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رئيس الوزراء التايلندي يزور اململكة
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الريا�س - وا�س
التوا�صل  ج�صور  ومد  امل�صرتكة  العالقات  تعزيز  على  ال�صعودية  العربية  اململكة  حر�ص  من  انطالقًا 
بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  من  الكرمية  للدعوة  وتلبيًة  العامل،  حول  الدول  جميع  مع 
 ،- الله  حفظه   - الدفاع  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 
اأوت�صا،  يقوم دولة رئي�ص الوزراء ووزير الدفاع يف مملكة تايلند اجلرنال برايوت ت�صان 
الزيارة بعد م�صاورات نتج  الثالثاء والأربعاء. وتاأتي  اإىل اململكة يومي  بزيارًة ر�صمية 
عنها تقريب وجهات النظر يف العديد من الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك، وحر�صًا على 

ا�صتمرار الت�صاور والتن�صيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك الق�صايا.

الفي�سل

يقلد مدير مكافحة المخدرات 
بمكة المكرمة رتبته الجديدة

مسارات االتحاد الجمركي 
والسوق الخليجية

الريا�س- البالد
ب��ن عبدالله  امل��ال��ي��ة حممد  اأّك����د  وزي���ر   
م�صاعفة  على  اململكة  ح��ر���ص  اجل��دع��ان 
خطوات  م��ن  تبقى  م��ا  ل�صتكمال  اجل��ه��ود 
ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  روؤي���ة  لتنفيذ 
اخلليجي  العمل  تعزيز  ب�صاأن  الله  يحفظه 
امل�صرتك، مع �صرورة رفع وترية التن�صيق 
قيام  ل�صتكمال  املجل�ص  دول  جميع  ب��ني 
الحتاد اجلمركي وتنفيذ م�صارات ال�صوق 
الوحدة  اإىل  و�صوًل  امل�صرتكة،  اخلليجية 

القت�صادية بحلول عام 2025م.

واشنطن

البالد ـ املكاتب الداخلية 
انتظم اأم�ص طالب وطالبات املرحلتني البتدائية وريا�ص الأطفال احلكومية والأهلية والأجنبية والعاملية مبناطق وحمافظات 

اململكة، مع اللتزام بتطبيق كافة الإجراءات والحرتازات الوقائية والربوتوكولت ال�صحية املعتمدة التي ت�صمن �صالمتهم 
واأ�صرهم واملجتمع، �صمن بيئة تعليمية اآمنة و�صحية، تعزز من حت�صيلهم الدرا�صي. و�صهدت ردهات املدار�ص  اأم�ص  

ح�صورًا كبريًا من الطلبة ملقاعد الدرا�صة، و�صعورهم بعودة احلياة اإىل طبيعتها بلقاء زمالئهم ومعلميهم مبظاهر 
الفرح وال�صعادة لبداية رحلة تعليمية مميزة بعد انقطاع عامني عن الدرا�صة. 

من جهته اأو�صح م�صاعد وزير ال�صحة املتحدث الر�صمي للوزارة الدكتور حممد العبدالعايل ، اأن العامل 
وت�صاعدا  ت�صابقا  هناك  اأن  كما  كورونا،  لفريو�ص  اليومية  للحالت  ور�صدا  ت�صجيال  ي�صهد  يزال  ل 

لتقدمي اللقاحات ، لفتا اإىل اأن املح�صن اإذا خالط م�صاًبا ومل تظهر عليه الأعرا�ص ل يلزمه الفح�ص 
ول داعي للحجر .. واحلجر للمخالط غري املح�صن. 

مصادرة شحنة متفجرات 
إيرانية متوجهة للحوثيين

عودة آمنة بربتوكوالت وقائية
المحصن المخالط غير ملزم  بالحجر  

ت�سوير: 
خالد بن مر�ساح
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ا�ستكمال



محليات
الثنني 21 جمادى الآخرة 1443هـ املوافق 24 يناير 2022م ال�سنة 91 العدد 223554

 قلد اللواء الحماد رتبته الجديدة

الفيصل يطلع على الوضع الصحي بالمنطقة

أمير الشرقية يدشن مشروعات تنموية بالقطيف 

جدة - البالد
خــادم  م�ست�سار  الفي�سل،  خــالــد  الأمــــر  قــّلــد 
املكرمة،  مكة  منطقة  اأمر  ال�سريفني  احلرمني 
يف مقر الإمارة بجدة، مدير مكافحة املخدرات 
اجلديدة.  رتبته  احلماد  فهد  اللواء  باملنطقة 
وهناأ �سمو الأمر خالد الفي�سل، اللواء احلماد 

مبنا�سبة الرتقية �سائلاً الله له التوفيق.

من جهته عّب اللواء احلماد عن �سكره لأمر 
 - �ستكون  اأنها  ا  مــوؤكــداً املكرمة،  مكة  منطقة 
ــا لــه خلدمة الــديــن والوطن  بـــاإذن الــلــه- عــوناً

والقيادة.
 وا�ستقبل �سموه يف مقر الإمارة بجدة اأم�س، 
مدير عام ال�سوؤون ال�سحية باملنطقة الدكتور 
الو�سع  عــن  ل�سرح  وا�ستمع   ، مطر  وائـــل 

والــــدور  عـــام  ب�سكل  املــنــطــقــة  يف  الــ�ــســحــي 
لل�سحة،  ــابــي  ــرق وال ــتــوعــوي  وال الــوقــائــي 
ال�سحية  ال�ــســرتاطــات  لتطبيق  ومتابعتها 
القطاعات  خمتلف  يف  الوقائية  والــتــدابــر 
مكة  يف  ال�سحة  بــني  املــ�ــســرتك  والتن�سيق 
ا مع العودة احل�سورية  وتعليم املنطقة، تزامناً
وريا�س  البتدائية  املرحلة  وطالبات  لطلب 

وا�ستكمال  الآمنة  العودة  اأجــل  من  الأطــفــال 
للتح�سينات.

واطلع �سمو الأمر خالد الفي�سل على و�سع 
ال�ستثمار ال�سحي يف مكة املكرمة واجلهود 
يف  ال�سحي  ال�ستثمار  حتفيز  يف  املبذولة 
الــقــطــاع اخلــا�ــس، كــونــه اأحـــد اأهـــم جمــالت 

ال�ستثمار يف روؤية اململكة 2030.

الدمام- حمود الزهراين 
اأمر  د�سن  الأمر �سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
الإمــارة  بديوان  �سموه  مبكتب  ال�سرقية  املنطقة 
الأحد ، م�سروع جزيرة الأ�سماك مبحافظة القطيف 
بح�سور  الــعــوامــيــة  و�ــســط  ت�سغيل  ومــ�ــســروع 
ماجد  والإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�سئون  وزير 

احلقيل.
والتي  التنموية  امل�ساريع  هذه  اإن  �سموه:  وقــال 
تاأتي  واملــقــيــم  املــواطــن  حــيــاة  جـــودة  يف  ت�ساهم 
الله"  "حفظها  احلكيمة  القيادة  لتوجيهات  اإنفاذااً 
ومتا�سيااً مع روؤية اململكة 2030 ولها اأثر بالغ اإن 

�ساء الله على تطور املنطقة ورقيها.
اجلبر  فهد  املهند�س  ال�سرقية  املنطقة  اأمني  وقال 
للرتاث  احياءاً  يعتب  العوامية  و�سط  م�سروع  اإن 
واأن�سنة  املنطقة  يف  املتقنة  العمارة  وفن  الأ�سيل 

الأ�سماك هو  م�سروع جزيرة  اأن  اإىل  لفتا   ، املدن 
الأكب يف منطقة اخلليج، و�ستكون مق�سدااً لتجار 
دول  ومــن  اململكة  اخــل  من  وال�سائحني  الأ�سماك 
اخلليج العربي وتوفر فر�س عمل لأبناء املنطقة.
  من جهة ثانية وبرعاية الأمر �سعود بن نايف، 
وقع املهند�س فهد بن حممد اجلبر اأمني ال�سرقية 
واملــهــنــد�ــس خــالــد بــن عــبــدالــلــه احلــقــيــل الرئي�س 
التنفيذي ل�سركة �سابتكو عقد م�سروع النقل العام 

باحلافلت بحا�سرة الدمام وحمافظة القطيف.
الزاهر ن�سهد ولله  العهد  وقال �سموه يف ظل هذا 
جوة  مــن  تــرفــع  خدمية  م�ساريع  تد�سني  احلــمــد 
داخــل حا�سرة  الــعــام  النقل  ومــ�ــســروع   ، احلــيــاة 
الدمام وحمافظة القطيف من امل�ساريع الهامة التي 
يف  وت�ساهم  عــديــدة  جــوانــب  تطوير  يف  ت�ساهم 

ت�سهيل حياة املواطنني واملقيمني.

بريدة - البلد
بن  �ــســعــود  ــن  ب م�سعل  بــن  في�سل  الــدكــتــور  الأمــــر  وجـــه 
عبدالعزيز اأمر منطقة الق�سيم ، بت�سكيل جمل�س ا�ست�ساري 
اأعمال  يف  امل�ساهمني  ع�سويته  يف  ي�سم  تراميم،  جلمعية 
اخلر من الأ�سخا�س واملقاولني للم�ساركة يف ترميم املنازل.
ا  خرياً ا  كياناً اجلمعية  ت�سبح  لأن  تطلعه  اإىل  �سموه  واأ�سار 
ا  مبدياً ال�ستثنائي،  اخلري  العمل  لهذا  اجلهود  كل  يرتجم 
اعتزازه مبا حققه فريق �سخاء التطوعي من جهود عظيمة 

يف ترميم م�ساكن املحتاجني.
جلمعية  التنفيذي  املدير  من  �سموه  ت�سّلم  خــلل  ذلــك  جــاء 
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�سور 

وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

حائل- البلد
منطقة  اأمر  العزيز  عبد  بن  �سعد  بن  العزيز  عبد  الأمــر  اأكد 
بها  ي�سارك  التي  الدولية  الطبية  الــنــدوات  اإقــامــة  اأن  حائل 
اأطباء  من  مب�ساركة  العامل  دول  خمتلف  من  وباحثون  اأطباء 
�سعوديني ، ت�سهم يف تبادل املعلومات واخلبات مبا ينعك�س 
القيادة  من  بدعم  حتظى  التي  الطبية  اخلدمات  تطور  على 

الر�سيدة - حفظها الله -، ومبتابعة من معايل وزير ال�سحة.
الطبية  الندوة  اأعمال   ، ام�س  اإطلقه  له خلل  كلمة  ذلك يف  جاء 
جتمع  ينظمها  " التي  ال�سكري  القدم  يف  " التحديثات  الدولية 
حائل ال�سحي يف م�ست�سفى امللك خالد بحائل ، وت�ستمرعلى مدى 

خم�سة اأيام، م�سيدااً �سموه بجهود التجمع ال�سحي باملنطقة.
والباحثني  والأطــبــاء  العلماء  من  عــددا  الندوة  وت�ست�سيف 
ي�ساركون  الذين  العامل،  اأنحاء  جميع  من  ال�سكرية  القدم  يف 
القدم  علج  يف  الطبية  التحديثات  حول  طبية  عمل  بــاأوراق 
واملخت�سني  ال�سعوديني  الأطباء  من  عدد  بح�سور  ال�سكرية، 

." ُبعد  " عن 

بريدة- البلد
عبدالعزيز  بن  تركي  بن  في�سل  بن  تركي  بن  فهد  الأمــر  اأكد 
والتقيد  ال�ــســتــمــرار  اأهــمــيــة  الق�سيم  منطقة  اأمــــر  نــائــب 
مرحلتي  طــلب  عــودة  مع  الوقائية  والتدابر  ــالإجــراءات  ب
ال�سبيل  كونه  الدرا�سة،  ملقاعد  والبتدائية  الأطفال  ريا�س 

بعون الله عز وجل لعودة اآمنة ودائمة.
التوفيق  دوام  والطالبات  الــطــلب  لأبــنــائــه  �سموه  ومتنى 
قدمتها وزارة  التي  للجهود  ا �سكره وتقديره  والنجاح، مقدماً
لتحقيق  النــقــطــاع  فــرتة  خــلل  من�سوبيها  وكــافــة  التعليم 
تطلعات القيادة الر�سيدة وا�ستمرار العملية التعليمية عن بعد 

عب من�سة التعليم الإلكرتوين.
ودعا �سمو نائب اأمر منطقة الق�سيم الله عز وجل اأن يحفظ 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
و�سمو ويل عهده الأمني – حفظهما الله - وال�سعب ال�سعودي 
الرخاء  واملقيمني من كل مكروه، ويدمي على بلدنا احلبيبة 

وال�ستقرار والزدهار.

الريا�س - وا�س
عقد جمل�س اإدارة املركز الوطني لإدارة الدين برئا�سة 
اجتماعه  اجلــدعــان  الله  عبد  بن  حممد  املالية  وزيــر 
ال�سنوية  القرتا�س  خطة  مقرتح  يف  للنظر  موؤخرااً، 

لعام 2022م وامل�سادقة عليها.
الدين  حجم  ثبات  توقعات  على  اخلطة  وا�ستملت 
املــايل  للعام  للدولة  العامة  امليزانية  بيان  بح�سب 
الوطني  املــركــز  موا�سلة  اإىل  بــالإ�ــســافــة  2022م، 
لإدارة الدين مبراقبة ال�سوق، واغتنام الفر�س ب�سكل 
الأخــذ  مع  الــديــن،  حمفظة  جــودة  لتعزيز  ا�ستباقي، 

بالعتبار التغر املتوقع يف اأ�سعار الفائدة.
العام  الدين  حجم  بثبات  توقعات  اخلطة  وت�سمنت 
امليزانية  اإعلن  وفق  ريال،  مليار   938 م�ستوى  عند 
العامة، مع التوجه نحو اقرتا�س ما يقارب 43 مليار 
ريال، ل�سداد م�ستحقات اأ�سل الدين، واإمكانية النظر 
من  ا�ستباقي  ب�سكل  اإ�سافية  متويلية  عمليات  يف 
اأو  حمليااً  �سواءاً  املتاحة،  التمويلية  القنوات  خــلل 
اأ�سواق الدين والتمويل احلكومي  دوليااً مبا يف ذلك 
النمو  تعزيز  �ساأنها  من  التي  الفر�س  لتمويل  البديل 
القت�سادي، مثل متويل امل�ساريع الراأ�سمالية والبنية 
التي  الدين  اإ�سرتاتيجية  بقاء  اإىل  اإ�سافةاً  التحتية، 

يعمل بها املركز على و�سعها احلايل.

ترميم منازل بالقصيم

انطالق الندوة الطبية الدولية بحائل

توقعات بثبات حجم الدين العام

عودة آمنة ودائمة

اخبار موجزة

20 مشروعًا تنمويًا بجازان بـ 3.6 مليار ريال

الداير- البالد
 رعى الأمر حممد بن نا�سر بن عبدالعزيز 
اأمر منطقة جازان، بح�سور الأمر حممد 
عبدالعزيز  بــن  حممد  بــن  عبدالعزيز  بــن 
 20 تد�سني  حفل  اأم�س،  املنطقة  اأمر  نائب 
بيئية  خلــدمــات  ا  جــديــداً ا  تنموياً ا  م�سروعاً
وبح�سور  املنطقة،  يف  وزراعــيــة  ومائية 
املهند�س  والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة  وزيـــر 
الف�سلي،  عــبــداملــحــ�ــســن  بــن  عــبــدالــرحــمــن 
مليارات   3.6 جتـــاوزت  اإجــمــالــيــة  بتكلفة 
اأكرث  التنموية  امل�ساريع  هذه  لتخدم  ريال، 
من 1.3 مليون م�ستفيد يف منطقة جازان، 
وذلك مبقر مركز الأمر �سلطان احل�ساري 

مبدينة جيزان.
وثّمن �سموه للقيادة الر�سيدة -حفظها الله- 
اهتمامها بكل ما من �ساأنه توفر اخلدمات 
املائية والبيئية للمواطنني، كما �سكر معايل 
والعاملني  والــزراعــة،  واملياه  البيئة  وزيــر 
على  والــزراعــة  والبيئة  املياه  قطاعات  يف 
جهودهم بالنتهاء من هذه امل�سروعات يف 

وقتها املحدد، وتلم�س ر�سا امل�ستفيدين.
اأن  ــزراعــة   واأكـــد وزيــر البيئة واملــيــاه وال
املنطقة  اأمر  د�سنها �سمو  التي  امل�سروعات 
واخلــبات  املمار�سات  اأف�سل  وفــق  ــذت  ُنــفِّ

الفنية لتعك�س �سر منظومة البيئة واملياه 
�ست  اأُ�سِّ لإ�سرتاتيجيات  ا  وفقاً والــزراعــة، 
وتعك�س   ،2030 اململكة  روؤيــــة  لــتــرتجــم 

على  الله-  -اأيدها  الر�سيدة  القيادة  حر�س 
ملواطنيها  الكرمي  العي�س  �سبل  كل  توفر 

ومقيميها.

مهنة "التقييم" .. تعزيز 
الشفافية وحفظ الحقوق

الريا�ض- البالد
"تقييم"  املعتمدين  للمقّيمني  ال�سعودية  الهيئة  ت�ستمر 
وموا�سلة  الإ�سرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق  نحو  ال�سر  يف 
بجميع  التقييم  مــهــنــة  يــخــدم  مــا  كــل  تــقــدمي  يف  نهجها 
يف  التقييم  ملهنة  املنظمة  اجلهة  الهيئة  تعد  حيث  فروعه، 
الأنظمة  و�سع  على  وتعمل  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
اأعمالهم  ممــار�ــســة  للمقيمني  تتيح  الــتــي  والــتــ�ــســريــعــات 
تاأهيلية  برامج  ُتقدم  كما  الدولية،  التقييم  ملعاير  ا  وفقاً
اأ�س�س  على  بناءاً  املهنة  لهذه  املمار�سني  وتاأهيل  لعتماد 
احلقوق  حفظ  يف  ُي�سهم  مما  عاملية،  وممار�سات  علمية 
تقدمي  خلل  من  وذلك  امل�ستفيدين،  بني  العدالة  وحتقيق 
خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية اجلودة، وتعزيز الثقة 
وال�سفافية يف ال�سوق، وتوفر بيئة جاذبة لل�ستثمار مبا 

يتما�سى مع روؤية اململكة 2030؟
الدولية  التقييم  معاير  جمل�س  يف  ع�سوية  متتلك  كما 
ومتثل  2014م،  عام  يف  �سامية  مبوافقة  وذلك   IVSC

الهيئة اململكة يف ثلث جمال�س تنفيذية يف املجل�س.
 )872( الهيئة  �سّلمت  فقد  للع�سويات  منحها  جانب  ويف 
احلا�سلني  عــدد  بلغ  فيما   ، 2021م  يف  جــديــدة  ع�سوية 
ا، وهي اأعلى  على ع�سوية الزمالة حتى الآن) 182( ع�سواً
التدريب  جانب  ويف  التقييم،  يف  الهيئة  ُتقدمها  ع�سوية 
الــذراع  تقييم  اأكادميية  عب  الهيئة  قدمت  فقد  والتاأهيل 
منها  ا�ستفاد  تدريبية  دورة   )300( اأكرث من  لها  التدريبي 
فــروع  خمتلف  يف  مــتــدرب،  ع�سو   )7800( ـــ  ال يفوق  مــا 
التقييم )العقارات، املن�ساآت القت�سادية، الآلت واملعدات، 
مركزااً   )13( افتتاح  اإىل  بالإ�سافة  املركبات(،  واأ�ــســرار 
تقدير  مــراكــز  جمموع  لي�سل  املــركــبــات،  اأ�ــســرار  لتقدير 
ا يف خمتلف مناطق ومدن  اأ�سرار املركبات اإىل )24( مركزاً
اململكة، وقد مت من خللها تقدير اأ�سرار ما يفوق الـ 880 

األف مركبة .
فقد  التقييم  مهنة  يف  املهني  املحتوى  اإثــراء  جانب  ويف 
لقاءاً مهنيااً ور�سة عمل ولقاءاً  اأكرث من )54(  الهيئة  اأقامت 
العقاري،  التقييم  كمنتدى  التقييم  مهنة  حــول  ونـــدوة 
اللقاءات  من  �سل�سة  وهــي  زميل  �ساعة  �سل�سلة  واإطـــلق 
خلل  من  التقييم،  مهنة  حمتوى  اإثـــراء  اإىل  تهدف  التي 
ــاء تقييم  عــقــد جــلــ�ــســات نــقــا�ــس مــبــا�ــســرة يــقــدمــهــا اأعــ�ــس
املهنية  املعاير  يف  عمل  وور�س  الزمالة،  على  احلا�سلني 
حول  ندوة  اإقامة  اإىل  بالإ�سافة  املركبات،  ا�سرار  لتقييم 
التقييم  موؤمتر  مع  بالتعاون  التقييم  معاير  م�ستجدات 
التي  املحا�سبية  للأغرا�س  احلوارية  واجلل�سة  الــدويل، 

جتمع عددااً من املتخ�س�سني يف خمتلف قطاعات التقييم.



محليات
3 الثنني 21 جمادى الآخرة 1443هـ املوافق 24 يناير 2022م ال�سنة 91 العدد 23554

يف  كبريًا  تطورًا  العراقية  ال�سعودية  العالقات  ت�سهد 
احلكيمة  القيادة  حلر�ص  ترجمة   ، املــجــالت  خمتلف 
لل�سعبني  امل�سرتكة  امل�سالح  تعزيز  على  البلدين  يف 
التاريخية  والروابط  لالأوا�سر  وجت�سيدا   ، ال�سقيقني 
فعاليات  الريا�ص  اليوم يف  الإطــار تنطلق  . ويف هذا 
كبرية  مب�ساركة   ، العراقي  ال�سعودي  الأعمال  ملتقى 
احلكومية  اجلهات  وممثلي  وامل�سوؤولني  الــوزراء  من 
واخلا�سة واأ�سحاب الأعمال ال�سعوديني والعراقيني، 
ــلــدفــع قـــدمـــًا مبــ�ــســار الــعــالقــات  يف خــطــوة تــهــدف ل
تقدًما  ت�سهد  التي  ال�سقيقني،  البلدين  بني  القت�سادية 

كبرًيا يف جميع الأ�سعدة.
توفري  يف  التن�سيق  ملجل�ص  قوية  اآلية  ميثل  فامللتقى 
الكبرية  الــفــر�ــص  لــطــرح  للجانبني  م�سرتكة  اأر�ــســيــة 
التفاقيات  خــالل  مــن    ، وال�ستثمار  التجارة  لزيادة 
الــتــجــاريــة وال�ــســتــثــمــاريــة املــوقــعــة بــني الــبــلــديــن يف 
خمتلف املجالت.  من هنا ي�سكل امللتقى اأهمية كبرية 
العالقات  لتطوير  البلدين  قيادة  توجيهات  ترجمة  يف 
ال�سعودي  الأعــمــال  قطاعي  وتطلعات  القت�سادية 
والعراقي لتنمية وتعزيز جمالت التجارة وال�ستثمار 
اأعمال  انطالق  مع  بالتزامن  وذلــك  بينهما،  امل�سرتك 
العراق  واأن  خا�سة   ، الأعمال  ملجل�ص  الثانية  الــدورة 
تبدي اهتمامًا وا�سحًا بجذب ال�ستثمارات ال�سعودية 
اململكة  من  را�سخ  حر�ص  يقابله  املجالت  خمتلف  يف 
على حتقيق ذلك، يف الوقت الذي يعد فيه منفذ جديدة 
جديدة  اآفاق  نحو  العالقات  لتعزيز  قويا  ج�سرا  عرعر 

من التعاون ال�سامل.

ملتقى األعمال والمصالح
كلمة

القيادة تعزي الرئيس البرازيلي                                                                            
الريا�س- وا�س

بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
الرئي�ص  لفخامة  ــاة،  ــس ومــوا� عـــزاء  بــرقــيــة  �ــســعــود،  اآل 
الربازيل  جمهورية  رئي�ص  بول�سونارو،  جايري 
الحتادية، يف وفاة والدته. وقال امللك املفدى: 

" تلقينا نباأ وفاة والدتكم، ونعرب لفخامتكم ولأ�سرة الفقيدة 
املوا�ساة،  واأ�ــســدق  التعازي،  اأحــر  عن  ال�سديق  ول�سعبكم 
�ساحب  بعث  كما   .  " مكروه  اأو  �سوء  اأي  تــروا  األ  متمنني 
اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو 
�سعود، ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع، 

بول�سونارو،  جايري  الرئي�ص  لفخامة  وموا�ساة،  عزاء  برقية 
رئي�ص جمهورية الربازيل الحتادية، يف وفاة والدته.

وقال �سمو العهد:" تلقيت نباأ وفاة والدتكم، واأعرب لفخامتكم 
املوا�ساة،  و�سادق  التعازي،  بالغ  عن  كافة  الفقيدة  ولأ�سرة 

متمنيًا لكم دوام ال�سحة وال�سالمة، واأل تروا اأي �سوء ".

 تلبية لدعوة من ولي العهد

رئيس الوزراء التايلندي يزور المملكة غدا

تعميق العالقات في مختلف المجاالت

32 ألف نسخة من 
المصحف الشريف لكينيا 

انطالق التمرين البحري 
السعودي المصري

جدة - يا�سر بن يو�سف
اإنــــفــــاذا لــتــوجــيــهــات خــــادم احلــرمــني 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
ــــ، بــا�ــســرت  ـ ــه  ــل ـــــ حــفــظــه ال اآل �ــســعــود 
والــدعــوة  الإ�سالمية  الــ�ــســوؤون  وزارة 
فهد  املــلــك  مبجمع  ممثلة  والإر�ــــســــاد، 
اإر�ــســال  الــ�ــســريــف،  امل�سحف  لطباعة 
الدفعة الرابعة من هدية خادم احلرمني 
ن�سخة   )32.700( والبالغة  ال�سريفني 
امل�ساحف  مــن  املــجــمــع  اإ�ـــســـدرات  مــن 
ال�سريفة مبختلف الأحجام، وترجمات 

القراآن الكرمي اإىل جمهورية كينيا.
واأو�سح مدير عام فرع الوزارة مبنطقة 
مكة املــكــرمــة الــدكــتــور �ــســامل بــن حاج 
الرابعة  الدفعة  ــ خالل �سحن  اخلامري 
من هدية امللك �سلمان ــ يحفظه الله من 
الدفعة  هذه  اأن  الإ�سالمي   جدة  ميناء 
متثل الرابعة من جممل الدفعات، لي�سل 
اإجمايل الن�سخ املوزعة )59.450( األف 

ن�سخة.
تت�سرف  الــتــي  الــهــديــة  هــذه  اإن  وقـــال   

باإر�سالها  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة 
هــديــة  اأغـــلـــى  هـــي  بــالــعــامل  للم�سلمني 
امل�سلمني  واهــتــمــام  بعناية  وحتــظــى 
لهذا  الدقيقة  باملتابعة  منوهًا  بالعامل، 
امل�سرف  الــوزيــر  مــن  الكبري  املــ�ــســروع 
عبداللطيف  الدكتور  املجمع  على  العام 
اآل ال�سيخ لتحقيق روؤى  بن عبدالعزيز 

وتطلعات القيادة الر�سيدة .
ال�سوؤون  وزارة  فــرع  عــام  مدير  ونــوه 
ــ  الإ�ــســالمــيــة مبكة املــكــرمــة يف خــتــام  
الله ثم مبا  اأن بف�سل  اإىل  ــ  ت�سريحاته 
وجهود  دعــم  مــن  اململكة  قــيــادة  توليه 
لطباعة  فهد  امللك  جممع  انتاج  بلغ  فقد 
املــ�ــســحــف الــ�ــســريــف حــتــى نــهــايــة عــام 
2021 اأكرث من 345 مليون ن�سخة، وزع 
منها اأكرث من 320 مليون ن�سخة هدية 
ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  من 
�سائاًل  املعمورة،  اأرجــاء  يف  للم�سلمني 
عزها  اململكة  على  يدمي  اأن  تعاىل  الله 
وتقدمها وا�ستقراراها واأن يجزي ولة 

اأمرها خري اجلزاء.

الريا�س-وا�س
انطالقًا من حر�ص اململكة العربية ال�سعودية على تعزيز العالقات 
العامل،  حــول  الــدول  جميع  مع  التوا�سل  ج�سور  ومــد  امل�سرتكة 
حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  الكرمية  للدعوة  وتلبيًة 

بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 
الــوزراء ووزير  رئي�ص  دولة  يقوم   ،- الله  - حفظه  الدفاع  وزير 
بزيارًة  اأوت�سا،  ت�سان  برايوت  اجلرنال  تايلند  مملكة  يف  الدفاع 
 /  6  /  23  -  22( والأربــعــاء  الثالثاء  يومي  اململكة  اإىل  ر�سمية 

1443 هـ( املوافق ) 25 - 26 / 1 / 2022م(.
وتاأتي الزيارة بعد م�ساورات نتج عنها تقريب وجهات النظر يف 
العديد من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك، وحر�سًا على ا�ستمرار 

الت�ساور والتن�سيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك الق�سايا.

مشاريع سعودية جديدة لتنمية وإعمار اليمن
الريا�س- البالد

اأم�ص مذكرة تعاون م�سرتك بني الربنامج ال�سعودي لتنمية واإعمار اليمن  ُوِقّعت 
ممثاًل بامل�سرف العام على الربنامج ال�سفري حممد بن �سعيد اآل جابر، وموؤ�س�سة 
الإ�سكان التنموي الأهلية "�سكن" ممثلة برئي�ص جمل�ص الأمناء مبوؤ�س�سة "�سكن" 

الدكتور زياد احلقيل.
خالل  من  احلياة  جــودة  حت�سني  يف  لالإ�سهام  امل�سرتك  التعاون  مذكرة  وتهدف 
وتنمية  التحتية  البنية  وحت�سني  لتطوير  تنموية  وبــرامــج  متنوعة  م�ساريع 
املجتمع يف جميع املحافظات اليمنية، وكذلك الإ�سهام يف حتقيق التنمية والإعمار 
لليمنيني.  والقت�سادي  املعي�سي  الــتــوازن  وحتقيق  اليمنية،  اجلمهورية  يف 
واأ�ساد رئي�ص جمل�ص اأمناء "�سكن" الدكتور زياد احلقيل باجلهود التي يقوم بها 
لل�سعب  والإعمار  التنمية  حتقيقه  يف  اليمن  واإعمار  لتنمية  ال�سعودي  الربنامج 
من  احلياة  جودة  وحت�سني  والقت�سادي  املعي�سي  التوازن  يف  ال�سقيق  اليمني 
لتنمية  ال�سعودي  الربنامج  على  العام  امل�سرف  اأكد  فيما  متنوعة.  م�ساريع  خالل 
اأن توقيع مذكرة تعاون م�سرتك  اآل جابر  ال�سفري حممد بن �سعيد  اليمن  واإعمار 
اليمن،  واإعمار  تنمية  يف  ال�سعودية  اجلهود  توحيد  اإطار  يف  ياأتي  الطرفني  بني 
الدعم  التنموي وتقدمي  العمل  دفع  الله- يف  �ست�سهم -بعون  املذكرة  اأن  مو�سحًا 
 204 اليمن  واإعــمــار  لتنمية  ال�سعودي  الربنامج  وقـــّدم  وال�ست�ساري.  الفني 
م�سروعات ومبادرات تنموية نّفذها يف خمتلف املحافظات اليمنية خدمًة لالأ�سقاء 
والطاقة،  واملياه،  وال�سحة،  التعليم،  وهــي:  اأ�سا�سية،  قطاعات   7 يف  اليمنيني 
والنقل، والزراعة والرثوة ال�سمكية، وبناء قدرات املوؤ�س�سات احلكومية، اإ�سافة 

اإىل الربامج التنموية.

المملكة: اإلرهاب الحوثي يهدد استقرار المنطقة
القاهرة- البالد

العربية  الـــدول  جامعة  لــدى  الــدائــم  اململكة  مــنــدوب  اأكـــد 
الهجمات  اأن  اجلــمــعــة  �سعيد  بــن  عــبــدالــرحــمــن  الــ�ــســفــري 
املمنهجة التي تقوم بها امليلي�سيات احلوثية املدعومة من 
اململكة  يف  احليوية  واملن�ساآت  املدنية  املناطق  على  اإيــران 
التي  املتحدة  العربية  الإمــارات  ودولة  ال�سعودية  العربية 
واملناطق  اأبوظبي  على  وقــع  الــذي  العــتــداء  اآخــرهــا  كــان 
للمقدرات  ا�ستهدافا  فح�سب  ميثل  ل  اململكة  من  اجلنوبية 

الوطنية لدول اخلليج العربية بل يرمي لزعزعة ا�ستقرار 
العاملي  القت�ساد  ويهدد  الدوليني  وال�سلم  والأمن  املنطقة 
العتداءات  هذه  اأن  كما  البحرية،  واملالحة  الطاقة  واأمــن 
احلوثية املتكررة على املن�ساآت املدنية متثل وفقا للقوانني 
وقال  مرتكبيها.  حما�سبة  يتوجب  حــرب  جرائم  الدولية 
العادية  للدورة غري  الفتتاحية  اجلل�سة  له خالل  كلمة  يف 
املندوبني  م�ستوى  على  العربية  الـــدول  جامعة  ملجل�ص 
جميع  امليلي�سيات  هــذه  جتاهل  �سوء  يف  اإنــه  الــدائــمــني: 

القوانني الدولية والإن�سانية ورف�سها لكل اجلهود الأممية 
الأزمـــة  ملعاجلة  الــرامــيــة  ال�سالم  ومــبــادرات  والإقليمية 
ال�سيا�سية والإن�سانية التي يعي�سها ال�سعب اليمني ال�سقيق 
كافة  ومنظماته  بُدَوِله  الــدويل  املجتمع  تدعو  اململكة  فاإن 
الإرهابية  احلوثية  امليلي�سيات  �سد  حــازم  موقف  لتخاذ 
جتربها  �سيا�سية  �سغوط  وممار�سة  وراءهـــا،  يقف  ومــن 
ودول  اليمني  ال�سعب  �سد  العدائية  اأعمالها  وقــف  على 

املنطقة.

جدة - البالد
بني   "17 "مرجان  املختلط  الثنائي  البحري  التمرين  مــنــاورات  اأم�ص  انطلقت 
القوات البحرية امللكية ال�سعودية والقوات البحرية امل�سرية يف قاعدة امللك في�سل 

البحرية بالأ�سطول الغربي.
الع�سريي  الركن يحيى بن حممد  البحري  اللواء  الغربي  الأ�سطول  قائد  واأو�سح 
اأن التمرين يهدف اإىل تعزيز العالقات والتعاون امل�سرتك ورفع م�ستوى ال�ستعداد 
البحرية  والــقــوات  ال�سعودية  امللكية  البحرية  القوات  بني  واجلاهزية  القتايل 
باملنطقة،  التهديدات  ملواجهة  اجلانبني  بني  العملياتية  املفاهيم  وتوحيد  امل�سرية 
تطوير  يف  ي�سهم  كما  البحرية،  املهام  تنفيذ  وطرق  اأ�ساليب  يف  اخلربات  وتبادل 
اأطقم الوحدات على مهام احلروب البحرية ومهام القوات اخلا�سة من اأجل حماية 
و�سالمة البحار واملمرات املائية الأقليمية والدولية ل�سمان حرية املالحة البحرية 
يف البحر الأحمر. ويعّد هذا التمرين امتداًدا ل�سل�سلة متارين �سابقة م�سرتكة بني 
البلدين، ويت�سمن الكثري من املناورات التي تعزز اإجراءات الأمن البحري باملنطقة 

وتوحيد مفاهيم اأعمال قتال القوات البحرية يف البحر الأحمر.

 ارتفاع التراخيص اإلعالمية 
الريا�س- البالد

ارتفاًعا  وامل�سموع  املــرئــي  لــالإعــالم  العامة  الهيئة  حققت 
بن�سبة  والف�سح  والت�سنيف  الرتخي�ص  عمليات  يف  لفًتا 
الذي  متو�سطها )28.5%( خالل عام 2021م مقارنة بالعام 
العمل  خــالل  ومــن  كــورونــا.  جائحة  تداعيات  رغــم  �سبقه، 
من  متكنت  وت�سريعاتها  اأنظمتها  مراجعة  على  امل�ستمر 

ت�سهيل  عــرب  الإعــالمــي  القطاع  يف  التطور  عجلة  ت�سريع 
من  اإ�سرتاتيجًيا  رافًدا  ليكون  واأمتتتها  العمليات  اإجــراءات 
روافد القت�ساد الوطني. وفيما يخ�ص عمليات الرتخي�ص، 
�سهادة عدم ممانعة،  اإعالمًيا و 494  ا  ترخي�سً �سدر 1226 
بلغ عدد  فيما  العام 2020م،  بـ29.4 % عن  ارتفاًعا  م�سجلًة 

البطاقات املهنية لالإعالميني 303 بطاقات.

بـ  ارتفاًعا  املحتوى  وف�سح  ت�سنيف  عمليات  �سجلت  كما 
منها  �سينمائًيا،  حمتوى   1987 ح  وُف�سِ نِّف  �سُ حيث   ،%28
412 فيلًما، بينها 7 اأفالم �سعودية، و 496 مقطًعا ت�سويقًيا، 
و 369 حمتوى خارج قاعات ال�سينما، و 626 مل�سًقا، و 84 
بلغ  فقد  الإلكرتونية  الألعاب  اأما  �سينمائًيا،  جتارًيا  اإعالًنا 

عددها 632 لعبة، منها 414 م�سنفة و218 مف�سوحة.

السعودية وتايالند.. عالقات تاريخية وتبادل تجاري 
جدة - البالد

يف  اأرحـــب  لآفـــاق  التايالندية،   - ال�سعودية  العالقات  مت�سي 
والنفطية  وال�سياحية  القت�سادية  خ�سو�سا  املــجــالت،  �ستى 
والتجارية، لتعزيز التعاون امل�سرتك بني البلدين، اللذين جتمع 
مكانة  التايالندية  احلكومة  تــدرك  اإذ  تاريخية،  عالقات  بينهما 
والقت�سادي،  ال�سيا�سي  وثقلها  واإقليميًا  عامليًا  اململكة  وقيمة 
بانكوك  يدفع  ما  الكبار،  الع�سرين  جمموعة  يف  ع�سوًا  كونها 
جتاه  اأ�سفها  عن  مــرارا  معربة  الريا�ص،  مع  العالقات  لتعزيز 
قبل  اأرا�سيها  على  �سعوديني  ملواطنني  وقعت  التي  احلـــوادث 
اإىل  وتايالند  اململكة  بــني  العالقات  تــاريــخ  ويــرجــع  عــامــًا.   30
اإذ عمل مئات الآلف من التايالنديني بال�سعودية،  عام 1957م، 
بينما توا�سلت العالقات التجارية ل�سنوات عديدة، حيث تربط 
بانكوك والريا�ص بعالقات تاريخية طويلة، وتتمتعان بعالقات 
 1 يف  الر�سمية  الدبلوما�سية  العالقات  اإقــامــة  قبل  حتى  وديــة 

ترقية  متت  اإذ  عا�سمتيهما،  يف  املقيم  املمثل  مع   1957 اأكتوبر 
حالتيهما اإىل م�ستوى ال�سفراء يف عام 1966، وكان اأول �سفري 
العمران،  الرحمن  عبد  تايالند  يف  ال�سعودية  العربية  للمملكة 
تايالندي معتمد  �سفري  اأول  �سوانربادي�ص  برا�سوجن  كان  بينما 

يف اململكة العربية ال�سعودية.
ـــززت الــعــالقــات بــني اململكتني مــن خــالل الــزيــارة الــتــي قام  وُع
يناير  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  التايالندي  الوفد  بها 
برابا�ص  التايالندي  اخلارجية  وزير  نائب  برئا�سة   1984 عام 
الداخلية  وزارة  من  امل�ستوى  رفيعو  وم�سوؤولون  ليمبباندهو 
الزراعة والتعاونيات، وكذلك ممثلني  التجارة ووزارة  ووزارة 

من الربملان التايالندي والقطاع اخلا�ص.
وت�سرتك تايالند واململكة دائًما يف وجهات نظر مت�سابهة حول 
لها  التي  تلك  وخا�سة  الرئي�سية،  والدولية  الإقليمية  الق�سايا 
اأهمية حيوية بالن�سبة لل�سلم والأمن الدوليني. يعمل كال البلدين 

عن كثب ويدعمان موقع كل منهما يف الأمم املتحدة ويف املحافل 
الدولية الأخرى. 

ويف عام 2004 كانت اململكة العربية ال�سعودية ال�سوق الرئي�سية 
الرئي�سية  وال�سوق  التايالندية  لل�سادرات  والع�سرين  الرابعة 
الثالثة لتايالند يف ال�سرق الأو�سط، حيث احتلت تايالند املرتبة 
الع�سرين بني التجار الرئي�سيني مع اململكة العربية ال�سعودية. 
النفط  مــن  لتايالند  الرئي�سي  املـــورد  هــي  ال�سعودية  وتعترب 
اخلام، حيث بلغت جتارة تايالند مع اململكة العربية ال�سعودية 
2.9 مليار دولر يف عام 2004، بينما ا�ستوردت تايالند ب�سكل 
رئي�سي النفط اخلام واملنتجات البرتوكيماوية والأ�سمدة اأثناء 
واآلة  اململكة وملحقاتها،  ال�سيارات يف  غيار  قطع  اإىل  الت�سدير 
املحفوظة،  اأو  املعدة  والأ�ــســمــاك  والــثــالجــات،  الــهــواء،  تكييف 
والأرز،  واملالب�ص،  والآلت،  والغ�سالت،  املن�سوجة،  والأقم�سة 

وغريها من الب�سائع وال�سلع.
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عودة آمنة في بيئة محفزة على التعليم
تطبيق اإلجراءات الوقائية المعتمدة للحفاظ على سالمة الطالب وأسرهم

 من ناحية اخرى كان رجال املرور  متواجدين يف ال�سوارع 

ــعــودة  ال اكــتــمــال  مـــع  املــتــزامــنــة  ـــة  ـــروري امل لتنفيذ اخلــطــة 

احل�سورية للطالب وذلك يف جميع مناطق اململكة ، وقاموا  

بتنظيم حركة ال�سري ورفع م�ستوى ال�سالمة لقائدي املركبات.

واأكد عدد من مديري التعليم انه مت اعتماد العديد من اخلطط 

والإعالمية  والإر�ــســاديــة  والتعليمية  الرتبوية  والــرامــج 

وال�سحية والتقنية، بجانب التدابري الوقائية والإجراءات 

بيئة  توفري  على  التعليم  اإداأرات  من   ا  حر�سً الحــرتازيــة، 

تعليمية جاذبة واآمنة وحمفزة على التعلم .

تعقيم المباني
البيئة  تهيئة  ت�سمنت   الإجــــراءات  اأن  لـ"البالد"  وقــالــوا 

ال�سفية واملدر�سية من خالل �سيانة ونظافة وتعقيم املباين 

توزيع  واإعــــادة   ، الحــرتازيــة  املـــواد  وتــوزيــع  التعليمية، 

الكرا�سي والطاولت ، وتنظيم م�سارات للدخول واخلروج، 

مبا يحقق التباعد اجل�سدي، والتقليل من املخاطر، بالإ�سافة 

واملل�سقات  والــوقــائــيــة  ــاديــة  الإر�ــس الــلــوحــات  و�ــســع  اإىل 

اأو  ال�ستباه  حــالت  يف  العزل  غــرف  وجتهيز  التوعوية، 

الإ�ساب’ لفتني اإىل اأن  برنامج التهيئة يهدف  اإىل حتقيق 

بعد  �سفوفهم  يف  الــطــالب  لنــدمــاج  الجــتــمــاعــي  التكّيف 

انقطاعهم عن املدر�سة ومراعاة النف�سال التدريجي للطالب 

عن املنزل والأ�سرة و�سمان ال�ستقرار النف�سي له مع معلمه 

بني  التكامل  حتقيق  الرنامج  اأهــداف  ومن  املدر�سة،  داخل 

الأ�سرة واملدر�سة مبا ي�ساعد على تكّيف واندماج الطالب يف 

�سفوفهم الدرا�سية.

بناء الثقة 
اأمور طالب املرحلة  اأولياء  اأبدى عدد من    يف هذا ال�سياق 

بعد  الدرا�سة  لكرا�سي  بعودة  فرحتهم  وابنائهم  البتدائية 

املدر�سة بعد ان عانوا من  اأروقة  العامني خراج  ان ام�سوا 

اأبنائهم من خالل املن�سة اما ب�سبب �سعف الت�سال   تري�س 

عن  املعلم  مع  بالتوا�سل  وتعودهم  فهمهم  عــدم  ب�سبب  او 

طريق املن�سة بعد ان مروا بتجربة احل�سوري قبل اجلائحة 

ومل�سوا الفرق الوا�سح ما بني هما.

�سعدنا  لقد  ال�سهري:  حممد  المــر  ويل  يقول   البداية  يف 

فقط  عامني  انقطاع  بعد  الدرا�سة  لكرا�سي  اأبنائنا  بعودة 

اأولياء الأمور من املن�سة ووجدوا معاناة مع ابنائهم  تعب 

من  الطالب  يعطي  ملا  جــدا  مهم  للمدر�سة  الطالب  فح�سور 

ان  حيث  بهم  واخــتــالطــه  زمــالئــه  امـــام  بنف�سة  ثقته  بــنــاء 

ال  باأحد  يختلطون  ول  املنزل  مالزمني  ا�سبحوا  ابناءنا 

يف  ام  اجلــريان  او  اأقاربهم  اأبــنــاء  مع  متباعدة  فــرتات  يف 

النا�س  مع  والتخالط  الجتماع  فيه حب  توؤلف  املدر�سة يف 

فيما  الدرا�سي  التح�سيل  يف  التحدي  وغر�س 

خلف  مــن  اف�سل  مواجهة  الــطــالب  بــني 

�سا�سات احلا�سب اليل.

ـــه الــطــالــبــني  ـــائ ـــن فــيــمــا عـــر اأب

�سعادتهم  عن  وعبدالله  بندر 

ـــور والخــــتــــالط  بـــاحلـــ�ـــس

الــ�ــســف  يف  ــــم  ــــه ــــران ــــاأق ب

التناف�س  فر�سة  واعطائهم 

ــة وحــتــى على  ــدرا�ــس ال يف 

ــبــدنــيــة  جمـــــال الـــرتبـــيـــة ال

ولعب الكورة مع زمالئهم يف 

الف�سل.

جعفري  ح�سن  المـــر  ويل  وقـــال 

بعد  الــدرا�ــســة  عـــودة  على  الــلــه  نحمد 

النرتنت  ان  وخا�سة  املن�سة  مع  عانينا  ان 

�سبكته �سعيفة فاأ�سبح انقطاع الت�سال يفوت على اأبنائنا 

التح�سيلي  امل�ستوى  على  يوثر  مما  احل�س�س  من  الكثري 

وي�سبح يف ظلم للطالب املجتهد.

وقـــال اأبــنــائــه ا�ــســامــه واميـــن وحــمــزة ان عـــودة الــدرا�ــســة 

ال�سفوف  يف  باأ�سحابنا  لنلتقي  بها  �سعدنا  احل�سورية 

الف�سل  يف  املعلم  مع  درو�سنا  نح�سر  ان  اجــل  من  وثانيا 

كانت  ان  بعد  واقتها  يف  الواجبات  ا�ستالم  اىل  بالإ�سافة 

والتي  املعلم  مع  التوا�سل  وقنوات  املن�سة  عر  لنا  تر�سل 

م�ساء  العا�سرة  ال�ساعة  بعد  من  الواجبات  بع�س  تاأتي  قد 

الأ�سبوع  نهاية  اإجــازة  يف  واجبات  ار�سال  اىل  بالإ�سافة 

التي هي من حقنا ان ن�ستمتع بها باخلروج مع الهل للتنزه 

والتغيري من جوا املنزل واملن�سة. 

أجواء هادئة 
قالت املعلمة �سلونا�س داغ�ستاين ان العودة للمدار�س عودة 

لنور العلم، واأوجه ر�سالة لأبنائي الطلبة فاأقول لهم افتحوا 

العلم  لل�سم�س، ولأرواحكم ال�سغرية لتحلق ناحية  النوافذ 

و�سيائه، فهو نوركم غدا، والعلم اليوم يتطلب منكم اجلهد 

والن�سال، و�سيعقبه غدا حتقيق املنال وان اجلهود الكبرية 

التي قدمتها اجلولة خالل هذه اجلائحة كان لها الأثر الكبري 

واملميزة ل بناءنا وبناتنا الطالب ولله احلمد.

الطالب  ل�ستقبال  كبري  حتٍد  امام  نقف  اليوم  اننا  واأ�سارت 

وكلنا  تقريبا  عــامــني  انــقــطــاع  بعد  الــدرا�ــســة،  مقاعد  على 

مع  لــروؤيــتــهــم،  حما�سة 

الــ�ــســديــد على  حــر�ــســنــا 

تــوفــري الأجـــــواء الــهــادئــة 

لهم،  والــ�ــســحــيــة  واملــثــالــيــة 

حيث مت جتهيز املبنى املدر�سي 

منها  اللجان  وتعمل  و�سحيا،  بيئيا 

الراهن  بالوقت  املعنية  الأزمات  اإدارة  جلنة 

داخــل  كــورونــا  جلــائــحــة  ال�سحية  الحـــــرتازات  لتطبيق 

املدر�سة، ونحن على ثقة باأن يبا�سر الطلبة عامهم الدرا�سي 

جتربتهم  مــع  ومعلميهم،  زمالئهم  للقاء  وت�سوق  بن�ساط 

ملتغريات تربوية واجتماعية وتكنولوجية حديثة.

التعليم  توزع  الغامدي  احمد  املعلم  قال  مت�سل  �سياق  ويف 

خالل اجلائحة بني التعليم املبا�سر واملدمج، ول �سك اأن هناك 

فرقا بني النظامني، اإل اأن التعليم املبا�سر يبقى خيارا اأف�سل 

املعلم واملتعلم  التوا�سل بني  املدمج، فهو يوفر  التعليم  من 

مع  وتفاعاًل  ان�سباطا  اأكرث  اأجــواء  يفر�س  ما  لوجه،  وجها 

مبا�سرة  عالقات  ويخلق  والأ�سئلة،  والأن�سطة  النقا�سات 

م�سريا   ، بع�سا  ببع�سهم  الطالب  وبني  والطالب  املعلم  بني 

وتعزز  ال�سلبيات،  وتعالج  الإيجابية  اجلوانب  تعزز  ايل 

قدمه  ما  خالل  من  واملعلمات،  باملعلمني  الأمــور  اأولياء  ثقة 

والفرتا�سي  احل�سوري  التعليم  يف  جناحات  من  امليدان 

وكذلك من خالل امل�سوؤوليات امل�سرتكة، التي حتملتها الأ�سر 

اأن  اأثبتت  والتي  الطالب،  تعليم  يف  واملعلمات  املعلمني  مع 

العملية التعليمية عملية تكاملية وت�ساركية«.

بيئات مناسبة 
اأحمد  الدكتور  ع�سري  منطقة  يف  التعليم  عــام  مدير  وكــان 

الــُعــمــري، قــد وقــف على عـــودة الــدرا�ــســة احلــ�ــســوريــة يف 

ابتدائيتي احلفاير وحمد ال�سغرود، موؤكدا اأن الإدارة العامة 

لعودة  الإمكانات  كافة  �سخرت  ومكاتبها  اأق�سامها  مبختلف 

خالل  مــن   ، الأطــفــال  وريــا�ــس  البتدائية  املرحلتني  طلبة 

توفري بيئات تعلم منا�سبة للطالب والطالبات، لفتا اإىل اأنه 

مت تنظيم زيارات ميدانية للقيادات التعليمية على م�ستوى 

الإدارة ومديري ومديرات املكاتب.

بتعليم  الطالبي  الأر�ساد  ق�سم  من  الرتبوي  امل�سرف  يقول 

حما�سرة  اقمنا  ايام  قبل  ال�سهراين   الله  عبد  هادي  ع�سري 

املرحلة  طــالب  لــعــودة  النف�سيه  )التهئيه  بعنوان  بعد  عــن 

الطالب  امــور  اولياء  من  كبري  اقبال  ووجدنا  الأبتدائية( 

يف  والطالبات  الطالب  عــودة  كيفية  و�سرحنا  والطالبات 

يقول  ع�سري  حمــايــل  حمافظة  ويف   . البــتــدائــيــة  املــرحــلــه 

حمافظة  ا�ستقبلت  املحافظة  تعليم  مدير  �سرمي  اآل  من�سور 

وطالبات  طــالب  الأحـــد  اأمــ�ــس  �سباح  و�سواحيها  حمايل 

�سبق  قــد  الــتــى  املحافظة  مــدار�ــس  يف  الأبــتــدائــيــة  املرحلة 

لــبــدا الــدرا�ــســة احلــ�ــســوريــه و�ــســاهــدت وزمــالئــي  وهئيت 

العرفجي  احمد  الطالبي.  والإر�ــســاد  وامل�سرفات  امل�سرفني 

انتظمت يف  الــدرا�ــســة  اأن  اأو�ــســح   املــع  رجــال  تعليم  مدير 

مدار�س املحافظة ب�سكل ممتاز ووجدنا من الأباء والأمهات 

تعاون كبري واثنوا على فكرة الدرا�سة احل�سورية.

استعدادات حماسية 
كانت  بقولها:  مطر  عبري  الــوطــن  بــراعــم  مدر�سة  مــديــرة   

ا�ــســتــعــداداتــنــا حــمــا�ــســيــة جـــدا عــنــد اعــــالن عــــودة ال�سف 

كان  الوقت  اأن  بالرغم من   ، للدرا�سة احل�سورية  البتدائي 

�سيقا اإل اأننا ا�ستطعنا العمل على قدم و�ساق يف جتهيزات 

، من  اأيام   10 البتدائي، خالل  ال�سف  اإ�ستقبال طالبنا يف 

معلمني واإدارة املدر�سة ، كما اأن هناك مراحل ملن تاأتي ومل 

تتعرف على املدر�سة  مرحلة ثالث ابتدائي واأوىل ابتدائي 

 ، وثاين ابتدائي ب�سبب ظروف اجلائحة والتعليم عن بعد 

بالرغم من  الأمور  اأولياء  من جانب اخر وجدنا تعاون مع 

نتعامل  اأن  اإ�ستطعنا  ولكن  الأمر  بداية  يف  وقلقهم  توترهم 

الــزووم خا�س  على  اإن�ساء ح�ساب  القلق من خالل  ذلك  مع 

داخل  من  اأبنائهم  متابعة  ي�ستطيعوا  حتى  الأمــور  باأولياء 

الأهــايل  من  كبري  وجتــاوب  اإلــتــزام  هناك  اأن  كما  املدر�سة، 

واأي�سا  الــطــالب  حقائب  يف  والــوجــبــات  املعقمات  بو�سع 

التنبيه على اأبنائهم بالإلتزام بالإجراءات الإحرتازية اأثناء 

الدرا�سة  �ستكون  اآخــر  جانب  من    ، املدر�سة  داخــل  وقتهم 

الف�سول  كون  يومي   ب�سكل  البتدائي  لل�سف  احل�سورية 

الأعـــداد  لأن  الــواحــد  الف�سل  يف  الــطــالب  اعـــداد  ت�ستوعب 

اإىل  تق�سيمهم  اىل  وحتتاج  كبرية  لي�ست  منخف�سة  فئة  من 

جمموعات. 

 تحديد المسارات 
ال�ستعدادت    : العبدالله  رحمه  الطالبية   املر�سدة  وتقول 

نف�سيا  وتهيئتهم  البتدائية   لطالب  احل�سورية   للعودة 

بداأت من املن�سة ، ويف اأول يوم درا�سي ح�سر الطالب وهم 

املن�سة  من  وزميالتهم   ، معلماتهن  لروؤية  احلما�س  قمة  يف 

اأول يوم مت تعريف الطالبات مب�سارهم  الواقع،  ومن  اىل 

تق�سيم  ومت   ، خمتلف  بلون  مميز  ف�سل  لكل  م�سار  ولكل 

ج"  مبواعيد  ب،   ، "اأ  فئة  جمموعات  اىل  الطالبات  اأعــداد 

ح�سورهن اىل املدر�سة ، كما مت جتهيز غرفة متكاملة للعزل  

الطالب  اأحــد  �سعر  الله  ل�سمح  حــال  يف   ، م�سغرة  كعيادة 

الوعي  الأهــايل  من  مطلوب  اأي�سا  تعب،   باأي  اأو  باأعرا�س 

التام  وعدم التوتر والقلق واحلر�س على م�سلحة اجلميع 

بحيث اإذا كان هناك اأي م�ساب داخل املنزل اأو خمالطة يجب 

األ تر�سل الطفل ابدا اىل املدر�سة واإخطار الإدارة بذلك. 

ازدانت الف�سول الدرا�سية للمرحلتني املتو�سطة وريا�س  الأطفال بعودة  نحو 3.5 مليون طالب وطالبة ، فيما  هياأت املدار�س  ا�ستعداداتها مبا ي�سهم يف احلفاظ على �سالمة و�سحة الطلبة واأ�سرهم واملجتمع 

، بتفعيل برنامج التهيئة النف�سية، والعمل على طماأنة الطلبة واأولياء الأمور والأ�سر بالعودة احل�سورية الآمنة، والتفاعل مع الأن�سطة التعليمية وفق النماذج الت�سغيلية للمدار�س، والعمل على زيادة الدافعية 

ملوا�سلة رحلة التعليم لبناء م�ستقبل هذا الوطن املعطاء.  ويف الوقت نف�سه  وقف مدراء التعليم  خالل جولتهم اأم�س  على جاهزية املدار�س وتنفيذها باقة من برامج التهيئة الإر�سادية التي بداأت من خالل من�سة 

مدر�ستي ورو�ستي، اإىل جانب الرامج امل�سوقة للتكيف مع الدرا�سة احل�سورية والتعريف مبرافق املدر�سة والف�سول الدرا�سية و�سط اإجراءات احرتازية للحفاظ �سالمتهم.

البالد ـ عبد الهادي املالكي  ـ يا�ضر بن يو�ضف ـ رانيا الوجيه ـ   مرعي ع�ضريي ــ ت�ضوير ــ خالد بن مر�ضاح 

الفئة المستثناة من العودة الحضورية
ك�سفت املتحدثة الر�سمية للتعليم العام بوزارة التعليم ابت�سام ال�سهري عن 

الطالب امل�ستثنني من العودة احل�سورية للدرا�سة.

وقالت »ال�سهري« خالل املوؤمتر ال�سحفي امل�سرتك مع وزارة ال�سحة »اإن 

هناك فئة من الطالب لديهم ظروف �سحية معتمدة من هيئة ال�سحة العامة 

)وقاية(، �ستكون درا�ستهم عن ُبعد حفاظا على �سالمتهم«. من جهتها اأكدت 

الأمرا�س  ذوي  من  الطالب  من  فئة   11 اأن  )وقاية(  العامة  ال�سحة  هيئة 

الذي  عامًا،   12 من  اأقــل  العمرية  للفئة  احل�سوري  الــدوام  من  م�ستثنون 

جمادى  �سهر  من  للع�سرين  املوافق  القادم  الأحــد  يوم  من  اعتبارًا  �سيبداأ 

الآخرة اجلاري، وت�سمل: مر�سى ال�سكري النوع الأول، وال�سمنة املفرطة، 

واأمرا�س  اخللقية،  الدموية  والأوعية  القلب،  واأمرا�س  الــوزن،  ونق�س 

الع�سالت  �سمور  واأمــرا�ــس  املزمنة،  الكلية  واأمــرا�ــس  املزمنة،  الــرئــة 

باملناعة، والأمرا�س  املتعلقة  الدم، والأمرا�س  والأع�ساب، واأمرا�س فقر 

اجلينية.

عالية  لديهم عوامل خطورة  اأ�سقاء  لديهم  اأطفال  اأي  اأن  واأو�سحت وقاية 

مذكورة من �سمن هذه الأمرا�س، اأو الأطفال الذين لديهم اأ�سقاء اأو اأولياء 

اأمور معفيني من تلقي لقاحات كورونا يعترون م�ستثنني من احل�سور.
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الرأي

الحصانة القانونية للمحامينيف ظالل القانون
احل�سانة هي امتيازات قانونية مت العرتاف بها من قبل 
اأداء  من  مكت�سبيها  لتمكني  والدولية،  الوطنية  القوانني 
ولكي  ال�سغط،  اأو  القانون  مبوجب  تقييد  دون  وظائفهم 
اأنواع  من  نوع  اإل  هي  ما  القانونية  احل�سانة  اأّن  ح  يت�سّ
احل�سانات ننظر يف لفظ )ح�سانة(، لفظ )ح�سانة( بدخول 
�سواء  احل�سانة؛  جلن�س  م�ستغرقًا  اأ�سبح  التعريف  )األ( 
كانت احل�سانة القانونية اأو الق�سائية اأو الدبلوما�سّية اأو 

الربملانية اأو غريها، فجميعها اأنواع للح�سانة.
تطبيق  عدم  يعني  ل  احل�سانة  مفهوم  لأن  التنبه  ويجب 
املق�سود  واإمنـــا  اأبــــدًا،  احل�سانة  ُمنح  مــن  بحّق  النظام 
�سالمة  ت�سمن  اإجــــراءات  وفــق  عليه  النظام  تطبيق  هــو 
يقوم  الــذي  عمله  و�سالمة  نحوه  تتخذ  التي  الإجـــراءات 
به، كما اأنها تفر�س عليه احرتام هذه احل�سانة واحرتام 

اجلهة التي ميثلها.
نــوعــان من  ــــدويل ب�سكل عـــام  ال لــلــقــانــون  يــوجــد وفــقــًا 
الإعـــفـــاءات  اأو  الوظيفية  احلــ�ــســانــة  وهــمــا:  احلــ�ــســانــة 
املهنية: وت�سمل الإعفاءات املتعلقة بالعمل واأن�سطة معينة 

العمل.  فرتة  نهاية  حتى  ت�ستمر  والتي  املوظفون  يوؤديها 
ب�سبب  بال�سخ�س  تتعلق  وهــي  ال�سخ�سية:  واحل�سانة 
وميكن  حتــدث  الــتــي  ــال  ــع الأف جميع  وت�سمل  �سرعيته، 
العمل. ويف  املعني يف  ال�سخ�س  كان  بها طاملا  الحتفاظ 
اإلغاء  فيمكن  منه  �سادرة  خطرية  انتهاكات  ح�سول  حالة 

ح�سانته.

تهدف احل�سانة القانونية اإىل حماية العمل ومن يقوم به 
من �سلطان اأّي �ُسْلطة اأخرى، ومع ذلك فاإن احل�سانة لي�ست 
مطلقة وعادة ما تقت�سر على الأعمال التي يتم اأداوؤها اأثناء 
اأداء الوظيفة، وتعني باأنه لي�س لأية جهة اأو �سخ�س احلق 
اأو ال�سرطة  يف طلب القانوين عن طريق اجلهات الأمنية 
خلالفات تتعلق باأدائه الوظيفي، واإمنا يتوجه الطلب اإىل 
اجلهة التي متثله، وهي التي تبلغه وتبا�سر معه تطورات 
ال�سرورية  التحقيق، ويف حالة براءته تتخذ الإجــراءات 
بتعوي�سات  مطالبة  من  حقوقه  جميع  عن  للدفاع  الالزمة 

اأو حما�سبة املت�سبب يف اأي اإيذاء وقع عليه.
لنجاح  �سمانًا  احل�سانة  هــذه  مثل  بتوفري  نطالب  نحن 
نطالب  كما  املمكن مواجهتها،  لل�سعوبات  العمل، وتذلياًل 
حما�سبة  ال�سكوى،  �سحة  وعــدم  الــرباءة  ثبوت  حال  يف 
الالزمة  القانونية  الإجــراءات  واتخاذ  وامل�سيء  املرت�سد 
للمحامني حفاظًا على �سمعة  ال�سعودية  الهيئة  جتاهه من 
وكرامة الهيئة ومهنة املحاماة وممتهنيها لتتجان�س جنبًا 

اإىل جنب مع جميع اجلهود املبذولة �سابقًا.
حمامية

@naifalbrgani

@fatimah_nahar

الكلمات الدافئة

صناعة النفس

ِمرارًا وِتكرارًا  اأق�سم  لن يرحل عنك ولو  من يحبك ب�سدق 
حتى  بجانبك  �سيبقى  ب�سدق  يحبك  مــن   ، الــرحــيــل  على 
نف�سك  يف  تالحظها  مل  جميلة  �سفات  فيك  �سُيظهر  النهاية 
، �سوف يتحملك يف عنادك يف غ�سبك يف ق�سوتك يتحمل 
موؤقتة  ع�سبيتك  اأن  يعلم  املزعج  وطق�سك  ال�سيء  مناخك 
"اأنا  ليقول  اإليك  يعود  ثم  تهداأ  حتى  يرتكك  عابر  وحزنك 

دائما معك" .
هذه املقدمة املقتب�سة تدلل على اأن احلب �سعور يرتجم على 
واأن  تهمنا،  حياتهم  ملن  حياة  منهج  ويكون  الواقع  اأر�ــس 
الكلمات الدافئة لها اأثرها ووقعها يف القلب وت�سنع �سعادة 
لعمر باأكمله ، ل نقلل من اأهميتها ونقول اأفعالنا تدلل على 

حبنا ، فنحن بحاجة اإىل اأن ن�سمع تلك الكلمات التي ترتجم 
اآمان على  ال�سادق  قلوبنا فاحلب  م�ساعر من يعي�سون يف 
مر الأزمـــان ، �سواء كــان ذلــك احلــب الفطري الــذي اأودعــه 
اخلالق �سبحانه وتعاىل اأو احلب املكت�سب ، وهذا يدلل على 
اأننا بحاجة اإىل ذلك ال�سعور اجلميل وتلك الكلمات الدافئة 
التي تاأخذ طريقها اإىل القلب مبا�سرة متى ما كانت �سادقة. 
اأظهروا حمبتكم ملن حتبون وقولوا لهم تلك الكلمات الدافئة 
كرماء  كونوا   ، �سماعها  ويتمنون  م�ساعركم  تو�سل  التي 
ومراحل  طالت  واإن  معدودات  اأيامها  فاحلياة  مب�ساعركم 
العمر ق�سرية واإن كرثت ، فبعد الرحيل تفقد تلك الكلمات 

قيمتها ول جند من ي�سعده اأن ي�سمعها.

الله خلقنا جميعنا ب�سفات خلقية م�سرتكة  مما ل �سك فيه ان 
وبطرق تفكري خمتلفة متاما فال احد منا ي�سبه الخر يف تفكريه 
ول منط حياته ول يف م�ستوى ذكائه وقدراته العقلية، كل فرد 
منا ميتلك مهارات خمتلفة عن الخرين ول يوجد �سخ�س منا 

لديه �سخ�سية �سعيفة بل هناك من يجهل مواطن قوته فقط. 
قــد يتحتم على الــفــرد مــواجــهــة ذاتـــه الــتــي يــعــرف ا�ــســرارهــا 
ومكامنها حق املعرفة ويجد نف�سه غري قادر على معاجلة عيوبه 
وتتكون هذه العيوب يف ال�سخ�سية ب�سبب خلل يف ثقة الفرد 
بذاته ولكن ماذا لو فكرنا بطريقة مغايرة متاما عنما كنا نفكر 
حياله.  ماذا لو حاولنا اكت�ساف ال�سباب التي جتعل الفرد غري 
قادر على معاجلة عيوبه وم�سكالته اخلا�سة به، غالبا ما جند 
ان تعر�س الفرد لل�سغوط وامل�سكالت التي مل ي�ستطع حلها قد 
تركت عنده اثرا ملدى طويل ورمبا �سدق الفرد منا عدم قدرته 
�سخ�سياتنا  يف  �سعف  اىل  ادى  مما  م�سكالته  جمابهة  على 

وهذا امر ج�سيم وخطاأ فادح نرتكبه يف حق انف�سنا. 
لن  املا�سي  وم�سكالت  املا�سي  واحــداث  باملا�سي  التعلق  ان 
اجتاه  يف  ن�سري  لأننا  وذلك  اأبــًدا  النف�س  �سنع  على  ي�ساعدنا 
من  وتت�سرب  فتفوت  املــغــايــرة  اجلــهــة  يف  والــرتكــيــز  امــامــي 
متاأثرون  املا�سي  يف  هــنــاك  حبي�سون  لأنــنــا  وذلـــك  الفر�س 
ولكن  لهذا  وم�ست�سلمون  القلق  وميــالأُنــا  الفا�سلة  بتجاربنا 

احلياة ل ت�سري على هذا النحو اأبًدا. 
علينا ال�سروع فوًرا يف �سناعة انف�سنا مهما كلفنا المر وعلينا 
الثقة  ومعيقات  ال�سلبية  الحكام  جميع  من  بالتخل�س  البدء  
العقل  واعــطــاء  الـــذات  نحو  ايجابية  �ــســورة  وبــنــاء  الذاتية 
فر�سته يف احلياة من خالل تطويره ومترينه والنخراط يف 
املجتمع وخدمته وذلك يعك�س لنا نظرة الخرين والبتعاد عن 

القلق واخلوف. 
لك حق يف هذه احلياة فال ترتكه ملجرد الف�سل مهما كلفك المر. 

نايف جابر الربقاين 

فاطمة نهار يو�سف

سيجما 6 .. والوصول إلى الجودة م�سوار
علم  يف  رمـــز  هــو   "SIX SIGMA  6" �سيجما  مــفــهــوم  اإن 
" الت�ستت"  مقيا�س  املــعــيــاري   النــحــراف  اإىل  ي�سري  الإحــ�ــســاء 
بــالأداء  للنهو�س  الت�ستت  ن�سب  خلف�س  عنا�سر  �ستة  وجود  اأي 
اأعلى  اإىل  للو�سول  علمية  مبنهجية  املن�ساآت  يف  والإنــتــاجــيــة 
منهجيته  فاإن  وبب�ساطة  العمالء،  ر�سا  وحتقيق  اجلودة  معايري 
املنتجات  يف  الأخــطــاء  ن�سب  خف�س  على  قــادرة  املن�ساآت  جتعل 
تام،  ب�سكل  العميل  حاجات  تلبية  وبالتايل  معدومة  ن�سب  اإىل 
والهدف الرئي�سي لطريقة �سيجما 6 يتلخ�س يف درا�سة كل عن�سر 
ولي�س  واجلــودة  والكفاءة  الإتقان  من  مراحل  �ست  على  للجودة 
خالية  عالية  بجودة  العميل  متناول  يف  وو�سعه  باأكمله  املنتج 
لتطوير  الواقعية  الأرقــام والبيانات  ذلك  العيوب، موظفًا يف  من 

الكفاءة و�سوًل اإىل اجلودة.
وقد ظهر هذا املفهوم يف ثمانينات القرن املا�سي من خالل �سركة 

موتورول التي انتهجتها يف اأعمالها باأ�سلوب متكامل بهدف تطوير 
كفاءة اأعمالها وحتقيق اجلودة، وهنالك مبادئ عامة ملنهج �سيجما 
6 اإذ اإنه ي�سوب اهتمامه جتاه العمالء وامل�ستثمرين وغريهم كما 
يعلي  من اتخاذ القرارات القائمة على البيانات الدقيقة كما يركز 
على الن�ساطات الداخلية التي ت�سطلع بها املن�ساأة. ووفقًا ملفهومه 
فاإن الإدارة الناجحة التي تقوم مبهامها هي تلك الإدارة التي ت�سع 
امل�سكالت قبل وقوعها من خالل  ن�سب عينيها مواجهة ومعاجلة 
اآليات قادرة على ا�ست�سرافها وا�ست�سعارها م�سبقًا، كما يوؤكد منهج 
�سيجما 6 على �سرورة التعاون التام بني كافة العاملني واملن�ساأة  
بالأولويات  ويهتم  للمن�ساأة  امل�ستمر  التطوير  عملية  اإىل  ويهدف 

واملبادرات يف اإطار امل�ساركة الكاملة ومبداأ الفريق الواحد.
اإنه ل غنى عن القول اأن القطاع احلكومي هو راأ�س الرمح والقائد 
وال�سمانة  املجتمعات  �ستى  يف  والتنمية  البناء  عمليات  لكل 

الأكيدة لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، ومن هذا املنطلق تبذل 
الدور  يــوؤدي  حتى  به  والنهو�س  لتطويره  كبرية  جهودًا  الدولة 
الكبري املرجو منه، لذا فقد جاء عن�سر التميز واجلودة يف الأداء 
ومبادراتها   وبراجمها   2030 روؤيــة  م�ستهدفات  �سمن  احلكومي 

الرامية اإىل رفع كفاءة هذا القطاع وتطوير خدماته.
الإداريـــة  املفاهيم  اأ�سهر  من  واحـــدًا   6 �سيجما  مفهوم  كــان  واإذا 
لتحقيق اجلودة ال�ساملة للمن�ساآت اإل اأن هنالك مفاهيم ومنهجيات 
علمية اإدارية اأخرى غريه للو�سول اإىل اجلودة والتميز يف الأداء 
اأولوياتها حتقيق  املن�ساآت يف �سدارة  اأن ت�سع  والإنتاج، واملهم 
للو�سول  اإداريــة  منهجيات  من  ينا�سبها  ما  وتطبق  اجلودة  مبداأ 
تدريبية  برامج  لو�سع  حاجة  هناك  فــاإن  ال�سدد  هذا  ويف  اإليها، 
احلكومية  اجلــهــات  يف  امل�ستوى  عالية  للجودة  اإدارات  وقــيــام 
ب�سكل م�ستمر حتى  املوظفني  تدريب  الإدارات  بهذه  يناط  بحيث 

ت�سل اجلهة احلكومية اىل اأعلى درجات اجلودة، بجانب تاأ�سي�س 
معاهد تتوىل تدري�س منهجية اجلودة باأ�ساليب علمية احرتافية، 
حتقيق  اإىل  تقودنا  منهجية  علمية  اإداريـــة  تنمية  لإحــداث  وذلــك 

اجلودة ال�ساملة يف كافة من�ساآتنا.
باحثة وكاتبة �سعودية 

د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري
@J_alnahari

جنود عبد اهلل قا�سم

@NUJOODQASSIM

درا�سية  اأربعة ف�سول  )اأو  قرابة عامني  بعد 
للدرا�سة  اململكة  طلبة  اأم�س  عاد  افرتا�سية( 
وهي  مــدار�ــســهــم..  مــقــرات  يف  احل�سورية 
ــة لــلــطــلــبــة الــ�ــســغــار  عـــــودة مــبــهــجــة خــا�ــس
والطالبات، الذين يعني لهم الذهاب للمدر�سة 
والزميالت  بالزمالء  املبا�سر  اللقاء  فرحة 
واملعلمني واملعلمات.. كاتب هذه املقالة كان 
قد كتب يف 31 اأغ�سط�س 2020 مقاًل عنونه 
بـ: )تعليم افرتا�سي(، جاء فيه: )انطلق اأم�س 
الأحد عام درا�سي جديد خمتلف متامًا.. اإنها 
الدرا�سة الفرتا�سية يف زمن كــورونـا، زمن 
التعـّلم  التباعد، زمن  املنزل، زمن  البقاء يف 
النوع  هــذا  نفهم  قد  بعد..  عن  الفرتا�سـي 
والثانوية،  اجلامعة  مراحل  يف  التعلم  من 
والبتدائية  الأطفال؟  ريا�س  عن  ماذا  ولكن 

الأولية؟(..
طلبة  ذهب   2022 يناير   23 الأحــد  واأم�س   
املــدار�ــس  اإىل  ال�سغار  البــتــدائــيــة  املرحلة 
و�ُسُبل  كــورونــا  عــن  الكثري  تعلمنا  اأن  بعد 
العامل  دول  �سنعت  وبعدما  معه،  التعامل 
تخفيف  يف  الــلــه  بف�سل  �ــســاعــدت  لــقــاحــات 
ح�سانة  عليه  مااأطلق  خلق  ويف  �سراوته، 
الأكــرث  النا�س  اأن  اأي  جمتمعية،  مناعة  اأو 
وهذا   .. اللقاح  اأخــذوا  قد  لالإ�سابة  عر�سة 
طرحته  �ــســوؤال  على  جــوابــي  خمت�سُر  كــان 
الأ�سبوع املا�سي ابنتي ال�سغرية )جنود(.. 
ــا لــيــ�ــس ملـــا كــانــت  ــاب ـــوؤال جنــــود: ب كـــان �ـــس
والآن  للمدر�سة،  رجعنا  ما  قليلة  الإ�سابات 
وهو  اإلــيــهــا؟  و�سنعود  الإ�ــســابــات  ارتفعت 
�سوؤال وجيه من طالبة يف �ساد�س ابتدائي.. 
اأي�سًا ن�سرت هذه اجلريدة يف 10 اأغ�سط�س 
التعليم  تلقي  بروتوكولت  مقاًل عن   2020
يف زمن كــورونـا؟ ت�ساءلت فيه: هل ات�سحت 
ال�سورة يف كيفية بدء العام الدرا�سي اجلديد 
اأن  بدعوات  وختمته  العام(..  ذلك  )ونق�سد 
يكون ذلكم العام الدرا�سي عامًا خمتلفًا، واأن 
اأ�ساليب  فيها  ابتكرنا  فر�سة  تكون اجلائحة 
حياة جديدة واأ�ساليب تعليم جديدة.. وهو 
ما نعيد الرجاء ب�ساأنه يف بداية عودة طلبة 
يوم  من  بــدءًا  للمدار�س  البتدائية  املرحلة 

اأم�س الأحد.

عندما سألتني صغيرتي
اإبراهــيم العقــيلي

@ogaily_wass

كان يا مكان  يف ذاك الزمان عندما كان جتمع 
النا�س حول الواحات وابار املاء كان  بئر باأملج 
وم�سدرا  وغزارته  مائه  بعذوبة  الآبــار  اأ�سهر 
اأ�سا�سيا، من اأجل ذلك كان  يجتمع بالقرب منه 
الهايل ودارت  على مائه الكثري من الحداث 
ولعل  والق�س�س   واحلــجــاوي  واحلــكــايــات  
الــراوي  يرويها  التي  احلــب  ق�س�س  اأ�سهرها 
والقا�س جلل�سائه املجتمعني حوله ليال لل�سمر 
وهي الرتفيه املتبع يف ذلك الوقت  قبل و�سائل 
الت�سال احلديثة كما يف وقتنا احلا�سر وكان 
اأعتقد    كما  خيالية  حب   ق�سة  يحكي  الروائي 
وباأ�سلوب ممتع من اأجل ذلك حفظتها  وتاأثرت 
بها واأثــرت بي  كثريا  وذلك ورمبا لن بطلها 
ت�سابه  بل  اأنــا  حممد  لي�س  ولكن  حممد  ا�سمه 
التي  ق�سة احلب  يقول  الــراوي  وكان  ا�سماء  
بت�سرف  الوحيدي  بئر   على  اأحداثها  حدثت 
والتعليل  والتاأويل  املالمة  من  خوًفا  ورمــوز 
اأطفال  كنا  لأنــنــا   وقتها  يف  اأفهمها  مل  وكنت 
وعلى الفطرة ومل اأمتكن منها اإل بعد اأن بلغت 
من العمر عتًيا فقال يف حكاية  وحجية ورواية 
هناك  كانت  بت�سرف  الــراوي  قالها  كما  احلب 
الوحيدي  مــاء   واردة  طويلة  �سمروخة  نخلة 
بها وهي  فاأعجب  للبئر   �سبقها   وكــان حممد  
كذلك فكان يناديها يا نخلة وين�سد لها قائال ) يا 

عذيب اللمى يا اللي جرح �ساقك املاء 
واختلط ماء مباء.. واي�س يعزل املاء عن املاء( 
وكان مفتونا بجمالها وكان كل يوم يذهب اىل 

بئر الوحيدي  لي�ساهدها. 
 واأن�سد فيها  قائال:

)بري الوحيدي ليتنا ما وردناه
ورده ظما لو كان يف قاعته ماء
ه القلب وا�سقاه فوقه غزيل تُوّ

عودت من بري الوحيدي واأنا اأظمى
واأحيانا تاأتي معها اأمها فين�سد قائال:

… يا ليته من   ) غــزيــل يتــبع امــه وده املاء 
عربنا وم�سروفه عليه(

ويف يـــوم مــن اليــــام كــذلــك �ــســربــت مــن املــاء 
ف�ساهدته ومن حياها اأنزلت حجابها  على عجل 

فطاح زمامها  يف البئر 
فاأن�سد:

لله وزمام �سيدي طاح يف جمة البري     
 لله وجنيه اأبو �سيفني  للي يجيبه

�ساأنه  له  كــان  �سعوديا  جنيها  دفــع  بذلك  وهــو 
بزمام  وياأتي  البئر  ينزل  ملــن   الوقت  ذلــك  يف 
مع�سوقته .. ثم طلب منها ان ت�سقيه املاء فقال:
)  ياوارد  املا … اأ�سقني �سربيت واللي �سقاين 

 ). الله  يخاف  … ما 
ويف يــوم مــن الأيــــام كــعــادة الــبــاديــة يف ذلك 
فقال  اآخــر  مكان  اىل  وانتقلت  ارحتلت  الوقت 
وا�سبحوا  معاهم  خلي  و�سّد  القافلة  �سّدت   (

بالفري�س ياليت عيني تراهم ( 
وبهذا  انتهت ملحمة احلب لكنها بقيت ذكرى 
معه فاأن�سد قائال .) �سيدي ن�ساين يح�سب اإين 

ن�سيته
والله ما ان�سى �سّيدي لو ن�ساين( 

الليل  ي�ستكن  احلكاية  هذه  ومع  النهاية  ويف 
وياأتي النوم ويظلم الليل 

الغزيل  تــاأتــي  نــامــوا  لنا  فيقول  ــاء  امل فنطلب   
على  وننام  فن�سدق  املاء  وت�سقيك  نامي  واأنــت 
احلكاية  تنتهي   وبذلك   املزعوم.  الغزيل  اأمل 

والحجبة اخليالية. 
ويف اخلتام �سدق ال�ساعر حينما اأن�سد:

) احلب قبلك قتل -حممد- ودحرج -ابولويفي 
- مع ال�سلعان(

حب على بئر الوحيدي
حممد لويفي اجلهني

lewefe@hotmail.com
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الريا�س:

11 مزادًا عقاريا في المدن

 حصر تحديات االستثمار في خدمات ضيوف الرحمن

الريا�س- البالد
عن  "اإنفاذ"  والت�سفية  الإ�ــســنــاد  مــركــز  اأعــلــن 
ــا  اإ�ــســرافــه عــلــى 11 مـــــزاًدا عــلــنــًيــا اإلــكــرونــًي
يف  العقارات  من  عــدد  على  تقام  وح�سورًيا، 
خمتلف مناطق اململكة، وذلك يف الفرة ما بني 

23 - 31 من �سهر يناير لعام 2022م.
وتعر�ض املزادات 92 فر�سة عقارية مب�ساحات 
تتمثل  مربع،  مر  األــف   500 بـ  تقدر  اإجمالية 
وفلل،  وزراعــيــة،  و�سكنية  جتارية  اأرا�ـــضٍ  يف 
وقــود،  وحمطة  جتــاريــة،  وجممعات  وعمائر، 
وحمافظات  مــدن   8 يف  وا�ــســراحــات  وق�سر، 

خمتلفة يف اململكة.
وتـــبـــداأ املــــــزادات مبــــزاد اأبـــعـــاد اجلـــنـــوب يف 
م�سيط؛  وخمي�ض  وجنـــران،  جـــازان،  مــن  كــلٍّ 
ــة عــقــاريــة مــتــنــوعــة  ــتــعــرا�ــض 31 فــر�ــس ل�ــس
احل�سوري  العقارية  النخب  مزاد  ثم  ومميزة، 

الريا�ض،  عقارية مبدينة  فر�ض   7 على  واملقام 
 3 على  املقام  احل�سوري  ال�ستثمار  مــزاد  ثم 
حفر  ومزاد  ا،  اأي�سً الريا�ض  يف  عقارية  فر�سة 
املــقــام على 6  الإلــكــروين  الباطن والأحــ�ــســاء 
فــر�ــضٍ عــقــاريــة يف حفر الــبــاطــن والأحــ�ــســاء، 
احل�سوري  ال�سرقية  رحــاب  مــزاد  اإىل  اإ�سافة 
الــدمــام،  مبدينة  عقارية  فــر�ــضٍ   8 على  املــقــام 
اإ�سافة اإىل مزاد درر الق�سيم الإلكروين املقام 
ومــزاد  بــريــدة،  مبدينة  عقارية  فر�ض   5 على 
اخلري الإلكروين املقام على 11 فر�سة عقارية 
العا�سمة  درة  ومــزاد  والطائف،  املكرمة  مبكة 
مميزة  عقارية  فر�ض  على  املــقــام  احل�سوري 
ذات املوقع الإ�سراتيجي يف حي املناخ مبدينة 
احل�سوري  الق�سيم  م�سارف  ومــزاد  الريا�ض، 
مبنطقة  متنوعة  عقارية  فر�سة   23 على  املقام 

الق�سيم.

البالد- يا�سر بن يو�سف
التجارية مبكة  الغرفة  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  اأكد 
ال�سعودية  الغرف  احتــاد  رئي�ض  نائب  املكرمة 
مبا  املكرمة،  مكة  مدينة  اأن  كعكي  حممد  ه�سام 
ت�سكل  فاإنها  واعــد  وغــٍد  عريق  ما�ض  من  متثله 
اململكة،  يف  امل�ستقبل  ملــدن  املتكامل  الــنــمــوذج 
بــالــدعــم واملـــــوؤازرة مــن حكومة  والــتــي حتظى 
خادم احلرمني ال�سريفني، وهي بالتايل �ستكون 
العوائد  ذات  الآمنة  لال�ستثمارات  مثالية  بيئة 
اإملامهم  بعد  الأعمال،  لرجال  واملغرية  املجزية، 

بتفا�سيل الفر�ض املتاحة.
"ح�سر  عــمــل  ور�ــســة  خماطبته  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
التحديات واملعوقات التي تواجه ال�ستثمار يف 
غرفة  ا�ست�سافتها  الرحمن" التي  �سيوف  قطاع 
مكة املكرمة مب�ساركة وزارة ال�ستثمار وبرنامج 
خدمة �سيوف الرحمن واجلهات احلكومية ذات 

العالقة وعدد من رجال الأعمال وامل�ستثمرين. 

ــتــثــمــارات بــــوزارة   وقــــدم مــديــر الـــتـــزام ال�ــس
معاجلة  عمل  اآلــيــة  الــبــتــال  اأ�ــســامــة  ال�ستثمار 
يف  ال�ستثماري  القطاع  تواجه  التي  التحديات 
قطاع خدمة �سيوف الرحمن وبحث املقرحات 
ــات  ــة املـــقـــدمـــة مـــن عــــدد مـــن اجلــه ــري ــطــوي ــت ال
يف  ت�ساهم  التي  اخلا�ض  والقطاع  احلكومية 
قد  اأنه  اإىل  الكلي ن م�سريا  بالقت�ساد  النهو�ض 
وجــار  منها   15 عوجلت  حتــديــا،   25 ح�سر  مت 
عدم  الــتــحــديــات  بــني  ومــن   ، منها   8 يف  العمل 
الإيـــواء  مــرافــق  ت�سنيفات  حتديد  يف  و�ــســوح 
وال�سراطات املتعلقة بها التي ب�ساأنها تنعك�ض 
ال�ساأن  هذا  ويف  للعمالء،  اخلدمات  تقدمي  على 
الإيــــواء  مــرافــق  اإنـــه مت حتــديــث ت�سنيف  قـــال 
الالئحة  ت�سمنت  الــعــمــالء،  لنوعية  ال�سياحي 
والتي   38 رقــم   ملــادة  الت�سنيف  ملعايري  ملحق 
وحت�سني  خدماتهم  تطوير  للم�ستثمرين  تتيح 

اأعمالهم خلدمة املواطن واملقيم.

مجلس التنسيق يبحث تعزيز التعاون االستراتيجي ..القصبي:  

العالقات السعودية العراقية في أفضل حاالتها
الريا�س- البالد

اأعمال  الريا�ض  يف  الثنني  اليوم  تنطلق    
الذي  العراقي"  ال�سعودي  الأعمال  "ملتقى 
ال�سعودية،  التجارية  الغرف  احتــاد  ينظمه 
ــعــة وكـــبـــرية مـــن الـــــوزراء  مبــ�ــســاركــة وا�ــس
احلكومية  اجلــهــات  وممثلي  واملــ�ــســوؤولــني 
ال�سعوديني  الأعــمــال  واأ�سحاب  واخلا�سة 
قدمًا  للدفع  تــهــدف  خــطــوة  يف  والــعــراقــيــني 
البلدين  بني  القت�سادية  العالقات  مب�سار 
ال�سقيقني، التي ت�سهد تقدًما كبرًيا يف جميع 

الأ�سعدة.
 واأكد وزير التجارة، رئي�ض جمل�ض التن�سيق 
الدكتور ماجد بن عبدالله الق�سبي على متانة 
ال�سعودية  العربية  اململكة  بــني  الــعــالقــات 
واجلمهورية العراقية، واأن م�سلحة البلدين 
جتمعهم  واحـــــدة،  الــ�ــســقــيــقــني  والــ�ــســعــبــني 
روابط تاريخية وو�سائج قربى وجوار ودم 

وم�سري م�سرك.
واأو�سح يف ت�سريح مبنا�سبة انعقاد ملتقى 
اأن  الريا�ض  يف  العراقي  ال�سعودي  الأعمال 
قيادة البلدين ال�سقيقني حري�سة على تعزيز 
وا�ستثمار  املــجــالت،  خمتلف  يف  العالقات 
الفر�ض  وتطوير  وتوفري  الإمكانات  جميع 
لــيــعــود خــريهــا عــلــى الــبــلــديــن والــ�ــســعــبــني 

ال�سقيقني.
ال�سعودية  العالقات  اأن  التجارة  وبني وزير 
العراقية يف ظل املتابعة الدقيقة من القيادة 
حالتها  اأفــ�ــســل  يف  الــبــلــديــن  يف  احلكيمة 
يجمعهما  الذي  بالتاريخ  يليق  منًوا  وت�سهد 

وامل�ستقبل الذي ينتظرهما، مفيًدا اأن جمل�ض 
التن�سيق ال�سعودي العراقي يعزز التوا�سل 
ــتــوى الإ�ـــســـراتـــيـــجـــي ويــعــمــق  ــى املــ�ــس عــل
اآفـــاق  ويــفــتــح  املــتــبــادلــة،  ال�سيا�سية  الــثــقــة 
الــتــعــاون يف خمتلف املــجــالت  جــديــدة مــن 
والأمنية،  والتنموية  القت�سادية  ومنها: 
ــتــثــمــاريــة والــ�ــســيــاحــيــة والــثــقــافــيــة  وال�ــس

والإعالمية وغريها.

ـــة  اإزال اإىل  املجل�ض  �سعي  الق�سبي  واأكــــد 
جميع العوائق لت�سجيع ال�ستثمار، واإتاحة 
الــفــر�ــســة لـــرجـــال الأعــــمــــال لــلــتــعــرف على 
وال�ستثمارية،  التجارية  القطاعات  مزايا 
يف  ت�سهم  الــتــي  الفاعلة  الــو�ــســائــل  وتبني 
الفر�ض  وحتفيز  احلــدوديــة  املناطق  تنمية 

ال�ستثمارية الواعدة.
للملتقى  الفتتاحية  اجلل�سة  و�سيخاطب 

ال�سعوديني  وامل�سوؤولني  الـــوزراء  من  عــدد 
تقدمي  اأجندته  �ستت�سمن  فيما  والعراقيني، 
عرو�ض عن الفر�ض ال�ستثمارية يف اململكة 
وكذلك   ،2030 روؤيـــة  م�ساريع  وبخا�سة 
بــالــعــراق،  الــواعــدة  ال�ستثمارية  الــفــر�ــض 
ــطــاقــة والــنــقــل  ــا يف قــطــاعــات ال خــ�ــســو�ــسً
واملالية  وال�سترياد  اللوج�ستية  واخلدمات 

وامل�سارف والبنية التحتية.

اأ�سحاب  بني  ثنائية  لقاءات  عقد  �سيتم  كما 
الأعـــمـــال مـــن الــبــلــديــن لــبــحــث فــر�ــض عقد 
ــثــمــاريــة،  ــت الـــ�ـــســـراكـــات الــتــجــاريــة وال�ــس
ــة لــتــوقــيــع عـــدد مـــن التــفــاقــيــات  ــاف ــالإ�ــس ب
جــهــات حكومية  بـــني  الــتــفــاهــم  ومـــذكـــرات 
ال�سعودي  الأعــمــال  جمل�ض  وعقد  وخا�سة 

العراقي امل�سرك.
البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم  وبلغ   

اخلم�ض  ال�سنوات  خالل  ريــال  مليار   17.7
امل�سركة  امل�سروعات  اأبــرز  ومــن  املا�سية، 
واأن�سطة  قطاعات  يف  التعاون  البلدين  بني 
والنقل  البروكيماوية  وال�سناعات  الطاقة 
واخلـــدمـــات الــلــوجــ�ــســتــيــة واأنــظــمــة الـــري 
الغذائية  املواد  و�سناعة  الزراعية  واملعدات 

وقطاع املقاولت والتطوير العقاري.
لرجال  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  املجل�ض  ويهدف 
التجارية  الــفــر�ــض  عــلــى  للتعرف  الأعـــمـــال 
الفاعلة  الــو�ــســائــل  وتــبــنــي  وال�ــســتــثــمــاريــة 
ا�ستثمارها،  على  م�ساعدتهم  يف  ت�سهم  التي 
والتقنية  الفنية  اخلــرات  تبادل  وت�سجيع 
على  العمل  خــالل  مــن  املعنية  اجلــهــات  بــني 
جمال  يف  والتعاون  التقنية  وت�سجيع  نقل 
وامل�ساركة  الزيارات  وتبادل  العلمي  البحث 
املناطق  وتنمية  الــتــدريــبــيــة،  ــرامــج  ال يف 

احلدودية بني البلدين.

بحث مسارات السوق الخليجية المشتركة
الريا�س- البالد

ـــــاون املــــــايل  ـــــع ـــــت ــــة ال عـــــقـــــدت جلــــن
التعاون  جمل�ض  بــدول  والقــتــ�ــســادي 
اأم�ض -عر الت�سال املرئي- اجتماعها 
قــرار  على  بــنــاًء  -ال�ستثنائي-   115
جلنة  تكليف  املت�سمن  الأعلى  املجل�ض 
ب�سرعة  والقت�سادي  املــايل  التعاون 
لقيام  خطوات  من  تبقى  ما  ا�ستكمال 
م�سارات  وتنفيذ  اجلــمــركــي،  الحتـــاد 
الــ�ــســوق اخلــلــيــجــيــة املــ�ــســركــة، وفــق 
عام  نهاية  قبل  حمــدد  زمــنــي  بــرنــامــج 
الحتــاد  هيئة  عمل  وتفعيل  2024م، 
اجلمركي ومنحها ال�سالحيات الكاملة 
املمار�سات  اأف�سل  وفق  مهامها،  لتاأدية 

متطلبات  جــمــيــع  ا�ــســتــكــمــال  تــدعــم  ــتــي  ال
الحتاد اجلمركي، بح�سور وزراء املالية، 
العربية  باململكة  املالية  وزيــر  وبرئا�سة 
الــ�ــســعــوديــة حمــمــد بــن عــبــدالــلــه اجلــدعــان 
الأمــني  وم�ساركة  حالًيا(،  الرئا�سة  )دولــة 
العام ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 

الدكتور نايف فالح مبارك احلجرف.
التعاون  جمل�ض  بدول  املالية  وزراء  ورفع 
للمجل�ض  �سكرهم  الجــتــمــاع،  بــدايــة  يف 
للعمل  امل�ستمر  دعمهم  على  املوقر  الأعلى 
مناق�سة  جـــرت  ثـــم  ــرك،  ــس ــ� امل اخلــلــيــجــي 
الــكــامــل  للتنفيذ  املــعــرو�ــســة  املــقــرحــات 
امل�سركة،  اخلليجية  الــ�ــســوق  ملــ�ــســارات 

كما  لتذليلها،  التنفيذ  تواجه  عقبات  واأي 
الحتاد  هيئة  اإليه  تو�سلت  ما  مناق�سة  مت 
يناير   9 يـــوم  اجــتــمــاعــهــا  يف  اجلــمــركــي 
ومنحها  الــهــيــئــة  عــمــل  لــتــفــعــيــل  2022م 
وفق  مهامها،  لتاأدية  الكاملة  ال�سالحيات 
ا�ستكمال  تــدعــم  الــتــي  املــمــار�ــســات  اأفــ�ــســل 
ــات الحتـــــــاد اجلـــمـــركـــي كـــافـــة،  ــب ــطــل ــت م

ل�ستكمال  العامة  الأمانة  ومقرحات 
الحتــاد  لقيام  خــطــوات  مــن  تبقى  مــا 
زمني  برنامج  وفــق  ــك  وذل اجلمركي، 

حمدد.
اعتمد  اأي�سا  اخلليجي  ال�سياق  ويف   
بـــدول  ـــالت  واملـــوا�ـــس ــنــقــل  ال وزراء 
الــوزاريــة  اللجنة  اأعــ�ــســاء   ، املجل�ض 
الزمني  الرنامج  واملوا�سالت،  للنقل 
اخلليجية  للهيئة  التاأ�سي�سية  للمرحلة 
ــــــك خـــالل  ــكــك احلــــديــــديــــة، وذل ــ�ــس ــل ل

اجتماعهم ال�ستثنائي اأم�ض الأحد
مناق�سة  مت  للمجل�ض،  بيان  وبح�سب   
اخلليجية  بالهيئة  اخلا�سة  الوثائق 
الزمني  واجلـــدول  احلــديــديــة  لل�سكك 
ــدء عــمــلــهــا والتـــفـــاق عــلــى اخلــطــوات  ــب ل
الالزمة خالل املرحلة التاأ�سي�سية واملمتدة 

لثني ع�سر �سهرًا. 
التعاون  ملجل�ض  الأعــلــى  املجل�ض  ووافــق 
على  املا�سي،  دي�سمر  يف  اخلليج  ــدول  ل

اإن�ساء الهيئة اخلليجية لل�سكة احلديدية.

تشغيل تجريبي للمحطة العائمة 
لتحلية المياه

جدة - البالد
 مت بدء الت�سغيل التجريبي للمحطة العائمة الأوىل 
ال�ساحل  على  ال�سقيق  ميناء  قــرب  املــيــاه  لتحلية 

الغربي للمملكة.  
البحري  للنقل  ال�سعودية  الوطنية  ال�سركة  وقالت 
"البحري" يف بيان اأم�ض على "تداول"، اإنه قد مت 
البوارج  اأن يتم نقل  الت�سميم  الأخذ بالعتبار يف 

بح�سب احتياجات املناطق على م�ستوى اململكة. 
وبّينت اأنها تتوقع النتهاء من امل�سروع يف الربع 
ب�سبب  جــاء  التاأخر  اأن  اإىل  لفتًة   ،2022 الــرابــع 
تغيري  يوجد  ل  واأنه  وتداعياتها،  كورونا  جائحة 
يف اإجمايل التكلفة املعلن �سابقًا، كما ل يوجد اأثر 

مايل ناجت عن التاأخري على النتائج املالية. 
�سمان  يف  �ست�سهم  املحطات  هــذه  اأن  واأو�سحت 
مب�ستويات  املـــحـــالة  املـــيـــاه  وفــــرة  ا�ــســتــمــراريــة 
املحلية  والأنظمة  املعايري  اأف�سل  وباعتماد  عالية 
والعاملية املطّبقة، م�سريًة اإىل اأنه �سيتم الإعالن عن 

اأي تطورات جوهرية يف حينه. 
اتفاقية   ،2019 دي�سمر  يف  "البحري"  ووقعت 
م�سروع توريد املياه املحالة من املحطات املتنقلة 
العائمة اإىل خزانات حمطات التحلية بتكلفة 760 

مليون ريال، وذلك ملدة 20 �سنة.   
يف  امل�سروع  ت�سغيل  توقعت  قد  ال�سركة  وكانت 

الربع الأول من العام املا�سي2021.

تصفية مساهمة عقارية بأربعة مليارات
الريا�س- البالد

اأمتت جلنة امل�ساهمات العقارية "ت�سفية" اأ�سخم �سفقة عقارية على م�ستوى 
اأر�ض م�ساهمة  لبيع  اأقيم مبحافظة اخلر  الذي  العلني  باملزاد  اململكة، وذلك 

�ساطئ القطيف بالكامل باأكرث من )4( مليارات ريال.
ل�سرف حقوق  اأ�سرع وقت؛ متهيًدا  �سُتْنَجُز يف  الإفراغ  اإجراءات  اأن  واأكدت 

امل�ساهمني.
يف  مربع  مر  ماليني   )5( على  تزيد  القطيف  �ساطئ  اأر�ــض  م�ساحة  اأن  يذكر 
جزيرة تاروت مبحافظة القطيف، مما يجعل اإجمايل الأمتار املباعة من قبل 
اأرا�سي  من  مربع  مر  مليون   57 الـ  حاجز  يتخطى  ت�سكيلها  "ت�سفية" منذ 

امل�ساهمات يف خمتلف مناطق اململكة.
يذكر اأن "ت�سفية" و�سلت اإىل رقم قيا�سي يف اإجمايل املبالغ التي عملت على 

اإعادتها مل�سلحة امل�ساهمني اإذ بلغت حتى اليوم اأكرث من )15( مليار ريال.
 وموؤخرا اأعلنت جلنة "ت�سفية" عن �سدور قرارات بال�سرف للم�ساهمني يف 
عدة م�ساهمات يف عدد من مناطق اململكة ، بعد اأن قامت "ت�سفية" باإجراءات 
عديدة يف �سبيل حفظ حقوق امل�ساهمني يف امل�ساهمات العقارية من �سمنها 
القرارات  واأ�ــســدرت  والهند�سية،  واملحا�سبية  القانونية  الدرا�سات  اإعــداد 
الالزمة، واأقامت الدعاوى الق�سائية، واأمتت البيع والإفراغ وحت�سيل املبالغ. 
  ويف اأكتوبر املا�سي بداأت "ت�سفية" �سرف مبلغ 1.51 مليار ريال للم�ساهمني 
يف عدة م�ساهمات عقارية وهي: م�ساهمة مدن ال�سروق يف مدينة الريا�ض، 
وم�ساهمة اأر�ض الدرعية يف حمافظة الدرعية، وم�ساهمة الغربال يف حمافظة 
جوهرة  وم�ساهمة  القطيف،  حمافظة  يف  اخلياطية  �سرق  وم�ساهمة  جــدة، 

املطار يف مدينة الدمام، وم�ساهمة خمطط الفيحاء يف حمافظة الأح�ساء. 
منذ  "ت�سفية"  العقارية  امل�ساهمات  جلنة  ا�ستعادته  ما  اإجــمــايل  اأن  يذكر   

ت�سكيلها جاوز الـ15 مليار ريال. 
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واشنطن تصادر شحنة متفجرات إيرانية متوجهة للحوثيين
إجماع عربي على تصنيف المليشيا منظمة إرهابية

عدن - البالد  

�سفينة  )الأحد(،  اأم�س  الأمريكية،  البحرية  �سالح  اعرت�س 

�سناعة  يف  ي�ستخدم  الـــذي  ال�سماد،  مــن  طــنــًا   40 حتمل 

املتفجرات اأثناء اإبحارها من اإيران على طريق ا�سُتخدم يف 

مبينا  اليمن،  يف  احلوثيني  اإىل  الأ�سلحة  لتهريب  املا�سي 

اأنه مت تفتي�ش ال�سفينة، التي �سبق توقيفها اأثناء نقلها اآلف 

الدولية  املياه  اعرتا�سها يف  بعد  اليمن،  اإىل  ال�سالح  قطع 

يف خليج عمان.

�سواريخ  مدّمرة  اإن  الأمريكي،  اخلام�ش  الأ�سطول  وقال 

موّجهة اأمريكية و�سفينة دورية "اعرت�ستا �سفينة ل ترفع 

اإيــران على الطريق امل�ستخدم يف  اأي دولة ومتر عرب  علم 

ال�سابق لنقل الأ�سلحة اإىل احلوثيني يف اليمن". واأ�ساف 

اأن "القوات الأمريكية اكت�سفت 40 طنًا من اأ�سمدة اليوريا، 

ُيعرف  الــزراعــيــة  لال�ستخدامات  كيمياوي  مــرّكــب  وهــو 

باإمكانية ا�ستخدامه يف حت�سري املتفجرات".

مت  نف�سها  ال�سفينة  ـــاأن  ب الأمــريــكــيــة  الــبــحــريــة  واأفـــــادت 

البنادق  اآلف  نقلها  اأثناء  املا�سي  فرباير  يف  اعرتا�سها 

الهجومية من طراز "اأيه. كي. 47" وقاذفات "اآر. بي. جي" 

وغري ذلك من الأ�سلحة.

اإيــــران ب�سكل مــتــكــرر احلــوثــيــني عــ�ــســكــريــًا، وقــد  وتــدعــم 

�سبطت يف ال�سابق عدة �سحنات اأ�سلحة موّجهة من اإيران 

اليمن، فيما �سدد رئي�ش املجل�ش النتقايل  لالنقالبيني يف 

الأمريكي  املبعوث  لقائه  الزبيدي، خالل  اليمني عيدرو�ش 

احلوثي  جلماعة  الت�سدي  اأن  على  ليندركينغ،  تيم  لليمن 

يتطلب توحيد املوقف الدويل وت�سنيفها اإرهابية.

اجلنوبي:  النــتــقــايل  للمجل�ش  بيان  يف  الــزبــيــدي  وقــال 

ميلي�سيات احلوثي يف  الراهنة �سد  الع�سكرية  "العمليات 

�سبوة وماأرب هي نتيجة طبيعية لكبح متادي امليلي�سيات 

والــقــتــل ون�سر  الإرهــــاب  �ــســوى  يهمها  ل  الــتــي  احلــوثــيــة 

الفو�سى"، كما نقل البيان عن ليندركينع تاأكيده اأن م�ساألة 

الإرهابية  املنظمات  قائمة  يف  احلوثيني  ت�سنيف  اإعــادة 

النظر". قيد  "م�ساألة 
اإن  �سابق،  وقــت  يف  بايدن،  جو  الأمريكي  الرئي�ش  واأكــد 

قائمة  اإىل  اإعــادة احلوثيني  قرار  النظر يف  �ستعيد  اإدارتــه 

الإرهاب، بينما قالت وزارة اخلارجية الأمريكية الأربعاء 

قــادة  و�ستعاقب  عاقبت  الأمريكية  الإدارة  اإن  املــا�ــســي، 

احلوثيني، الذين ي�سكلون خطرا على املدنيني، م�سددة على 

اأنها لن تتوانى عن ا�ستهداف الكيانات التي تزيد ال�سراع 

يف اليمن.

العربية  الـــدول  جامعة  جمل�ش  اأدان  ذاتـــه،  ال�سياق  ويف 

على  والآثـــم  الغا�سم  الإرهــابــي  الهجوم  ب�سدة  وا�ستنكر 

احلوثية  امليلي�سيات  قبل  مــن  املدنية  والأعــيــان  املدنيني 

م�سفح  منطقة  على  كـــروز  �ــســواريــخ  بثالثة  الإرهــابــيــة 

اأبوظبي  مطار  يف  اجلــديــدة  الإنــ�ــســاءات  ومنطقة  اآيــكــاد3 

ارتكبتها  التي  الإرهابية  الهجمات  اأن هذه  موؤكدا  الدويل، 

�سارخا  انتهاكا  ت�سكل  الإرهــابــيــة  احلوثية  امليلي�سيات 

الإن�ساين، وتعد تهديًدا  الدويل  الدويل والقانون  للقانون 

الطاقة  واإمـــــدادات  احلــيــويــة  املــدنــيــة  للمن�ساآت  حقيقًيا 

لل�سلم  تهديًدا  ت�سكل  كما  العاملي،  القت�ساد  وا�ستقرار 

والأمن الإقليميني وتقو�ش الأمن القومي العربي، وت�سر 

خطوط  على  خــطــًرا  وت�سكل  الــدولــيــني،  وال�سلم  بــالأمــن 

املالحة التجارية الدولية.

و�سدد على اأن الهجمات الإرهابية التي قامت بها امليلي�سيات 

اأهدافها  عن  وتك�سف  الإرهابية  طبيعتها  تعك�ش  احلوثية 

وحتديها  املنطقة  وا�ــســتــقــرار  اأمـــن  زعــزعــة  يف  احلقيقية 

لقواعد القانون الدويل والقانون الدويل الإن�ساين، موؤكدا 

اإىل جانبها  الإمــارات والوقوف  الت�سامن املطلق مع دولة 

اأمنها  مع  للدفاع  اإجـــراءات  من  تتخذه  ما  كل  يف  ودعمها 

الوطنية  وم�ساحلها  اأر�سها  على  واملقيمني  �سعبها  واأمــن 

ومقدراتها.

ـــد املجل�ش تــاأيــيــده ودعــمــه حلــق دولـــة الإمـــــارات يف  واأك

الدويل،  القانون  العدوان مبوجب  النف�ش ورد  الدفاع عن 

بالقانون  اللـــتـــزام  عــلــى  الإمـــــارات  ـــة  دول حــر�ــش  مثمنا 

ذات  املتحدة  الأمم  لقرارات  وامتثالها  واحرتامه  الــدويل 

احلــوثــي  جــمــاعــة  ت�سنيف  الــــدول  كــافــة  مطالبا  الــ�ــســلــة، 

وطــائــرات  بــ�ــســواريــخ  هجماتها  بعد  اإرهــابــيــة  كمنظمة 

على  م�سددا  املتحدة،  العربية  الإمــارات  دولة  على  م�سرية 

مواجهة  يف  واحــًدا  �سًفا  الدويل  املجتمع  وقوف  �سرورة 

وال�ستقرار  ال�سلم  يهدد  الــذي  الآثــم  الإرهابي  العمل  هذا 

الإقليمي والدويل، واتخاذ اإجراءات فورية وحا�سمة لردع 

ميلي�سيات احلوثي وردعها للتوقف عن اأعمالها الجرامية 

املتكررة يف اليمن واملنطقة.

حتمل  اإىل  الـــدويل  الأمـــن  وجمل�ش  املتحدة  الأمم  ودعـــا 

العتداءات  �سد  وموحد  حا�سم  موقف  واتخاذ  م�سوؤلياته 

احلوثية على اململكة والإمارات، ولردع ومواجهة الفظائع 

املدنيني  �سد  احلوثي  ميلي�سيات  ترتكبها  التي  امل�ستمرة 

والإمـــــدادات  املــ�ــســاعــدات  لإيــ�ــســال  املــتــعــمــدة  وعرقلتهم 

الإن�سانية وم�سادرة املواد الغذائية.

برلمانيون يدعمون استمرار الحكومة الليبية

التوتر يتصاعد ونذر حرب في أوكرانيا

الدبيبة يدعو لبناء الدستور

كييف تتعهد بمواصلة تفكيك الجماعات الموالية لموسكو

طرابل�س - البالد  

الليبية  العا�سمة  يف  برملانيا  نائبا   62 اأعــلــن 

مع  الوحدة  حكومة  ا�ستمرار  دعمهم  طرابل�ش، 

اأهمية  موؤكدين  بها،  جوهرية  تعديالت  اإجــراء 

وزرائــه  لتغيري  احلــريــة  احلكومة  رئي�ش  منح 

ومتثيل الدوائر الثالث ع�سرة يف البالد.

واقــرتحــت مــبــادرة نـــواب طــرابــلــ�ــش �ــســرورة 

التوافق بني احلكومة واملجل�ش الرئا�سي وقيادة 

داعيني  الأمنية،  املوؤ�س�سة  توحيد  حول  اجلي�ش 

املوافقة  حــال  يف  دول  عــدة  من  التفاق  لرعاية 

عليه من الأطراف املحلية، بينما يرتقب الليبيون 

منت�سف  �ستعقد  التي  القادمة  الــربملــان  جل�سة 

الأ�سبوع املقبل، لإعالن خارطة الطريق اجلديدة 

النتخابية  العملية  م�ستقبل  �ستح�سم  الــتــي 

وم�سري حكومة عبد احلميد الدبيبة التي تواجه 

دعوات مت�ساعدة لتغيريها وحتالفات لتنحيتها.

وتعي�ش ليبيا هذه الأيام على وقع زخم �سيا�سي 

الرئي�سيني،  وفاعليها  �سيا�سييها  بــني  وجـــدال 

والرئا�سية  الربملانية  النتخابات  اإجــراء  حول 

اأوًل اأو ت�سكيل حكومة جديدة و�سياغة د�ستور. 

وحتــدثــت تــ�ــســريــبــات اإعــالمــيــة عــن 3 اأ�ــســمــاء 

من�سب  لــتــويل  بينها  فيما  تتناف�ش  مــعــروفــة 

الداخلية  وزيـــر  يت�سدرها  احلــكــومــة،  رئــا�ــســة 

با�ساغا  فتحي  الــ�ــســابــقــة  الــوفــاق  حــكــومــة  يف 

الغرب  يف  واملدعومة  املر�سحة  الأ�سماء  كاأبرز 

وال�سرق الليبي، خا�سة بعد لقائه التاريخي مع 

رئي�ش  نائب  وكذلك  حفرت،  خليفة  اجلي�ش  قائد 

اأحمد  الأعمال  ال�سابق ورجل  الرئا�سي  املجل�ش 

الناي�ش،  عارف  الدبلوما�سي  ومعهما  معيتيق، 

غري اأن هذه اخلطوة، ت�سطدم برئي�ش احلكومة 

اأممي  الذي يتح�سن بدعم  الدبيبة،  عبد احلميد 

وخــارجــي يــعــار�ــش تــغــيــريه، ويــرفــ�ــش ت�سليم 

ــه  اأّن اأكــد  بعدما  منتخبة،  حلكومة  اإل  ال�سلطة 

مهامه،  واأداء  م�سوؤولياته  حتمل  يف  �سي�ستمر 

الأيــام  خــالل  �سيا�سي  �سدام  بحدوث  ينذر  مما 

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئي�ش  ودعــا  املقبلة. 

الأطـــراف  كــافــة  الــدبــيــبــة،  احلميد  عبد  الليبية 

ال�ستحقاق  دعـــم  اإىل  بــــالده،  يف  ال�سيا�سية 

انتقالية  مراحل  يف  الدخول  وعــدم  الد�ستوري 

قــد تطيل الأزمـــة. وقــال يف كلمة خالل  جــديــدة 

اأم�س  اأول"،  "الد�ستور  ملتقى  على  اإ�ــســرافــه 

يف  تتمثل  احلالية  ليبيا  م�سكلة  اإن  )الأحــــد(، 

عدم وجود قاعدة د�ستورية تبنى عليها العملية 

الدميقراطية، م�سددا على �سرورة بناء الد�ستور 

يحكمه  من  لختيار  الليبي  لل�سعب  الأمــر  وترك 

ومــنــع الـــذهـــاب اإىل مــراحــل انــتــقــالــيــة جــديــدة 

مل  اأطـــراف  عن  الدبيبة  وحتــدث  الأزمـــة.  تطيل 

ي�سّمها قال اإنها حاولت اللتفاف بعيدا عن اأ�سل 

م�سكلة النتخابات من خالل �سياغة قوانني ملنع 

اأ�سخا�ش بعينهم من الرت�سح، وذهبت بعيدا يف 

م�سارات تطيل الأزمة. وتاأتي دعوة الدبيبة، قبل 

لالإعالن  حا�سمة،  برملانية  جل�سة  عقد  من  اأيــام 

واحل�سم  املقبلة  للمرحلة  الطريق  خارطة  عن 

يف م�ستقبل النتخابات وم�سري حكومته، التي 

اإقالتها  تواجه مطالب نيابية تدعو اإىل �سرورة 

وت�سكيل حكومة جديدة، ودعوات اأخرى داعمة 

ل�ستمراريتها اإىل حني اإجراء انتخابات جديدة 

يف البالد، �سرط اإدخال تعديالت وزارية عليها، 

بالتن�سيق مع املجل�ش الرئا�سي والقيادة العامة 

للجي�ش الليبي.

كييف - وكالت  

نذر  مع  الرو�سية،   - الأوكرانية  الأزمة  تت�ساعد 

اتهامات  ظل  يف  خ�سو�سا  الطرفني،  بني  حرب 

احتالل  تريد  باأنها  ملو�سكو  موجهة  بريطانية 

تقول  بينما  لها،  مــوال  رئي�ش  بتن�سيب  كييف 

التهام غري �سحيح، وهو جمرد  اأن هذا  رو�سيا 

اأكــدت  وقــت  يف  الــنــاتــو،  حلف  قبل  مــن  ت�سعيد 

التي  التهامات  "قلقة جدا" جراء  اأنها  وا�سنطن 

وجهتها لندن ملو�سكو حول اأوكرانيا.

وقال البيت الأبي�ش، اإن الوليات املتحدة تعترب 

اإىل  مو�سكو  �سعي  حول  الربيطانية  التهامات 

تن�سيب زعيم موال لرو�سيا يف اأوكرانيا "مقلقة 

الأمن  جمل�ش  با�سم  املتحدثة  واأو�سحت  جدا". 

القومي اإميلي هورن اأن "هذا النوع من املوؤامرات 

"ال�سعب الأوكراين لديه  مقلق جدا". واأ�سافت: 

تقرير م�ستقبله، ونحن نقف  ال�سيادي يف  احلق 

يف  دميقراطيا  املنتخبني  �سركائنا  جــانــب  اإىل 

ناق�ش  بايدن  جو  الرئي�ش  اأن  موؤكدة  اأوكرانيا"، 

مــع فــريــق الأمــــن الــقــومــي الأمــريــكــي تــطــورات 

ــا.  ــي الأعـــمـــال الــعــدائــيــة الــرو�ــســيــة �ــســد اأوكــران

بيان  يف  الربيطانية  اخلارجية  وزارة  وقــالــت 

احلكومة  باأن  تفيد  معلومات  لدينا  "تتوفر  لها: 

مـــوال  ــم  زعــي تن�سيب  اإىل  تــ�ــســعــى  ــيــة  الــرو�ــس

اإذا  ما  يف  التفكري  مع  تزامنا  كييف  يف  لرو�سيا 

اأن  اإىل  اأوكرانيا واحتاللها"، م�سرية  يجب غزو 

تر�سيح  اإمكانية  يف  تنظر  الرو�سية  "احلكومة 
يفغيني  الأوكــراين،  الربملان  ال�سابق يف  النائب 

اأن  واأ�ــســافــت  الدور".  هــذا  ليتوىل  مــورايــيــف، 

"ال�ستخبارات الرو�سية على ات�سال مع عدد من 
بع�سهم  ي�سارك  ال�سابقني  الأوكرانيني  ال�سا�سة 

وجاءت  اأوكرانيا".  على  للهجوم  التخطيط  يف 

التــهــامــات الــربيــطــانــيــة و�ــســط الأزمــــة احلـــادة 

اأوكــرانــيــا.  حــول  والــغــرب  رو�سيا  بــني  القائمة 

ويبذل اجلانبان حاليا جهودا دبلوما�سية مكثفة 

لتفادي تدهور الو�سع، يف وقت ل يزال ع�سرات 

احلــدود  على  حمت�سدين  الــرو�ــش  اجلنود  اآلف 

بولي�سي  فورين  جملة  حــذرت  فيما  الأوكرانية، 

العامل،  حول  غذائية  اأزمــة  وقــوع  من  الأمريكية 

خا�سة يف قارتي اأفريقيا واآ�سيا، كاأحد تداعيات 

التقرير  واأ�سار  واأوكرانيا.  رو�سيا  بني  احلــرب 

الأرا�ــســي  اأكــر  متتلك  التي  اأوكــرانــيــا،  اأن  اإىل 

�سلة  با�سم  ُعرفت  الأر�ـــش،  وجــه  على  خ�سوبة 

�سادراتها  وت�سكل  قـــرون،  لعدة  اأوروبــــا  غــذاء 

الزراعية ال�سريعة النمو، مثل احلبوب والزيوت 

النباتية وجمموعة من املنتجات الأخرى، عامال 

رئي�سيا يف اإطعام ال�سكان يف اأفريقيا واآ�سيا.

ـــح الــتــقــريــر اأن جــــزءا كــبــريا مــن اأكــر  واأو�ـــس

الأرا�سي الزراعية اإنتاجية يف اأوكرانيا يقع يف 

عر�سة  الأكــر  املناطق  وهي  ال�سرقية،  مناطقها 

غيوم  تتجمع  وبينما  حمتمل.  رو�ــســي  لهجوم 

ــا، فـــاإن اأحــد  ــي احلـــرب على طــول حـــدود اأوكــران

املخاوف التي مل يالحظها اأحد ن�سبًيا هو ال�سوؤال 

�سيحدث  مــاذا  وهــو  املــنــاطــق،  لهذه  يحدث  عما 

اأوكرانيا للح�سول  لدول العامل التي تعتمد على 

على الغذاء يف حالة الهجوم الرو�سي.

اأم�ش،  الأوكــرانــيــة،  الرئا�سة  تعهدت  ــك،  ذل اإىل 

املــوالــيــة  اجلــمــاعــات  كــل  تفكيك"  بـ"موا�سلة 

الرئا�سة  مكتب  رئي�ش  م�ست�سار  قال  اإذ  لرو�سيا، 

"�ستوا�سل  بــودولــيــاك:  ميخايلو  الأوكــرانــيــة 

اأوليغار�سي  هيكل  كــّل  تفكيك  �سيا�ستها  دولتنا 

ا�ستقرار  زعزعة  على  يعمل  اأن  مُيكن  و�سيا�سي 

اأوكرانيا اأو يتواطاأ مع املحتّلني" الرو�س.

اخلرطوم - البالد    

اأكــــد جمــلــ�ــش الــ�ــســيــادة النــتــقــايل 

الــ�ــســوداين، اأمــ�ــش )الأحــــــد(، اأن 

الإفريقي  الحتاد  مفو�سية  رئي�ش 

رئي�ش  لنائب  اأبـــدى  فكي  مو�سى 

جمــلــ�ــش الــ�ــســيــادة حمــمــد حــمــدان 

ــو حــمــيــدتــي اهــتــمــام الحتـــاد  ــل دق

ال�سودان  يف  اجلارية  بالتطورات 

للم�ساهمة يف معاجلة  وا�ستعداده 

احللول  تعظيم  اإطـــار  يف  ـــة،  الأزم

الإفريقية الإفريقية.

اإن  بيان  يف  ال�سيادة  جمل�ش  وقال 

لقاء بني اجلانبني  ذلــك جــاء خــالل 

يف الــعــا�ــســمــة الإثــيــوبــيــة اأديــ�ــش 

تقدير  عــن  دقلو  عــرب  حيث  اأبــابــا، 

به  ي�سطلع  الــذي  للدور  ال�سودان 

م�ستوى  على  الإفــريــقــي  الحتـــاد 

القارة ل�سيما يف ال�سودان لتعزيز 

ال�ــســتــقــرار. واأ�ــســاف الــبــيــان اأن 

مفو�سية  لرئي�ش  �سرحًا  قدم  دقلو 

الحتــــــاد الإفـــريـــقـــي بــخــ�ــســو�ــش 

ال�سودان  يف  الأو�ــســاع  تــطــورات 

ــمــا يــتــعــلــق بــــالأزمــــة  ــي خـــا�ـــســـة ف

جهود  على  اأطلعه  كما  ال�سيا�سية، 

احلكومة لتنفيذ اتفاق جوبا ل�سالم 

ال�سودان.

امل�ست�سار  اأعــلــن  ثــانــيــة،  جهة  مــن 

ال�سيادة  جمل�ش  لرئي�ش  الإعالمي 

اأن  هاجة،  اأبــو  الطاهر  ال�سوداين 

اأمــر  الد�ستورية  الوثيقة  تعديل 

ال�سيا�سي  الــواقــع  ظـــروف  متليه 

ــة  ــال ــوك احلـــــــايل. وقـــــــال، وفـــقـــا ل

"القرارات  اإن  ال�سودانية،  الأنباء 

الفراغ  مــلء  يف  �ست�سهم  الأخـــرية 

"الفرتة  اأن  مبينا  الد�ستوري"، 

يتم  اأن  ــل  الأفــ�ــس مــن  النــتــقــالــيــة 

كيف  حقيقة  عــلــى  فــيــهــا  الــرتكــيــز 

من  ولي�ش  النتقالية  الفرتة  حتكم 

يحكم فيها".

املجل�ش  يف  اإنهم  هاجة  اأبــو  وقــال 

من  يتوقعون  النتقايل  ال�سيادي 

احلقيقي  "الدعم  الــو�ــســاطــات  كــل 

احلكم  نحو  الدميقراطي  للتحول 

املدين وا�ستعدادا جادا لنتخابات 

دومنا اإرهاق للبالد فيما ل جدوى 

اأكر  "الع�سكريني  اأن  منه". وتابع 

املدنية  الدولة  على  حر�سًا  النا�ش 

والتحول الدميقراطي".

املــتــحــدة  الأمم  بــعــثــة  وكــــانــــت 

الـــ�ـــســـودان  النـــتـــقـــال يف  ـــدعـــم  ل

الأ�ــســبــوع  اأنــهــت  "يونيتام�ش" 
القوى  مع  م�ساوراتها  من  الثاين 

ال�سيا�سية يف البالد، والتي �سملت 

حــــزب الأمــــــة الـــقـــومـــي واحلــــزب 

واملجل�ش  الدميقراطي  الحتـــادي 

والتغيري  احلــريــة  لقوى  املــركــزي 

الــ�ــســودان  وحــركــة جي�ش حتــريــر 

وممثلني للحركة الن�سوية.

جهود إفريقية مستمرة 
لحل األزمة السودانية
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الريا�ض ـ البالد 

ت�ضوير ـ خالد بن مر�ضاح

حممد  الــدكــتــور  ال�سحة،  وزارة  با�سم  املتحدث  ا�ستعر�ض 

العبدالعايل، ام�ض الأحد م�ستجدات مواجهة جائحة فريو�ض 

ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  واأو�سح،  باململكة.  امل�ستجد  كورونا 

يف  تراجًعا  ت�سهد  اململكة  اأن  كــورونــا،  مب�ستجدات  اخلا�ض 

حالت اإ�سابات كورونا يف اململكة، كما اأكد اأن اأعداد احلالت 

من  �سابقة  مــراحــل  يف  عليه  كــانــت  ممــا  بكثري  اأقـــل  احلــرجــة 

اجلائحة، ما ي�سري اإىل فعالية اللقاحات، م�سدًدا على �سرورة 

احلر�ض على التطعيم واحل�سول على اجلرعات التن�سيطية.

واأكد اأن اإجراء فح�ض PCR يكون حال ظهور الأعرا�ض، كما 

�سدد على اأن احلجر ال�سحي يكون لالأ�سخا�ض املخالطني من 

غري املح�سنني، مو�سًحا اأن عيادات "تطمن" تخدم الأ�سخا�ض 

القيام  ت�ستلزم  وعــكــة  اأو  �سحية  ــا  اأعــرا�ــسً يــعــانــون  الــذيــن 

بالتقييم الطبي للحالة، ولي�ست يف الأ�سا�ض لإجراء الفحو�ض 

املخربية.

ورًدا على �سوؤال ب�ساأن اجلرعة التن�سيطية، اأكد املتحدث با�سم 

وزارة ال�سحة اأن املح�سنني بجرعتني الذين اأ�سيبوا بكورونا 

باإمكانهم احل�سول على اجلرعة التن�سيطية فور تعافيهم.

واأكد اأن الأ�سل يف عيادات تطمن اأنها للتقييم الطبي واإعطاء 

لزمت،  اإذا  ال�سحية  للرعاية  التحويل  اأو  الــالزمــة  املعاجلة 

واإجراء الفح�ض املخربي لهذه احلالة. واأ�سار اإىل اأن من لديهم 

عن  الفح�ض  اإجـــراء  باإمكانهم  حم�سنون،  هم  ممن  اأعــرا�ــض 

طريق عيادات تاأكد اأو الفح�ض املنزيل، اأو التوا�سل مع 937، 

موؤكًدا اأن غري املح�سن عليه حجر نف�سه واإجراء الفح�ض بعد 

اليوم الرابع اأو اخلام�ض.

واأو�سح متحدث ال�سحة، يف كلمته خالل املوؤمتر الأ�سبوعي 

لقاحات  من  جرعة  مليون   55 من  اأكــر  اأن  ال�سحة،  لــوزارة 

كورونا مت اإعطاوؤها منذ بدء التطعيم يف اململكة، م�سرًيا اإىل 

اأن 23.5 مليون �سخ�ض تلقوا جرعتني.

على  للح�سول  الر�سمية  للمن�سات  الــرجــوع  �ــســرورة  واأكــد 

ال�سائعات  عن  والبتعاد  وال�سادقة،  ال�سحيحة  املعلومات 

والأكاذيب وعدم اتباعها

عن  اأمــ�ــض   �سابق  وقــت  يف  اأعلنت  ال�سحة،  وزارة  وكــانــت 

امل�ستجد  كــورونــا  بفريو�ض  جــديــدة  اإ�سابة   4535 ت�سجيل 

»كوفيد- 19« يف اململكة، خالل الـ24 �ساعة املا�سية؛ ما يرفع 

اإجمايل الإ�سابات اإىل 652354 حالة.

5072 حالة  ت�سجيل  اأنــه متَّ  تويرت-  –عرب  الــوزارة  وذكــرت 

من  ال�سفاء  حالت  اإجمايل  لي�سل  كورونا؛  من  جديدة  تعاٍف 

ت�سجيل  متَّ  اأنه  اإىل  واأ�سارت  حالة.   599834 اإىل  الفريو�ض 

حالتي وفاة، لريتفع اإجمايل حالت الوفيات منذ بدء جائحة 

ذلك �سهدت مراكز  اإىل  8920 حالة.  اإىل  الآن،  كورونا وحتى 

العمرية  الفئة  من  الأطفال  ال  من  اإقب  متزايد  اإقبال  التطعيم 

بعد  جــاء  الإقــبــال  وذلــك  كــورونــا  لقاح  لأخــذ  عاما   11 اإىل   5

جتهيز مراكز لالأطفال لتلقي اللقاح من وزارة ال�سحة مزودة 

ب�سخ�سيات كرتونية مف�سلة لدى الأطفال بالإ�سافة اإىل و�سع 

اأ�سكال ور�سوم حمببة ت�سجعهم على تلقي اللقاح.  واأو�سحت 

على  الر�سمي  ح�سابها  عرب  ن�سرته  فيديو  يف  ال�سحة  وزارة 

الآن  متاحة  لالأطفال  كورونا  لقاح  مواعيد  "تويرت" اأن  موقع 

عرب تطبيق �سحتي وتطبيق توكلنا.

تدشين موقع ملتقى سيدات الفكر 
بالتعاون مع نخبة من شركاء النجاح  

الريا�ض ـ جواهر اجلهني   

القيادة  ورعــايــة  باهتمام  ال�سعودية  املــــراأة  حظيت 

القرارات  من  بِحزم  التمكني  �سبل  ومنحتها  احلكيمة 

من  عزز  م�سبوقة  وغري  نوعية  نقلة  لت�سكل  التاريخية 

دورها يف خمتلف امليادين، فاأ�سحت �سريكًا فاعاًل يف 

رفعة الوطن ومنائه، وحققت جناحات نوعية تباينت 

واجتماعيًا،  و�سيا�سيًا  واقت�ساديًا  علميًا  جمالتها 

ودعمها  ال�سعودية  املــراأة  متكني  جهود  مع  وتوا�سال 

الإلكرتوين  الفكر  �سيدات  ملتقى  موقع  تد�سني  مت  فقد 

موؤخرا  يف قاعة اخلزامى بالريا�ض بالتعاون مع نخبة 

من �سركاء النجاح  وذلك  بح�سور رئي�سة جمل�ض اإدارة 

ملتقى  �سيدات الفكر  �سمو المريه هند بنت عبدالرحمن  

اآل  �سعود  التي ت�سهم ب�سكل كبري يف دعم املراأة العربية 

العديد  والنهو�ض يف  الن�سوي  املجال  اأعمال  وتطوير 

اإىل  بالإ�سافة  والقت�سادية  الجتماعية  املجالت  من 

بروزها يف العمل التطوعي داخل اململكة. 

ح�سرها  هامة  ثقافية  فعالية  التد�سني  منا�سبة  وكانت 

كل من �ساحبة  ال�سمو المرية الهنوف بنت ممدوح اآل 

�سعود  املوؤ�س�ض واملدير التنفيذي   ف�سال عن  العنود 

العتيبي وجانب كبري من �سيدات العمال والعالميات 

ال�سيدات  مــن  نخبة  اإىل  بــالإ�ــســافــة  والــ�ــســحــفــيــات، 

والجتماعية  الثقافية  املــجــالت  �ستى  يف  امللهمات 

والقت�سادية.  بالإ�سافة اإىل فريق العمل للقاء �سيدات 

الفكر  وهن كل من  �سيماء حممد، البندري ال�سمحان، 

هيفاء  اآل  �سماء  ، دلل بن عمريه، منال ال�سليم، فائقة 

بــدوي،  اميــان  احلــربدي،  اريــج  البقمي،  �سجى  مناع، 

من  العديد  على  احلفل  وا�ستمل  اجلهني.  اجلــوهــره 

الفقرات املتنوعة والرية بالإ�سافة اإىل جل�سة حوارية 

بني  والتفاهم  التعاون  اأوجــه  خاللها  من  ا�ستعر�ست 

املعريف  التبادل  لتحقيق  اخلــربات  وعر�ض  الأع�ساء 

الذي يحقق التقدم والتطور ملجتمعنا. 

جوهرة  اأعــدتــهــا   باحلفل  اخلــا�ــســة  املــقــدمــة  اأن  يــذكــر 

"احلمد لله جليل النعم ذي  اجلهني  وجاء يف �سياقها 

اجلود والكرم وال�سالة وال�سالم على خري الأنام �سيدنا 

حممد �سلى الله عليه و�سلم نبداأ حفلنا بتحية �ساحبات 

ال�سعادة �سيدات  الكرميات �ساحبات  ال�سمو المريات 

الأعمال والعالم �سيفات احلفل حتية طيبة من القلب 

وكل  والوفاء  احلب  طياتها  يف  حتمل  بالبهجة  مليئة 

الود لهذا اجلمع املميز الذي يحوي القوة الناعمة من 

اظهار  يف  مميز  دور  لهن  اللواتي  ال�سمو  �ساحبات 

الرئي�سي  العمود  باإعتبارها  ال�سعودية  ــراأة  امل مكانة 

الذي يحمل املجتمع. 

�سرف  الــوجــوه  تلك  فح�سور  مم�ساكن  وطــاب  طبتم 

القومي   الفكر  ومنحنا  ال�سرور  احلفل  على  اأ�سفى  لنا 

على  معًا  ومن�سي  واحد  �سقف  حتت  خرباتنا  لتمتزج 

حتقيق  يف  ودورهـــا  املـــراأة  متكني  نحو  هدفنا  اكــمــال 

اآمال واأهداف روؤية قيادتنا الر�سيدة من اأجل م�ستقبل 

م�سرق باإذن الله. 

 البالد ـ يا�سر بن يو�سف    

مــوؤخــًرا،  عبدالعزيز  املــلــك  مكتبة  عــقــدت 

برناجمها  افتتاح  �سمن  ثقافيني  لقاءين 

بــعــنــوان  الأول  2022م،  لــلــعــام  الــثــقــايف 

�سياق  يف  جاء  الأنامل"،  تقروؤها  "حروف 
كل  مب�ساركة  باملكفوفني،  والهتمام  الحتفاء 

من: خالد امل�سيقح، واأنور الن�سار، واأداره �سلمان 

التنمية  اإطــار  يف  الثاين  اللقاء  جاء  فيما  ال�سهري، 

اأحًدا �سواك"، مب�ساركة كل  "ل ت�سبه  الب�سرية، بعنوان 

�سعد بن حممد  الب�سرية والإداريــة  التنمية  الكاتب يف  من: 

احلمودي، وم�ست�سار الت�سال املوؤ�س�سي والت�سوق وموؤ�س�ض 

لقاء العالقات العامة عبدالله بن حممد العقال. وتناول اللقاء 

الأول، اجلانب الثقايف واملعريف، حتدث خالله ال�سيفان عن 

جتاربهم يف القراءة والتعليم وبداية اكت�ساف طريقة برايل، 

واملكفوفني،  الهمم  ذوي  وتعليم  والثقافة  الكتب  طباعة  وعن 

املكفوفني، خا�سَة يف  رائدة يف طباعة كتب  اململكة  اأن  َنا  وبيَّ

يف  موؤمتر  �سنوات  قبل  ُعِقد  حيث  املختلفة،  التعليم  مراحل 

توحيد  هناك  اأ�سبح  وقد  للمكفوفني،  القراءة  لنظام  الريا�ض 

للقراءة والعلوم، ومتيزت اململكة بذلك عربًيا وعاملًيا.

هيلني  تاأليف  مــن  اأيام"  ثالثة  اأبــ�ــســرت  "لو  كتاب  ع  ُوزِّ وقــد 

على  الــتــازي،  عبدالهادي  الدكتور  ترجمة  ومــن  كيلري،  اآدمـــز 

ويف  ا.  اأي�سً برايل  بلغة  مطبوع  وهو  واحل�سور،  امل�ساركني 

"ل ت�سبه اأحًدا �سواك"، جاء احلديث عن �سناعة  اللقاء الثاين 

حمتوى خمتلف، حيث عرف املحتوى املتخ�س�ض يف ال�سبكات 

الجتماعية، باأنه: اأية معرفة متاحة يف القت�ساد والريا�سيات 

�سكل  هي  للنا�ض  متاحة  معلومات  واأيــة  والإدارة،  والفيزياء 

توجد  ول  املتخ�س�ض،  للمحتوى  بالن�سبة  املعرفة،  اأ�سكال  من 

جتربة كاملة يجب اأن نقتدي بها بو�سفنا �سناع حمتوى. وقال 

احلمودي: اإن ن�سبة الناطقني بالعربية 400 مليون، لكن حجم 

رقم  املحتوى  يف  وترتيبنا   ،%1 يتجاوز  ل  املعريف  املحتوى 

الناطقني  من   %80 اأن  اإىل  م�سريًا  عام،  ب�سكل  املحتوى   ،)11(

اأخرى، بحيث ل ي�ستطيعون قراءة  بالعربية ل يجيدون لغات 

1% من  ي�ستخدمون  اأجنبية، وهم  بلغة  اأو معريف  كتاب علمي 

املعلومات املتداولة، واأن هذه الن�سبة والإح�ساءات بالتقريب، 

لكنها تعطينا موؤ�سرات مبدئية، اأما املحتوى املتخ�س�ض ف�سئيل 

جًدا، و�سعيف على م�ستوى العامل العربي، و�سناعه قلة.

البالد ـ  مها العواودة    

ــ�ــســوؤون ال�سحية  ال الــر�ــســمــي ملــديــريــة  املــتــحــدث  اأكـــد 

"البالد" توفر  لـ  مبنطقة املدينة املنورة موؤيد ابوعنق 

يف  )كوفيد19(  كورونا  بفريو�ض  اخلا�سة  امل�سحات 

مراكز  وفــرت  "ال�سحة"  اأن  مو�سحا  املنورة،  املدينة 

جديدة لتقدمي خدمات فح�ض من لديهم اعرا�ض �سديدة 

الولية  ال�سحية  الرعاية  مركز  يف  كورونا  لفايرو�ض 

يف  اخلالدية والن�سر دون احل�سول على موعد طيلة 

اأعــرا�ــض عن طريق  لديهم  لي�ض  الأ�ــســبــوع، وملــن  ــام  اأي

مركز "تاأكد" عرب حجز موعد من تطبيقي "توكلنا" اأو 

"�سحتي". 
وفــرت  ـــــوزارة  ال اأن  اإىل  لفــتــا 

عــدة  يف  التن�سيطية  اجلــرعــة 

يف  املــنــورة  املدينة  يف  مــواقــع 

الــطــبــي - مركز  )مــركــز جنـــود 

جــامــعــة طــيــبــة - مـــركـــز قــطــار 

احلياة  م�ست�سفى   - احلــرمــني 

الوطني، م�ست�سفى احلياة الوطني ، م�ست�سفى احلر�ض 

الوطني، امل�ست�سفى الع�سكري موؤكدا عدم وجود نق�ض 

يف اجلرعات.

وزارة  يف  للتوا�سل  امل�ساعدة  الوكالة  اأكــدت  بدورها  

مــراكــز  يف  كــبــري  تــو�ــســع  ل"البالد" وجــــود  الــ�ــســحــة 

�سغط  اي  ر�سد  يتم  حيث  املواعيد،  لتوفري  اللقاحات 

ح�سب  الطاقة  وتـــزاد  منطقة  كــل  ح�سب  املواعيد  يف 

الحتياج، وبالن�سبة لعيادات تطمن فاإن دورها يت�سمن 

عمل  ولي�ض  اأعرا�ض  لديهم  ملن  الطبية  الرعاية  تقدمي 

امل�سحات فقط.

متحدث صحة المدينة:
فحص أصحاب األعراض 
الحادة بدون حجز مواعيد

الريا�ض ـ البالد        

ــر  ــــــــرتاث ور�ــــســــة عـــمـــل تــطــوي نـــظـــمـــت هـــيـــئـــة ال

باململكة،  ال�سناعي  للرتاث  الوطنية  ال�سرتاتيجية 

 18 مــن  واملخت�سني  امل�سوؤولني  مــن  عــدد  بح�سور 

بكلمٍة  الور�سة  وافتتحت  وخا�سة.  حكومية  جهة 

جا�سر  الــدكــتــور  الـــرتاث  لهيئة  التنفيذي  للرئي�ض 

اإدارة  منهجية  على  فيها  رّكز  احلرب�ض،  �سليمان  بن 

واحلماية  والإدارة  الكت�ساف  من  بداية  امل�سروع 

ودور  ال�سناعي  الــرتاث  مواقع  تفعيل  اإىل  و�سوًل 

القطاعات املالكة يف اإعادة ال�ستخدام وحتويلها اإىل 

وتناولت  املالية.  للعوائد  مولدة  ا�ستثمارية  فر�ض 

يف  ا�ستعر�ست  حــيــث  مــتــعــددة،  حمـــاور  الــور�ــســة 

التوعية  يف  املتمثلة  الور�سة  اأهــداف  الأول  يومها 

تطوير  يف  امل�ساركة  واأهمية  ال�سناعي،  بــالــرتاث 

نبذٍة  اإىل تقدمي  له، بالإ�سافة  اخلطة ال�سرتاتيجية 

الأمثلة  ال�سناعي عامليًا، وبع�ض  الرتاث  عن مفهوم 

تناولت  ثــم  املــواقــع،  هــذه  تفعيل  مل�ساريع  العاملية 

اململكة،  يف  الــرتاث  من  النوع  بهذا  تعريفًا  الور�سة 

رحلة  يف  عربها  للبدء  املحتملة  للمواقع  وعر�سًا 

اإحياء الرتاث ال�سناعي ال�سعودي.

تطوير االستراتيجية الوطنية للتراث الصناعي 

نشهد تراجعا في اإلصابات
ونستبشر خيرا عقب هذه المرحلة

دعت إلى استقاء األخبار من المنصات الرسمية  .. الصحة: 

موؤيد ابو عنق

مكتبة الملك عبد العزيز تعزز االهتمام بالمكفوفين 
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الدمام- حمودالزهراين 
ا�ــســتــقــبــل الأمـــــر اأحـــمـــد بـــن فهد 
اأمــر  نــائــب  عبدالعزيز  بــن  �سلمان 
املــنــطــقــة الــ�ــســرقــيــة اأمـــ�ـــس الــاعــب 
ــاعــد الــــدو�ــــســــري؛ مبــنــا�ــســبــة  ــس مــ�
لعب  اأف�سل  جــائــزة  على  ح�سوله 
الإلكرتونية  الريا�سات  يف  بالعامل 

للمرة الثانية.

الــتــمــيــز  هــــذا  اأن  �ــســمــوه،  واأكـــــد 
الألــعــاب  يف  اململكة  با�سم  ي�سجل 
اللكرتونية التي ت�سهد تطورًا كبرًا 
مبا  مــ�ــســيــدًا  ــعــامل،  ال م�ستوى  عــلــى 

حققه الدو�سري لرفع ا�سم اململكة.
وقدم الدو�سري �سكره لنائب اأمر 
املنطقة  لأبــنــاء  دعمه  على  ال�سرقية 

للتميز والإبداع.

نائب أمير الشرقية يستقبل  بطل العالم بالرياضات اإللكترونية

 جمعيات األندية العمومية مغيّبة
عبداهلل املحمد

والإداريــة  الحرتافية  البيئة  تطوير  جاهدًة  الريا�سة  وزارة  حتاول 
لاأندية من خال لوائح وتنظيمات؛ الهدف منها رفع م�ستوى الرقابة 
حجر  لكن  اأغلبها.  اأ�ساب  الــذي  والتعثرّ  الديون  من  الأندية  وحماية 
ومن  الأندية،  داخل  من  و�سعه  يبداأ  اأن  يفرت�س  تطوير  لأي  الزاوية 
لاأندية �سيجد  الأ�سا�سي  النظام  الذاتية. ومن يقراأ  للرقابة  اآلية  خال 
ل الوزارة وحدها هذا  اأن مبداأ الرقابة الذاتية غائب متاما فيها، وتتحمرّ
احلمل الثقيل ومايرتتب عليه من اأعباء. فمن �ساغ تلك اللوائح اأعطى 
اجلمعيات العمومية حق الت�سويت واختيار جمال�س الإدارات، وكبرّل 
ن الع�سو  يديها عندما يتعلق الأمر باملحا�سبة، وحق �سحب الثقة، ثم مكرّ
د بعدد اأ�سوات بقدر الدعم الذي يقدمه، وبذلك حيرّدت  الواحد من التفررّ
القرار.  يف  امل�ساركة  فر�س  من  الأندية  تلك  وحمبي  جماهر  الائحة 
ع  بامل�سررّ الأجــدى  وكان  الريا�سة،  وحمبي  للجماهر  ُو�سعت  الأندية 
جناحها  على  الأحــر�ــس  لأنــهــم  قــراراتــهــا؛  يف  امل�ساركة  مــن  متكينهم 
بطبيعة احلال. لن يجروؤ اأي رئي�س اأو اإداري على اأخذ قرار مزاجي اأو 
متهور اإذا علم بوجود جمعية عمومية ت�ستطيع حما�سبته و�سحب الثقة 

منه متى ما ترتب على هذا القرار �سرر على النادي.
م اأي رئي�س لأحد اأنديتنا   وهنا لبد من طرح الت�ساوؤل التايل: متى قدرّ
قبل  زمني  جــدول  وفــق  وا�سحة  لأهـــداف  وخطة  برناجمًا  املحرتفة 

حه؟ بحثت كثرًا ومل اأجد اإجابًة قبل كتابة هذا املقال. تر�سرّ
ــدويل وحمكمة  ــاأُن حتت وطــاأة الــديــون، واأروقـــة الحتــاد ال الأنــديــة ت
"كا�س" تعج بق�ساياها، وحجم ال�سرف والديون يف ازدياد، والنتائج 
وخمرجات املنتخبات اأقل بكثر من حجم ما ي�سرف ويبذل عليها؛ لذا 
لنظام  حاجتها  من  الإداريــة  للكفاءة  نظام  اإىل  اأحــوج  الأندية  اأن  اأرى 
اإىل معاير  الكفاءة املالية املعمول به حاليًا. فالكفاءة الإدارية حتتاج 

ع الريا�سي. �سارمٍة ووا�سحة ورقابة ذاتية حتت مظلرّة امل�سررّ
لتعود  ال�ساحيات  ومنحها  العمومية  اجلمعيات  تفعيل  من  لبد  لذا 
املنظومة الريا�سية للطريق ال�سحيح وتواكب روؤية وطموح امل�سوؤول!

تغريدة:
الذي ل راأي له، راأ�سه كمقب�س الباب، ي�ستطيع اأن يديره كل من ي�ساء.

@ABAADI2015
Abdullah h. Mohmammad

األخضر يواصل  تحضيراته لمواجهة عمان

بعد النزيف المستمر واالقتراب من الخطر

رينارد يستدعي عسيري بدل غريب المصاب

جماهير فارس الدهناء تبكي حال فريقها 
الدمام-حمود الزهراين

تــعــيــ�ــس اجلـــمـــاهـــر التـــفـــاقـــيـــة على 
قلوبها  على  اأيــديــهــا  وت�سع  اأع�سابها 
مــتــخــوفــًا مــن املــ�ــســر املــجــهــول لفريق 
فار�س الدهناء يف ظل امل�ستويات الغريبة 
الفريق  يقدمها  التي  املوؤ�سفة  والنتائج 
مل  التي  املو�سم،  هــذا  القدم  لكرة  الأول 
حيث  التناف�سي؛  احل�سور  يف  له  ت�سفع 
مل يحقق الفرق �سوى 19 نقطة من اأ�سل 
18 جولة، وهذا اأمر حميب ومزعج لآمال 
احل�سرة  تنتابها  التي  التفاق  جماهر 
والتفريط  احلايل  الو�سع  من  واملعاناة 
التي  الــ�ــســهــلــة واخلــ�ــســائــر  الــنــقــاط  يف 

يتعر�س لها الفريق من الفرق الأقل منه؛ 
�سواء يف امل�ستوى اأو الإمكانات، خا�سة 
الأخــرة،  اأبها  مباراة  فبعد  اأر�سه.  على 
الــتــي خــ�ــســرهــا الــفــريــق التــفــاقــي 1-2 
ا�ستياءها  اجلماهر  اأبــدت  الــدمــام،  يف 
وحملتهم  واجلـــهـــازيـــن،  الــاعــبــني  مـــن 
اإدارة  مــطــالــبــني  كــامــلــة،  ــة  ــي ــوؤول ــس ــ� امل
املنا�سبة  احللول  واإيجاد  بالعمل  النادي 
ــريــق اإىل  ــف والــعــاجــلــة؛ حــتــى يــعــود ال
و�سعه، خا�سة اأن التناف�س يف اجلولت 
القادمة �سيزداد قوة و�سرا�سة، �سواء يف 
اأو يف منطقة الو�سط وكذلك يف  املقدمة 
ا�ستمرت  املوؤخرة والهبوط، واإذا  مراكز 

التفاق  م�سر  �سيكون  ال�سلبية  النتائج 
عدة  التفاق  جماهر  ووجهت  جمهول. 
فكرمت  هل  وامل�سوؤولني..  لاعبني  اأ�سئلة 
يف معاناة امل�سن الذي يح�سر ليوؤازركم 
ماعب  جميع  يف  ويتابعكم  وي�ساندكم 
اململكة.. هل فكرمت يف الطفل الذي ينتقل 
من مدرج اإىل مدرج، اأو يف ال�ساب الذي 
املــدرج  اإىل  مبا�سرة  عمله  مقر  من  ياأتي 
التفاقي؟ واأهابت اجلماهر من لعبيها 
والعرب من لعبي  الــدرو�ــس  يــاأخــذوا  اأن 
الغايل  يبذلون  الــذيــن  الأخـــرى  الأنــديــة 
اأجــل  مــن  امللعب  اأر�ـــس  على  والنفي�س 

اأنديتهم. 

جدة- هاين الب�شر
منتخبنا  مـــدرب  ا�ستدعى 
الفرن�سي  الأول،  الــوطــنــي 
الأهلي  لعــب  رينارد  اإيــريف 
اإىل  هيثم ع�سري لان�سمام 
مع�سكر الأخ�سر املقام حاليا 
يف جـــــدة، بــــدل مـــن زمــيــلــه 
عــبــدالــرحــمــن غـــريـــب، بــنــاء 
للجهاز  الطبي  التقرير  على 
ك�سف  الذي  للمنتخب  الطبي 
عن تعر�س غريب لإ�سابة يف 

ع�سات الفخذ.
ويوا�سل منتخبنا الوطني 
�سقيقه  ملواجهة  حت�سراته 
اخلمي�س  يوم  عمان  منتخب 
ــل �ــســمــن الــتــ�ــســفــيــات  ــب ــق امل
املوؤهلة  النهائية  الآ�سيوية 
لكاأ�س العامل 2022 يف قطر؛ 

بر�سيد  الثانية  املجموعة  ترتيب  اخل�سر(  )ال�سقور  يت�سدر  حيث 
�سيواجه  الــذي  اليابان،  منتخب  عن  نقاط   4 وبــفــارق  نقطة،   16
ال�سني اخلمي�س املقبل، قبل اأن ي�ست�سيف الأخ�سر يوم الثاثاء 1 

فرباير املقبل.

في الجولة 21 من دوري" يلو".. 

الخليج يصطدم بالجبلين.. والعروبة 
يستضيف الدرعية

حائل-  خالد احلامد
مناف�سات  )الثــنــني(  اليوم  تنطلق 
يلو"  دوري"  مـــن   21 الـــــ  اجلـــولـــة 
ثاث  باإقامة  الأوىل،  الدرجة  لأندية 
بعد  الإثـــــــارة  غــايــة  مـــواجـــهـــات يف 
احتدام املناف�سة على ال�سعود، وكذلك 

الهروب من �سبح الهبوط.
اخلليج VS اجلبلني

يلتقي  اجلــولــة،  مــبــاريــات  قمة  يف 
فــريــقــا اخلــلــيــج واجلــبــلــني، يف قمة 
مــدى  كــبــر  ب�سكل  حتـــدد  قــد  فا�سلة 

حظوظ الفريقني يف املناف�سة.
اجلــادة  للمناف�سة  اخلليج  ي�سعى 
ـــــدوري اأو  بــاحلــ�ــســول عــلــى لــقــب ال
ــعــود، يــدخــل  ــ�ــس ــات ال اإحـــــدى بــطــاق
معنويًا  منت�سيًا  املــواجــهــة  الــفــريــق 
بفوزه املا�سي على اجليل، و�سي�سعى 
لـــا�ـــســـتـــفـــادة مــــن عـــامـــلـــي الأر�ــــــس 
جــدول  يت�سدر  اخلليج  واجلــمــهــور، 
نقطة.   38 ر�ــســيــده  ويف  الــرتتــيــب، 
املركز  اجلبلني  يحتل  املــقــابــل،  ويف 
ويطمع  نقطة،   33 بر�سيد  ــرابــع  ال
بالظفر  الاعبون  خلفه  ومــن  املــدرب 
معرتك  يف  والدخول  املباراة،  بنقاط 

فــوزه  بعد  ال�سعود،  على  املناف�سة 
على العروبة يف اللقاء املا�سي.

العروبة VS الدرعية
ي�ست�سيف  بــاجلــوف،  ملعبه  على 
ي�سعى  ــة،  ــدرعــي ال نــظــره  الــعــروبــة 
مل�سل�سل  جمددًا  العودة  اإىل  العروبة 
النت�سارات، بعد تعثه اأمام اجلبلني 
العروبة يحتل  املا�سية.   يف اجلولة 
على  نقطة.   27 ولديه  العا�سر  املركز 
عن  الدرعية  يبحث  الآخـــر،  الــطــرف 

ال�ستمرار يف نغمة النت�سارات بعد 
يف  والتقدم  جدة  على  املا�سي  فــوزه 
املركز  يحتل  الفريق  الرتتيب.   �سلم 

الثالث ع�سر بـ 25 نقطة.
جدة VS النه�سة

ي�ستقبل جدة نظره النه�سة، على 
ا�ستاد مدينة امللك عبدالله الريا�سية، 
يــ�ــســعــى كــــا الـــفـــريـــقـــني تــعــويــ�ــس 
ــيــة،  ـــة املــا�ــس تــعــثهــمــا يف اجلـــول
خ�سو�سا فريق جدة الذي خ�سر من 
الدرعية. ميلك جدة 21 نقطة باملركز 
حتقيق  عــن  ويبحث  ع�سر،  ال�سابع 
اخلطر.  مــراكــز  عــن  لابتعاد  الــفــوز 
يف املقابل، يبحث النه�سة هو الآخر 
�سلم  يف  والتقدم  الفوز  حتقيق  عن 
اخلام�س  املــركــز  ويحتل  الــرتتــيــب، 

ع�سر وبحوزته 23 نقطة.

رحاب تتوج  بأول بطولة 
لبلياردو السيدات

الدمام-حمودالزهراين
وال�سنوكر  للبلياردو  ال�سعودي  الحتاد  رئي�س  توج 
يف  الوىل  املــراكــز  ا�سحاب  ال�سمري  نا�سر  الدكتور 
اململكة  يف  تنظيمها  يتم  للبلياردو  ن�سائية  بطولة  اأول 
مب�ساركة اأكث من 20 �سيدة مبدينة جدة حتت اإ�سراف 
تولت  حيث  وال�سنوكر  للبلياردو  ال�سعودي  الحتــاد 
احلــكــمــة هــنــاء الأحـــمـــدي املــعــتــمــدة مــن قــبــل الحتـــاد 
ال�سعودي للبلياردو اإدارة البطولة حتكيميا بينما تابع 
البطولة  مباريات  اخلنفري  من�سور  املنتخب  مــدرب 
يف  املنتخب  لتمثيل  العنا�سر  اأبـــرز  لخــتــيــار  وذلـــك 

م�ساركته املقبلة.
وقد توج باملراكز الوىل يف البطولة كل من:

1-  رحاب �سكري يحي   – املركز الول
2-  ندى علي الزهراين   – املركز الثاين

3-  خلود عبدالله الكيادي  – املركز الثالث
4-  مروج عادل عبدالله   – املركز الرابع.
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في ربع نهائي كأس أفريقيا..

جزر القمر بدون حراس أمام الكاميرون.. وغامبيا تصطدم بغينيا
جدة – البالد

نهائي  ربـــع  مــبــاريــات  تــتــوا�ــســل 
كاأ�س اأمم اأفريقيا اليوم؛ حيث تلعب 
منتخب  يواجه  ثم  غامبيا،  مع  غينيا 
الــبــطــولــة  م�ست�سيف  الـــكـــامـــرون 

نظره جزر القمر.
غر  "الأ�سود  منتخب  يــجــد  ومل 
املرو�سة" اأدنى �سعوبة يف ال�سعود 
للأدوار الإق�سائية بعد ت�سدر ترتيب 
املجموعة الأوىل، لي�سرب موعدا مع 
الـ 16  جزر القمر، التي تاأهلت لدور 
يف م�ساركتها الأوىل بالبطولة �سمن 

اأف�سل الثوالث.
اأقوى  الكامرون  منتخب  وميتلك 
عقب  املجموعات،  بدور  هجوم  خط 
ت�سجيله 7 اأهداف، اأحرز منها فن�سان 
اأهــداف(،   5( الن�سر  هداف  اأبوبكر، 
ليون  جنــم  اإيكامبي،  توكو  وكـــارل 

الفرن�سي هدفني.
منتخب  اأظهرها  التي  الندية  ورغم 
 )1-0( خ�سر  ـــه  اأن اإل  الــقــمــر،  جـــزر 
قبل  الأوىل،  باجلولة  الغابون  اأمــام 
لكنه  املغرب،  اأمــام   )2-0( يخ�سر  اأن 
 )2-3( املثر  بــفــوزه  اجلميع  فــاجــاأ 
على غانا باجلولة الثالثة ليطيح بهم 

مبكرا من البطولة.
من  الــقــمــر  جـــزر  منتخب  ويــعــاين 
فــقــدان  يف  تتمثل  حقيقية  م�سكلة 
حرا�سه الثلثة قبل اللقاء، يف واقعة 
تــاريــخ  يف  مـــرة  لأول  حتـــدث  رمبـــا 
ن�سختها  انــطــلــقــت  الــتــي  الــبــطــولــة، 

الأوىل عام 1957.
لحتــاد  الر�سمي  احل�ساب  واأعــلــن 
الــقــمــر مبوقع  ــقــدم يف جـــزر  ال كـــرة 
بفرو�س  فردا   12 اإ�سابة  "تويرت"، 
بينهم  الكامرون،  لقاء  قبل  كورونا 

اأمر عبده مدرب الفريق.
وك�سف الحتاد اإ�سابة جمموعة من 
اللعبني اأي�سا بالعدوى؛ من �سمنهم 
اأحمدا  علي  املتاحني  املرمى  حار�سي 
اأو�سيني، ليجد منتخب جزر  وموؤيد 
اأمام  لعرينه  حار�س  بل  نف�سه  القمر 

حار�س  اإ�سابة  ظل  يف  الكامرون، 
يف  بوانا  بن  �سليم  الأ�سا�سي  مرماه 

لقاء غانا.
اأنــه  على  البطولة  لئــحــة  وتن�س 
يتعني على اأي فريق بامل�سابقة خو�س 
املباراة اإذا كان لديه ما ل يقل عن 11 
اختباراتهم  ونتيجة  مــتــاحــا  لعــبــا 
�سلبية، و�سيعتمد منتخب جزر القمر 
على اأحد لعبي الفريق يف هذا املركز 

احل�سا�س.
و�ـــســـتـــكـــون هـــــذه هــــي املـــواجـــهـــة 
املنتخبني،  بــني  الــثــالــثــة  الــر�ــســمــيــة 
بالت�سفيات  التقيا  اأن  �سبق  بعدما 
عام  الأفريقية  الأمم  لكاأ�س  املوؤهلة 
2019، حيث تعادل )1-1( يف اللقاء 
قبل  القمر،  بجزر  جرى  الــذي  الأول 
كبرا  ـــوزا  ف ــكــامــرون  ال حتــقــق  اأن 
اللقاء الآخــر، الذي جرى  )3-0( يف 

مبلعبها يف العا�سمة ياوندي.

لــلــدور  يتطلعان  وغــامــبــيــا  غينيا 
املقبل

ل�ستمرار  وغامبيا  غينيا  تتطلع 
منتخب  حــجــز  وقــــد  مــغــامــرتــهــمــا، 
الـ 13 يف  غينيا، الذي ي�سارك للمرة 
البطولة، مقعده بدور الـ 16 للن�سخة 
احتل  بعدما  الــتــوايل،  على  الثانية 
املجموعة  بــرتتــيــب  الــثــاين  املــركــز 
للبطولة،  الأول  الـــدور  يف  الثانية 

خلف منتخب ال�سنغال.
يف  مــ�ــســواره  غينيا  منتخب  بـــداأ 
املجموعة بالفوز )1-0( على نظره 
املالوي، قبل اأن يتعادل دون اأهداف 
ثـــم تلقى  ــنــغــال،  ــ�ــس ال مـــع مــنــتــخــب 
منتخب  اأمام   )2-1( مباغتة  خ�سارة 
زميــبــابــوي يف اجلـــولـــة الأخـــــرة، 
لــيــحــ�ــســد 4 نـــقـــاط خــــلل مــ�ــســرتــه 
غياب  من  �سيعاين  لكنه  باملجموعة، 
ــابــي كــيــتــا جنـــم لــيــفــربــول،  قـــائـــده ن

بداعي الإيقاف.
غامبيا  منتخب  يطمح  املقابل،  يف 
ملــوا�ــســلــة مــفــاجــاآتــه يف الــبــطــولــة، 
يف  الأوىل  للمرة  فيها  ي�سارك  التي 
اللفت  ـــه  اأدائ بعد  خا�سة  تــاريــخــه، 
خلل م�سواره باملجموعة ال�ساد�سة، 

الذي قاده لحتلل املركز الثاين.
على   )0-1( فاز  الغامبي  املنتخب   
بالتعادل  يكتفي  اأن  قبل  موريتانيا، 
فجر  ثم  املــايل،  املنتخب  مع   )1-1(
مفاجاأة من العيار الثقيل، عقب تغلبه 
العريق،  تون�س  )1-0( على منتخب 
ليحافظ على �سجله خاليا من الهزائم 
حيث  نقاط،   7 اإىل  ر�سيده  وي�سل 
تاأخر بفارق هدف وحيد عن منتخب 

مايل املت�سدر.
�سوف  املباراة،  من  الفائز  اأن  يذكر 
يلتقي يف دور الثمانية مع الفائز من 

مباراة الكامرون وجزر القمر.

إدارة االتحاد 
ونجاح المهمة 

حامت العطرجي

املا�سيني  املو�سمني  يف  الحتــاد  نــادي  و�سل 
والفنية  املادية  الناحية  من  مراحله  اأ�سواأ  اإىل 
واأداء اللعبني والنتائج املخيبة لآمال وحمبي 
من  قريبا  الحتــاد  كان  حيث  العميد؛  وع�ساق 
ذلك  الأوىل، وكـــان  الــدرجــة  ـــدوري  ل الــهــبــوط 
ولكن  لــلحتــاديــني،  املــزعــج  الكابو�س  مبثابة 
�سحيحة  خــطــط  وفـــق  الــنــادي  اإدارة  عملت 
اخلــرة  ميلكون  وباأ�سخا�س  متقنة  واآلــيــات 
بــروح  جميًعا  والعمل  والريا�سية  الإداريــــة 
مــن حال  الحتـــاد  حــال  فتغر  الـــواح،  الفريق 
ي�سارع  كــان  اأن  بعد  واأ�ــســبــح  حـــال،  لأف�سل 
يت�سدر  املا�سية،  املــوا�ــســم  يف  الهبوط  على 
ناهيك  املــو�ــســم.  هــذا  انطلقته  منذ  الــــدوري 
اأبــرز  وميتلك  ممــيــزا  اأداء  يــقــدم  الحتـــاد  اأن 
العنا�سر الأجنبية؛ حيث دعمت الإدارة الفريق 
بعنا�سر مميزة؛ من اأهمها املهاجم عبدالرزاق 
مك�سبا  اأعترها  التي  ال�سفقة  هذه  حمدالله.. 
الــدوري.  على  عينه  العميد  واأ�سبح  للحتاد، 
من  و�سر  بكفاح  اأتــت  املميزة  الفريق  نتائج 
اأحمد  ونائبه  احلائلي  اأمنـــار  الــنــادي  رئي�س 
فهم  الــبــلــوي  حــامــد  التنفيذي  واملــديــر  كعكي 
الكبرة  ــادات  ــق ــت والن ال�سغوطات  حتملوا 
ولكنهم اأثبتوا للجميع باأنهم جنحوا يف املهمة 
وحولوا حال الحتاد من اأ�سواأ حال اإىل اأف�سل 
مبهر  جناح  اإىل  الذريع  الف�سل  وحولوا  حال، 

ومميز. 
روح  من  امللعب  داخل  الحتاد  لعبو  مايقدمه 
ع�سقهم  على  دليل  مميز  واأداء  رجــويل  ولعب 

واإخل�سهم ل�سعار الحتاد. 
ووقـــود  الــنــجــاح  ق�سة  هــم  العميد  وجــمــهــور 
الإجنـــازات ففي كل حــالت الحتــاد جمهوره 
بني  الع�سق  ق�سة  وهنا  للكيان،  م�ساند  خلفه 

اجلمهور والنادي.
alotorgy : توتري

الغدير الخالد 

نيوكاسل يعسكر في جدة ويالقي 
العميد الجمعة

االتحاد يتشبث بالصدارة..  والنصر يحتل الوصافة

جدة – هالل �سلمان
ـــن نـــــادي نــيــوكــا�ــســل يــونــايــتــد  اأعـــل
عن  الر�سمي  موقعه  عــر  الإجنــلــيــزي 
مدينة  يف  اإعــداديــا  مع�سكرا  خو�سه 
غــادر  حــيــث  ــبــوع  لأ�ــس ي�ستمر  جــــدة؛ 
يونايتد  ليدز  على  فــوزه  عقب  الفريق 

ال�سبت املا�سي.
و�ــســيــعــود فــريــق )املـــاغـــبـــايـــز( اإىل 
قبل  يناير اجلـــاري  يــوم 29  اإجنــلــرتا 
 8 يــوم  اإيفرتون  اأمــام  املقبلة  مباراته 

فراير املقبل.
�سيجري  اأنه  نيوكا�سل  نادي  واأعلن 
الحتــاد  فريق  مــع  حت�سرية  مــبــاراة 
يوم  اجلــمــاهــر  ـــام  اأم مغلقة  �ستكون 

اجلمعة 28 يناير اجلاري.
اأول  الــتــدريــبــي  املع�سكر  و�سيكون 

اململكة  اإىل  نيوكا�سل  لفريق  ـــارة  زي
العربية ال�سعودية منذ �سرائه من قبل 
يف  ال�سعودية  ال�ستثمارات  �سندوق 

اأكتوبر املا�سي.
واأكد النادي الذي يحتل املركز الـ 18 
يف ترتيب الدوري الإجنليزي املمتاز، 
ال�سعودية  يف  املعتدلة  الأجــــواء  اأن 
التدريبي،  مع�سكره  خلــو�ــس  دفعته 
خ�سو�سا اأن العديد من الأندية العاملية 
ت�ستفيد من هذه الأجواء خلل ال�ستاء 
زارت  اأن  عــديــدة  لأنــديــة  �سبق  حيث 
مدريد  ريــال  مقدمتها  يف  ال�سعودية؛ 
واأتلتيك  مدريد  واأتلتيكو  وبر�سلونة 
كاأ�س  مناف�سات  خا�ست  التي  بيلباو 
يف  اجلــاري  ال�سهر  الإ�سباين  ال�سوبر 

الريا�س.

بسلسلة انتصاراتهما المتتالية.. 

جدة- حممد نافع
تقدمه  الــنــ�ــســراوي  الفريق  وا�ــســل 
ومزاحمة الحتاد مت�سدر دوري كاأ�س 
للمحرتفني،  �سلمان  بن  حممد  الأمــر 
يف  انت�سارات  �سل�سلة  حقق  اأن  بعد 
بذلك  لعبها جامعًا  )7( مواجهات  اآخر 
و�ــســافــة  يــحــتــل  جعلته  نــقــطــة   )21(
بفارق  نقطة،   )35( بر�سيد  الرتتيب 
مع  املت�سدر  الحتـــاد  عــن  نــقــاط   )6(
مع  للمت�سدر  موؤجلة  مباراة  اأف�سلية 
نظره الهلل تقرر اأن تلعب يف 8 من 

�سهر مار�س املقبل. 
اأي�سًا،  اأخرى  انت�سارات  وب�سل�سلة 
�سدارة  على  يرتبع  الحتـــاد  يــزال  ل 
الـــــدوري مــن خـــلل )8( انــتــ�ــســارات 
وثبات  قوة  بكل  طريقه  �ساقًا  متتالية 
م�ستغل  على �سدارته،  املحافظة  نحو 
له،  مواجهتني  اآخــر  يف  ال�سباب  تعرث 

ليو�سع الفارق بينهما اإىل )7( نقاط. 
يف حني ليزال الفريق ال�سبابي يف 
و�سع فني غر م�ستقر بعد اأداء مميز 
بكل  الحتـــادي  الفريق  خلله  ناف�س 
اأن الليث نزف  اإل  قوة على ال�سدارة، 
الأخـــرة؛  مبارياته  يف  كثرة  نقاطا 
حيث تعادل يف اآخر )3( مواجهات له 
ما اأفقده )6( نقاط  كاملة، فرتك مقعده 
الن�سر  ل�سالح  ـــدوري  ال و�سافة  يف 

القادم من اخللف بكل ثبات وقوة. 
الفريق  املا�سية  الن�سخة  بطل  ــا  اأم
الـــهـــليل فـــليـــزال بــعــيــدًا متـــامـــًا عن 
عن  كبر  نقطي  وبــفــارق  م�ستوياته 
بينهما  يفرق  حيث  الحتــاد؛  املت�سدر 
)10( نقاط مع تبقي مباراة موؤجلة مع 

املت�سدر الحتاد. 
ــيــة  وتــــاأتــــي فـــــرتة الـــتـــوقـــف احلــال
ــتــعــادة الأنـــفـــا�ـــس لــكــل الأنـــديـــة،  ل�ــس
وترتيب ال�سفوف من جديد وتعزيزها 
ال�ستوية  النتقالت  فرتة  اإغــلق  قبل 

نهاية يناير اجلاري.



"واتساب" يتيح
نقل أرشيف المحادثات

البالد - وكاالت

ميزة  على  "وات�ساب"  ال��را���س��ل  تطبيق  يعمل 

منتظرة تتيح مل�ستخدميه نقل حمفوظات املحادثات 

من هاتف "اأندرويد" اإىل "اآيفون". 

وجرى الك�سف عن هذه امليزة لأول مرة يف اأحدث 

رقم  يحمل  ال��ذي  "وات�ساب"،  من  جتريبي  اإ�سدار 

)22.2.74( اخلا�ص بهواتف "اآيفون"، والإ�سدار 

التجريبي )2.21.20.11( لهواتف "اأندرويد".

نقل  تتيح  ق��د  م��ي��زة  اإىل  التحديثني  ك��ا  وي�سري 

"اآيفون"  اإىل  "اأندرويد"  من  "وات�ساب"  حمادثات 

كما   ،"Move to iOS" تطبيق  ب��ا���س��ت��خ��دام 

�سا�سة  لقطات  ب�سع  اإنفو"  "وابيتا  موقع  ���س��ارك 

تو�سح ال�سكل الذي قد تبدو عليه امليزة. و�سيطلب 

حمفوظات  نقل  عملية  بدء  قبل  الإذن  "وات�ساب" 
اإبقاء  امل�ستخدم  م��ن  �سيطلب  ذل��ك  بعد  ال��درد���س��ة، 

ال��ت��ط��ب��ي��ق م��ف��ت��وح��ا وك��ذل��ك ه��ات��ف��ه اأث���ن���اء ترحيل 

حمادثاته.

أخيرة
الثنني 21 جمادى الآخرة 1443ه� املوافق 24 يناير 2022م ال�سنة 91 العدد 1223554

albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily

بدء التسجيل في برنامج أكاديمية هدف للقيادة
الريا�ض - البالد

يف  الت�سجيل  بدء  عن  )هدف(،  الب�سرية  املوارد  تنمية  �سندوق  اأعلن 

برنامج "اأكادميية هدف للقيادة" لل�سنة امليادية اجلديدة 2022م، داعًيا 

الربنامج،  يف  وت�سجيلهم  من�سوبيها  لر�سيح  اخلا�ص  القطاع  من�ساآت 

يف  الأكادميية  برنامج  واأ�سهم   .hrdfacademy.sa الرابط  عرب 

2021م، لريتفع  100 م�ستفيد وم�ستفيدة خال العام احلايل  تخريج 

انطاق  منذ  ال��ربن��ام��ج  م��ن  وامل�ستفيدات  امل�ستفيدين  ع��دد  اإج��م��ايل 

ينتمون  وم�ستفيدًة،  م�ستفيدًا   945 اإىل  2019م  عام  يف  الأكادميية 

ل�401 من�ساأة يف خمتلف مدن وحمافظات اململكة. وت�سعى الأكادميية 

اإىل متكني من�ساآت القطاع اخلا�ص، عرب بناء الكفاءات القيادية الوطنية، 

واإك�سابهم جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال. ويت�سمن برنامج 

اأيام، مع  الأكادميية خم�ص مراحل، تبداأ بتدريب امل�ساركني ملدة خم�سة 

املتدربون  يقوم  الثانية  املرحلة  التعلم. ويف  تطبيق  م�سروعات  توزيع 

بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خال العمل على امل�ساريع، ويف 

الثالثة يتلقى امل�ساركون تدريبًا مبا�سرًا مدته خم�سة اأيام، ويف الرابعة 

ثم  قبل جلنة خمت�سة،  من  وتقييمها  امل�سروعات ومناق�ستها  تقدمي  يتم 

اإقامة ندوة القيادة وحفل التخرج. وترتكز املرحلة اخلام�سة على متابعة 

وتقييم اأثر الربنامج التدريبي على املتدربني لدى جهات عملهم.

وعي صحي وفكري 
بفعالية "شباب جدة"

عرض مسرحية 
"الثالجة" في البوليفارد

85 مليون عملية 
إلكترونية عبر "أبشر"

زيادة المسطحات الخضراء
ذت اأمانة العا�سمة املقد�سة، مبادرة  �سمن جهودها لزيادة امل�سطحات اخل�سراء، وحت�سني جودة احلياة، ومتا�سيا مع مبادرة ال�سعودية اخل�سراء، نفَّ

تطوعية لزراعة 5000 �ستلة يف عدة مواقع بحي كدي. وتهدف املبادرة لتح�سني امل�سهد احل�سري ومعاجلة الت�سوه الب�سري، عرب تكثيف زراعة 

النباتات مبختلف اأنواعها، وزراعة الزهور على امتداد الأر�سفة واحلدائق العامة، موؤكدة �سرورة الإبالغ عن عنا�سر الت�سوه الب�سري عرب حملة 

"بلدي". تطبيق  عرب  احل�سري  امل�سهد  حت�سني  يف  بالإ�سهام  واإ�سراكهم  املجتمع  اأفراد  لتمكني  الهادفة  واأر�سل"،  "�سور 

جدة - البالد

وزارة  ف��رع  نظمها  ال��ت��ي  جدة"  "�سباب  فعالية  رك���زت 

�سوؤون  وكالة  مع  بالتعاون  املكرمة،  مكة  مبنطقة  الريا�سة 

للهيئات  ال��ع��ام��ة  ب������الإدارة  ممثلة  وال�����س��ب��اب،  ال��ري��ا���س��ة 

ال�سبابية، واحت�سنها كورني�ص جدة على مدار 4 اأيام، على 

ن�سر الوعي ال�سحي والفكري.

وترفيهيًة  ريا�سيًة  واألعاًبا  اأن�سطًة  الفعالية  وت�سمنت 

ا  ومعر�سً احلكومية  للجهات  وطنية  واأرك���اًن���ا  تناف�سيًة 

م�سرحية  ا  وعرو�سً ال�سوئي،  والت�سوير  الت�سكيلي  للفن 

ري��ا���س��ي��ة، اإىل ج���ان���ب ع�����دٍد م���ن اجل��ل�����س��ات احل���واري���ة 

والتدريبية، مب�ساركة عدد من املحا�سرين واملتخ�س�سني 

يف جم����ال ال���س��ت��ث��م��ار ال��ري��ا���س��ي وت��ط��وي��ر ال����ذات 

والريا�سة وال�سباب.

مكة  مبنطقة  ال��ري��ا���س��ة  وزارة  ف��رع  م��دي��ر  وق���ال 

الريا�سة  وزارة  اإن  ع��ب��ود،  ب��ن  عبدالعزيز  املكرمة 

ن�سر  نحو  لانطاق  الفعالية  ه��ذه  خ��ال  من  تتطلع 

الوعي ال�سحي الريا�سي والفكري، مبينًا اأن ال�سراكة 

مع عدد من اجلهات احلكومية والأمنية اأوجد الأ�سا�ص 

املتني الذي ميكن البناء عليه لإعداد قيادات �سبابية ت�سهم 

الفكري وال�سحي، و�سناعة �سباب  يف ن�سر وتعزيز الأمن 

ي�سهمون يف ن�سر التوعية الفكرية وال�سحية.

جدة - خالد بن مر�ساح

»الثاجة«، يوم  الكوميدية الجتماعية  امل�سرحية  ُتعر�ص 

اإحدى  �سيتي،  ريا�ص  بوليفارد  منطقة  يف  املقبل  اخلمي�ص 

 30 حتى  العر�ص  ي�ستمر  بينما  الريا�ص،  مو�سم  مناطق 

يناير اجلاري. امل�سرحية بطولة الفنان عبدالنا�سر دروي�ص 

ومبارك املانع و�سلطان الفرج وجمموعة اأخرى من النجوم، 

وت��دور  احل�سا�ص،  يو�سف  واإخ���راج  بولند  علي  وتاأليف 

اأحداثها حول ق�سة ل�سني يدخان اإىل مغ�سلة املوتى ل�سرقة 

اأع�ساء اجلثث بق�سد التك�سب من ورائها، ولكن ما اأن يدخا 

الل�سني  حياة  تقلب  التي  املفارقات  حتدث  حتى  هناك  اإىل 

راأ�سًا على عقب.

"توير"،  على  الريا�ص  ملو�سم  الر�سمي  احل�ساب  واأك��د 

ط��رح ت��ذاك��ر ال��ع��ر���ص امل�����س��رح��ي، ق��ائ��ا: "مع ال��ف��ن��ان عبد 

اأجمل  بتعي�ص  النجوم  م��ن  وجمموعة  دروي�����ص  النا�سر 

الأوقات مب�سرحية الثاجة يف بوليفارد ريا�ص �سيتي و�سع 

�سدرك، واحجز تذكرتك".

الريا�ض - البالد

 ،2021 عام  يف  »اأب�سر«  الإلكرونية  الداخلية  وزارة  من�سة  حققت 

للمواطنني  احلياة  ج��ودة  رف��ع  يف  اأ�سهمت  التي  الإجن���ازات  من  الكثري 

جتاوزت  التي  املقدمة،  للخدمات  الو�سول  و�سهلت  وال��زوار  واملقيمني 

حكومية  جهة   80 من  اأكرث  مع  الربط  اإىل  اإ�سافة  اآمنة،  خدمة   330
وخا�سة.

مليون   85 من  اأكرث   2021 عام  خال  البوابة  من  امل�ستفيدون  ونّفذ 

من  ي�ستفيد  حيث  ا�ستعامية،  عملية   271 من  اأك��رث  واإج���راء  عملية، 

من  للمن�سة  الفني  الدعم  ومتكن  م�ستخدم،  مليون   23 من  اأكرث  املن�سة 

بت�سجيل  يتعلق  وفيما  عام.  خال  مكاملة  مليون   1.5 من  اأكرث  ا�ستقبال 

الدخول على اأب�سر اأفراد، �ُسجلت 1.5 مليار عملية، واأكرث من 50 مليون 

عملية  مليون   1.3 من  واأك��رث  اأع��م��ال،  اأب�سر  اإىل  دخ��ول  ت�سجيل  عملية 

ت�سجيل دخول اإىل اأب�سر حكومة. واأطلق القائمون على املن�سة 36 خدمة 

جديدة، مع التو�سع يف تقدمي خدمة املجيب الآيل »م�سرور« للم�ستفيدين، 

للح�سول على اإجابة لا�ستف�سارات باأ�سرع وقت، كما مت اإطاق دليل اأب�سر 

اأفراد التفاعلي للح�سول على اخلدمات ب�سهولة. ومن اأبرز اخلدمات التي 

مت تد�سينها يف 2021، كانت خدمة مزاد اللوحات الإلكروين، وخدمة 

املحفظة الرقمية، وحتتوي املحفظة اأكرث من 25 مليون هوية رقمية.

تحذير من مادة مسرطنة 
بمستحضرات التجميل

جدة - البالد

امل�ستح�سرات  يف  م�سرطنة  م��ادة  وج��ود  من  اخت�سا�سيون  ح��ذر 

التجميلية، موؤكدين خماطرها العالية، اإذ قال اأ�ستاذ تقنية املختربات 

م��ادة  اإن  ال��ف��ر���س��اين،  ال��ل��ه  ع��ب��د  ج����ازان  بجامعة  امل�����س��ارك  الطبية 

تت�سبب  قد  التجميلية  بامل�ستح�سرات  املوجودة  "ال�سايكلومثكون" 
خال  اكت�سافها  مت  امل��ادة  اأن  اإىل  ولفت  �سرطانية.  خايا  تكون  يف 

بحث بني جامعة جازان وجامعة اأخرى بريطانية، ومتت درا�سة تلك 

م�سريا  اخلايا،  على  والربوتيني  اجليني  وتاأثريها  و�سميتها  املادة 

يف مداخلة تلفزيونية اإىل اأن تلك املادة هي خليط من مادتني وتوجد 

ملم�ص  ذات  وهي  اجللد  وميت�سها  التجميل  م�ستح�سرات  اأغلب  يف 

اخلايا  حتول  اأنها  وتبني  العلمية،  املخربية  الأبحاث  وك�سفت  ناعم 

الطبيعية اإىل خايا م�سرطنة، ف�سا عن انها حتدث تك�سريا يف ال�"دي 

اإن اأي"، بالإ�سافة اإىل تاأثري جيني، وهي مادة عالية ال�سمية.

واأ�ساف الفر�ساين: "املادة موجودة يف الروج واملنويكر واملكياج 

التنا�سلي  واجل��ه��از  ال�سحة  على  خماطر  بها  اأن  درا���س��ات  وك�سفت 

وبع�ص الهرمونات، وميكن التعرف عليها بقراءة مكونات املنتج قبل 

�سراءه"، م�سرًيا اإىل حظر تلك املادة يف الدول الأوروبية.

القبض على وافد أعد 
وكرًا الستغالل عامالت

الريا�ض - وا�ض

مركز  رفعه  ما  على  بناًء  باأنه  العامة،  النيابة  يف  م�سوؤول  م�سدر  اأك��د 

التوا�سل  و�سائل  على  م��ت��داول  فيديو  مقطع  ب�ساأن  النيابي  الر�سد 

باإعداد  الباك�ستانية  اجلن�سية  من  وافد  قيام  حمتواه  يظهر  الجتماعي 

وكٍر للدعارة وال�ستغال اجلن�سي لعدد من العامات املتغيبات عن منازل 

كفائهن يف مدينة الريا�ص، فقد اأ�سدر معايل النائب العام ال�سيخ �سعود 

للنيابة  ف��ورًا  واإحالته  اجل��اين  على  بالقب�ص  اأم��رًا  املعجب،  عبدالله  بن 

العامة لتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

للمحكمة  اجل��اين  باإحالة  �ستقوم  العامة  النيابة  اأن  امل�سدر  واأو�سح 

مكافحة  نظام  يف  عليها  املن�سو�ص  العقوبات  باإيقاع  للمطالبة  املخت�سة 

مدة )خم�ص ع�سرة(  ال�سجن  اإىل  ت�سل  التي  بالأ�سخا�ص  جرائم الجتار 

�سنة، اأو بغرامة ت�سل اإىل )مليون( ريال اأو بهما معًا، مع ت�سديد العقوبة 

عليه طبقًا للمادة الرابعة من النظام ذاته.
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