء فهد احلماد رتبته اجلديدة.
وهن�أ �سمو الأمري خالد الفي�صل ،اللواء احلماد
مبنا�سبة الرتقية اً
�سائل الله له التوفيق.

عب اللواء احلماد عن �شكره لأمري
من جهته رّ
منطقة مكة املكرمة ،م���ؤك��دًا �أنها �ستكون -
ب����إذن ال��ل��ه -ع��ونً��ا ل��ه خلدمة ال��دي��ن والوطن
والقيادة.
وا�ستقبل �سموه يف مقر الإمارة بجدة �أم�س،
مدير عام ال�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة الدكتور
وائ���ل مطري  ،وا�ستمع ل�شرح ع��ن الو�ضع

ال�����ص��ح��ي يف امل��ن��ط��ق��ة ب�شكل ع���ام وال����دور
ال��وق��ائ��ي وال��ت��وع��وي وال��رق��اب��ي لل�صحة،
ومتابعتها لتطبيق اال���ش�تراط��ات ال�صحية
وال��ت��داب�ير الوقائية يف خمتلف القطاعات
والتن�سيق امل�����ش�ترك ب�ين ال�صحة يف مكة
وتعليم املنطقة ،تزام ًنا مع العودة احل�ضورية
لطالب وطالبات املرحلة االبتدائية وريا�ض

الأط��ف��ال من �أج��ل العودة الآمنة وا�ستكمال
للتح�صينات.
واطلع �سمو الأمري خالد الفي�صل على و�ضع
اال�ستثمار ال�صحي يف مكة املكرمة واجلهود
املبذولة يف حتفيز اال�ستثمار ال�صحي يف
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ،ك��ون��ه �أح���د �أه���م جم��االت
اال�ستثمار يف ر�ؤية اململكة .2030

أمير الشرقية يدشن مشروعات تنموية بالقطيف
الدمام -حمود الزهراين

د�شن الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري
املنطقة ال�شرقية مبكتب �سموه بديوان الإم��ارة
الأحد  ،م�شروع جزيرة الأ�سماك مبحافظة القطيف
وم�����ش��روع ت�شغيل و���س��ط ال��ع��وام��ي��ة بح�ضور
وزير ال�شئون البلدية والقروية والإ�سكان ماجد
احلقيل.
وق��ال �سموه� :إن هذه امل�شاريع التنموية والتي
ت�ساهم يف ج���ودة ح��ي��اة امل��واط��ن وامل��ق��ي��م ت�أتي
�إنفاذ ًا لتوجيهات القيادة احلكيمة "حفظها الله"
ومتا�شي ًا مع ر�ؤية اململكة  2030ولها �أثر بالغ �إن
�شاء الله على تطور املنطقة ورقيها.
وقال �أمني املنطقة ال�شرقية املهند�س فهد اجلبري
�إن م�شروع و�سط العوامية يعترب احيا ًء للرتاث
الأ�صيل وفن العمارة املتقنة يف املنطقة و�أن�سنة

مهنة "التقييم"  ..تعزيز
الشفافية وحفظ الحقوق

املدن  ،الفتا �إىل �أن م�شروع جزيرة الأ�سماك هو
الأكرب يف منطقة اخلليج ،و�ستكون مق�صد ًا لتجار
الأ�سماك وال�سائحني من اخ��ل اململكة وم��ن دول
اخلليج العربي وتوفري فر�ص عمل لأبناء املنطقة.
من جهة ثانية وبرعاية الأمري �سعود بن نايف،
وقع املهند�س فهد بن حممد اجلبري �أمني ال�شرقية
وامل��ه��ن��د���س خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ل��ه احل��ق��ي��ل الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �سابتكو عقد م�شروع النقل العام
باحلافالت بحا�ضرة الدمام وحمافظة القطيف.
وقال �سموه يف ظل هذا العهد الزاهر ن�شهد ولله
احل��م��د تد�شني م�شاريع خدمية ت��رف��ع م��ن جوة
احل��ي��اة  ،وم�����ش��روع النقل ال��ع��ام داخ��ل حا�ضرة
الدمام وحمافظة القطيف من امل�شاريع الهامة التي
ت�ساهم يف تطوير ج��وان��ب ع��دي��دة وت�ساهم يف
ت�سهيل حياة املواطنني واملقيمني.

 20مشروع ًا تنموي ًا بجازان بـ  3.6مليار ريال

ترميم منازل بالقصيم

بريدة  -البالد
وج���ه الأم��ي�ر ال��دك��ت��ور في�صل ب��ن م�شعل ب��ن ���س��ع��ود بن
عبدالعزيز �أمري منطقة الق�صيم  ،بت�شكيل جمل�س ا�ست�شاري
جلمعية تراميم ،ي�ضم يف ع�ضويته امل�ساهمني يف �أعمال
اخلري من الأ�شخا�ص واملقاولني للم�شاركة يف ترميم املنازل.
و�أ�شار �سموه �إىل تطلعه لأن ت�صبح اجلمعية كيا ًنا خرييًا
يرتجم كل اجلهود لهذا العمل اخلريي اال�ستثنائي ،مبديًا
اعتزازه مبا حققه فريق �سخاء التطوعي من جهود عظيمة
يف ترميم م�ساكن املحتاجني.
ج��اء ذل��ك خ�لال ت�س ّلم �سموه من املدير التنفيذي جلمعية
الإ�سكان الأهلية عبدالله اخلليوي  ,التقرير النهائي للمبادرة
التي ُتعنى برتميم منازل الأ�سر املتعففة بالتعاون مع جمعية
الإ�سكان الأهلية وتكرمي امل�ساهمني بدعم املبادرة ،بح�ضور
وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

انطالق الندوة الطبية الدولية بحائل

حائل -البالد
�أكد الأم�ير عبد العزيز بن �سعد بن عبد العزيز �أمري منطقة
حائل �أن �إق��ام��ة ال��ن��دوات الطبية الدولية التي ي�شارك بها
�أطباء وباحثون من خمتلف دول العامل مب�شاركة من �أطباء
�سعوديني  ,ت�سهم يف تبادل املعلومات واخلربات مبا ينعك�س
على تطور اخلدمات الطبية التي حتظى بدعم من القيادة
الر�شيدة  -حفظها الله  ،-ومبتابعة من معايل وزير ال�صحة.
جاء ذلك يف كلمة له خالل �إطالقه ام�س � ,أعمال الندوة الطبية
الدولية " التحديثات يف القدم ال�سكري " التي ينظمها جتمع
حائل ال�صحي يف م�ست�شفى امللك خالد بحائل  ،وت�ستمرعلى مدى
خم�سة �أيامً ،
م�شيدا �سموه بجهود التجمع ال�صحي باملنطقة.
وت�ست�ضيف الندوة ع��ددا من العلماء والأط��ب��اء والباحثني
يف القدم ال�سكرية من جميع �أنحاء العامل ،الذين ي�شاركون
ب���أوراق عمل طبية حول التحديثات الطبية يف عالج القدم
ال�سكرية ،بح�ضور عدد من الأطباء ال�سعوديني واملخت�صني
" عن بُعد ".

عودة آمنة ودائمة

الريا�ض -البالد

ت�ستمر الهيئة ال�سعودية للمقيّمني املعتمدين "تقييم"
يف ال�سري نحو حتقيق �أهدافها الإ�سرتاتيجية وموا�صلة
نهجها يف ت��ق��دمي ك��ل م��ا ي��خ��دم م��ه��ن��ة التقييم بجميع
فروعه ،حيث تعد الهيئة اجلهة املنظمة ملهنة التقييم يف
اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل على و�ضع الأنظمة
وال��ت�����ش��ري��ع��ات ال��ت��ي تتيح للمقيمني مم��ار���س��ة �أعمالهم
وف ًقا ملعايري التقييم الدولية ،كما ُتقدم برامج ت�أهيلية
العتماد وت�أهيل املمار�سني لهذه املهنة بنا ًء على �أ�س�س
علمية وممار�سات عاملية ،مما يُ�سهم يف حفظ احلقوق
وحتقيق العدالة بني امل�ستفيدين ،وذلك من خالل تقدمي
خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية اجلودة ،وتعزيز الثقة
وال�شفافية يف ال�سوق ،وتوفري بيئة جاذبة لال�ستثمار مبا
يتما�شى مع ر�ؤية اململكة 2030؟
كما متتلك ع�ضوية يف جمل�س معايري التقييم الدولية
 IVSCوذلك مبوافقة �سامية يف عام 2014م ،ومتثل
الهيئة اململكة يف ثالث جمال�س تنفيذية يف املجل�س.
ويف جانب منحها للع�ضويات فقد �س ّلمت الهيئة ()872
ع�ضوية ج��دي��دة يف 2021م  ،فيما بلغ ع��دد احلا�صلني
على ع�ضوية الزمالة حتى الآن(  )182ع�ضوً ا ،وهي �أعلى
ع�ضوية ُتقدمها الهيئة يف التقييم ،ويف جانب التدريب
والت�أهيل فقد قدمت الهيئة عرب �أكادميية تقييم ال��ذراع
التدريبي لها �أكرث من ( )300دورة تدريبية ا�ستفاد منها
م��ا يفوق ال��ـ ( )7800ع�ضو م��ت��درب ،يف خمتلف ف��روع
التقييم (العقارات ،املن�ش�آت االقت�صادية ،الآالت واملعدات،
و�أ���ض��رار املركبات) ،بالإ�ضافة �إىل افتتاح ( )13مركز ًا
لتقدير �أ���ض��رار امل��رك��ب��ات ،لي�صل جمموع م��راك��ز تقدير
�أ�ضرار املركبات �إىل ( )24مرك ًزا يف خمتلف مناطق ومدن
اململكة ،وقد مت من خاللها تقدير �أ�ضرار ما يفوق الـ 880
�ألف مركبة .
ويف جانب �إث��راء املحتوى املهني يف مهنة التقييم فقد
�أقامت الهيئة �أكرث من ( )54لقا ًء مهني ًا ور�شة عمل ولقا ًء
ون���دوة ح��ول مهنة التقييم كمنتدى التقييم العقاري،
و�إط�ل�اق �سل�سلة �ساعة زميل وه��ي �سل�سة من اللقاءات
التي تهدف �إىل �إث���راء حمتوى مهنة التقييم ،من خالل
ع��ق��د ج��ل�����س��ات ن��ق��ا���ش م��ب��ا���ش��رة ي��ق��دم��ه��ا �أع�����ض��اء تقييم
احلا�صلني على الزمالة ،وور�ش عمل يف املعايري املهنية
لتقييم ا�ضرار املركبات ،بالإ�ضافة �إىل �إقامة ندوة حول
م�ستجدات معايري التقييم بالتعاون مع م�ؤمتر التقييم
ال��دويل ،واجلل�سة احلوارية للأغرا�ض املحا�سبية التي
جتمع عدد ًا من املتخ�ص�صني يف خمتلف قطاعات التقييم.

اخبار موجزة

بريدة -البالد
�أكد الأم�ير فهد بن تركي بن في�صل بن تركي بن عبدالعزيز
ن��ائ��ب �أم��ي�ر منطقة الق�صيم �أه��م��ي��ة اال���س��ت��م��رار والتقيد
ب��الإج��راءات والتدابري الوقائية مع ع��ودة ط�لاب مرحلتي
ريا�ض الأطفال واالبتدائية ملقاعد الدرا�سة ،كونه ال�سبيل
بعون الله عز وجل لعودة �آمنة ودائمة.
ومتنى �سموه لأب��ن��ائ��ه ال��ط�لاب والطالبات دوام التوفيق
والنجاح ،مقدمًا �شكره وتقديره للجهود التي قدمتها وزارة
التعليم وك��اف��ة من�سوبيها خ�لال ف�ترة االن��ق��ط��اع لتحقيق
تطلعات القيادة الر�شيدة وا�ستمرار العملية التعليمية عن بعد
عرب من�صة التعليم الإلكرتوين.
ودعا �سمو نائب �أمري منطقة الق�صيم الله عز وجل �أن يحفظ
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
و�سمو ويل عهده الأمني – حفظهما الله  -وال�شعب ال�سعودي
واملقيمني من كل مكروه ،ويدمي على بالدنا احلبيبة الرخاء
واال�ستقرار واالزدهار.

توقعات بثبات حجم الدين العام

الداير -البالد

رعى الأمري حممد بن نا�صر بن عبدالعزيز
�أمري منطقة جازان ،بح�ضور الأمري حممد
ب��ن عبدالعزيز ب��ن حممد ب��ن عبدالعزيز
نائب �أمري املنطقة �أم�س ،حفل تد�شني 20
م�شروعً ا تنمويًا ج��دي��دًا خل��دم��ات بيئية
ومائية وزراع��ي��ة يف املنطقة ،وبح�ضور
وزي���ر البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة املهند�س
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن ع��ب��دامل��ح�����س��ن الف�ضلي،
بتكلفة �إج��م��ال��ي��ة جت���اوزت  3.6مليارات
ريال ،لتخدم هذه امل�شاريع التنموية �أكرث
من  1.3مليون م�ستفيد يف منطقة جازان،
وذلك مبقر مركز الأمري �سلطان احل�ضاري
مبدينة جيزان.
وثمّن �سموه للقيادة الر�شيدة -حفظها الله-
اهتمامها بكل ما من �ش�أنه توفري اخلدمات
املائية والبيئية للمواطنني ،كما �شكر معايل
وزي��ر البيئة واملياه وال��زراع��ة ،والعاملني
يف قطاعات املياه والبيئة وال��زراع��ة على
جهودهم باالنتهاء من هذه امل�شروعات يف
وقتها املحدد ،وتلم�س ر�ضا امل�ستفيدين.
و�أك���د وزي��ر البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة �أن
امل�شروعات التي د�شنها �سمو �أمري املنطقة
ُن�� ِّف��ذت وف��ق �أف�ضل املمار�سات واخل�برات

الفنية لتعك�س �سري منظومة البيئة واملياه حر�ص القيادة الر�شيدة �-أيدها الله -على
وال��زراع��ة ،وف ًقا لإ�سرتاتيجيات �أُ�سِّ �ست توفري كل �سبل العي�ش الكرمي ملواطنيها
ل��ت�ترج��م ر�ؤي����ة اململكة  ،2030وتعك�س ومقيميها.

الريا�ض  -وا�س
عقد جمل�س �إدارة املركز الوطني لإدارة الدين برئا�سة
وزي��ر املالية حممد بن عبد الله اجل��دع��ان اجتماعه
م�ؤخر ًا ،للنظر يف مقرتح خطة االقرتا�ض ال�سنوية
لعام 2022م وامل�صادقة عليها.
وا�شتملت اخلطة على توقعات ثبات حجم الدين
بح�سب بيان امليزانية العامة للدولة للعام امل��ايل
2022م ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل موا�صلة امل��رك��ز الوطني
لإدارة الدين مبراقبة ال�سوق ،واغتنام الفر�ص ب�شكل
ا�ستباقي ،لتعزيز ج��ودة حمفظة ال��دي��ن ،مع الأخ��ذ
باالعتبار التغري املتوقع يف �أ�سعار الفائدة.
وت�ضمنت اخلطة توقعات بثبات حجم الدين العام
عند م�ستوى  938مليار ريال ،وفق �إعالن امليزانية
العامة ،مع التوجه نحو اقرتا�ض ما يقارب  43مليار
ريال ،ل�سداد م�ستحقات �أ�صل الدين ،و�إمكانية النظر
يف عمليات متويلية �إ�ضافية ب�شكل ا�ستباقي من
خ�لال القنوات التمويلية املتاحة� ،سوا ًء حملي ًا �أو
دولي ًا مبا يف ذلك �أ�سواق الدين والتمويل احلكومي
البديل لتمويل الفر�ص التي من �ش�أنها تعزيز النمو
االقت�صادي ،مثل متويل امل�شاريع الر�أ�سمالية والبنية
التحتية� ،إ�ضاف ًة �إىل بقاء �إ�سرتاتيجية الدين التي
يعمل بها املركز على و�ضعها احلايل.

محليات
3
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القيادة تعزي الرئيس البرازيلي
الريا�ض -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل ���س��ع��ود ،ب��رق��ي��ة ع���زاء وم��وا���س��اة ،لفخامة الرئي�س
جايري بول�سونارو ،رئي�س جمهورية الربازيل
االحتادية ،يف وفاة والدته .وقال امللك املفدى:

" تلقينا نب�أ وفاة والدتكم ،ونعرب لفخامتكم ولأ�سرة الفقيدة
ول�شعبكم ال�صديق عن �أح��ر التعازي ،و�أ���ص��دق املوا�ساة،
متمنني �أال ت��روا �أي �سوء �أو مكروه "  .كما بعث �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع،

برقية عزاء وموا�ساة ،لفخامة الرئي�س جايري بول�سونارو،
رئي�س جمهورية الربازيل االحتادية ،يف وفاة والدته.
وقال �سمو العهد ":تلقيت نب�أ وفاة والدتكم ،و�أعرب لفخامتكم
ولأ�سرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي ،و�صادق املوا�ساة،
متمني ًا لكم دوام ال�صحة وال�سالمة ،و�أال تروا �أي �سوء ".

تلبية لدعوة من ولي العهد

رئيس الوزراء التايلندي يزور المملكة غدا
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
الريا�ض-وا�س
انطالق ًا من حر�ص اململكة العربية ال�سعودية على تعزيز العالقات وزير الدفاع  -حفظه الله  ،-يقوم دولة رئي�س ال��وزراء ووزير
امل�شرتكة وم��د ج�سور التوا�صل مع جميع ال��دول ح��ول العامل ،الدفاع يف مملكة تايلند اجلرنال برايوت ت�شان �أوت�شا ،بزيار ًة
وتلبي ًة للدعوة الكرمية من �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد ر�سمية �إىل اململكة يومي الثالثاء والأرب��ع��اء (/ 6 / 23 - 22

 1443هـ) املوافق ( 2022 / 1 / 26 - 25م).
وت�أتي الزيارة بعد م�شاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر يف
العديد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ،وحر�ص ًا على ا�ستمرار
الت�شاور والتن�سيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك الق�ضايا.

تعميق العالقات في مختلف المجاالت

السعودية وتايالند ..عالقات تاريخية وتبادل تجاري
جدة  -البالد

مت�ضي العالقات ال�سعودية  -التايالندية ،لآف���اق �أرح���ب يف
�شتى امل��ج��االت ،خ�صو�صا االقت�صادية وال�سياحية والنفطية
والتجارية ،لتعزيز التعاون امل�شرتك بني البلدين ،اللذين جتمع
بينهما عالقات تاريخية� ،إذ ت��درك احلكومة التايالندية مكانة
وقيمة اململكة عاملي ًا و�إقليمي ًا وثقلها ال�سيا�سي واالقت�صادي،
كونها ع�ضو ًا يف جمموعة الع�شرين الكبار ،ما يدفع بانكوك
لتعزيز العالقات مع الريا�ض ،معربة م��رارا عن �أ�سفها جتاه
احل���وادث التي وقعت ملواطنني �سعوديني على �أرا�ضيها قبل
 30ع��ام�� ًا .وي��رج��ع ت��اري��خ العالقات ب�ين اململكة وتايالند �إىل
عام 1957م� ،إذ عمل مئات الآالف من التايالنديني بال�سعودية،
بينما توا�صلت العالقات التجارية ل�سنوات عديدة ،حيث تربط
بانكوك والريا�ض بعالقات تاريخية طويلة ،وتتمتعان بعالقات
ودي��ة حتى قبل �إق��ام��ة العالقات الدبلوما�سية الر�سمية يف 1

�أكتوبر  1957مع املمثل املقيم يف عا�صمتيهما� ،إذ متت ترقية
حالتيهما �إىل م�ستوى ال�سفراء يف عام  ،1966وكان �أول �سفري
للمملكة العربية ال�سعودية يف تايالند عبد الرحمن العمران،
بينما كان برا�سوجن �سوانربادي�س �أول �سفري تايالندي معتمد
يف اململكة العربية ال�سعودية.
وعُ���ززت ال��ع�لاق��ات ب�ين اململكتني م��ن خ�لال ال��زي��ارة ال��ت��ي قام
بها الوفد التايالندي �إىل اململكة العربية ال�سعودية يف يناير
عام  1984برئا�سة نائب وزير اخلارجية التايالندي برابا�س
ليمبباندهو وم�س�ؤولون رفيعو امل�ستوى من وزارة الداخلية
ووزارة التجارة ووزارة الزراعة والتعاونيات ،وكذلك ممثلني
من الربملان التايالندي والقطاع اخلا�ص.
وت�شرتك تايالند واململكة دائمًا يف وجهات نظر مت�شابهة حول
الق�ضايا الإقليمية والدولية الرئي�سية ،وخا�صة تلك التي لها
�أهمية حيوية بالن�سبة لل�سلم والأمن الدوليني .يعمل كال البلدين

 32ألف نسخة من
المصحف الشريف لكينيا
جدة  -يا�سر بن يو�سف

�إن����ف����اذا ل��ت��وج��ي��ه��ات خ����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل ���س��ع��ود ـ���ـ ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه ـ���ـ ،ب��ا���ش��رت
وزارة ال�����ش���ؤون الإ�سالمية وال��دع��وة
والإر�����ش����اد ،ممثلة مبجمع امل��ل��ك فهد
لطباعة امل�صحف ال�����ش��ري��ف� ،إر���س��ال
الدفعة الرابعة من هدية خادم احلرمني
ال�شريفني والبالغة ( )32.700ن�سخة
م��ن �إ����ص���درات امل��ج��م��ع م��ن امل�صاحف
ال�شريفة مبختلف الأحجام ،وترجمات
القر�آن الكرمي �إىل جمهورية كينيا.
و�أو�ضح مدير عام فرع الوزارة مبنطقة
مكة امل��ك��رم��ة ال��دك��ت��ور ���س��امل ب��ن حاج
اخلامري ـ خالل �شحن الدفعة الرابعة
من هدية امللك �سلمان ـ يحفظه الله من
ميناء جدة الإ�سالمي �أن هذه الدفعة
متثل الرابعة من جممل الدفعات ،لي�صل
�إجمايل الن�سخ املوزعة (� )59.450ألف
ن�سخة.
وق���ال �إن ه��ذه ال��ه��دي��ة ال��ت��ي تت�شرف

وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ب�إر�سالها
للم�سلمني ب��ال��ع��امل ه���ي �أغ���ل���ى ه��دي��ة
وحت��ظ��ى بعناية واه��ت��م��ام امل�سلمني
بالعامل ،منوه ًا باملتابعة الدقيقة لهذا
امل�����ش��روع الكبري م��ن ال��وزي��ر امل�شرف
العام على املجمع الدكتور عبداللطيف
بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ لتحقيق ر�ؤى
وتطلعات القيادة الر�شيدة .
ون��وه مدير ع��ام ف��رع وزارة ال�ش�ؤون
الإ���س�لام��ي��ة مبكة امل��ك��رم��ة يف خ��ت��ام ـ
ت�صريحاته ـ �إىل �أن بف�ضل الله ثم مبا
توليه ق��ي��ادة اململكة م��ن دع��م وجهود
فقد بلغ انتاج جممع امللك فهد لطباعة
امل�����ص��ح��ف ال�����ش��ري��ف ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ع��ام
� ٢٠٢١أكرث من  ٣٤٥مليون ن�سخة ،وزع
منها �أكرث من  ٣٢٠مليون ن�سخة هدية
من حكومة اململكة العربية ال�سعودية
للم�سلمني يف �أرج��اء املعمورة� ،سائ ًال
الله تعاىل �أن يدمي على اململكة عزها
وتقدمها وا�ستقراراها و�أن يجزي والة
�أمرها خري اجلزاء.

انطالق التمرين البحري
السعودي المصري
جدة  -البالد

انطلقت �أم�س م��ن��اورات التمرين البحري الثنائي املختلط "مرجان  "17بني
القوات البحرية امللكية ال�سعودية والقوات البحرية امل�صرية يف قاعدة امللك في�صل
البحرية بالأ�سطول الغربي.
و�أو�ضح قائد الأ�سطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى بن حممد الع�سريي
�أن التمرين يهدف �إىل تعزيز العالقات والتعاون امل�شرتك ورفع م�ستوى اال�ستعداد
القتايل واجلاهزية بني القوات البحرية امللكية ال�سعودية وال��ق��وات البحرية
امل�صرية وتوحيد املفاهيم العملياتية بني اجلانبني ملواجهة التهديدات باملنطقة،
وتبادل اخلربات يف �أ�ساليب وطرق تنفيذ املهام البحرية ،كما ي�سهم يف تطوير
�أطقم الوحدات على مهام احلروب البحرية ومهام القوات اخلا�صة من �أجل حماية
و�سالمة البحار واملمرات املائية الأقليمية والدولية ل�ضمان حرية املالحة البحرية
يف البحر الأحمر .ويع ّد هذا التمرين امتدادًا ل�سل�سلة متارين �سابقة م�شرتكة بني
البلدين ،ويت�ضمن الكثري من املناورات التي تعزز �إجراءات الأمن البحري باملنطقة
وتوحيد مفاهيم �أعمال قتال القوات البحرية يف البحر الأحمر.

عن كثب ويدعمان موقع كل منهما يف الأمم املتحدة ويف املحافل
الدولية الأخرى.
ويف عام  2004كانت اململكة العربية ال�سعودية ال�سوق الرئي�سية
الرابعة والع�شرين لل�صادرات التايالندية وال�سوق الرئي�سية
الثالثة لتايالند يف ال�شرق الأو�سط ،حيث احتلت تايالند املرتبة
الع�شرين بني التجار الرئي�سيني مع اململكة العربية ال�سعودية.
وتعترب ال�سعودية ه��ي امل���ورد الرئي�سي لتايالند م��ن النفط
اخلام ،حيث بلغت جتارة تايالند مع اململكة العربية ال�سعودية
 2.9مليار دوالر يف عام  ،2004بينما ا�ستوردت تايالند ب�شكل
رئي�سي النفط اخلام واملنتجات البرتوكيماوية والأ�سمدة �أثناء
الت�صدير �إىل قطع غيار ال�سيارات يف اململكة وملحقاتها ،و�آلة
تكييف ال��ه��واء ،وال��ث�لاج��ات ،والأ���س��م��اك املعدة �أو املحفوظة،
والأقم�شة املن�سوجة ،والغ�ساالت ،والآالت ،واملالب�س ،والأرز،
وغريها من الب�ضائع وال�سلع.

كلمة

ملتقى األعمال والمصالح

ت�شهد العالقات ال�سعودية العراقية تطور ًا كبري ًا يف
خمتلف امل��ج��االت  ،ترجمة حلر�ص القيادة احلكيمة
يف البلدين على تعزيز امل�صالح امل�شرتكة لل�شعبني
ال�شقيقني  ،وجت�سيدا للأوا�صر والروابط التاريخية
 .ويف هذا الإط��ار تنطلق اليوم يف الريا�ض فعاليات
ملتقى الأعمال ال�سعودي العراقي  ،مب�شاركة كبرية
من ال��وزراء وامل�س�ؤولني وممثلي اجلهات احلكومية
واخلا�صة و�أ�صحاب الأعمال ال�سعوديني والعراقيني،
يف خ��ط��وة ت��ه��دف ل��ل��دف��ع ق���دم��� ًا مب�����س��ار ال��ع�لاق��ات
االقت�صادية بني البلدين ال�شقيقني ،التي ت�شهد تقدمًا
كبريًا يف جميع الأ�صعدة.
فامللتقى ميثل �آلية قوية ملجل�س التن�سيق يف توفري
�أر���ض��ي��ة م�شرتكة للجانبني ل��ط��رح ال��ف��ر���ص الكبرية
لزيادة التجارة واال�ستثمار  ،م��ن خ�لال االتفاقيات
ال��ت��ج��اري��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة امل��وق��ع��ة ب�ين ال��ب��ل��دي��ن يف
خمتلف املجاالت .من هنا ي�شكل امللتقى �أهمية كبرية
يف ترجمة توجيهات قيادة البلدين لتطوير العالقات
االقت�صادية وتطلعات قطاعي الأع��م��ال ال�سعودي
والعراقي لتنمية وتعزيز جماالت التجارة واال�ستثمار
امل�شرتك بينهما ،وذل��ك بالتزامن مع انطالق �أعمال
ال��دورة الثانية ملجل�س الأعمال  ،خا�صة و�أن العراق
تبدي اهتمام ًا وا�ضح ًا بجذب اال�ستثمارات ال�سعودية
يف خمتلف املجاالت يقابله حر�ص را�سخ من اململكة
على حتقيق ذلك ،يف الوقت الذي يعد فيه منفذ جديدة
عرعر ج�سرا قويا لتعزيز العالقات نحو �آفاق جديدة
من التعاون ال�شامل.

المملكة :اإلرهاب الحوثي يهدد استقرار المنطقة
القاهرة -البالد

�أك���د م��ن��دوب اململكة ال��دائ��م ل��دى جامعة ال���دول العربية
ال�����س��ف�ير ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن �سعيد اجل��م��ع��ة �أن الهجمات
املمنهجة التي تقوم بها امليلي�شيات احلوثية املدعومة من
�إي��ران على املناطق املدنية واملن�ش�آت احليوية يف اململكة
العربية ال�سعودية ودولة الإم��ارات العربية املتحدة التي
ك��ان �آخ��ره��ا االع��ت��داء ال��ذي وق��ع على �أبوظبي واملناطق
اجلنوبية من اململكة ال ميثل فح�سب ا�ستهدافا للمقدرات

الوطنية لدول اخلليج العربية بل يرمي لزعزعة ا�ستقرار
املنطقة والأمن وال�سلم الدوليني ويهدد االقت�صاد العاملي
و�أم��ن الطاقة واملالحة البحرية ،كما �أن هذه االعتداءات
احلوثية املتكررة على املن�ش�آت املدنية متثل وفقا للقوانني
الدولية جرائم ح��رب يتوجب حما�سبة مرتكبيها .وقال
يف كلمة له خالل اجلل�سة االفتتاحية للدورة غري العادية
ملجل�س جامعة ال���دول العربية على م�ستوى املندوبني
ال��دائ��م�ين� :إن��ه يف �ضوء جتاهل ه��ذه امليلي�شيات جميع

القوانني الدولية والإن�سانية ورف�ضها لكل اجلهود الأممية
والإقليمية وم��ب��ادرات ال�سالم ال��رام��ي��ة ملعاجلة الأزم���ة
ال�سيا�سية والإن�سانية التي يعي�شها ال�شعب اليمني ال�شقيق
ف�إن اململكة تدعو املجتمع ال��دويل ب ُد َولِه ومنظماته كافة
التخاذ موقف ح��ازم �ضد امليلي�شيات احلوثية الإرهابية
وم��ن يقف وراءه���ا ،وممار�سة �ضغوط �سيا�سية جتربها
على وق��ف �أعمالها العدائية �ضد ال�شعب اليمني ودول
املنطقة.

مشاريع سعودية جديدة لتنمية وإعمار اليمن
الريا�ض -البالد

ُو ِ ّقعت �أم�س مذكرة تعاون م�شرتك بني الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن
ممث ًال بامل�شرف العام على الربنامج ال�سفري حممد بن �سعيد �آل جابر ،وم�ؤ�س�سة
الإ�سكان التنموي الأهلية "�سكن" ممثلة برئي�س جمل�س الأمناء مب�ؤ�س�سة "�سكن"
الدكتور زياد احلقيل.
وتهدف مذكرة التعاون امل�شرتك للإ�سهام يف حت�سني ج��ودة احلياة من خالل
م�شاريع متنوعة وب��رام��ج تنموية لتطوير وحت�سني البنية التحتية وتنمية
املجتمع يف جميع املحافظات اليمنية ،وكذلك الإ�سهام يف حتقيق التنمية والإعمار
يف اجلمهورية اليمنية ،وحتقيق ال��ت��وازن املعي�شي واالقت�صادي لليمنيني.
و�أ�شاد رئي�س جمل�س �أمناء "�سكن" الدكتور زياد احلقيل باجلهود التي يقوم بها
الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن يف حتقيقه التنمية والإعمار لل�شعب
اليمني ال�شقيق يف التوازن املعي�شي واالقت�صادي وحت�سني جودة احلياة من
خالل م�شاريع متنوعة .فيما �أكد امل�شرف العام على الربنامج ال�سعودي لتنمية
و�إعمار اليمن ال�سفري حممد بن �سعيد �آل جابر �أن توقيع مذكرة تعاون م�شرتك
بني الطرفني ي�أتي يف �إطار توحيد اجلهود ال�سعودية يف تنمية و�إعمار اليمن،
مو�ضح ًا �أن املذكرة �ست�سهم -بعون الله -يف دفع العمل التنموي وتقدمي الدعم
الفني واال�ست�شاري .وق���دّم الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إع��م��ار اليمن 204
م�شروعات ومبادرات تنموية ن ّفذها يف خمتلف املحافظات اليمنية خدم ًة للأ�شقاء
اليمنيني يف  7قطاعات �أ�سا�سية ،وه��ي :التعليم ،وال�صحة ،واملياه ،والطاقة،
والنقل ،والزراعة والرثوة ال�سمكية ،وبناء قدرات امل�ؤ�س�سات احلكومية� ،إ�ضافة
�إىل الربامج التنموية.

ارتفاع التراخيص اإلعالمية
الريا�ض -البالد

حققت الهيئة العامة ل�ل�إع�لام امل��رئ��ي وامل�سموع ارتفاعً ا
الف ًتا يف عمليات الرتخي�ص والت�صنيف والف�سح بن�سبة
متو�سطها ( )%28.5خالل عام 2021م مقارنة بالعام الذي
�سبقه ،رغ��م تداعيات جائحة ك��ورون��ا .وم��ن خ�لال العمل
امل�ستمر على مراجعة �أنظمتها وت�شريعاتها متكنت من

ت�سريع عجلة التطور يف القطاع الإع�لام��ي ع�بر ت�سهيل
�إج��راءات العمليات و�أمتتتها ليكون رافدًا �إ�سرتاتيجيًا من
روافد االقت�صاد الوطني .وفيما يخ�ص عمليات الرتخي�ص،
ترخي�صا �إعالميًا و � 494شهادة عدم ممانعة,
�صدر 1226
ً
م�سجل ًة ارتفاعً ا بـ % 29.4عن العام 2020م ،فيما بلغ عدد
البطاقات املهنية للإعالميني  303بطاقات.

كما �سجلت عمليات ت�صنيف وف�سح املحتوى ارتفاعً ا بـ
 ،%28حيث ُ�ص ِّنف و ُف ِ�سح  1987حمتوى �سينمائيًا ،منها
 412فيلمًا ,بينها � 7أفالم �سعودية ،و  496مقطعًا ت�شويقيًا،
و  369حمتوى خارج قاعات ال�سينما ،و  626مل�ص ًقا ،و 84
�إعال ًنا جتاريًا �سينمائيًا� ،أما الألعاب الإلكرتونية فقد بلغ
عددها  632لعبة ،منها  414م�صنفة و 218مف�سوحة.
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تطبيق اإلجراءات الوقائية المعتمدة للحفاظ على سالمة الطالب وأسرهم

عودة آمنة في بيئة محفزة على التعليم
البالد ـ عبد الهادي املالكي ـ يا�سر بن يو�سف ـ رانيا الوجيه ـ مرعي ع�سريي ــ ت�صوير ــ خالد بن مر�ضاح
ازدانت الف�صول الدرا�سية للمرحلتني املتو�سطة وريا�ض الأطفال بعودة نحو  3.5مليون طالب وطالبة  ،فيما هي�أت املدار�س ا�ستعداداتها مبا ي�سهم يف احلفاظ على �سالمة و�صحة الطلبة و�أ�سرهم واملجتمع
 ،بتفعيل برنامج التهيئة النف�سية ،والعمل على طم�أنة الطلبة و�أولياء الأمور والأ�سر بالعودة احل�ضورية الآمنة ،والتفاعل مع الأن�شطة التعليمية وفق النماذج الت�شغيلية للمدار�س ،والعمل على زيادة الدافعية
ملوا�صلة رحلة التعليم لبناء م�ستقبل هذا الوطن املعطاء .ويف الوقت نف�سه وقف مدراء التعليم خالل جوالتهم �أم�س على جاهزية املدار�س وتنفيذها باقة من برامج التهيئة الإر�شادية التي بد�أت من خالل من�صة
مدر�ستي ورو�ضتي� ،إىل جانب الربامج امل�شوقة للتكيف مع الدرا�سة احل�ضورية والتعريف مبرافق املدر�سة والف�صول الدرا�سية و�سط �إجراءات احرتازية للحفاظ �سالمتهم.
من ناحية اخرى كان رجال املرور متواجدين يف ال�شوارع
لتنفيذ اخل��ط��ة امل���روري���ة امل��ت��زام��ن��ة م���ع اك��ت��م��ال ال��ع��ودة
احل�ضورية للطالب وذلك يف جميع مناطق اململكة  ،وقاموا
بتنظيم حركة ال�سري ورفع م�ستوى ال�سالمة لقائدي املركبات.
و�أكد عدد من مديري التعليم انه مت اعتماد العديد من اخلطط
وال�برام��ج الرتبوية والتعليمية والإر���ش��ادي��ة والإعالمية
وال�صحية والتقنية ،بجانب التدابري الوقائية والإجراءات
حر�صا من �إد�أرات التعليم على توفري بيئة
االح�ترازي��ةً ،
تعليمية جاذبة و�آمنة وحمفزة على التعلم .

تعقيم المباني
وق��ال��وا لـ"البالد" �أن الإج����راءات ت�ضمنت تهيئة البيئة
ال�صفية واملدر�سية من خالل �صيانة ونظافة وتعقيم املباين
التعليمية ،وت��وزي��ع امل���واد االح�ترازي��ة  ،و�إع����ادة توزيع
الكرا�سي والطاوالت  ،وتنظيم م�سارات للدخول واخلروج،
مبا يحقق التباعد اجل�سدي ،والتقليل من املخاطر ،بالإ�ضافة
�إىل و���ض��ع ال��ل��وح��ات الإر���ش��ادي��ة وال��وق��ائ��ي��ة واملل�صقات
التوعوية ،وجتهيز غ��رف العزل يف ح��االت اال�شتباه �أو
الإ�صاب’ الفتني �إىل �أن برنامج التهيئة يهدف �إىل حتقيق
التكيّف االج��ت��م��اع��ي الن��دم��اج ال��ط�لاب يف �صفوفهم بعد
انقطاعهم عن املدر�سة ومراعاة االنف�صال التدريجي للطالب
عن املنزل والأ�سرة و�ضمان اال�ستقرار النف�سي له مع معلمه
داخل املدر�سة ،ومن �أه��داف الربنامج حتقيق التكامل بني
الأ�سرة واملدر�سة مبا ي�ساعد على تكيّف واندماج الطالب يف
�صفوفهم الدرا�سية.
بناء الثقة
يف هذا ال�سياق �أبدى عدد من �أولياء �أمور طالب املرحلة
االبتدائية وابنائهم فرحتهم بعودة لكرا�سي الدرا�سة بعد
ان ام�ضوا العامني خراج �أروقة املدر�سة بعد ان عانوا من
تري�س �أبنائهم من خالل املن�صة اما ب�سبب �ضعف االت�صال
او ب�سبب ع��دم فهمهم وتعودهم بالتوا�صل مع املعلم عن
طريق املن�صة بعد ان مروا بتجربة احل�ضوري قبل اجلائحة
ومل�سوا الفرق الوا�ضح ما بني هما.
يف البداية يقول ويل االم��ر حممد ال�شهري :لقد �سعدنا
بعودة �أبنائنا لكرا�سي الدرا�سة بعد انقطاع عامني فقط
تعب �أولياء الأمور من املن�صة ووجدوا معاناة مع ابنائهم
فح�ضور الطالب للمدر�سة مهم ج��دا ملا يعطي الطالب من
ب��ن��اء ثقته بنف�سة ام���ام زم�لائ��ه واخ��ت�لاط��ه بهم حيث ان
ابناءنا ا�صبحوا مالزمني املنزل وال يختلطون ب�أحد اال
يف ف�ترات متباعدة مع �أب��ن��اء �أقاربهم او اجل�يران ام يف
املدر�سة يف ت�ؤلف فيه حب االجتماع والتخالط مع النا�س
وغر�س التحدي يف التح�صيل الدرا�سي فيما
ب�ين ال��ط�لاب مواجهة اف�ضل م��ن خلف
�شا�شات احلا�سب االيل.
ف��ي��م��ا ع�ب�ر �أب���ن���ائ���ه ال��ط��ال��ب�ين
بندر وعبدالله عن �سعادتهم
ب���احل�������ض���ور واالخ����ت��ل�اط
ب�����أق����ران����ه����م يف ال�����ص��ف
واعطائهم فر�صة التناف�س
يف ال��درا���س��ة وح��ت��ى على
جم�����ال ال�ت�رب���ي���ة ال��ب��دن��ي��ة
ولعب الكورة مع زمالئهم يف
الف�صل.
وق���ال ويل االم���ر ح�سن جعفري
نحمد ال��ل��ه على ع���ودة ال��درا���س��ة بعد
ان عانينا مع املن�صة وخا�صة ان االنرتنت
�شبكته �ضعيفة ف�أ�صبح انقطاع االت�صال يفوت على �أبنائنا
الكثري من احل�ص�ص مما يوثر على امل�ستوى التح�صيلي
وي�صبح يف ظلم للطالب املجتهد.
وق���ال �أب��ن��ائ��ه ا���س��ام��ه وامي���ن وح��م��زة ان ع���ودة ال��درا���س��ة
احل�ضورية �سعدنا بها لنلتقي ب�أ�صحابنا يف ال�صفوف
وثانيا من اج��ل ان نح�ضر درو�سنا مع املعلم يف الف�صل
بالإ�ضافة اىل ا�ستالم الواجبات يف واقتها بعد ان كانت
تر�سل لنا عرب املن�صة وقنوات التوا�صل مع املعلم والتي
قد ت�أتي بع�ض الواجبات من بعد ال�ساعة العا�شرة م�ساء
بالإ�ضافة اىل ار�سال واجبات يف �إج��ازة نهاية الأ�سبوع
التي هي من حقنا ان ن�ستمتع بها باخلروج مع االهل للتنزه
والتغيري من جوا املنزل واملن�صة.
أجواء هادئة
قالت املعلمة �سلونا�س داغ�ستاين ان العودة للمدار�س عودة
لنور العلم ،و�أوجه ر�سالة لأبنائي الطلبة ف�أقول لهم افتحوا
النوافذ لل�شم�س ،ولأرواحكم ال�صغرية لتحلق ناحية العلم
و�ضيائه ،فهو نوركم غدا ،والعلم اليوم يتطلب منكم اجلهد
والن�ضال ،و�سيعقبه غدا حتقيق املنال وان اجلهود الكبرية
التي قدمتها اجلولة خالل هذه اجلائحة كان لها الأثر الكبري
واملميزة ال بناءنا وبناتنا الطالب ولله احلمد.
و�أ�شارت اننا اليوم نقف امام حت ٍد كبري ال�ستقبال الطالب
على مقاعد ال��درا���س��ة ،بعد ان��ق��ط��اع ع��ام�ين تقريبا وكلنا

والطالبات و�شرحنا كيفية ع��ودة الطالب والطالبات يف
امل��رح��ل��ه االب��ت��دائ��ي��ة  .ويف حمافظة حم��اي��ل ع�سري يقول
من�صور �آل �شرمي مدير تعليم املحافظة ا�ستقبلت حمافظة
حمايل و�ضواحيها �صباح �أم�����س الأح���د ط�لاب وطالبات
املرحلة الأب��ت��دائ��ي��ة يف م��دار���س املحافظة ال��ت��ى ق��د �سبق
وهئيت ل��ب��دا ال��درا���س��ة احل�����ض��وري��ه و���ش��اه��دت وزم�لائ��ي
امل�شرفني وامل�شرفات والإر���ش��اد الطالبي .احمد العرفجي
مدير تعليم رج��ال امل��ع �أو���ض��ح �أن ال��درا���س��ة انتظمت يف
مدار�س املحافظة ب�شكل ممتاز ووجدنا من الأباء والأمهات
تعاون كبري واثنوا على فكرة الدرا�سة احل�ضورية.

حما�سة ل��ر�ؤي��ت��ه��م ،مع
ح��ر���ص��ن��ا ال�����ش��دي��د على
ت��وف�ير الأج�����واء ال��ه��ادئ��ة
وامل��ث��ال��ي��ة وال�����ص��ح��ي��ة لهم،
حيث مت جتهيز املبنى املدر�سي
بيئيا و�صحيا ،وتعمل اللجان منها
جلنة �إدارة الأزمات املعنية بالوقت الراهن
لتطبيق االح��ت��رازات ال�صحية جل��ائ��ح��ة ك��ورون��ا داخ��ل
املدر�سة ،ونحن على ثقة ب�أن يبا�شر الطلبة عامهم الدرا�سي
بن�شاط وت�شوق للقاء زمالئهم ومعلميهم ،م��ع جتربتهم
ملتغريات تربوية واجتماعية وتكنولوجية حديثة.
ويف �سياق مت�صل قال املعلم احمد الغامدي توزع التعليم
خالل اجلائحة بني التعليم املبا�شر واملدمج ،وال �شك �أن هناك
فرقا بني النظامني� ،إال �أن التعليم املبا�شر يبقى خيارا �أف�ضل
من التعليم املدمج ،فهو يوفر التوا�صل بني املعلم واملتعلم

وجها لوجه ،ما يفر�ض �أج��واء �أكرث ان�ضباطا وتفاعلاً مع
النقا�شات والأن�شطة والأ�سئلة ،ويخلق عالقات مبا�شرة
بني املعلم والطالب وبني الطالب ببع�ضهم بع�ضا  ،م�شريا
ايل تعزز اجلوانب الإيجابية وتعالج ال�سلبيات ،وتعزز
ثقة �أولياء الأم��ور باملعلمني واملعلمات ،من خالل ما قدمه
امليدان من جناحات يف التعليم احل�ضوري واالفرتا�ضي
وكذلك من خالل امل�س�ؤوليات امل�شرتكة ،التي حتملتها الأ�سر
مع املعلمني واملعلمات يف تعليم الطالب ،والتي �أثبتت �أن
العملية التعليمية عملية تكاملية وت�شاركية».

بيئات مناسبة
وك��ان مدير ع��ام التعليم يف منطقة ع�سري الدكتور �أحمد
ال��عُ��م��ري ،ق��د وق��ف على ع���ودة ال��درا���س��ة احل�����ض��وري��ة يف
ابتدائيتي احلفاير وحمد ال�شغرود ،م�ؤكدا �أن الإدارة العامة
مبختلف �أق�سامها ومكاتبها �سخرت كافة الإمكانات لعودة

طلبة املرحلتني االبتدائية وري��ا���ض الأط��ف��ال  ،م��ن خالل
توفري بيئات تعلم منا�سبة للطالب والطالبات ،الفتا �إىل �أنه
مت تنظيم زيارات ميدانية للقيادات التعليمية على م�ستوى
الإدارة ومديري ومديرات املكاتب.
يقول امل�شرف الرتبوي من ق�سم الأر�شاد الطالبي بتعليم
ع�سري هادي عبد الله ال�شهراين قبل ايام اقمنا حما�ضرة
ع��ن بعد بعنوان (التهئيه النف�سيه ل��ع��ودة ط�لاب املرحلة
الأبتدائية) ووجدنا اقبال كبري من اولياء ام��ور الطالب

الفئة المستثناة من العودة الحضورية
ك�شفت املتحدثة الر�سمية للتعليم العام بوزارة التعليم ابت�سام ال�شهري عن
الطالب امل�ستثنني من العودة احل�ضورية للدرا�سة.
وقالت «ال�شهري» خالل امل�ؤمتر ال�صحفي امل�شرتك مع وزارة ال�صحة «�إن
هناك فئة من الطالب لديهم ظروف �صحية معتمدة من هيئة ال�صحة العامة
(وقاية)� ،ستكون درا�ستهم عن ُبعد حفاظا على �سالمتهم» .من جهتها �أكدت
هيئة ال�صحة العامة (وقاية) �أن  11فئة من الطالب من ذوي الأمرا�ض
م�ستثنون من ال��دوام احل�ضوري للفئة العمرية �أق��ل من  12عام ًا ،الذي
�سيبد�أ اعتبار ًا من يوم الأح��د القادم املوافق للع�شرين من �شهر جمادى

الآخرة اجلاري ،وت�شمل :مر�ضى ال�سكري النوع الأول ،وال�سمنة املفرطة،
ونق�ص ال��وزن ،و�أمرا�ض القلب ،والأوعية الدموية اخللقية ،و�أمرا�ض
ال��رئ��ة املزمنة ،و�أم��را���ض الكلية املزمنة ،و�أم��را���ض �ضمور الع�ضالت
والأع�صاب ،و�أمرا�ض فقر الدم ،والأمرا�ض املتعلقة باملناعة ،والأمرا�ض
اجلينية.
و�أو�ضحت وقاية �أن �أي �أطفال لديهم �أ�شقاء لديهم عوامل خطورة عالية
مذكورة من �ضمن هذه الأمرا�ض� ،أو الأطفال الذين لديهم �أ�شقاء �أو �أولياء
�أمور معفيني من تلقي لقاحات كورونا يعتربون م�ستثنني من احل�ضور.

استعدادات حماسية
م��دي��رة مدر�سة ب��راع��م ال��وط��ن عبري مطر بقولها :كانت
ا���س��ت��ع��دادات��ن��ا ح��م��ا���س��ي��ة ج���دا ع��ن��د اع��ل�ان ع����ودة ال�صف
االبتدائي للدرا�سة احل�ضورية  ،بالرغم من �أن الوقت كان
�ضيقا �إال �أننا ا�ستطعنا العمل على قدم و�ساق يف جتهيزات
�إ�ستقبال طالبنا يف ال�صف االبتدائي ،خالل � 10أيام  ،من
معلمني و�إدارة املدر�سة  ،كما �أن هناك مراحل ملن ت�أتي ومل
تتعرف على املدر�سة مرحلة ثالث ابتدائي و�أوىل ابتدائي
وثاين ابتدائي ب�سبب ظروف اجلائحة والتعليم عن بعد ،
من جانب اخر وجدنا تعاون مع �أولياء الأمور بالرغم من
توترهم وقلقهم يف بداية الأمر ولكن �إ�ستطعنا �أن نتعامل
مع ذلك القلق من خالل �إن�شاء ح�ساب على ال��زووم خا�ص
ب�أولياء الأم��ور حتى ي�ستطيعوا متابعة �أبنائهم من داخل
املدر�سة ،كما �أن هناك �إل��ت��زام وجت��اوب كبري من الأه��ايل
بو�ضع املعقمات وال��وج��ب��ات يف حقائب ال��ط�لاب و�أي�ضا
التنبيه على �أبنائهم بالإلتزام بالإجراءات الإحرتازية �أثناء
وقتهم داخ��ل املدر�سة  ،من جانب �آخ��ر �ستكون الدرا�سة
احل�ضورية لل�صف االبتدائي ب�شكل يومي كون الف�صول
ت�ستوعب اع���داد ال��ط�لاب يف الف�صل ال��واح��د لأن الأع���داد
من فئة منخف�ضة لي�ست كبرية وحتتاج اىل تق�سيمهم �إىل
جمموعات.
تحديد المسارات
وتقول املر�شدة الطالبية رحمه العبدالله  :اال�ستعدادت
للعودة احل�ضورية لطالب االبتدائية وتهيئتهم نف�سيا
بد�أت من املن�صة  ،ويف �أول يوم درا�سي ح�ضر الطالب وهم
يف قمة احلما�س لر�ؤية معلماتهن  ،وزميالتهم من املن�صة
اىل الواقع ،ومن �أول يوم مت تعريف الطالبات مب�سارهم
ولكل م�سار لكل ف�صل مميز بلون خمتلف  ،ومت تق�سيم
�أع��داد الطالبات اىل جمموعات فئة "�أ  ،ب ،ج" مبواعيد
ح�ضورهن اىل املدر�سة  ،كما مت جتهيز غرفة متكاملة للعزل
كعيادة م�صغرة  ،يف ح��ال ال�سمح الله �شعر �أح��د الطالب
ب�أعرا�ض �أو ب�أي تعب� ،أي�ضا مطلوب من الأه��ايل الوعي
التام وعدم التوتر والقلق واحلر�ص على م�صلحة اجلميع
بحيث �إذا كان هناك �أي م�صاب داخل املنزل �أو خمالطة يجب
�أال تر�سل الطفل ابدا اىل املدر�سة و�إخطار الإدارة بذلك.
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م�شوار

سيجما  .. 6والوصول إلى الجودة

�إن م��ف��ه��وم �سيجما " "SIX SIGMA 6ه��و رم���ز يف علم
الإح�����ص��اء ي�شري �إىل االن��ح��راف امل��ع��ي��اري مقيا�س " الت�شتت"
�أي وجود �ستة عنا�صر خلف�ض ن�سب الت�شتت للنهو�ض ب��الأداء
والإن��ت��اج��ي��ة يف املن�ش�آت مبنهجية علمية للو�صول �إىل �أعلى
معايري اجلودة وحتقيق ر�ضا العمالء ،وبب�ساطة ف�إن منهجيته
جتعل املن�ش�آت ق��ادرة على خف�ض ن�سب الأخ��ط��اء يف املنتجات
�إىل ن�سب معدومة وبالتايل تلبية حاجات العميل ب�شكل تام،
والهدف الرئي�سي لطريقة �سيجما  6يتلخ�ص يف درا�سة كل عن�صر
للجودة على �ست مراحل من الإتقان والكفاءة واجل��ودة ولي�س
املنتج ب�أكمله وو�ضعه يف متناول العميل بجودة عالية خالية
من العيوب ،موظف ًا يف ذلك الأرق��ام والبيانات الواقعية لتطوير
الكفاءة و�صو ًال �إىل اجلودة.
وقد ظهر هذا املفهوم يف ثمانينات القرن املا�ضي من خالل �شركة

موتوروال التي انتهجتها يف �أعمالها ب�أ�سلوب متكامل بهدف تطوير
كفاءة �أعمالها وحتقيق اجلودة ،وهنالك مبادئ عامة ملنهج �سيجما
� 6إذ �إنه ي�صوب اهتمامه جتاه العمالء وامل�ستثمرين وغريهم كما
يعلي من اتخاذ القرارات القائمة على البيانات الدقيقة كما يركز
على الن�شاطات الداخلية التي ت�ضطلع بها املن�ش�أة .ووفق ًا ملفهومه
ف�إن الإدارة الناجحة التي تقوم مبهامها هي تلك الإدارة التي ت�ضع
ن�صب عينيها مواجهة ومعاجلة امل�شكالت قبل وقوعها من خالل
�آليات قادرة على ا�ست�شرافها وا�ست�شعارها م�سبق ًا ،كما ي�ؤكد منهج
�سيجما  6على �ضرورة التعاون التام بني كافة العاملني واملن�ش�أة
ويهدف �إىل عملية التطوير امل�ستمر للمن�ش�أة ويهتم بالأولويات
واملبادرات يف �إطار امل�شاركة الكاملة ومبد�أ الفريق الواحد.
�إنه ال غنى عن القول �أن القطاع احلكومي هو ر�أ�س الرمح والقائد
لكل عمليات البناء والتنمية يف �شتى املجتمعات وال�ضمانة

الأكيدة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،ومن هذا املنطلق تبذل
الدولة جهود ًا كبرية لتطويره والنهو�ض به حتى ي���ؤدي الدور
الكبري املرجو منه ،لذا فقد جاء عن�صر التميز واجلودة يف الأداء
احلكومي �ضمن م�ستهدفات ر�ؤي��ة  2030وبراجمها ومبادراتها
الرامية �إىل رفع كفاءة هذا القطاع وتطوير خدماته.
و�إذا ك��ان مفهوم �سيجما  6واح���د ًا من �أ�شهر املفاهيم الإداري���ة
لتحقيق اجلودة ال�شاملة للمن�ش�آت �إال �أن هنالك مفاهيم ومنهجيات
علمية �إدارية �أخرى غريه للو�صول �إىل اجلودة والتميز يف الأداء
والإنتاج ،واملهم �أن ت�ضع املن�ش�آت يف �صدارة �أولوياتها حتقيق
مبد�أ اجلودة وتطبق ما ينا�سبها من منهجيات �إداري��ة للو�صول
�إليها ،ويف هذا ال�صدد ف���إن هناك حاجة لو�ضع برامج تدريبية
وق��ي��ام �إدارات للجودة عالية امل�ستوى يف اجل��ه��ات احلكومية
بحيث يناط بهذه الإدارات تدريب املوظفني ب�شكل م�ستمر حتى

حممد لويفي اجلهني

حب على بئر الوحيدي
كان يا مكان يف ذاك الزمان عندما كان جتمع
النا�س حول الواحات وابار املاء كان بئر ب�أملج
�أ�شهر الآب��ار بعذوبة مائه وغزارته وم�صدرا
�أ�سا�سيا ،من �أجل ذلك كان يجتمع بالقرب منه
االهايل ودارت على مائه الكثري من االحداث
واحل��ك��اي��ات واحل��ج��اوي والق�ص�ص ولعل
�أ�شهرها ق�ص�ص احل��ب التي يرويها ال��راوي
والقا�ص جلل�سائه املجتمعني حوله ليال لل�سمر
وهي الرتفيه املتبع يف ذلك الوقت قبل و�سائل
االت�صال احلديثة كما يف وقتنا احلا�ضر وكان
الروائي يحكي ق�صة حب خيالية كما �أعتقد
وب�أ�سلوب ممتع من �أجل ذلك حفظتها وت�أثرت
بها و�أث��رت بي كثريا وذلك ورمبا الن بطلها
ا�سمه حممد ولكن لي�س حممد �أن��ا بل ت�شابه
ا�سماء وكان ال��راوي يقول ق�صة احلب التي
حدثت �أحداثها على بئر الوحيدي بت�صرف
ورم��وز خوفًا من املالمة والت�أويل والتعليل
وكنت مل �أفهمها يف وقتها لأن��ن��ا كنا �أطفاال
وعلى الفطرة ومل �أمتكن منها �إال بعد �أن بلغت
من العمر عت ًيا فقال يف حكاية وحجية ورواية
احلب كما قالها ال��راوي بت�صرف كانت هناك
نخلة �شمروخة طويلة واردة م��اء الوحيدي
وك��ان حممد �سبقها للبئر ف�أعجب بها وهي
كذلك فكان يناديها يا نخلة وين�شد لها قائال ( يا
عذيب اللمى يا اللي جرح �ساقك املاء
واختلط ماء مباء ..واي�ش يعزل املاء عن املاء)
وكان مفتونا بجمالها وكان كل يوم يذهب اىل
بئر الوحيدي لي�شاهدها.
و�أن�شد فيها قائال:
(بري الوحيدي ليتنا ما وردناه
ورده ظما لو كان يف قاعته ماء
توه القلب وا�شقاه
فوقه غزيل ُّ
عودت من بري الوحيدي و�أنا �أظمى
و�أحيانا ت�أتي معها �أمها فين�شد قائال:
( غــزيــل يتــبع امــه وده املاء … يا ليته من
عربنا وم�صروفه عليه)
ويف ي���وم م��ن االي����ام ك��ذل��ك ���ش��رب��ت م��ن امل��اء
ف�شاهدته ومن حياها �أنزلت حجابها على عجل
فطاح زمامها يف البئر
ف�أن�شد:
الله وزمام �سيدي طاح يف جمة البري
الله وجنيه �أبو �سيفني للي يجيبه
وه��و بذلك دف��ع جنيها �سعوديا ك��ان له �ش�أنه
يف ذل��ك الوقت مل��ن ينزل البئر وي�أتي بزمام
مع�شوقته  ..ثم طلب منها ان ت�سقيه املاء فقال:
( ياوارد املا … �أ�سقني �شربيت واللي �سقاين
… ما يخاف الله ).
ويف ي��وم م��ن الأي����ام ك��ع��ادة ال��ب��ادي��ة يف ذلك
الوقت ارحتلت وانتقلت اىل مكان �آخ��ر فقال
( �ش ّدت القافلة و�ش ّد خلي معاهم وا�صبحوا
بالفري�ش ياليت عيني تراهم )
وبهذا انتهت ملحمة احلب لكنها بقيت ذكرى
معه ف�أن�شد قائال � (.سيدي ن�ساين يح�سب �إين
ن�سيته
والله ما ان�سى �س ّيدي لو ن�ساين)
ويف النهاية ومع هذه احلكاية ي�ستكن الليل
وي�أتي النوم ويظلم الليل
فنطلب امل��اء فيقول لنا ن��ام��وا ت���أت��ي الغزيل
و�أن��ت نامي وت�سقيك املاء فن�صدق وننام على
�أمل الغزيل املزعوم .وبذلك تنتهي احلكاية
واالحجبة اخليالية.
ويف اخلتام �صدق ال�شاعر حينما �أن�شد:
( احلب قبلك قتل -حممد -ودحرج -ابولويفي
 مع ال�ضلعان)lewefe@hotmail.com

د .جواهر بنت عبد العزيز النهاري
@J_alnahari
ت�صل اجلهة احلكومية اىل �أعلى درجات اجلودة ،بجانب ت�أ�سي�س
معاهد تتوىل تدري�س منهجية اجلودة ب�أ�ساليب علمية احرتافية،
وذل��ك لإح��داث تنمية �إداري���ة علمية منهجية تقودنا �إىل حتقيق
اجلودة ال�شاملة يف كافة من�ش�آتنا.

باحثة وكاتبة �سعودية

�إبراهــيم العقــيلي

نايف جابر الربقاين

عندما سألتني صغيرتي

الكلمات الدافئة

من يحبك ب�صدق لن يرحل عنك ولو �أق�سم مِ رار ًا وتِ كرار ًا
على ال��رح��ي��ل  ،م��ن يحبك ب�صدق �سيبقى بجانبك حتى
النهاية �س ُيظهر فيك �صفات جميلة مل تالحظها يف نف�سك
� ،سوف يتحملك يف عنادك يف غ�ضبك يف ق�سوتك يتحمل
مناخك ال�سيء وطق�سك املزعج يعلم �أن ع�صبيتك م�ؤقتة
وحزنك عابر يرتكك حتى تهد�أ ثم يعود �إليك ليقول "�أنا
دائما معك" .
هذه املقدمة املقتب�سة تدلل على �أن احلب �شعور يرتجم على
�أر���ض الواقع ويكون منهج حياة ملن حياتهم تهمنا ،و�أن
الكلمات الدافئة لها �أثرها ووقعها يف القلب وت�صنع �سعادة
لعمر ب�أكمله  ،ال نقلل من �أهميتها ونقول �أفعالنا تدلل على

حبنا  ،فنحن بحاجة �إىل �أن ن�سمع تلك الكلمات التي ترتجم
م�شاعر من يعي�شون يف قلوبنا فاحلب ال�صادق �آمان على
مر الأزم���ان � ،سواء ك��ان ذل��ك احل��ب الفطري ال��ذي �أودع��ه
اخلالق �سبحانه وتعاىل �أو احلب املكت�سب  ،وهذا يدلل على
�أننا بحاجة �إىل ذلك ال�شعور اجلميل وتلك الكلمات الدافئة
التي ت�أخذ طريقها �إىل القلب مبا�شرة متى ما كانت �صادقة.
�أظهروا حمبتكم ملن حتبون وقولوا لهم تلك الكلمات الدافئة
التي تو�صل م�شاعركم ويتمنون �سماعها  ،كونوا كرماء
مب�شاعركم فاحلياة �أيامها معدودات و�إن طالت ومراحل
العمر ق�صرية و�إن كرثت  ،فبعد الرحيل تفقد تلك الكلمات
قيمتها وال جند من ي�سعده �أن ي�سمعها.
@naifalbrgani

فاطمة نهار يو�سف

صناعة النفس
مما ال �شك فيه ان الله خلقنا جميعنا ب�صفات خلقية م�شرتكة
وبطرق تفكري خمتلفة متاما فال احد منا ي�شبه االخر يف تفكريه
وال منط حياته وال يف م�ستوى ذكائه وقدراته العقلية ،كل فرد
منا ميتلك مهارات خمتلفة عن االخرين وال يوجد �شخ�ص منا
لديه �شخ�صية �ضعيفة بل هناك من يجهل مواطن قوته فقط.
ق��د يتحتم على ال��ف��رد م��واج��ه��ة ذات���ه ال��ت��ي ي��ع��رف ا���س��راره��ا
ومكامنها حق املعرفة ويجد نف�سه غري قادر على معاجلة عيوبه
وتتكون هذه العيوب يف ال�شخ�صية ب�سبب خلل يف ثقة الفرد
بذاته ولكن ماذا لو فكرنا بطريقة مغايرة متاما عنما كنا نفكر
حياله .ماذا لو حاولنا اكت�شاف اال�سباب التي جتعل الفرد غري
قادر على معاجلة عيوبه وم�شكالته اخلا�صة به ،غالبا ما جند
ان تعر�ض الفرد لل�ضغوط وامل�شكالت التي مل ي�ستطع حلها قد
تركت عنده اثرا ملدى طويل ورمبا �صدق الفرد منا عدم قدرته
على جمابهة م�شكالته مما ادى اىل �ضعف يف �شخ�صياتنا

وهذا امر ج�سيم وخط�أ فادح نرتكبه يف حق انف�سنا.
ان التعلق باملا�ضي واح��داث املا�ضي وم�شكالت املا�ضي لن
ي�ساعدنا على �صنع النف�س �أب��دًا وذلك لأننا ن�سري يف اجتاه
ام��ام��ي وال�ترك��ي��ز يف اجل��ه��ة امل��غ��اي��رة فتفوت وتت�سرب من
الفر�ص وذل���ك لأن��ن��ا حبي�سون ه��ن��اك يف املا�ضي مت�أثرون
بتجاربنا الفا�شلة ومي�ل�أُن��ا القلق وم�ست�سلمون لهذا ولكن
احلياة ال ت�سري على هذا النحو �أبدًا.
علينا ال�شروع فو ًرا يف �صناعة انف�سنا مهما كلفنا االمر وعلينا
البدء بالتخل�ص من جميع االحكام ال�سلبية ومعيقات الثقة
الذاتية وب��ن��اء ���ص��ورة ايجابية نحو ال���ذات واع��ط��اء العقل
فر�صته يف احلياة من خالل تطويره ومترينه واالنخراط يف
املجتمع وخدمته وذلك يعك�س لنا نظرة االخرين واالبتعاد عن
القلق واخلوف.
لك حق يف هذه احلياة فال ترتكه ملجرد الف�شل مهما كلفك االمر.
@fatimah_nahar

يف ظالل القانون

بعد قرابة عامني (�أو �أربعة ف�صول درا�سية
افرتا�ضية) عاد �أم�س طلبة اململكة للدرا�سة
احل�ضورية يف م��ق��رات م��دار���س��ه��م ..وهي
ع�����ودة م��ب��ه��ج��ة خ��ا���ص��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة ال�����ص��غ��ار
والطالبات ،الذين يعني لهم الذهاب للمدر�سة
فرحة اللقاء املبا�شر بالزمالء والزميالت
واملعلمني واملعلمات ..كاتب هذه املقالة كان
ال عنونه
قد كتب يف � 31أغ�سط�س  2020مقا ً
بـ( :تعليم افرتا�ضي) ،جاء فيه( :انطلق �أم�س
الأحد عام درا�سي جديد خمتلف متاماً� ..إنها
الدرا�سة االفرتا�ضية يف زمن كــورونـا ،زمن
البقاء يف املنزل ،زمن التباعد ،زمن التعـ ّلم
االفرتا�ضـي عن بعد ..قد نفهم ه��ذا النوع
من التعلم يف مراحل اجلامعة والثانوية،
ولكن ماذا عن ريا�ض الأطفال؟ واالبتدائية
الأولية؟)..
و�أم�س الأح��د  23يناير  2022ذهب طلبة
املرحلة االب��ت��دائ��ي��ة ال�صغار �إىل امل��دار���س
و�س ُبل
بعد �أن تعلمنا الكثري ع��ن ك��ورون��ا ُ
التعامل معه ،وبعدما �صنعت دول العامل
ل��ق��اح��ات ���س��اع��دت بف�ضل ال��ل��ه يف تخفيف
�ضراوته ،ويف خلق ما�أطلق عليه ح�صانة
�أو مناعة جمتمعية� ،أي �أن النا�س الأك�ثر
عر�ضة للإ�صابة قد �أخ��ذوا اللقاح  ..وهذا
خمت�صر ج��واب��ي على ���س���ؤال طرحته
ك��ان
ُ
الأ�سبوع املا�ضي ابنتي ال�صغرية (جنود)..
ك���ان ����س����ؤال جن����ود :ب��اب��ا ل��ي�����ش مل���ا ك��ان��ت
الإ�صابات قليلة ما رجعنا للمدر�سة ،والآن
ارتفعت الإ���ص��اب��ات و�سنعود �إل��ي��ه��ا؟ وهو
�س�ؤال وجيه من طالبة يف �ساد�س ابتدائي..
�أي�ض ًا ن�شرت هذه اجلريدة يف � 10أغ�سط�س
ال عن بروتوكوالت تلقي التعليم
 2020مقا ً
يف زمن كــورونـا؟ ت�ساءلت فيه :هل ات�ضحت
ال�صورة يف كيفية بدء العام الدرا�سي اجلديد
(ونق�صد ذلك العام) ..وختمته بدعوات �أن
يكون ذلكم العام الدرا�سي عام ًا خمتلفاً ،و�أن
تكون اجلائحة فر�صة ابتكرنا فيها �أ�ساليب
حياة جديدة و�أ�ساليب تعليم جديدة ..وهو
ما نعيد الرجاء ب�ش�أنه يف بداية عودة طلبة
املرحلة االبتدائية للمدار�س ب��دء ًا من يوم
�أم�س الأحد.
@ogaily_wass

الحصانة القانونية للمحامين

احل�صانة هي امتيازات قانونية مت االعرتاف بها من قبل
القوانني الوطنية والدولية ،لتمكني مكت�سبيها من �أداء
وظائفهم دون تقييد مبوجب القانون �أو ال�ضغط ،ولكي
ّ
يت�ضح �أنّ احل�صانة القانونية ما هي �إال نوع من �أنواع
احل�صانات ننظر يف لفظ (ح�صانة) ،لفظ (ح�صانة) بدخول
(�أل) التعريف �أ�صبح م�ستغرق ًا جلن�س احل�صانة؛ �سواء
كانت احل�صانة القانونية �أو الق�ضائية �أو الدبلوما�س ّية �أو
الربملانية �أو غريها ،فجميعها �أنواع للح�صانة.
ويجب التنبه لأن مفهوم احل�صانة ال يعني عدم تطبيق
النظام بحقّ م��ن ُمنح احل�صانة �أب����د ًا ،و�إمن���ا املق�صود
ه��و تطبيق النظام عليه وف��ق �إج����راءات ت�ضمن �سالمة
الإج���راءات التي تتخذ نحوه و�سالمة عمله ال��ذي يقوم
به ،كما �أنها تفر�ض عليه احرتام هذه احل�صانة واحرتام
اجلهة التي ميثلها.
ي��وج��د وف��ق�� ًا ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل ب�شكل ع���ام ن��وع��ان من
احل�����ص��ان��ة وه��م��ا :احل�����ص��ان��ة الوظيفية �أو الإع���ف���اءات
املهنية :وت�شمل الإعفاءات املتعلقة بالعمل و�أن�شطة معينة

جنود عبد اهلل قا�سم
@NUJOODQASSIM

ي�ؤديها املوظفون والتي ت�ستمر حتى نهاية فرتة العمل.
واحل�صانة ال�شخ�صية :وه��ي تتعلق بال�شخ�ص ب�سبب
�شرعيته ،وت�شمل جميع الأف��ع��ال ال��ت��ي حت��دث وميكن
االحتفاظ بها طاملا كان ال�شخ�ص املعني يف العمل .ويف
حالة ح�صول انتهاكات خطرية �صادرة منه فيمكن �إلغاء
ح�صانته.

تهدف احل�صانة القانونية �إىل حماية العمل ومن يقوم به
من �سلطان � ّأي ُ�سلْطة �أخرى ،ومع ذلك ف�إن احل�صانة لي�ست
مطلقة وعادة ما تقت�صر على الأعمال التي يتم �أدا�ؤها �أثناء
�أداء الوظيفة ،وتعني ب�أنه لي�س لأية جهة �أو �شخ�ص احلق
يف طلب القانوين عن طريق اجلهات الأمنية �أو ال�شرطة
خلالفات تتعلق ب�أدائه الوظيفي ،و�إمنا يتوجه الطلب �إىل
اجلهة التي متثله ،وهي التي تبلغه وتبا�شر معه تطورات
التحقيق ،ويف حالة براءته تتخذ الإج��راءات ال�ضرورية
الالزمة للدفاع عن جميع حقوقه من مطالبة بتعوي�ضات
�أو حما�سبة املت�سبب يف �أي �إيذاء وقع عليه.
ً
نحن نطالب بتوفري مثل ه��ذه احل�صانة �ضمانا لنجاح
العمل ،وتذلي ً
ال لل�صعوبات املمكن مواجهتها ،كما نطالب
يف حال ثبوت ال�براءة وع��دم �صحة ال�شكوى ،حما�سبة
املرت�صد وامل�سيء واتخاذ الإج��راءات القانونية الالزمة
جتاهه من الهيئة ال�سعودية للمحامني حفاظ ًا على �سمعة
وكرامة الهيئة ومهنة املحاماة وممتهنيها لتتجان�س جنب ًا
�إىل جنب مع جميع اجلهود املبذولة �سابق ًا.

حمامية
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فجر الصحافة السعودية

مجلس التنسيق يبحث تعزيز التعاون االستراتيجي ..القصبي:

العالقات السعودية العراقية في أفضل حاالتها
الريا�ض -البالد

تنطلق اليوم االثنني يف الريا�ض �أعمال
"ملتقى الأعمال ال�سعودي العراقي" الذي
ينظمه احت��اد الغرف التجارية ال�سعودية،
مب�����ش��ارك��ة وا���س��ع��ة وك���ب�ي�رة م���ن ال�����وزراء
وامل�����س���ؤول�ين وممثلي اجل��ه��ات احلكومية
واخلا�صة و�أ�صحاب الأع��م��ال ال�سعوديني
وال��ع��راق��ي�ين يف خ��ط��وة ت��ه��دف للدفع قدم ًا
مب�سار العالقات االقت�صادية بني البلدين
ريا يف جميع
تقدما كب ً
ال�شقيقني ،التي ت�شهد ً
الأ�صعدة.
و�أكد وزير التجارة ،رئي�س جمل�س التن�سيق
الدكتور ماجد بن عبدالله الق�صبي على متانة
ال��ع�لاق��ات ب�ين اململكة العربية ال�سعودية
واجلمهورية العراقية ،و�أن م�صلحة البلدين
وال�����ش��ع��ب�ين ال�����ش��ق��ي��ق�ين واح�����دة ،جتمعهم
روابط تاريخية وو�شائج قربى وجوار ودم
وم�صري م�شرتك.
و�أو�ضح يف ت�صريح مبنا�سبة انعقاد ملتقى
الأعمال ال�سعودي العراقي يف الريا�ض �أن
قيادة البلدين ال�شقيقني حري�صة على تعزيز
العالقات يف خمتلف امل��ج��االت ،وا�ستثمار
جميع الإمكانات وتوفري وتطوير الفر�ص
ل��ي��ع��ود خ�يره��ا ع��ل��ى ال��ب��ل��دي��ن وال�����ش��ع��ب�ين
ال�شقيقني.
وبني وزير التجارة �أن العالقات ال�سعودية
العراقية يف ظل املتابعة الدقيقة من القيادة
احلكيمة يف ال��ب��ل��دي��ن يف �أف�����ض��ل حاالتها
منوا يليق بالتاريخ الذي يجمعهما
وت�شهد ً

وامل�ستقبل الذي ينتظرهما ،مفيدًا �أن جمل�س
التن�سيق ال�سعودي العراقي يعزز التوا�صل
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الإ����س�ت�رات���ي���ج���ي وي��ع��م��ق
ال��ث��ق��ة ال�سيا�سية امل��ت��ب��ادل��ة ،وي��ف��ت��ح �آف���اق
ج��دي��دة م��ن ال��ت��ع��اون يف خمتلف امل��ج��االت
ومنها :االقت�صادية والتنموية والأمنية،
واال���س��ت��ث��م��اري��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة
والإعالمية وغريها.

و�أك����د الق�صبي �سعي املجل�س �إىل �إزال���ة
جميع العوائق لت�شجيع اال�ستثمار ،و�إتاحة
ال��ف��ر���ص��ة ل���رج���ال الأع����م����ال ل��ل��ت��ع��رف على
مزايا القطاعات التجارية واال�ستثمارية،
وتبني ال��و���س��ائ��ل الفاعلة ال��ت��ي ت�سهم يف
تنمية املناطق احل��دودي��ة وحتفيز الفر�ص
اال�ستثمارية الواعدة.
و�سيخاطب اجلل�سة االفتتاحية للملتقى

ع��دد من ال���وزراء وامل�س�ؤولني ال�سعوديني
والعراقيني ،فيما �ستت�ضمن �أجندته تقدمي
عرو�ض عن الفر�ص اال�ستثمارية يف اململكة
وبخا�صة م�شاريع ر�ؤي���ة  ،2030وكذلك
ال��ف��ر���ص اال�ستثمارية ال��واع��دة ب��ال��ع��راق،
��ص��و���ص��ا يف ق��ط��اع��ات ال��ط��اق��ة وال��ن��ق��ل
خ��� ً
واخلدمات اللوج�ستية واال�سترياد واملالية
وامل�صارف والبنية التحتية.

بحث مسارات السوق الخليجية المشتركة
الريا�ض -البالد

ع�����ق�����دت جل����ن����ة ال�����ت�����ع�����اون امل������ايل
واالق��ت�����ص��ادي ب��دول جمل�س التعاون
�أم�س -عرب االت�صال املرئي -اجتماعها
- 115اال�ستثنائي -ب��ن��ا ًء على ق��رار
املجل�س الأعلى املت�ضمن تكليف جلنة
التعاون امل��ايل واالقت�صادي ب�سرعة
ا�ستكمال ما تبقى من خطوات لقيام
االحت���اد اجل��م��رك��ي ،وتنفيذ م�سارات
ال�����س��وق اخل��ل��ي��ج��ي��ة امل�����ش�ترك��ة ،وف��ق
ب��رن��ام��ج زم��ن��ي حم��دد قبل نهاية عام
2024م ،وتفعيل عمل هيئة االحت��اد
اجلمركي ومنحها ال�صالحيات الكاملة
لت�أدية مهامها ،وفق �أف�ضل املمار�سات
ال��ت��ي ت��دع��م ا���س��ت��ك��م��ال ج��م��ي��ع متطلبات
االحتاد اجلمركي ،بح�ضور وزراء املالية،
وبرئا�سة وزي��ر املالية باململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة حم��م��د ب��ن ع��ب��دال��ل��ه اجل��دع��ان
(دول��ة الرئا�سة حاليًا) ،وم�شاركة الأم�ين
العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية

الدكتور نايف فالح مبارك احلجرف.
ورفع وزراء املالية بدول جمل�س التعاون
يف ب��داي��ة االج��ت��م��اع� ،شكرهم للمجل�س
الأعلى املوقر على دعمهم امل�ستمر للعمل
اخل��ل��ي��ج��ي امل�����ش�ترك ،ث���م ج���رت مناق�شة
امل��ق�ترح��ات امل��ع��رو���ض��ة للتنفيذ ال��ك��ام��ل
مل�����س��ارات ال�����س��وق اخلليجية امل�شرتكة،

تصفية مساهمة عقارية بأربعة مليارات

الريا�ض -البالد

�أمتت جلنة امل�ساهمات العقارية "ت�صفية" �أ�ضخم �صفقة عقارية على م�ستوى
اململكة ،وذلك باملزاد العلني الذي �أقيم مبحافظة اخلرب لبيع �أر�ض م�ساهمة
�شاطئ القطيف بالكامل ب�أكرث من ( )4مليارات ريال.
و�أكدت �أن �إجراءات الإفراغ �س ُت ْنجَ ُز يف �أ�سرع وقت؛ متهيدًا ل�صرف حقوق
امل�ساهمني.
يذكر �أن م�ساحة �أر���ض �شاطئ القطيف تزيد على ( )5ماليني مرت مربع يف
جزيرة تاروت مبحافظة القطيف ،مما يجعل �إجمايل الأمتار املباعة من قبل
"ت�صفية" منذ ت�شكيلها يتخطى حاجز الـ  57مليون مرت مربع من �أرا�ضي
امل�ساهمات يف خمتلف مناطق اململكة.
يذكر �أن "ت�صفية" و�صلت �إىل رقم قيا�سي يف �إجمايل املبالغ التي عملت على
�إعادتها مل�صلحة امل�ساهمني �إذ بلغت حتى اليوم �أكرث من ( )15مليار ريال.
وم�ؤخرا �أعلنت جلنة "ت�صفية" عن �صدور قرارات بال�صرف للم�ساهمني يف
عدة م�ساهمات يف عدد من مناطق اململكة  ،بعد �أن قامت "ت�صفية" ب�إجراءات
عديدة يف �سبيل حفظ حقوق امل�ساهمني يف امل�ساهمات العقارية من �ضمنها
�إع��داد الدرا�سات القانونية واملحا�سبية والهند�سية ،و�أ���ص��درت القرارات
الالزمة ،و�أقامت الدعاوى الق�ضائية ،و�أمتت البيع والإفراغ وحت�صيل املبالغ.
ويف �أكتوبر املا�ضي بد�أت "ت�صفية" �صرف مبلغ  1.51مليار ريال للم�ساهمني
يف عدة م�ساهمات عقارية وهي :م�ساهمة مدن ال�شروق يف مدينة الريا�ض،
وم�ساهمة �أر�ض الدرعية يف حمافظة الدرعية ،وم�ساهمة الغربال يف حمافظة
ج��دة ،وم�ساهمة �شرق اخلياطية يف حمافظة القطيف ،وم�ساهمة جوهرة
املطار يف مدينة الدمام ،وم�ساهمة خمطط الفيحاء يف حمافظة الأح�ساء.
يذكر �أن �إج��م��ايل ما ا�ستعادته جلنة امل�ساهمات العقارية "ت�صفية" منذ
ت�شكيلها جاوز الـ 15مليار ريال.

و�أي عقبات تواجه التنفيذ لتذليلها ،كما
مت مناق�شة ما تو�صلت �إليه هيئة االحتاد
اجل��م��رك��ي يف اج��ت��م��اع��ه��ا ي���وم  9يناير
2022م ل��ت��ف��ع��ي��ل ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة ومنحها
ال�صالحيات الكاملة لت�أدية مهامها ،وفق
�أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات ال��ت��ي ت��دع��م ا�ستكمال
م��ت��ط��ل��ب��ات االحت�������اد اجل���م���رك���ي ك���اف���ة،

ومقرتحات الأمانة العامة ال�ستكمال
م��ا تبقى م��ن خ��ط��وات لقيام االحت��اد
اجلمركي ،وذل��ك وف��ق برنامج زمني
حمدد.
ويف ال�سياق اخلليجي �أي�ضا اعتمد
وزراء ال��ن��ق��ل وامل���وا����ص�ل�ات ب���دول
املجل�س � ،أع�����ض��اء اللجنة ال��وزاري��ة
للنقل واملوا�صالت ،الربنامج الزمني
للمرحلة الت�أ�سي�سية للهيئة اخلليجية
ل��ل�����س��ك��ك احل����دي����دي����ة ،وذل������ك خ�ل�ال
اجتماعهم اال�ستثنائي �أم�س الأحد
وبح�سب بيان للمجل�س ،مت مناق�شة
الوثائق اخلا�صة بالهيئة اخلليجية
لل�سكك احل��دي��دي��ة واجل���دول الزمني
ل��ب��دء ع��م��ل��ه��ا واالت���ف���اق ع��ل��ى اخل��ط��وات
الالزمة خالل املرحلة الت�أ�سي�سية واملمتدة
الثني ع�شر �شهر ًا.
وواف��ق املجل�س الأع��ل��ى ملجل�س التعاون
ل��دول اخلليج يف دي�سمرب املا�ضي ،على
�إن�شاء الهيئة اخلليجية لل�سكة احلديدية.

كما �سيتم عقد لقاءات ثنائية بني �أ�صحاب
الأع���م���ال م���ن ال��ب��ل��دي��ن ل��ب��ح��ث ف��ر���ص عقد
ال�������ش���راك���ات ال��ت��ج��اري��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة،
ب��الإ���ض��اف��ة ل��ت��وق��ي��ع ع���دد م���ن االت��ف��اق��ي��ات
وم���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م ب�ي�ن ج��ه��ات حكومية
وخا�صة وعقد جمل�س الأع��م��ال ال�سعودي
العراقي امل�شرتك.
وبلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين

 17.7مليار ري��ال خالل ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية ،وم��ن �أب��رز امل�شروعات امل�شرتكة
بني البلدين التعاون يف قطاعات و�أن�شطة
الطاقة وال�صناعات البرتوكيماوية والنقل
واخل���دم���ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة و�أن��ظ��م��ة ال���ري
واملعدات الزراعية و�صناعة املواد الغذائية
وقطاع املقاوالت والتطوير العقاري.
ويهدف املجل�س �إىل �إتاحة الفر�صة لرجال
الأع���م���ال للتعرف ع��ل��ى ال��ف��ر���ص التجارية
واال���س��ت��ث��م��اري��ة وت��ب��ن��ي ال��و���س��ائ��ل الفاعلة
التي ت�سهم يف م�ساعدتهم على ا�ستثمارها،
وت�شجيع تبادل اخل�برات الفنية والتقنية
ب�ين اجل��ه��ات املعنية م��ن خ�لال العمل على
نقل وت�شجيع التقنية والتعاون يف جمال
البحث العلمي وتبادل الزيارات وامل�شاركة
يف ال�برام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ،وتنمية املناطق
احلدودية بني البلدين.

 11مزادًا عقاريا في المدن
الريا�ض -البالد

�أع��ل��ن م��رك��ز الإ���س��ن��اد والت�صفية "�إنفاذ" عن
�إ���ش��راف��ه ع��ل��ى  11م�����زادًا ع��ل��ن��يً��ا �إل��ك�ترون��يً��ا
وح�ضوريًا ،تقام على ع��دد من العقارات يف
خمتلف مناطق اململكة ،وذلك يف الفرتة ما بني
 31 - 23من �شهر يناير لعام 2022م.
وتعر�ض املزادات  92فر�صة عقارية مب�ساحات
�إجمالية تقدر بـ � 500أل��ف مرت مربع ،تتمثل
يف �أرا� ٍ���ض جتارية و�سكنية وزراع��ي��ة ،وفلل،
وعمائر ،وجممعات جت��اري��ة ،وحمطة وق��ود،
وق�صر ،وا���س�تراح��ات يف  8م��دن وحمافظات
خمتلفة يف اململكة.
وت���ب���د�أ امل������زادات مب����زاد �أب���ع���اد اجل���ن���وب يف
ك ٍّ��ل م��ن ج���ازان ،وجن���ران ،وخمي�س م�شيط؛
ال���س��ت��ع��را���ض  31ف��ر���ص��ة ع��ق��اري��ة م��ت��ن��وع��ة
ومميزة ،ثم مزاد النخب العقارية احل�ضوري

واملقام على  7فر�ص عقارية مبدينة الريا�ض،
ثم م��زاد اال�ستثمار احل�ضوري املقام على 3
فر�صة عقارية يف الريا�ض � ً
أي�ضا ،ومزاد حفر
الباطن والأح�����س��اء الإل��ك�تروين امل��ق��ام على 6
��ر���ص ع��ق��اري��ة يف حفر ال��ب��اط��ن والأح�����س��اء،
ف ٍ
�إ�ضافة �إىل م��زاد رح��اب ال�شرقية احل�ضوري
��ر���ص عقارية مبدينة ال��دم��ام،
امل��ق��ام على  8ف ٍ
�إ�ضافة �إىل مزاد درر الق�صيم الإلكرتوين املقام
على  5فر�ص عقارية مبدينة ب��ري��دة ،وم��زاد
اخلري الإلكرتوين املقام على  11فر�صة عقارية
مبكة املكرمة والطائف ،وم��زاد درة العا�صمة
احل�ضوري امل��ق��ام على فر�ص عقارية مميزة
ذات املوقع الإ�سرتاتيجي يف حي املناخ مبدينة
الريا�ض ،وم��زاد م�شارف الق�صيم احل�ضوري
املقام على  23فر�صة عقارية متنوعة مبنطقة
الق�صيم.

حصر تحديات االستثمار في خدمات ضيوف الرحمن

تشغيل تجريبي للمحطة العائمة
لتحلية المياه

جدة  -البالد

مت بدء الت�شغيل التجريبي للمحطة العائمة الأوىل
لتحلية امل��ي��اه ق��رب ميناء ال�شقيق على ال�ساحل
الغربي للمملكة.
وقالت ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري
"البحري" يف بيان �أم�س على "تداول"� ،إنه قد مت
الأخذ باالعتبار يف الت�صميم �أن يتم نقل البوارج
بح�سب احتياجات املناطق على م�ستوى اململكة.
وبيّنت �أنها تتوقع االنتهاء من امل�شروع يف الربع
ال��راب��ع  ،2022الفت ًة �إىل �أن الت�أخر ج��اء ب�سبب
جائحة كورونا وتداعياتها ،و�أنه ال يوجد تغيري
يف �إجمايل التكلفة املعلن �سابق ًا ،كما ال يوجد �أثر

مايل ناجت عن الت�أخري على النتائج املالية.
و�أو�ضحت �أن ه��ذه املحطات �ست�سهم يف �ضمان
ا���س��ت��م��راري��ة وف����رة امل���ي���اه امل���ح�ل�اة مب�ستويات
عالية وباعتماد �أف�ضل املعايري والأنظمة املحلية
والعاملية املطبّقة ،م�شري ًة �إىل �أنه �سيتم الإعالن عن
�أي تطورات جوهرية يف حينه.
ووقعت "البحري" يف دي�سمرب  ،2019اتفاقية
م�شروع توريد املياه املحالة من املحطات املتنقلة
العائمة �إىل خزانات حمطات التحلية بتكلفة 760
مليون ريال ،وذلك ملدة � 20سنة.
وكانت ال�شركة قد توقعت ت�شغيل امل�شروع يف
الربع الأول من العام املا�ضي.2021

البالد -يا�سر بن يو�سف

�أكد رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة التجارية مبكة
املكرمة نائب رئي�س احت��اد الغرف ال�سعودية
ه�شام حممد كعكي �أن مدينة مكة املكرمة ،مبا
متثله من ما�ض عريق وغ��دٍ واع��د ف�إنها ت�شكل
ال��ن��م��وذج املتكامل مل��دن امل�ستقبل يف اململكة،
وال��ت��ي حتظى ب��ال��دع��م وامل������ؤازرة م��ن حكومة
خادم احلرمني ال�شريفني ،وهي بالتايل �ستكون
بيئة مثالية لال�ستثمارات الآمنة ذات العوائد
املجزية ،واملغرية لرجال الأعمال ،بعد �إملامهم
بتفا�صيل الفر�ص املتاحة.
ج���اء ذل���ك ل���دى خماطبته ور���ش��ة ع��م��ل "ح�صر
التحديات واملعوقات التي تواجه اال�ستثمار يف
قطاع �ضيوف الرحمن" التي ا�ست�ضافتها غرفة
مكة املكرمة مب�شاركة وزارة اال�ستثمار وبرنامج
خدمة �ضيوف الرحمن واجلهات احلكومية ذات
العالقة وعدد من رجال الأعمال وامل�ستثمرين.

وق����دم م��دي��ر ال���ت���زام اال���س��ت��ث��م��ارات ب����وزارة
اال�ستثمار �أ���س��ام��ة ال��ب��ت��ال �آل��ي��ة عمل معاجلة
التحديات التي تواجه القطاع اال�ستثماري يف
قطاع خدمة �ضيوف الرحمن وبحث املقرتحات
ال��ت��ط��وي��ري��ة امل���ق���دم���ة م���ن ع����دد م���ن اجل��ه��ات
احلكومية والقطاع اخلا�ص التي ت�ساهم يف
النهو�ض باالقت�صاد الكلي ن م�شريا �إىل �أنه قد
مت ح�صر  25حت��دي��ا ،عوجلت  15منها وج��ار
العمل يف  8منها  ،وم��ن ب�ين ال��ت��ح��دي��ات عدم
و���ض��وح يف حتديد ت�صنيفات م��راف��ق الإي���واء
واال�شرتاطات املتعلقة بها التي ب�ش�أنها تنعك�س
على تقدمي اخلدمات للعمالء ،ويف هذا ال�ش�أن
ق���ال �إن���ه مت حت��دي��ث ت�صنيف م��راف��ق الإي����واء
ال�سياحي لنوعية ال��ع��م�لاء ،ت�ضمنت الالئحة
ملحق ملعايري الت�صنيف مل��ادة رق��م  38والتي
تتيح للم�ستثمرين تطوير خدماتهم وحت�سني
�أعمالهم خلدمة املواطن واملقيم.
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إجماع عربي على تصنيف المليشيا منظمة إرهابية

واشنطن تصادر شحنة متفجرات إيرانية متوجهة للحوثيين
عدن  -البالد

اعرت�ض �سالح البحرية الأمريكية� ،أم�س (الأحد)� ،سفينة
حتمل  40ط��ن�� ًا م��ن ال�سماد ،ال���ذي ي�ستخدم يف �صناعة
املتفجرات �أثناء �إبحارها من �إيران على طريق ا�س ُتخدم يف
املا�ضي لتهريب الأ�سلحة �إىل احلوثيني يف اليمن ،مبينا
�أنه مت تفتي�ش ال�سفينة ،التي �سبق توقيفها �أثناء نقلها �آالف
قطع ال�سالح �إىل اليمن ،بعد اعرتا�ضها يف املياه الدولية
يف خليج عمان.
وقال الأ�سطول اخلام�س الأمريكي� ،إن مدمّرة �صواريخ
موجّ هة �أمريكية و�سفينة دورية "اعرت�ضتا �سفينة ال ترفع
علم �أي دولة ومتر عرب �إي��ران على الطريق امل�ستخدم يف
ال�سابق لنقل الأ�سلحة �إىل احلوثيني يف اليمن" .و�أ�ضاف
�أن "القوات الأمريكية اكت�شفت  40طن ًا من �أ�سمدة اليوريا،
وه��و م��ر ّك��ب كيمياوي لال�ستخدامات ال��زراع��ي��ة يُعرف
ب�إمكانية ا�ستخدامه يف حت�ضري املتفجرات".
و�أف�����ادت ال��ب��ح��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة ب����أن ال�سفينة نف�سها مت
اعرتا�ضها يف فرباير املا�ضي �أثناء نقلها �آالف البنادق
الهجومية من طراز "�أيه .كي "47 .وقاذفات "�آر .بي .جي"
وغري ذلك من الأ�سلحة.
وت��دع��م �إي����ران ب�شكل م��ت��ك��رر احل��وث��ي�ين ع�����س��ك��ري�� ًا ،وق��د
�ضبطت يف ال�سابق عدة �شحنات �أ�سلحة موجّ هة من �إيران
لالنقالبيني يف اليمن ،فيما �شدد رئي�س املجل�س االنتقايل
اليمني عيدرو�س الزبيدي ،خالل لقائه املبعوث الأمريكي
لليمن تيم ليندركينغ ،على �أن الت�صدي جلماعة احلوثي
يتطلب توحيد املوقف الدويل وت�صنيفها �إرهابية.
وق��ال ال��زب��ي��دي يف بيان للمجل�س االن��ت��ق��ايل اجلنوبي:
"العمليات الع�سكرية الراهنة �ضد ميلي�شيات احلوثي يف

�شبوة وم�أرب هي نتيجة طبيعية لكبح متادي امليلي�شيات
احل��وث��ي��ة ال��ت��ي ال يهمها ���س��وى الإره����اب وال��ق��ت��ل ون�شر
الفو�ضى" ،كما نقل البيان عن ليندركينع ت�أكيده �أن م�س�ألة
�إع��ادة ت�صنيف احلوثيني يف قائمة املنظمات الإرهابية
"م�س�ألة قيد النظر".
و�أك��د الرئي�س الأمريكي جو بايدن ،يف وق��ت �سابق� ،إن
�إدارت��ه �ستعيد النظر يف قرار �إع��ادة احلوثيني �إىل قائمة
الإرهاب ،بينما قالت وزارة اخلارجية الأمريكية الأربعاء

امل��ا���ض��ي� ،إن الإدارة الأمريكية عاقبت و�ستعاقب ق��ادة
احلوثيني ،الذين ي�شكلون خطرا على املدنيني ،م�شددة على
�أنها لن تتوانى عن ا�ستهداف الكيانات التي تزيد ال�صراع
يف اليمن.
ويف ال�سياق ذات���ه� ،أدان جمل�س جامعة ال���دول العربية
وا�ستنكر ب�شدة الهجوم الإره��اب��ي الغا�شم والآث���م على
املدنيني والأع��ي��ان املدنية م��ن قبل امليلي�شيات احلوثية
الإره��اب��ي��ة بثالثة ���ص��واري��خ ك���روز على منطقة م�صفح

�آي��ك��اد 3ومنطقة الإن�����ش��اءات اجل��دي��دة يف مطار �أبوظبي
الدويل ،م�ؤكدا �أن هذه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها
امليلي�شيات احلوثية الإره��اب��ي��ة ت�شكل انتهاكا �صارخا
للقانون الدويل والقانون الدويل الإن�ساين ،وتعد تهديدًا
حقيقيًا للمن�ش�آت امل��دن��ي��ة احل��ي��وي��ة و�إم�����دادات الطاقة
وا�ستقرار االقت�صاد العاملي ،كما ت�شكل تهديدًا لل�سلم
والأمن الإقليميني وتقو�ض الأمن القومي العربي ،وت�ضر
ب��الأم��ن وال�سلم ال��دول��ي�ين ،وت�شكل خ��ط��رًا على خطوط

الدبيبة يدعو لبناء الدستور

برلمانيون يدعمون استمرار الحكومة الليبية
طرابل�س  -البالد

�أع��ل��ن  62نائبا برملانيا يف العا�صمة الليبية
طرابل�س ،دعمهم ا�ستمرار حكومة الوحدة مع
�إج��راء تعديالت جوهرية بها ،م�ؤكدين �أهمية
منح رئي�س احلكومة احل��ري��ة لتغيري وزرائ��ه
ومتثيل الدوائر الثالث ع�شرة يف البالد.
واق�ترح��ت م��ب��ادرة ن���واب ط��راب��ل�����س ���ض��رورة
التوافق بني احلكومة واملجل�س الرئا�سي وقيادة
اجلي�ش حول توحيد امل�ؤ�س�سة الأمنية ،داعيني
لرعاية االتفاق من ع��دة دول يف ح��ال املوافقة
عليه من الأطراف املحلية ،بينما يرتقب الليبيون
جل�سة ال�برمل��ان القادمة التي �ستعقد منت�صف
الأ�سبوع املقبل ،لإعالن خارطة الطريق اجلديدة
ال��ت��ي �ستح�سم م�ستقبل العملية االنتخابية
وم�صري حكومة عبد احلميد الدبيبة التي تواجه
دعوات مت�صاعدة لتغيريها وحتالفات لتنحيتها.
وتعي�ش ليبيا هذه الأيام على وقع زخم �سيا�سي
وج���دال ب�ين �سيا�سييها وفاعليها الرئي�سيني،
حول �إج��راء االنتخابات الربملانية والرئا�سية
�أو ًال �أو ت�شكيل حكومة جديدة و�صياغة د�ستور.

وحت��دث��ت ت�����س��ري��ب��ات �إع�لام��ي��ة ع��ن � 3أ���س��م��اء
م��ع��روف��ة تتناف�س فيما بينها ل��ت��ويل من�صب
رئ��ا���س��ة احل��ك��وم��ة ،يت�صدرها وزي���ر الداخلية
يف ح��ك��وم��ة ال��وف��اق ال�����س��اب��ق��ة فتحي با�شاغا
ك�أبرز الأ�سماء املر�شحة واملدعومة يف الغرب
وال�شرق الليبي ،خا�صة بعد لقائه التاريخي مع
قائد اجلي�ش خليفة حفرت ،وكذلك نائب رئي�س
املجل�س الرئا�سي ال�سابق ورجل الأعمال �أحمد
معيتيق ،ومعهما الدبلوما�سي عارف الناي�ض،
غري �أن هذه اخلطوة ،ت�صطدم برئي�س احلكومة

عبد احلميد الدبيبة ،الذي يتح�صن بدعم �أممي
وخ��ارج��ي ي��ع��ار���ض ت��غ��ي�يره ،وي��رف�����ض ت�سليم
ال�سلطة �إال حلكومة منتخبة ،بعدما �أك��د �أّن��ه
�سي�ستمر يف حتمل م�س�ؤولياته و�أداء مهامه،
مما ينذر بحدوث �صدام �سيا�سي خ�لال الأي��ام
املقبلة .ودع��ا رئي�س حكومة الوحدة الوطنية
الليبية عبد احلميد ال��دب��ي��ب��ة ،ك��اف��ة الأط���راف
ال�سيا�سية يف ب��ل�اده� ،إىل دع���م اال�ستحقاق
الد�ستوري وع��دم الدخول يف مراحل انتقالية
ج��دي��دة ق��د تطيل الأزم���ة .وق��ال يف كلمة خالل

�إ���ش��راف��ه على ملتقى "الد�ستور �أوال"� ،أم�س
(الأح����د)� ،إن م�شكلة ليبيا احلالية تتمثل يف
عدم وجود قاعدة د�ستورية تبنى عليها العملية
الدميقراطية ،م�شددا على �ضرورة بناء الد�ستور
وترك الأم��ر لل�شعب الليبي الختيار من يحكمه
وم��ن��ع ال���ذه���اب �إىل م��راح��ل ان��ت��ق��ال��ي��ة ج��دي��دة
تطيل الأزم���ة .وحت��دث الدبيبة عن �أط���راف مل
ي�سمّها قال �إنها حاولت االلتفاف بعيدا عن �أ�صل
م�شكلة االنتخابات من خالل �صياغة قوانني ملنع
�أ�شخا�ص بعينهم من الرت�شح ،وذهبت بعيدا يف
م�سارات تطيل الأزمة .وت�أتي دعوة الدبيبة ،قبل
�أي��ام من عقد جل�سة برملانية حا�سمة ،للإعالن
عن خارطة الطريق للمرحلة املقبلة واحل�سم
يف م�ستقبل االنتخابات وم�صري حكومته ،التي
تواجه مطالب نيابية تدعو �إىل �ضرورة �إقالتها
وت�شكيل حكومة جديدة ،ودعوات �أخرى داعمة
ال�ستمراريتها �إىل حني �إجراء انتخابات جديدة
يف البالد� ،شرط �إدخال تعديالت وزارية عليها،
بالتن�سيق مع املجل�س الرئا�سي والقيادة العامة
للجي�ش الليبي.

كييف تتعهد بمواصلة تفكيك الجماعات الموالية لموسكو

التوتر يتصاعد ونذر حرب في أوكرانيا
كييف  -وكاالت

تت�صاعد الأزمة الأوكرانية  -الرو�سية ،مع نذر
حرب بني الطرفني ،خ�صو�صا يف ظل اتهامات
بريطانية موجهة ملو�سكو ب�أنها تريد احتالل
كييف بتن�صيب رئي�س م��وال لها ،بينما تقول
رو�سيا �أن هذا االتهام غري �صحيح ،وهو جمرد
ت�صعيد م��ن قبل حلف ال��ن��ات��و ،يف وق��ت �أك��دت
وا�شنطن �أنها "قلقة جدا" جراء االتهامات التي
وجهتها لندن ملو�سكو حول �أوكرانيا.
وقال البيت الأبي�ض� ،إن الواليات املتحدة تعترب
االتهامات الربيطانية حول �سعي مو�سكو �إىل
تن�صيب زعيم موال لرو�سيا يف �أوكرانيا "مقلقة
جدا" .و�أو�ضحت املتحدثة با�سم جمل�س الأمن
القومي �إميلي هورن �أن "هذا النوع من امل�ؤامرات
مقلق جدا" .و�أ�ضافت" :ال�شعب الأوكراين لديه
احلق ال�سيادي يف تقرير م�ستقبله ،ونحن نقف
�إىل ج��ان��ب �شركائنا املنتخبني دميقراطيا يف
�أوكرانيا" ،م�ؤكدة �أن الرئي�س جو بايدن ناق�ش
م��ع ف��ري��ق الأم����ن ال��ق��وم��ي الأم��ري��ك��ي ت��ط��ورات
الأع���م���ال ال��ع��دائ��ي��ة ال��رو���س��ي��ة ���ض��د �أوك��ران��ي��ا.
وق��ال��ت وزارة اخلارجية الربيطانية يف بيان

لها" :تتوفر لدينا معلومات تفيد ب�أن احلكومة
ال��رو���س��ي��ة ت�����س��ع��ى �إىل تن�صيب زع��ي��م م���وال
لرو�سيا يف كييف تزامنا مع التفكري يف ما �إذا
يجب غزو �أوكرانيا واحتاللها" ،م�شرية �إىل �أن
"احلكومة الرو�سية تنظر يف �إمكانية تر�شيح
النائب ال�سابق يف الربملان الأوك��راين ،يفغيني
م��وراي��ي��ف ،ليتوىل ه��ذا الدور" .و�أ���ض��اف��ت �أن
"اال�ستخبارات الرو�سية على ات�صال مع عدد من
ال�سا�سة الأوكرانيني ال�سابقني ي�شارك بع�ضهم
يف التخطيط للهجوم على �أوكرانيا" .وجاءت

االت��ه��ام��ات ال�بري��ط��ان��ي��ة و���س��ط الأزم����ة احل���ادة
القائمة ب�ين رو�سيا وال��غ��رب ح��ول �أوك��ران��ي��ا.
ويبذل اجلانبان حاليا جهودا دبلوما�سية مكثفة
لتفادي تدهور الو�ضع ،يف وقت ال يزال ع�شرات
�آالف اجلنود ال��رو���س حمت�شدين على احل��دود
الأوكرانية ،فيما ح��ذرت جملة فورين بولي�سي
الأمريكية من وق��وع �أزم��ة غذائية حول العامل،
خا�صة يف قارتي �أفريقيا و�آ�سيا ،ك�أحد تداعيات
احل��رب بني رو�سيا و�أوكرانيا .و�أ�شار التقرير
�إىل �أن �أوك��ران��ي��ا ،التي متتلك �أك�ثر الأرا���ض��ي

خ�صوبة على وج��ه الأر����ض ،عُرفت با�سم �سلة
غ��ذاء �أوروب����ا لعدة ق���رون ،وت�شكل �صادراتها
الزراعية ال�سريعة النمو ،مثل احلبوب والزيوت
النباتية وجمموعة من املنتجات الأخرى ،عامال
رئي�سيا يف �إطعام ال�سكان يف �أفريقيا و�آ�سيا.
و�أو����ض���ح ال��ت��ق��ري��ر �أن ج����زءا ك��ب�يرا م��ن �أك�ثر
الأرا�ضي الزراعية �إنتاجية يف �أوكرانيا يقع يف
مناطقها ال�شرقية ،وهي املناطق الأك�ثر عر�ضة
لهجوم رو���س��ي حمتمل .وبينما تتجمع غيوم
احل���رب على ط��ول ح���دود �أوك��ران��ي��ا ،ف����إن �أح��د
املخاوف التي مل يالحظها �أحد ن�سبيًا هو ال�س�ؤال
عما يحدث لهذه امل��ن��اط��ق ،وه��و م��اذا �سيحدث
لدول العامل التي تعتمد على �أوكرانيا للح�صول
على الغذاء يف حالة الهجوم الرو�سي.
�إىل ذل��ك ،تعهدت الرئا�سة الأوك��ران��ي��ة� ،أم�س،
بـ"موا�صلة تفكيك" ك��ل اجل��م��اع��ات امل��وال��ي��ة
لرو�سيا� ،إذ قال م�ست�شار رئي�س مكتب الرئا�سة
الأوك��ران��ي��ة ميخايلو ب��ودول��ي��اك�" :ستوا�صل
دولتنا �سيا�ستها تفكيك ك�� ّل هيكل �أوليغار�شي
و�سيا�سي يمُ كن �أن يعمل على زعزعة ا�ستقرار
�أوكرانيا �أو يتواط�أ مع املحت ّلني" الرو�س.

املالحة التجارية الدولية.
و�شدد على �أن الهجمات الإرهابية التي قامت بها امليلي�شيات
احلوثية تعك�س طبيعتها الإرهابية وتك�شف عن �أهدافها
احلقيقية يف زع��زع��ة �أم���ن وا���س��ت��ق��رار املنطقة وحتديها
لقواعد القانون الدويل والقانون الدويل الإن�ساين ،م�ؤكدا
الت�ضامن املطلق مع دولة الإم��ارات والوقوف �إىل جانبها
ودعمها يف كل ما تتخذه من �إج���راءات للدفاع مع �أمنها
و�أم��ن �شعبها واملقيمني على �أر�ضها وم�صاحلها الوطنية
ومقدراتها.
و�أك���د املجل�س ت���أي��ي��ده ودع��م��ه حل��ق دول���ة الإم�����ارات يف
الدفاع عن النف�س ورد العدوان مبوجب القانون الدويل،
مثمنا ح��ر���ص دول���ة الإم�����ارات ع��ل��ى االل���ت���زام بالقانون
ال��دويل واحرتامه وامتثالها لقرارات الأمم املتحدة ذات
ال�����ص��ل��ة ،مطالبا ك��اف��ة ال����دول ت�صنيف ج��م��اع��ة احل��وث��ي
كمنظمة �إره��اب��ي��ة بعد هجماتها ب�����ص��واري��خ وط��ائ��رات
م�سرية على دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،م�شددا على
�ضرورة وقوف املجتمع الدويل �ص ًفا واح��دًا يف مواجهة
هذا العمل الإرهابي الآث��م ال��ذي يهدد ال�سلم واال�ستقرار
الإقليمي والدويل ،واتخاذ �إجراءات فورية وحا�سمة لردع
ميلي�شيات احلوثي وردعها للتوقف عن �أعمالها االجرامية
املتكررة يف اليمن واملنطقة.
ودع���ا الأمم املتحدة وجمل�س الأم���ن ال���دويل �إىل حتمل
م�س�ؤلياته واتخاذ موقف حا�سم وموحد �ضد االعتداءات
احلوثية على اململكة والإمارات ،ولردع ومواجهة الفظائع
امل�ستمرة التي ترتكبها ميلي�شيات احلوثي �ضد املدنيني
وعرقلتهم امل��ت��ع��م��دة لإي�����ص��ال امل�����س��اع��دات والإم�����دادات
الإن�سانية وم�صادرة املواد الغذائية.

جهود إفريقية مستمرة
لحل األزمة السودانية

اخلرطوم  -البالد

�أك����د جم��ل�����س ال�����س��ي��ادة االن��ت��ق��ايل
ال�����س��وداين� ،أم�����س (الأح������د)� ،أن
رئي�س مفو�ضية االحتاد الإفريقي
مو�سى فكي �أب���دى لنائب رئي�س
جم��ل�����س ال�����س��ي��ادة حم��م��د ح��م��دان
دق��ل��و ح��م��ي��دت��ي اه��ت��م��ام االحت���اد
بالتطورات اجلارية يف ال�سودان
وا�ستعداده للم�ساهمة يف معاجلة
الأزم���ة ،يف �إط���ار تعظيم احللول
الإفريقية الإفريقية.
وقال جمل�س ال�سيادة يف بيان �إن
ذل��ك ج��اء خ�لال لقاء بني اجلانبني
يف ال��ع��ا���ص��م��ة الإث��ي��وب��ي��ة �أدي�����س
�أب��اب��ا ،حيث ع�بر دقلو ع��ن تقدير
ال�سودان للدور ال��ذي ي�ضطلع به
االحت���اد الإف��ري��ق��ي على م�ستوى
القارة ال�سيما يف ال�سودان لتعزيز
اال���س��ت��ق��رار .و�أ���ض��اف ال��ب��ي��ان �أن
دقلو قدم �شرح ًا لرئي�س مفو�ضية
االحت������اد الإف���ري���ق���ي ب��خ�����ص��و���ص
ت��ط��ورات الأو���ض��اع يف ال�سودان
خ���ا����ص���ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����الأزم����ة
ال�سيا�سية ،كما �أطلعه على جهود
احلكومة لتنفيذ اتفاق جوبا ل�سالم
ال�سودان.
م��ن جهة ث��ان��ي��ة� ،أع��ل��ن امل�ست�شار
الإعالمي لرئي�س جمل�س ال�سيادة
ال�سوداين الطاهر �أب��و هاجة� ،أن

تعديل الوثيقة الد�ستورية �أم��ر
متليه ظ���روف ال��واق��ع ال�سيا�سي
احل�������ايل .وق�������ال ،وف���ق���ا ل��وك��ال��ة
الأنباء ال�سودانية� ،إن "القرارات
الأخ�ي�رة �ست�سهم يف م��لء الفراغ
الد�ستوري" ،مبينا �أن "الفرتة
االن��ت��ق��ال��ي��ة م��ن الأف�����ض��ل �أن يتم
ال�ترك��ي��ز ف��ي��ه��ا ع��ل��ى حقيقة كيف
حتكم الفرتة االنتقالية ولي�س من
يحكم فيها".
وق��ال �أب��و هاجة �إنهم يف املجل�س
ال�سيادي االنتقايل يتوقعون من
ك��ل ال��و���س��اط��ات "الدعم احلقيقي
للتحول الدميقراطي نحو احلكم
املدين وا�ستعدادا جادا النتخابات
دومنا �إرهاق للبالد فيما ال جدوى
منه" .وتابع �أن "الع�سكريني �أكرث
النا�س حر�ص ًا على الدولة املدنية
والتحول الدميقراطي".
وك����ان����ت ب��ع��ث��ة الأمم امل��ت��ح��دة
ل���دع���م االن���ت���ق���ال يف ال�������س���ودان
"يونيتام�س" �أن��ه��ت الأ���س��ب��وع
الثاين من م�شاوراتها مع القوى
ال�سيا�سية يف البالد ،والتي �شملت
ح����زب الأم������ة ال���ق���وم���ي واحل����زب
االحت���ادي الدميقراطي واملجل�س
امل��رك��زي لقوى احل��ري��ة والتغيري
وح��رك��ة جي�ش حت��ري��ر ال�����س��ودان
وممثلني للحركة الن�سوية.
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دعت إلى استقاء األخبار من المنصات الرسمية  ..الصحة:

نشهد تراجعا في اإلصابات
ونستبشر خيرا عقب هذه المرحلة
الريا�ض ـ البالد
ت�صوير ـ خالد بن مر�ضاح

ا�ستعر�ض املتحدث با�سم وزارة ال�صحة ،ال��دك��ت��ور حممد
العبدالعايل ،ام�س الأحد م�ستجدات مواجهة جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد باململكة .و�أو�ضح ،خالل امل�ؤمتر ال�صحفي
اخلا�ص مب�ستجدات ك��ورون��ا� ،أن اململكة ت�شهد تراجعًا يف
حاالت �إ�صابات كورونا يف اململكة ،كما �أكد �أن �أعداد احلاالت
احل��رج��ة �أق���ل بكثري مم��ا ك��ان��ت عليه يف م��راح��ل �سابقة من
اجلائحة ،ما ي�شري �إىل فعالية اللقاحات ،م�شد ًدا على �ضرورة
احلر�ص على التطعيم واحل�صول على اجلرعات التن�شيطية.
و�أكد �أن �إجراء فح�ص  PCRيكون حال ظهور الأعرا�ض ،كما
�شدد على �أن احلجر ال�صحي يكون للأ�شخا�ص املخالطني من
غري املح�صنني ،مو�ضحً ا �أن عيادات "تطمن" تخدم الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون �أع ً
��را���ض��ا �صحية �أو وع��ك��ة ت�ستلزم القيام
بالتقييم الطبي للحالة ،ولي�ست يف الأ�سا�س لإجراء الفحو�ص
املخربية.
ور ًدا على �س�ؤال ب�ش�أن اجلرعة التن�شيطية� ،أكد املتحدث با�سم
وزارة ال�صحة �أن املح�صنني بجرعتني الذين �أ�صيبوا بكورونا
ب�إمكانهم احل�صول على اجلرعة التن�شيطية فور تعافيهم.
و�أكد �أن الأ�صل يف عيادات تطمن �أنها للتقييم الطبي و�إعطاء
املعاجلة ال�لازم��ة �أو التحويل للرعاية ال�صحية �إذا لزمت،

متحدث صحة المدينة:

فحص أصحاب األعراض
الحادة بدون حجز مواعيد
البالد ـ مها العواودة

�أك���د امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي مل��دي��ري��ة ال�����ش���ؤون ال�صحية
مبنطقة املدينة املنورة م�ؤيد ابوعنق لـ "البالد" توفر
امل�سحات اخلا�صة بفريو�س كورونا (كوفيد )19يف
املدينة املنورة ،مو�ضحا �أن "ال�صحة" وف��رت مراكز
جديدة لتقدمي خدمات فح�ص من لديهم اعرا�ض �شديدة
لفايرو�س كورونا يف مركز الرعاية ال�صحية االولية
يف اخلالدية والن�صر دون احل�صول على موعد طيلة
�أي��ام الأ���س��ب��وع ،ومل��ن لي�س لديهم �أع��را���ض عن طريق
مركز "ت�أكد" عرب حجز موعد من تطبيقي "توكلنا" �أو
"�صحتي".
الف��ت��ا �إىل �أن ال�����وزارة وف��رت
اجل��رع��ة التن�شيطية يف ع��دة
م��واق��ع يف املدينة امل��ن��ورة يف
(م��رك��ز جن���ود ال��ط��ب��ي  -مركز
ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة  -م���رك���ز ق��ط��ار
م�ؤيد ابو عنق احل��رم�ين  -م�ست�شفى احلياة
الوطني ،م�ست�شفى احلياة الوطني  ،م�ست�شفى احلر�س
الوطني ،امل�ست�شفى الع�سكري م�ؤكدا عدم وجود نق�ص
يف اجلرعات.
بدورها �أك��دت الوكالة امل�ساعدة للتوا�صل يف وزارة
ال�����ص��ح��ة ل"البالد" وج����ود ت��و���س��ع ك��ب�ير يف م��راك��ز
اللقاحات لتوفري املواعيد ،حيث يتم ر�صد اي �ضغط
يف املواعيد ح�سب ك��ل منطقة وت���زاد الطاقة ح�سب
االحتياج ،وبالن�سبة لعيادات تطمن ف�إن دورها يت�ضمن
تقدمي الرعاية الطبية ملن لديهم �أعرا�ض ولي�س عمل
امل�سحات فقط.

و�إجراء الفح�ص املخربي لهذه احلالة .و�أ�شار �إىل �أن من لديهم
�أع��را���ض ممن هم حم�صنون ،ب�إمكانهم �إج���راء الفح�ص عن
طريق عيادات ت�أكد �أو الفح�ص املنزيل� ،أو التوا�صل مع ،937
م�ؤك ًدا �أن غري املح�صن عليه حجر نف�سه و�إجراء الفح�ص بعد
اليوم الرابع �أو اخلام�س.
و�أو�ضح متحدث ال�صحة ،يف كلمته خالل امل�ؤمتر الأ�سبوعي
ل��وزارة ال�صحة� ،أن �أك�ثر من  55مليون جرعة من لقاحات
كورونا مت �إعطا�ؤها منذ بدء التطعيم يف اململكة ،م�شريًا �إىل
�أن  23.5مليون �شخ�ص تلقوا جرعتني.
و�أك��د ���ض��رورة ال��رج��وع للمن�صات الر�سمية للح�صول على
املعلومات ال�صحيحة وال�صادقة ،واالبتعاد عن ال�شائعات
والأكاذيب وعدم اتباعها
وك��ان��ت وزارة ال�صحة� ،أعلنت يف وق��ت �سابق �أم�����س عن
ت�سجيل � 4535إ�صابة ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد
«كوفيد »19 -يف اململكة ،خالل الـ� 24ساعة املا�ضية؛ ما يرفع
�إجمايل الإ�صابات �إىل  652354حالة.
وذك��رت ال��وزارة –عرب تويرت� -أن��ه َّ
مت ت�سجيل  5072حالة
تعاف جديدة من كورونا؛ لي�صل �إجمايل حاالت ال�شفاء من
ٍ
الفريو�س �إىل  599834حالة .و�أ�شارت �إىل �أنه َّ
مت ت�سجيل
حالتي وفاة ،لريتفع �إجمايل حاالت الوفيات منذ بدء جائحة
كورونا وحتى الآن� ،إىل  8920حالة� .إىل ذلك �شهدت مراكز

التطعيم �إقبال متزايد �إقب من ال الأطفال من الفئة العمرية
� 5إىل  11عاما لأخ��ذ لقاح ك��ورون��ا وذل��ك الإق��ب��ال ج��اء بعد
جتهيز مراكز للأطفال لتلقي اللقاح من وزارة ال�صحة مزودة
ب�شخ�صيات كرتونية مف�ضلة لدى الأطفال بالإ�ضافة �إىل و�ضع
�أ�شكال ور�سوم حمببة ت�شجعهم على تلقي اللقاح .و�أو�ضحت
وزارة ال�صحة يف فيديو ن�شرته عرب ح�سابها الر�سمي على
موقع "تويرت" �أن مواعيد لقاح كورونا للأطفال متاحة الآن
عرب تطبيق �صحتي وتطبيق توكلنا.

بالتعاون مع نخبة من شركاء النجاح

تدشين موقع ملتقى سيدات الفكر
الريا�ض ـ جواهر اجلهني

حظيت امل����ر�أة ال�سعودية باهتمام ورع��اي��ة القيادة
بحزم من القرارات
احلكيمة ومنحتها �سبل التمكني ِ
التاريخية لت�شكل نقلة نوعية وغري م�سبوقة عزز من
دورها يف خمتلف امليادين ،ف�أ�ضحت �شريك ًا فاع ًال يف
رفعة الوطن ومنائه ،وحققت جناحات نوعية تباينت
جماالتها علمي ًا واقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا واجتماعي ًا،
وتوا�صال مع جهود متكني امل��ر�أة ال�سعودية ودعمها
فقد مت تد�شني موقع ملتقى �سيدات الفكر الإلكرتوين
م�ؤخرا يف قاعة اخلزامى بالريا�ض بالتعاون مع نخبة
من �شركاء النجاح وذلك بح�ضور رئي�سة جمل�س �إدارة
ملتقى �سيدات الفكر �سمو االمريه هند بنت عبدالرحمن
�آل �سعود التي ت�سهم ب�شكل كبري يف دعم املر�أة العربية
وتطوير �أعمال املجال الن�سوي والنهو�ض يف العديد
من املجاالت االجتماعية واالقت�صادية بالإ�ضافة �إىل
بروزها يف العمل التطوعي داخل اململكة.
وكانت منا�سبة التد�شني فعالية ثقافية هامة ح�ضرها
كل من �صاحبة ال�سمو االمرية الهنوف بنت ممدوح �آل
�سعود امل�ؤ�س�س واملدير التنفيذي ف�ضال عن العنود
العتيبي وجانب كبري من �سيدات االعمال واالعالميات

وال�����ص��ح��ف��ي��ات ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل نخبة م��ن ال�سيدات
امللهمات يف �شتى امل��ج��االت الثقافية واالجتماعية
واالقت�صادية .بالإ�ضافة �إىل فريق العمل للقاء �سيدات
الفكر وهن كل من �شيماء حممد ،البندري ال�سمحان،

هيفاء �آل �شماء  ،دالل بن عمريه ،منال ال�سليم ،فائقة
مناع� ،سجى البقمي ،اري��ج احل�بردي ،امي��ان ب��دوي،
اجل��وه��ره اجلهني .وا�شتمل احلفل على العديد من
الفقرات املتنوعة والرثية بالإ�ضافة �إىل جل�سة حوارية

ا�ستعر�ضت من خاللها �أوج��ه التعاون والتفاهم بني
الأع�ضاء وعر�ض اخل�برات لتحقيق التبادل املعريف
الذي يحقق التقدم والتطور ملجتمعنا.
ي��ذك��ر �أن امل��ق��دم��ة اخل��ا���ص��ة باحلفل �أع��دت��ه��ا جوهرة
اجلهني وجاء يف �سياقها "احلمد لله جليل النعم ذي
اجلود والكرم وال�صالة وال�سالم على خري الأنام �سيدنا
حممد �صلى الله عليه و�سلم نبد�أ حفلنا بتحية �صاحبات
ال�سمو االمريات الكرميات �صاحبات ال�سعادة �سيدات
الأعمال واالعالم �ضيفات احلفل حتية طيبة من القلب
مليئة بالبهجة حتمل يف طياتها احلب والوفاء وكل
الود لهذا اجلمع املميز الذي يحوي القوة الناعمة من
�صاحبات ال�سمو اللواتي لهن دور مميز يف اظهار
مكانة امل��ر�أة ال�سعودية ب�إعتبارها العمود الرئي�سي
الذي يحمل املجتمع.
طبتم وط��اب مم�شاكن فح�ضور تلك ال��وج��وه �شرف
لنا �أ�ضفى على احلفل ال�سرور ومنحنا الفكر القومي
لتمتزج خرباتنا حتت �سقف واحد ومن�ضي مع ًا على
اك��م��ال هدفنا نحو متكني امل���ر�أة ودوره���ا يف حتقيق
�آمال و�أهداف ر�ؤية قيادتنا الر�شيدة من �أجل م�ستقبل
م�شرق ب�إذن الله.

تطوير االستراتيجية الوطنية للتراث الصناعي
الريا�ض ـ البالد

ن���ظ���م���ت ه���ي���ئ���ة ال����ت���راث ور�����ش����ة ع���م���ل ت��ط��وي��ر
اال�سرتاتيجية الوطنية للرتاث ال�صناعي باململكة،
بح�ضور ع��دد م��ن امل�س�ؤولني واملخت�صني م��ن 18
جهة حكومية وخا�صة .وافتتحت الور�شة بكلم ٍة
للرئي�س التنفيذي لهيئة ال�ت�راث ال��دك��ت��ور جا�سر
بن �سليمان احلرب�ش ،ر ّكز فيها على منهجية �إدارة
امل�شروع بداية من االكت�شاف والإدارة واحلماية
و�صو ًال �إىل تفعيل مواقع ال�تراث ال�صناعي ودور
القطاعات املالكة يف �إعادة اال�ستخدام وحتويلها �إىل

فر�ص ا�ستثمارية مولدة للعوائد املالية .وتناولت
ال��ور���ش��ة حم���اور م��ت��ع��ددة ،ح��ي��ث ا�ستعر�ضت يف
يومها الأول �أه��داف الور�شة املتمثلة يف التوعية
ب��ال�تراث ال�صناعي ،و�أهمية امل�شاركة يف تطوير
اخلطة اال�سرتاتيجية له ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي نبذ ٍة
عن مفهوم الرتاث ال�صناعي عاملي ًا ،وبع�ض الأمثلة
العاملية مل�شاريع تفعيل ه��ذه امل��واق��ع ،ث��م تناولت
الور�شة تعريف ًا بهذا النوع من ال�تراث يف اململكة،
وعر�ض ًا للمواقع املحتملة للبدء عربها يف رحلة
�إحياء الرتاث ال�صناعي ال�سعودي.

مكتبة الملك عبد العزيز تعزز االهتمام بالمكفوفين
البالد ـ يا�سر بن يو�سف

ع��ق��دت مكتبة امل��ل��ك عبدالعزيز م���ؤخ��رًا،
لقاءين ثقافيني �ضمن افتتاح برناجمها
ال��ث��ق��ايف ل��ل��ع��ام 2022م ،الأول ب��ع��ن��وان
"حروف تقر�ؤها الأنامل" ،جاء يف �سياق
االحتفاء واالهتمام باملكفوفني ،مب�شاركة كل
من :خالد امل�شيقح ،و�أنور الن�صار ،و�أداره �سلمان
ال�شهري ،فيما جاء اللقاء الثاين يف �إط��ار التنمية
الب�شرية ,بعنوان "ال ت�شبه �أحدًا �سواك" ,مب�شاركة كل
من :الكاتب يف التنمية الب�شرية والإداري��ة �سعد بن حممد
احلمودي ،وم�ست�شار االت�صال امل�ؤ�س�سي والت�سوق وم�ؤ�س�س
لقاء العالقات العامة عبدالله بن حممد العقال .وتناول اللقاء

الأول ،اجلانب الثقايف واملعريف ،حتدث خالله ال�ضيفان عن
جتاربهم يف القراءة والتعليم وبداية اكت�شاف طريقة برايل،
وعن طباعة الكتب والثقافة وتعليم ذوي الهمم واملكفوفني،
وب َّي َنا �أن اململكة رائدة يف طباعة كتب املكفوفني ,خا�ص َة يف
مراحل التعليم املختلفة ،حيث ُع ِقد قبل �سنوات م�ؤمتر يف
الريا�ض لنظام القراءة للمكفوفني ،وقد �أ�صبح هناك توحيد
للقراءة والعلوم ,ومتيزت اململكة بذلك عربيًا وعامليًا.
وق��د ُو ِّزع كتاب "لو �أب�����ص��رت ثالثة �أيام" م��ن ت�أليف هيلني
�آدم���ز كيلري ,وم��ن ترجمة الدكتور عبدالهادي ال��ت��ازي ,على
امل�شاركني واحل�ضور ،وهو مطبوع بلغة برايل � ً
أي�ضا .ويف
اللقاء الثاين "ال ت�شبه �أح ًدا �سواك" ,جاء احلديث عن �صناعة
حمتوى خمتلف ،حيث عرف املحتوى املتخ�ص�ص يف ال�شبكات

االجتماعية ،ب�أنه� :أية معرفة متاحة يف االقت�صاد والريا�ضيات
والفيزياء والإدارة ،و�أي��ة معلومات متاحة للنا�س هي �شكل
من �أ�شكال املعرفة ،بالن�سبة للمحتوى املتخ�ص�ص ،وال توجد
جتربة كاملة يجب �أن نقتدي بها بو�صفنا �صناع حمتوى .وقال
احلمودي� :إن ن�سبة الناطقني بالعربية  400مليون ،لكن حجم
املحتوى املعريف ال يتجاوز  ,%1وترتيبنا يف املحتوى رقم
( ,)11املحتوى ب�شكل عام ،م�شري ًا �إىل �أن  %80من الناطقني
بالعربية ال يجيدون لغات �أخرى ،بحيث ال ي�ستطيعون قراءة
كتاب علمي �أو معريف بلغة �أجنبية ،وهم ي�ستخدمون  %1من
املعلومات املتداولة ،و�أن هذه الن�سبة والإح�صاءات بالتقريب,
لكنها تعطينا م�ؤ�شرات مبدئية� ،أما املحتوى املتخ�ص�ص ف�ضئيل
ج ًدا ،و�ضعيف على م�ستوى العامل العربي ,و�صناعه قلة.

زمان
9
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1383-6-9هـ

1385-3-18هـ

1383-5-14هـ

1384-4-5هـ

1384-4-14هـ

نائب أمير الشرقية يستقبل بطل العالم بالرياضات اإللكترونية
الدمام -حمودالزهراين

10

ا���س��ت��ق��ب��ل الأم��ي��ر �أح���م���د ب���ن فهد
�سلمان ب��ن عبدالعزيز ن��ائ��ب �أم�ير
امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة �أم�������س ال�لاع��ب
م�����س��اع��د ال����دو�����س����ري؛ مب��ن��ا���س��ب��ة
ح�صوله على ج��ائ��زة �أف�ضل العب
بالعامل يف الريا�ضات الإلكرتونية
للمرة الثانية.

و�أك�����د ���س��م��وه� ،أن ه����ذا ال��ت��م��ي��ز
ي�سجل با�سم اململكة يف الأل��ع��اب
االلكرتونية التي ت�شهد تطور ًا كبري ًا
ع��ل��ى م�ستوى ال��ع��امل ،م�����ش��ي��د ًا مبا
حققه الدو�سري لرفع ا�سم اململكة.
وقدم الدو�سري �شكره لنائب �أمري
ال�شرقية على دعمه لأب��ن��اء املنطقة
للتميز والإبداع.
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األخضر يواصل تحضيراته لمواجهة عمان

عبداهلل املحمد

جمعيات األندية العمومية مغيّبة
حتاول وزارة الريا�ضة جاهد ًة تطوير البيئة االحرتافية والإداري��ة
للأندية من خالل لوائح وتنظيمات؛ الهدف منها رفع م�ستوى الرقابة
رّ
والتعث ال��ذي �أ�صاب �أغلبها .لكن حجر
وحماية الأندية من الديون
الزاوية لأي تطوير يفرت�ض �أن يبد�أ و�ضعه من داخل الأندية ،ومن
خالل �آلية للرقابة الذاتية .ومن يقر�أ النظام الأ�سا�سي للأندية �سيجد
�أن مبد�أ الرقابة الذاتية غائب متاما فيها ،وتتحمّل الوزارة وحدها هذا
احلمل الثقيل ومايرتتب عليه من �أعباء .فمن �صاغ تلك اللوائح �أعطى
اجلمعيات العمومية حق الت�صويت واختيار جمال�س الإدارات ،وكبّل
يديها عندما يتعلق الأمر باملحا�سبة ،وحق �سحب الثقة ،ثم م ّكن الع�ضو
الواحد من التفرّد بعدد �أ�صوات بقدر الدعم الذي يقدمه ،وبذلك حيّدت
الالئحة جماهري وحمبي تلك الأندية من فر�ص امل�شاركة يف القرار.
الأندية وُ�ضعت للجماهري وحمبي الريا�ضة ،وكان الأج��دى بامل�شرّع
متكينهم م��ن امل�شاركة يف ق��رارات��ه��ا؛ لأن��ه��م الأح��ر���ص على جناحها
بطبيعة احلال .لن يجر�ؤ �أي رئي�س �أو �إداري على �أخذ قرار مزاجي �أو
متهور �إذا علم بوجود جمعية عمومية ت�ستطيع حما�سبته و�سحب الثقة
منه متى ما ترتب على هذا القرار �ضرر على النادي.
وهنا البد من طرح الت�سا�ؤل التايل :متى قدّم �أي رئي�س لأحد �أنديتنا
ً
برناجما وخطة لأه���داف وا�ضحة وف��ق ج��دول زمني قبل
املحرتفة
ً
ً
تر�شّ حه؟ بحثت كثريا ومل �أجد �إجابة قبل كتابة هذا املقال.
الأن��دي��ة ت���أ ُن حتت وط���أة ال��دي��ون ،و�أروق���ة االحت��اد ال��دويل وحمكمة
"كا�س" تعج بق�ضاياها ،وحجم ال�صرف والديون يف ازدياد ،والنتائج
وخمرجات املنتخبات �أقل بكثري من حجم ما ي�صرف ويبذل عليها؛ لذا
�أرى �أن الأندية �أح��وج �إىل نظام للكفاءة الإداري��ة من حاجتها لنظام
الكفاءة املالية املعمول به ً
حاليا .فالكفاءة الإدارية حتتاج �إىل معايري
ّ
�صارم ٍة ووا�ضحة ورقابة ذاتية حتت مظلة امل�شرّع الريا�ضي.
لذا البد من تفعيل اجلمعيات العمومية ومنحها ال�صالحيات لتعود
املنظومة الريا�ضية للطريق ال�صحيح وتواكب ر�ؤية وطموح امل�س�ؤول!

رينارد يستدعي عسيري بدل غريب المصاب
جدة -هاين الب�شر

ا�ستدعى م���درب منتخبنا
ال��وط��ن��ي الأول ،الفرن�سي
�إي��ريف رينارد الع��ب الأهلي
هيثم ع�سريي لالن�ضمام �إىل
مع�سكر الأخ�ضر املقام حاليا
يف ج�����دة ،ب����دال م���ن زم��ي��ل��ه
ع��ب��دال��رح��م��ن غ���ري���ب ،ب��ن��اء
على التقرير الطبي للجهاز
الطبي للمنتخب الذي ك�شف
عن تعر�ض غريب لإ�صابة يف
ع�ضالت الفخذ.
ويوا�صل منتخبنا الوطني
حت�ضرياته ملواجهة �شقيقه
منتخب عمان يوم اخلمي�س
امل��ق��ب��ل ���ض��م��ن ال��ت�����ص��ف��ي��ات
الآ�سيوية النهائية امل�ؤهلة
لك�أ�س العامل  2022يف قطر؛
حيث يت�صدر (ال�صقور اخل�ضر) ترتيب املجموعة الثانية بر�صيد
 16نقطة ،وب��ف��ارق  4نقاط عن منتخب اليابان ،ال��ذي �سيواجه
ال�صني اخلمي�س املقبل ،قبل �أن ي�ست�ضيف الأخ�ضر يوم الثالثاء 1
فرباير املقبل.

بعد النزيف المستمر واالقتراب من الخطر

جماهير فارس الدهناء تبكي حال فريقها

تغريدة:

الدمام-حمود الزهراين

الذي ال ر�أي له ،ر�أ�سه كمقب�ض الباب ،ي�ستطيع �أن يديره كل من ي�شاء.

ت��ع��ي�����ش اجل���م���اه�ي�ر االت���ف���اق���ي���ة على
�أع�صابها وت�ضع �أي��دي��ه��ا على قلوبها
م��ت��خ��وف�� ًا م��ن امل�����ص�ير امل��ج��ه��ول لفريق
فار�س الدهناء يف ظل امل�ستويات الغريبة
والنتائج امل�ؤ�سفة التي يقدمها الفريق
الأول لكرة القدم ه��ذا املو�سم ،التي مل
ت�شفع له يف احل�ضور التناف�سي؛ حيث
مل يحقق الفرق �سوى  19نقطة من �أ�صل
 18جولة ،وهذا �أمر حميب ومزعج لآمال
جماهري االتفاق التي تنتابها احل�سرة
واملعاناة من الو�ضع احلايل والتفريط
يف ال��ن��ق��اط ال�����س��ه��ل��ة واخل�����س��ائ��ر التي

@ABAADI2015
Abdullah h. Mohmammad

رحاب تتوج بأول بطولة
لبلياردو السيدات

في الجولة  21من دوري" يلو"..

الدمام-حمودالزهراين

توج رئي�س االحتاد ال�سعودي للبلياردو وال�سنوكر
الدكتور نا�صر ال�شمري ا�صحاب امل��راك��ز االوىل يف
�أول بطولة ن�سائية للبلياردو يتم تنظيمها يف اململكة
مب�شاركة �أكرث من � 20سيدة مبدينة جدة حتت �إ�شراف
االحت��اد ال�سعودي للبلياردو وال�سنوكر حيث تولت
احل��ك��م��ة ه��ن��اء الأح���م���دي امل��ع��ت��م��دة م��ن ق��ب��ل االحت���اد
ال�سعودي للبلياردو �إدارة البطولة حتكيميا بينما تابع
م��درب املنتخب من�صور اخلنفري مباريات البطولة
وذل���ك الخ��ت��ي��ار �أب���رز العنا�صر لتمثيل املنتخب يف
م�شاركته املقبلة.
وقد توج باملراكز االوىل يف البطولة كل من:
 -1رحاب �شكري يحي – املركز االول
 -2ندى علي الزهراين – املركز الثاين
 -3خلود عبدالله الكيادي – املركز الثالث
 -4مروج عادل عبدالله – املركز الرابع.

الخليج يصطدم بالجبلين ..والعروبة
يستضيف الدرعية
حائل -خالد احلامد

تنطلق اليوم (االث��ن�ين) مناف�سات
اجل���ول���ة ال����ـ  21م���ن دوري" يلو"
لأندية الدرجة الأوىل ،ب�إقامة ثالث
م���واج���ه���ات يف غ��اي��ة الإث�������ارة بعد
احتدام املناف�سة على ال�صعود ،وكذلك
الهروب من �شبح الهبوط.
اخلليج  VSاجلبلني
يف قمة م��ب��اري��ات اجل��ول��ة ،يلتقي
ف��ري��ق��ا اخل��ل��ي��ج واجل��ب��ل�ين ،يف قمة
فا�صلة ق��د حت���دد ب�شكل ك��ب�ير م��دى
حظوظ الفريقني يف املناف�سة.
ي�سعى اخلليج للمناف�سة اجل��ادة
ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى ل��ق��ب ال�����دوري �أو
�إح�����دى ب��ط��اق��ات ال�����ص��ع��ود ،ي��دخ��ل
ال��ف��ري��ق امل��واج��ه��ة منت�شي ًا معنوي ًا
بفوزه املا�ضي على اجليل ،و�سي�سعى
ل�ل�ا����س���ت���ف���ادة م����ن ع���ام���ل���ي الأر�������ض
واجل��م��ه��ور ،اخلليج يت�صدر ج��دول
ال�ترت��ي��ب ،ويف ر���ص��ي��ده  38نقطة.
ويف امل��ق��اب��ل ،يحتل اجلبلني املركز
ال��راب��ع بر�صيد  33نقطة ،ويطمع
امل��درب وم��ن خلفه الالعبون بالظفر
بنقاط املباراة ،والدخول يف معرتك

املناف�سة على ال�صعود ،بعد ف��وزه
على العروبة يف اللقاء املا�ضي.
العروبة  VSالدرعية
على ملعبه ب��اجل��وف ،ي�ست�ضيف
ال��ع��روب��ة ن��ظ�يره ال��درع��ي��ة ،ي�سعى
العروبة �إىل العودة جمدد ًا مل�سل�سل
االنت�صارات ،بعد تعرثه �أمام اجلبلني
يف اجلولة املا�ضية .العروبة يحتل
املركز العا�شر ولديه  27نقطة .على
ال��ط��رف الآخ���ر ،يبحث الدرعية عن

اال�ستمرار يف نغمة االنت�صارات بعد
ف��وزه املا�ضي على جدة والتقدم يف
�سلم الرتتيب .الفريق يحتل املركز
الثالث ع�شر بـ  25نقطة.
جدة  VSالنه�ضة
ي�ستقبل جدة نظريه النه�ضة ،على
ا�ستاد مدينة امللك عبدالله الريا�ضية،
ي�����س��ع��ى ك��ل�ا ال���ف���ري���ق�ي�ن ت��ع��وي�����ض
ت��ع�ثره��م��ا يف اجل���ول���ة امل��ا���ض��ي��ة،
خ�صو�صا فريق جدة الذي خ�سر من
الدرعية .ميلك جدة  21نقطة باملركز
ال�سابع ع�شر ،ويبحث ع��ن حتقيق
ال��ف��وز لالبتعاد ع��ن م��راك��ز اخلطر.
يف املقابل ،يبحث النه�ضة هو الآخر
عن حتقيق الفوز والتقدم يف �سلم
ال�ترت��ي��ب ،ويحتل امل��رك��ز اخلام�س
ع�شر وبحوزته  23نقطة.

يتعر�ض لها الفريق من الفرق الأقل منه؛
�سواء يف امل�ستوى �أو الإمكانات ،خا�صة
على �أر�ضه .فبعد مباراة �أبها الأخ�يرة،
ال��ت��ي خ�����س��ره��ا ال��ف��ري��ق االت��ف��اق��ي 1-2
يف ال��دم��ام� ،أب��دت اجلماهري ا�ستياءها
م���ن ال�لاع��ب�ين واجل���ه���ازي���ن ،وحملتهم
امل�����س���ؤول��ي��ة ك��ام��ل��ة ،م��ط��ال��ب�ين �إدارة
النادي بالعمل و�إيجاد احللول املنا�سبة
وال��ع��اج��ل��ة؛ ح��ت��ى ي��ع��ود ال��ف��ري��ق �إىل
و�ضعه ،خا�صة �أن التناف�س يف اجلوالت
القادمة �سيزداد قوة و�شرا�سة� ،سواء يف
املقدمة �أو يف منطقة الو�سط وكذلك يف
مراكز امل�ؤخرة والهبوط ،و�إذا ا�ستمرت

النتائج ال�سلبية �سيكون م�صري االتفاق
جمهوال .ووجهت جماهري االتفاق عدة
�أ�سئلة لالعبني وامل�س�ؤولني ..هل فكرمت
يف معاناة امل�سن الذي يح�ضر لي�ؤازركم
وي�ساندكم ويتابعكم يف جميع مالعب
اململكة ..هل فكرمت يف الطفل الذي ينتقل
من مدرج �إىل مدرج� ،أو يف ال�شاب الذي
ي�أتي من مقر عمله مبا�شرة �إىل امل��درج
االتفاقي؟ و�أهابت اجلماهري من العبيها
�أن ي���أخ��ذوا ال��درو���س والعرب من العبي
الأن��دي��ة الأخ���رى ال��ذي��ن يبذلون الغايل
والنفي�س على �أر����ض امللعب م��ن �أج��ل
�أنديتهم.
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بسلسلة انتصاراتهما المتتالية..

الغدير الخالد

االتحاد يتشبث بالصدارة ..والنصر يحتل الوصافة

حامت العطرجي

جدة -حممد نافع

وا���ص��ل الفريق ال��ن�����ص��راوي تقدمه
ومزاحمة االحتاد مت�صدر دوري ك�أ�س
الأم�ير حممد بن �سلمان للمحرتفني،
بعد �أن حقق �سل�سلة انت�صارات يف
�آخر ( )7مواجهات لعبها جامع ًا بذلك
( )21ن��ق��ط��ة جعلته ي��ح��ت��ل و���ص��اف��ة
الرتتيب بر�صيد ( )35نقطة ،بفارق
( )6ن��ق��اط ع��ن االحت���اد املت�صدر مع
�أف�ضلية مباراة م�ؤجلة للمت�صدر مع
نظريه الهالل تقرر �أن تلعب يف  8من
�شهر مار�س املقبل.
وب�سل�سلة انت�صارات �أخرى �أي�ضاً،
ال ي��زال االحت���اد يرتبع على �صدارة
ال�����دوري م��ن خ�ل�ال ( )8ان��ت�����ص��ارات
متتالية �شاق ًا طريقه بكل قوة وثبات
نحو املحافظة على �صدارته ،م�ستغال
تعرث ال�شباب يف �آخ��ر مواجهتني له،
ليو�سع الفارق بينهما �إىل ( )7نقاط.
يف حني اليزال الفريق ال�شبابي يف
و�ضع فني غري م�ستقر بعد �أداء مميز
ناف�س خالله الفريق االحت���ادي بكل
قوة على ال�صدارة� ،إال �أن الليث نزف
نقاطا كثرية يف مبارياته الأخ�ي�رة؛
حيث تعادل يف �آخر ( )3مواجهات له
ما �أفقده ( )6نقاط كاملة ،فرتك مقعده
يف و�صافة ال���دوري ل�صالح الن�صر
القادم من اخللف بكل ثبات وقوة.
�أم��ا بطل الن�سخة املا�ضية الفريق
ال���ه�ل�ايل ف�ل�اي���زال ب��ع��ي��د ًا مت���ام��� ًا عن
م�ستوياته وب��ف��ارق نقطي كبري عن
املت�صدر االحت��اد؛ حيث يفرق بينهما
( )10نقاط مع تبقي مباراة م�ؤجلة مع
املت�صدر االحتاد.
وت�����أت����ي ف��ت��رة ال���ت���وق���ف احل��ال��ي��ة
ال���س��ت��ع��ادة الأن���ف���ا����س ل��ك��ل الأن���دي���ة،
وترتيب ال�صفوف من جديد وتعزيزها
قبل �إغ�لاق فرتة االنتقاالت ال�شتوية
نهاية يناير اجلاري.

إدارة االتحاد
ونجاح المهمة

و�صل ن��ادي االحت��اد يف املو�سمني املا�ضيني
�إىل �أ�سو�أ مراحله من الناحية املادية والفنية
و�أداء الالعبني والنتائج املخيبة لآمال وحمبي
وع�شاق العميد؛ حيث كان االحت��اد قريبا من
ال��ه��ب��وط ل���دوري ال��درج��ة الأوىل ،وك���ان ذلك
مبثابة الكابو�س امل��زع��ج ل�لاحت��ادي�ين ،ولكن
عملت �إدارة ال��ن��ادي وف���ق خ��ط��ط �صحيحة
و�آل��ي��ات متقنة وب�أ�شخا�ص ميلكون اخل�برة
الإداري����ة والريا�ضية والعمل جميعًا ب��روح
الفريق ال���واح ،فتغري ح��ال االحت���اد م��ن حال
لأف�ضل ح���ال ،و�أ���ص��ب��ح بعد �أن ك��ان ي�صارع
على الهبوط يف امل��وا���س��م املا�ضية ،يت�صدر
ال����دوري منذ انطالقته ه��ذا امل��و���س��م .ناهيك
�أن االحت���اد ي��ق��دم �أداء مم��ي��زا وميتلك �أب��رز
العنا�صر الأجنبية؛ حيث دعمت الإدارة الفريق
بعنا�صر مميزة؛ من �أهمها املهاجم عبدالرزاق
حمدالله ..هذه ال�صفقة التي �أعتربها مك�سبا
لالحتاد ،و�أ�صبح العميد عينه على ال��دوري.
نتائج الفريق املميزة �أت��ت بكفاح و�صرب من
رئي�س ال��ن��ادي �أمن���ار احلائلي ونائبه �أحمد
كعكي وامل��دي��ر التنفيذي ح��ام��د ال��ب��ل��وي فهم
حتملوا ال�ضغوطات واالن��ت��ق��ادات الكبرية
ولكنهم �أثبتوا للجميع ب�أنهم جنحوا يف املهمة
وحولوا حال االحتاد من �أ�سو�أ حال �إىل �أف�ضل
حال ،وحولوا الف�شل الذريع �إىل جناح مبهر
ومميز.
مايقدمه العبو االحتاد داخل امللعب من روح
ولعب رج��ويل و�أداء مميز دليل على ع�شقهم
و�إخال�صهم ل�شعار االحتاد.
وج��م��ه��ور العميد ه��م ق�صة ال��ن��ج��اح ووق���ود
الإجن���ازات ففي كل ح��االت االحت��اد جمهوره
خلفه م�ساند للكيان ،وهنا ق�صة الع�شق بني
اجلمهور والنادي.

توتري alotorgy :

نيوكاسل يعسكر في جدة ويالقي
العميد الجمعة
جدة – هالل �سلمان

�أع���ل���ن ن�����ادي ن��ي��وك��ا���س��ل ي��ون��اي��ت��د
الإجن��ل��ي��زي ع�بر موقعه الر�سمي عن
خو�ضه مع�سكرا �إع��دادي��ا يف مدينة
ج����دة؛ ي�ستمر لأ���س��ب��وع ح��ي��ث غ��ادر
الفريق عقب ف��وزه على ليدز يونايتد
ال�سبت املا�ضي.
و���س��ي��ع��ود ف��ري��ق (امل���اغ���ب���اي���ز) �إىل
�إجن��ل�ترا ي��وم  29يناير اجل���اري قبل
مباراته املقبلة �أم��ام �إيفرتون ي��وم 8
فرباير املقبل.
و�أعلن نادي نيوكا�سل �أنه �سيجري
م��ب��اراة حت�ضريية م��ع فريق االحت��اد
�ستكون مغلقة �أم���ام اجل��م��اه�ير يوم
اجلمعة  28يناير اجلاري.
و�سيكون املع�سكر ال��ت��دري��ب��ي �أول

زي���ارة لفريق نيوكا�سل �إىل اململكة
العربية ال�سعودية منذ �شرائه من قبل
�صندوق اال�ستثمارات ال�سعودية يف
�أكتوبر املا�ضي.
و�أكد النادي الذي يحتل املركز الـ 18
يف ترتيب الدوري الإجنليزي املمتاز،
�أن الأج����واء املعتدلة يف ال�سعودية
دفعته خل��و���ض مع�سكره التدريبي،
خ�صو�صا �أن العديد من الأندية العاملية
ت�ستفيد من هذه الأجواء خالل ال�شتاء
حيث �سبق لأن��دي��ة ع��دي��دة �أن زارت
ال�سعودية؛ يف مقدمتها ري��ال مدريد
وبر�شلونة و�أتلتيكو مدريد و�أتلتيك
بيلباو التي خا�ضت مناف�سات ك�أ�س
ال�سوبر الإ�سباين ال�شهر اجل��اري يف
الريا�ض.

في ربع نهائي كأس أفريقيا..

جزر القمر بدون حراس أمام الكاميرون ..وغامبيا تصطدم بغينيا

جدة – البالد

ت��ت��وا���ص��ل م��ب��اري��ات رب���ع نهائي
ك�أ�س �أمم �أفريقيا اليوم؛ حيث تلعب
غينيا مع غامبيا ،ثم يواجه منتخب
ال���ك���ام�ي�رون م�ست�ضيف ال��ب��ط��ول��ة
نظريه جزر القمر.
ومل ي��ج��د منتخب "الأ�سود غري
املرو�ضة" �أدنى �صعوبة يف ال�صعود
للأدوار الإق�صائية بعد ت�صدر ترتيب
املجموعة الأوىل ،لي�ضرب موعدا مع
جزر القمر ،التي ت�أهلت لدور الـ 16
يف م�شاركتها الأوىل بالبطولة �ضمن
�أف�ضل الثوالث.
وميتلك منتخب الكامريون �أقوى
خط هجوم بدور املجموعات ،عقب
ت�سجيله � 7أهداف� ،أحرز منها فن�سان
�أبوبكر ،هداف الن�صر (� 5أه��داف)،
وك���ارل توكو �إيكامبي ،جن��م ليون
الفرن�سي هدفني.
ورغم الندية التي �أظهرها منتخب
ج���زر ال��ق��م��ر� ،إال �أن���ه خ�سر ()1-0
�أم��ام الغابون باجلولة الأوىل ،قبل
�أن يخ�سر (� )2-0أم��ام املغرب ،لكنه
ف��اج���أ اجلميع ب��ف��وزه املثري ()2-3
على غانا باجلولة الثالثة ليطيح بهم
مبكرا من البطولة.
وي��ع��اين منتخب ج���زر ال��ق��م��ر من
م�شكلة حقيقية تتمثل يف ف��ق��دان
حرا�سه الثالثة قبل اللقاء ،يف واقعة
رمب���ا حت���دث لأول م���رة يف ت��اري��خ
ال��ب��ط��ول��ة ،ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت ن�سختها
الأوىل عام .1957
و�أع��ل��ن احل�ساب الر�سمي الحت��اد
ك���رة ال��ق��دم يف ج���زر ال��ق��م��ر مبوقع
"تويرت"� ،إ�صابة  12فردا بفريو�س
كورونا قبل لقاء الكامريون ،بينهم
�أمري عبده مدرب الفريق.
وك�شف االحتاد �إ�صابة جمموعة من
الالعبني �أي�ضا بالعدوى؛ من �ضمنهم
حار�سي املرمى املتاحني علي �أحمدا
وم�ؤيد �أو�سيني ،ليجد منتخب جزر
القمر نف�سه بال حار�س لعرينه �أمام

الكامريون ،يف ظل �إ�صابة حار�س
مرماه الأ�سا�سي �سليم بن بوانا يف
لقاء غانا.
وتن�ص الئ��ح��ة البطولة على �أن��ه
يتعني على �أي فريق بامل�سابقة خو�ض
املباراة �إذا كان لديه ما ال يقل عن 11
الع��ب��ا م��ت��اح��ا ونتيجة اختباراتهم
�سلبية ،و�سيعتمد منتخب جزر القمر
على �أحد العبي الفريق يف هذا املركز
احل�سا�س.
و����س���ت���ك���ون ه�����ذه ه����ي امل���واج���ه���ة
ال��ر���س��م��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة ب�ين املنتخبني،
بعدما �سبق �أن التقيا بالت�صفيات
امل�ؤهلة لك�أ�س الأمم الأفريقية عام
 ،2019حيث تعادال ( )1-1يف اللقاء
الأول ال��ذي جرى بجزر القمر ،قبل
�أن حت��ق��ق ال��ك��ام�يرون ف���وزا كبريا
( )0-3يف اللقاء الآخ��ر ،الذي جرى
مبلعبها يف العا�صمة ياوندي.

غينيا وغ��ام��ب��ي��ا يتطلعان ل��ل��دور
املقبل
تتطلع غينيا وغامبيا ال�ستمرار
م��غ��ام��رت��ه��م��ا ،وق����د ح��ج��ز منتخب
غينيا ،الذي ي�شارك للمرة الـ  13يف
البطولة ،مقعده بدور الـ  16للن�سخة
الثانية على ال��ت��وايل ،بعدما احتل
امل��رك��ز ال��ث��اين ب�ترت��ي��ب املجموعة
الثانية يف ال���دور الأول للبطولة،
خلف منتخب ال�سنغال.
ب���د�أ منتخب غينيا م�����ش��واره يف
املجموعة بالفوز ( )0-1على نظريه
املاالوي ،قبل �أن يتعادل دون �أهداف
م���ع م��ن��ت��خ��ب ال�����س��ن��غ��ال ،ث���م تلقى
خ�سارة مباغتة (� )2-1أمام منتخب
زمي��ب��اب��وي يف اجل���ول���ة الأخ��ي��رة،
ل��ي��ح�����ص��د  4ن���ق���اط خ��ل�ال م�����س�يرت��ه
باملجموعة ،لكنه �سيعاين من غياب
ق���ائ���ده ن��اب��ي ك��ي��ت��ا جن���م ل��ي��ف��رب��ول،

بداعي الإيقاف.
يف املقابل ،يطمح منتخب غامبيا
مل��وا���ص��ل��ة م��ف��اج���آت��ه يف ال��ب��ط��ول��ة،
التي ي�شارك فيها للمرة الأوىل يف
ت��اري��خ��ه ،خا�صة بعد �أدائ���ه الالفت
خالل م�شواره باملجموعة ال�ساد�سة،
الذي قاده الحتالل املركز الثاين.
املنتخب الغامبي فاز ( )0-1على
موريتانيا ،قبل �أن يكتفي بالتعادل
( )1-1مع املنتخب امل��ايل ،ثم فجر
مفاج�أة من العيار الثقيل ،عقب تغلبه
( )0-1على منتخب تون�س العريق،
ليحافظ على �سجله خاليا من الهزائم
وي�صل ر�صيده �إىل  7نقاط ،حيث
ت�أخر بفارق هدف وحيد عن منتخب
مايل املت�صدر.
يذكر �أن الفائز من املباراة� ،سوف
يلتقي يف دور الثمانية مع الفائز من
مباراة الكامريون وجزر القمر.

أخيرة
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 85مليون عملية
إلكترونية عبر "أبشر"
الريا�ض  -البالد
حققت من�صة وزارة الداخلية الإلكرتونية «�أب�شر» يف عام ،2021
الكثري من الإجن ��ازات التي �أ�سهمت يف رف��ع ج��ودة احلياة للمواطنني
واملقيمني وال��زوار و�سهلت الو�صول للخدمات املقدمة ،التي جتاوزت
 330خدمة �آمنة� ،إ�ضافة �إىل الربط مع �أكرث من  80جهة حكومية
وخا�صة.
ون ّفذ امل�ستفيدون من البوابة خالل عام � 2021أكرث من  85مليون
عملية ،و�إج ��راء �أك�ثر من  271عملية ا�ستعالمية ،حيث ي�ستفيد من
املن�صة �أكرث من  23مليون م�ستخدم ،ومتكن الدعم الفني للمن�صة من
ا�ستقبال �أكرث من  1.5مليون مكاملة خالل عام .وفيما يتعلق بت�سجيل
الدخول على �أب�شر �أفراد�ُ ،سجلت  1.5مليار عملية ،و�أكرث من  50مليون
عملية ت�سجيل دخ��ول �إىل �أب�شر �أع�م��ال ،و�أك�ثر من  1.3مليون عملية
ت�سجيل دخول �إىل �أب�شر حكومة .و�أطلق القائمون على املن�صة  36خدمة
جديدة ،مع التو�سع يف تقدمي خدمة املجيب الآيل «م�سرور» للم�ستفيدين،
للح�صول على �إجابة لال�ستف�سارات ب�أ�سرع وقت ،كما مت �إطالق دليل �أب�شر
�أفراد التفاعلي للح�صول على اخلدمات ب�سهولة .ومن �أبرز اخلدمات التي
مت تد�شينها يف  ،2021كانت خدمة مزاد اللوحات الإلكرتوين ،وخدمة
املحفظة الرقمية ،وحتتوي املحفظة �أكرث من  25مليون هوية رقمية.
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بدء التسجيل في برنامج أكاديمية هدف للقيادة
الريا�ض  -البالد
�أعلن �صندوق تنمية املوارد الب�شرية (هدف) ،عن بدء الت�سجيل يف
برنامج "�أكادميية هدف للقيادة" لل�سنة امليالدية اجلديدة 2022م ،داعيًا
من�ش�آت القطاع اخلا�ص لرت�شيح من�سوبيها وت�سجيلهم يف الربنامج،
عرب الرابط  .hrdfacademy.saو�أ�سهم برنامج الأكادميية يف
تخريج  100م�ستفيد وم�ستفيدة خالل العام احلايل 2021م ،لريتفع

�إج �م��ايل ع��دد امل�ستفيدين وامل�ستفيدات م��ن ال�برن��ام��ج منذ انطالق
الأكادميية يف عام 2019م �إىل  945م�ستفيد ًا وم�ستفيد ًة ،ينتمون
لـ 401من�ش�أة يف خمتلف مدن وحمافظات اململكة .وت�سعى الأكادميية
�إىل متكني من�ش�آت القطاع اخلا�ص ،عرب بناء الكفاءات القيادية الوطنية،
و�إك�سابهم جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال .ويت�ضمن برنامج
الأكادميية خم�س مراحل ،تبد�أ بتدريب امل�شاركني ملدة خم�سة �أيام ،مع

توزيع م�شروعات تطبيق التعلم .ويف املرحلة الثانية يقوم املتدربون
بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خالل العمل على امل�شاريع ،ويف
الثالثة يتلقى امل�شاركون تدريب ًا مبا�شر ًا مدته خم�سة �أيام ،ويف الرابعة
يتم تقدمي امل�شروعات ومناق�شتها وتقييمها من قبل جلنة خمت�صة ،ثم
�إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج .وترتكز املرحلة اخلام�سة على متابعة
وتقييم �أثر الربنامج التدريبي على املتدربني لدى جهات عملهم.

القبض على وافد أعد
وكراً الستغالل عامالت
الريا�ض  -وا�س
�أك��د م�صدر م�س�ؤول يف النيابة العامة ،ب�أنه بنا ًء على ما رفعه مركز
الر�صد النيابي ب�ش�أن مقطع فيديو م �ت��داول على و�سائل التوا�صل
االجتماعي يظهر حمتواه قيام وافد من اجلن�سية الباك�ستانية ب�إعداد
وكر للدعارة واال�ستغالل اجلن�سي لعدد من العامالت املتغيبات عن منازل
ٍ
كفالئهن يف مدينة الريا�ض ،فقد �أ�صدر معايل النائب العام ال�شيخ �سعود
بن عبدالله املعجب� ،أم��ر ًا بالقب�ض على اجل��اين و�إحالته ف��ور ًا للنيابة
العامة التخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
و�أو�ضح امل�صدر �أن النيابة العامة �ستقوم ب�إحالة اجل��اين للمحكمة
املخت�صة للمطالبة ب�إيقاع العقوبات املن�صو�ص عليها يف نظام مكافحة
جرائم االجتار بالأ�شخا�ص التي ت�صل �إىل ال�سجن مدة (خم�س ع�شرة)
�سنة� ،أو بغرامة ت�صل �إىل (مليون) ريال �أو بهما مع ًا ،مع ت�شديد العقوبة
عليه طبق ًا للمادة الرابعة من النظام ذاته.

تحذير من مادة مسرطنة
بمستحضرات التجميل

جدة  -البالد
ح��ذر اخت�صا�صيون من وج��ود م��ادة م�سرطنة يف امل�ستح�ضرات
التجميلية ،م�ؤكدين خماطرها العالية� ،إذ قال �أ�ستاذ تقنية املختربات
الطبية امل �� �ش��ارك بجامعة ج���ازان ع�ب��د ال �ل��ه ال �ف��ر� �س��اين� ،إن م��ادة
"ال�سايكلومثكون" املوجودة بامل�ستح�ضرات التجميلية قد تت�سبب
يف تكون خاليا �سرطانية .ولفت �إىل �أن امل��ادة مت اكت�شافها خالل
بحث بني جامعة جازان وجامعة �أخرى بريطانية ،ومتت درا�سة تلك
املادة و�سميتها وت�أثريها اجليني والربوتيني على اخلاليا ،م�شريا
يف مداخلة تلفزيونية �إىل �أن تلك املادة هي خليط من مادتني وتوجد
يف �أغلب م�ستح�ضرات التجميل وميت�صها اجللد وهي ذات ملم�س
ناعم وك�شفت الأبحاث املخربية العلمية ،وتبني �أنها حتول اخلاليا
الطبيعية �إىل خاليا م�سرطنة ،ف�ضال عن انها حتدث تك�سريا يف الـ"دي
�إن �أي" ،بالإ�ضافة �إىل ت�أثري جيني ،وهي مادة عالية ال�سمية.
و�أ�ضاف الفر�ساين" :املادة موجودة يف الروج واملنويكر واملكياج
وك�شفت درا��س��ات �أن بها خماطر على ال�صحة واجل�ه��از التنا�سلي
وبع�ض الهرمونات ،وميكن التعرف عليها بقراءة مكونات املنتج قبل
�شراءه" ،م�شريًا �إىل حظر تلك املادة يف الدول الأوروبية.

زيادة المسطحات الخضراء
�ضمن جهودها لزيادة امل�سطحات اخل�ضراء ،وحت�سني جودة احلياة ،ومتا�شيا مع مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء ،نفَّذت �أمانة العا�صمة املقد�سة ،مبادرة
تطوعية لزراعة � 5000شتلة يف عدة مواقع بحي كدي .وتهدف املبادرة لتح�سني امل�شهد احل�ضري ومعاجلة الت�شوه الب�صري ،عرب تكثيف زراعة
النباتات مبختلف �أنواعها ،وزراعة الزهور على امتداد الأر�صفة واحلدائق العامة ،م�ؤكدة �ضرورة الإبالغ عن عنا�صر الت�شوه الب�صري عرب حملة
"�صور و�أر�سل" ،الهادفة لتمكني �أفراد املجتمع و�إ�شراكهم بالإ�سهام يف حت�سني امل�شهد احل�ضري عرب تطبيق "بلدي".

وعي صحي وفكري
بفعالية "شباب جدة"
جدة  -البالد

رك��زت فعالية "�شباب جدة" ال�ت��ي نظمها ف��رع وزارة
الريا�ضة مبنطقة مكة املكرمة ،بالتعاون مع وكالة �ش�ؤون

ال��ري��ا��ض��ة وال �� �ش �ب��اب ،ممثلة ب�� ��الإدارة ال �ع��ام��ة للهيئات
ال�شبابية ،واحت�ضنها كورني�ش جدة على مدار � 4أيام ،على
ن�شر الوعي ال�صحي والفكري.
ً
ً
وت�ضمنت الفعالية � ً
وترفيهية
ريا�ضية
أن�شطة و�ألعابًا
ً
ً
ومعر�ضا
تناف�سية و�أرك��ا ًن��ا وطنية للجهات احلكومية
ً
وعرو�ضا م�سرحية
للفن الت�شكيلي والت�صوير ال�ضوئي،
ري��ا� �ض �ي��ة� ،إىل ج��ان��ب ع� ��د ٍد م ��ن اجل �ل �� �س��ات احل ��واري ��ة
والتدريبية ،مب�شاركة عدد من املحا�ضرين واملتخ�ص�صني
يف جم ��ال اال� �س �ت �ث �م��ار ال��ري��ا� �ض��ي وت �ط��وي��ر ال ��ذات
والريا�ضة وال�شباب.
وق ��ال م��دي��ر ف��رع وزارة ال��ري��ا��ض��ة مبنطقة مكة
املكرمة عبدالعزيز ب��ن ع�ب��ود� ،إن وزارة الريا�ضة
تتطلع من خ�لال ه��ذه الفعالية لالنطالق نحو ن�شر
الوعي ال�صحي الريا�ضي والفكري ،مبين ًا �أن ال�شراكة
مع عدد من اجلهات احلكومية والأمنية �أوجد الأ�سا�س
املتني الذي ميكن البناء عليه لإعداد قيادات �شبابية ت�سهم
يف ن�شر وتعزيز الأمن الفكري وال�صحي ،و�صناعة �شباب
ي�سهمون يف ن�شر التوعية الفكرية وال�صحية.

"واتساب" يتيح
نقل أرشيف المحادثات

عرض مسرحية
"الثالجة" في البوليفارد

البالد  -وكاالت

يعمل تطبيق ال�ترا��س��ل "وات�ساب" على ميزة
منتظرة تتيح مل�ستخدميه نقل حمفوظات املحادثات
من هاتف "�أندرويد" �إىل "�آيفون".
وجرى الك�شف عن هذه امليزة لأول مرة يف �أحدث
�إ�صدار جتريبي من "وات�ساب" ،ال��ذي يحمل رقم
( )22.2.74اخلا�ص بهواتف "�آيفون" ،والإ�صدار
التجريبي ( )2.21.20.11لهواتف "�أندرويد".
وي�شري ك�لا التحديثني �إىل م�ي��زة ق��د تتيح نقل
حمادثات "وات�ساب" من "�أندرويد" �إىل "�آيفون"
ب��ا��س�ت�خ��دام تطبيق " ،"Move to iOSكما
��ش��ارك موقع "وابيتا �إنفو" ب�ضع لقطات �شا�شة
تو�ضح ال�شكل الذي قد تبدو عليه امليزة .و�سيطلب
"وات�ساب" الإذن قبل بدء عملية نقل حمفوظات
ال��درد��ش��ة ،بعد ذل��ك �سيطلب م��ن امل�ستخدم �إبقاء
ال�ت�ط�ب�ي��ق م�ف�ت��وح��ا وك��ذل��ك ه��ات�ف��ه �أث��ن��اء ترحيل
حمادثاته.

جدة  -خالد بن مر�ضاح

ُتعر�ض امل�سرحية الكوميدية االجتماعية «الثالجة» ،يوم
اخلمي�س املقبل يف منطقة بوليفارد ريا�ض �سيتي� ،إحدى
مناطق مو�سم الريا�ض ،بينما ي�ستمر العر�ض حتى 30
يناير اجلاري .امل�سرحية بطولة الفنان عبدالنا�صر دروي�ش
ومبارك املانع و�سلطان الفرج وجمموعة �أخرى من النجوم،
وت�أليف علي بولند و�إخ ��راج يو�سف احل�شا�ش ،وت��دور
�أحداثها حول ق�صة ل�صني يدخالن �إىل مغ�سلة املوتى ل�سرقة

�أع�ضاء اجلثث بق�صد التك�سب من ورائها ،ولكن ما �أن يدخال
�إىل هناك حتى حتدث املفارقات التي تقلب حياة الل�صني
ر�أ�س ًا على عقب.
و�أك��د احل�ساب الر�سمي ملو�سم الريا�ض على "تويرت"،
ط��رح ت��ذاك��ر ال�ع��ر���ض امل���س��رح��ي ،ق��ائ�لا" :مع ال�ف�ن��ان عبد
النا�صر دروي ����ش وجمموعة م��ن النجوم بتعي�ش �أجمل
الأوقات مب�سرحية الثالجة يف بوليفارد ريا�ض �سيتي و�سع
�صدرك ،واحجز تذكرتك".

