
جمل�س التعاون اخلليجي يدعو كافة الأطراف اليمنية للت�شاور واحلوار

  منو قيا�شي لتمويالت التقنية املالية 
الريا�س - البالد

�شركات  عدد  �أن  �ملبارك،  فهد  �لدكتور  �ل�شعودي  �ملركزي  �لبنك  حمافظ  ك�شف 
�لتقنية �ملالية �رتفع من 10 �شركات يف عام 2018 �إىل 80 �شركة، مما �شاهم يف 
�لتمويل �جلماعي ون�شاط  200 مليار ريال من خالل  �شخ متويالت مالية بلغت 

�لدفع �لآجل. 
م�شاركة  ن�شبة  �رتفاع  �ىل  �ل�شعودية"  فنتك  "هب  مركز  �فتتاح  خالل  و�أ�شار 

�أنظمة  يف  �لعمليات  عدد  �إجمايل  من  �ملدفوعات  قطاع  يف  �ملالية  �لتقنية  �شركات 
�ملدفوعات �ىل 5 % بنهاية يناير 2022، مقارنًة بـ 2.5 % �لعام �ملا�شي. 

�لتقنية  �إن  �ملالية،  �ل�شوق  هيئة  جمل�س  رئي�س  �لقويز،  حممد  قال  جهته  من   
�ملالية تعترب فر�شا مهمة لتمويل و�ل�شتثمار و�ملدفوعات �لتي تعد وقود �مل�شاريع 
�لريادية يف كل �لقطاعات ، و�شيكون مركز "هب فنتك �ل�شعودية" �أحد �أعمدة منو 

�لتقنية �ملالية يف �ململكة. 
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 عودة ح�شورية كاملة للمدار�س 
جدة ـ البالد 

ب�شكل  �لطالب ح�شورًيا  لعودة  كافة،  �ململكة  �لتعليم مبناطق  �إد�ر�ت  ��شتعدت 
�لتعليم  �لثالث. وكانت وز�رة  �لدر��شي  �لف�شل  بد�ية  �ملقبل، مع  �لأحد  يوم  كامل 
وجهت  بتطبيق �لدليل �لإر�شادي �لوقائي �ملعتمد موؤخًر�، من هيئة �ل�شحة �لعامة 
ظل  يف  �حلــايل  للعام  �لثالث  �لدر��شي  �لف�شل  يف  �ملــد�ر�ــس  �إىل  للعودة  »وقــايــة« 
�لوقائي  �لإر�شادي  و�لدليل  �شنة،   12 من  �أقل  و�لطالبات  للطالب  جائحة كورونا 

�أعمارهم  جتـــاوزت  ممــن  للطلبة  �جلائحة  ظــل  يف  �ملــد�ر�ــس  �إىل  للعودة  �ملــحــدث 
�لف�شلني  يف  �لوز�رة  من  �ملعتمدة  �لت�شغيلية  بالنماذج  �لعمل  و�إلغاء  �شنة،   12
ح�شورًيا  �لدر��شة  ��شتئناف  �لتعليم  وز�رة  و�أكــدت  و�لثاين.  �لأول  �لدر��شيني 
�لفرتة  خالل  �ملقبل  �لأحد  �لثالث  �لدر��شي  �لف�شل  بد�ية  من  �بتد�ًء  كامل،  ب�شكل 
�ل�شباحية جلميع �لطالب و�لطالبات يف جميع �ملر�حل �لدر��شية يف �لتعليم �لعام، 

ومعاهد وبر�مج �لرتبية �خلا�شة و�لتعليم �مل�شتمر.

الإعالم املتجدد

ال�شحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�شعودية �شدرت يف 4/ اأبريل / 1932مالأربعاء 13 �شعبان 1443هـ املوافق 16 مار�س 2022م ال�شنة 91 العدد 23598 رياالن   / �صفحة   12

الريا�س - وا�س
و�فق جمل�س �لوزر�ء خالل جل�شته �لتي عقدها برئا�شة خادم �حلرمني �ل�شريفني، �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز �آل �شعود ـ حفظه �لله ـ، 
بعد ظهر �أم�س )�لثالثاء(، يف ق�شر �ليمامة مبدينة �لريا�س، على تعديل تنظيم جمل�س �شوؤون �لأ�شرة، ومن ذلك ربط �ملجل�س تنظيميًا 
مبجل�س �ل�شوؤون �لقت�شادية و�لتنمية ومتتعه بال�شتقالل �ملايل و�لإد�ري، كما و�فق على قر�ر جمل�س جامعة �لدول �لعربية �لقا�شي 
�لإن�شان. وندد �ملجل�س  �لعربي حلقوق  �مليثاق  باإن�شاء جلنة ت�شمى جلنة  �لإن�شان، متعلقة  �لعربي حلقوق  �مليثاق  بتعديل فقرة من 
و��شتنكر �لعتد�ء �جلبان �لذي ��شتهدف م�شفاة تكرير �لبرتول بالريا�س، مع تاأييٍد لالإجر�ء�ت �لتي تتخذها �ململكة حلماية مقدر�تها 
ومكت�شباتها، ومبا يحفظ �أمن �لطاقة �لعاملي. وبارك �ملجل�س �إطالق �شمو ويل �لعهد - حفظه �لله -، ��شرت�تيجية �شندوق �لتنمية 

�لوطني �لهادفة �إىل دعم �لتنمية �مل�شتد�مة للقطاعات �لقت�شادية يف �ململكة؛ مبا يحقق م�شتهدفات روؤية 2030.

جمل�س الوزراء يقر ربط »�شوؤون الأ�شرة« 
مبجل�س ال�شوؤون القت�شادية
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قدرات عالية

السجن والغرامة

 لنسور الجو السعوديين

لمخالفات األرصاد 

الريا�س - البالد
يف  �جلــويــة  نيل�س  قــاعــدة  يف  تتو��شل 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية مناور�ت مترين 
�لقو�ت  مب�شاركة   ،2022  - �لأحمر  �لعلم 
�جلوية �مللكية �ل�شعودية وعدد من �لقو�ت 
�جلوية �ل�شديقة �إ�شافًة �إىل �لقو�ت �جلوية 
�ل�شعوديون  �لطيارون  و�أظهر   ، �لأمريكية 
�إمكاناتهم �لعالية يف تاأدية مهامهم على �أكمل 
وجه �أثناء �لعمليات و�لطلعات �جلوية �لتي 

قامو� بها مع �لقو�ت �مل�شاركة.
ــركــن حمــمــد بن   و�أكــــد �ملــقــدم �لــطــيــار �ل
هذ�  يف  �لتعقيد�ت  من  بالرغم  �أنــه  جميعة 
يتم  �لتنفيذ  �أن  �إل  �لــتــمــاريــن  مــن  ــنــوع  �ل
�أعلى  على  �حلــفــاظ  مــع  لــه  خمطط  هــو  كما 
معايري �ل�شالمة لتحقيق �لأهد�ف �لتدريبية 
ــدر�ت و�ملـــهـــار�ت و�جلــاهــزيــة  ــق ولإبــــر�ز �ل
�ل�شعودية  �مللكية  �جلوية  للقو�ت  �لقتالية 
ومتثيلها خري متثيل و�لظهور 
باملظهر �مل�شرف �لذي 
مبكانتها  يليق 

�لعاملية.

جدة ـ البالد 
و�لــزر�عــة،  و�ملــيــاه  �لبيئة  وز�رة  تعتزم 
ــاد،  �لأر�ــش لنظام  �لتنفيذية  �لــالئــحــة  طــرح 
�إليها  �أ�شار  �لتي  �إي�شاح بع�س �لأمور  بهدف 
نــظــام �لأر�ـــشـــاد �لــ�ــشــادر بــاملــر�ــشــوم �مللكي 
بتاريخ 24 / 09 / 1442هـ ، لفتة �إىل �أن 
�أحكام �لالئحة  ت�شري على جميع �لأ�شخا�س، 
وخدمات �لأر�شاد، ومقدمي خدمات �لأر�شاد 
�خلــدمــات.  تلك  مــن  و�مل�شتفيدين  باململكة 
وحدد جدول �ملخالفات و�لعقوبات نحو 14 
خمالفة ترت�وح غر�ماتها بني 200 �ألف ريال 
�إىل نحو مليوين ريال و�ل�شجن 10 �شنو�ت 

وفقا لكل حالة.
�أو  عمل  �أي  ممار�شة  �ملخالفات  و�شملت   
ن�شاط يتعلق بالأر�شاد �جلوية دون �حل�شول 
و�لتي  �ملركز  من  ت�شريح  �أو  ترخي�س  على 

تبلغ عقوبتها نحو 200 �ألف ريال.

7

كييف - البالد
�لأ�شلحة  ��شتخد�مها  حال  باهطا  ثمنا  رو�شيا  بتكبيد  )�لناتو(،  �لأطل�شي  �شمال  حلف  لّوح 
�لكيميائية، موؤكد� �أنها ن�شرت �شو�ريخ جديدة وهذ� ينتهك �ملعاهد�ت �لدولية، و�أن �لهجوم 

على �أي حليف �شي�شتنفر قو�ت �حللف للرد.
وقال �لأمني �لعام حللف �شمال �لأطل�شي "�لناتو" ين�س �شتولتنبريغ، �أم�س )�لثالثاء(، 
�إن رو�شيا �شتدفع ثمنا باهظا �إذ� ��شتخدمت �أ�شلحة كيميائية، مبينا �أن �لناتو يتو��شل مع 

لن�شر �شو�ريخ  لديه  ل خطط  و�أنه  �مل�شتويات،  كافة  على  �لأوكر�نية  �ل�شيا�شية  �لقيادة 
نووية متو�شطة �ملدى يف دول �حللف، معلنا عن �أن وزر�ء �لدفاع باحللف �شيعقدون غد� 

�جتماعا لإعادة خططنا �لدفاعية. وطالب �أمني عام �لناتو رو�شيا بعدم ��شتخد�م �أ�شلحة 
كيميائية يف �أوكر�نيا، م�شري� �إىل �أن �حللفاء يوفرون معد�ت ع�شكرية متطورة ت�شاعد 

على مقاومة �لرو�س، حممال �لرئي�س بوتني م�شوؤولية �حلرب معترب� �أن باإمكان �لرئي�س 
 36 �لرو�شي �شحب قو�ته �لآن، فيما فر�شت �لعا�شمة �لأوكر�نية كييف حظر جتّول ملدة 

�شاعة �عتباًر� من م�شاء �أم�س و�شط "حلظة �شعبة وخطرية" بعد عدة �شربات رو�شية.
�أوكر�نيا  بني  �ملحادثات  من  �لر�بعة  �جلولة  �أن  كبري  �أوكـــر�ين  م�شوؤول  �أعلن  جانبه  من 

ورو�شيا ��شتوؤنفت �أم�س، م�شري� �إىل �أن مطلب كييف وقف �إطالق �لنار �شيكون من �مل�شائل �لتي 
�شتطرح على طاولة �لنقا�س. 
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                تريليون 

استثمارات مستهدفة باململكة

االحتاد األوروبييدرج احلوثي بـ »القائمة السوداء«
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الريا�س - غدير عبداهلل الطيار 
،�أن  �لفالح  خالد  �ملهند�س  �ل�شتثمار  وزيــر  �أكــد   

�ململكة  يف  لال�شتثمار  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية 
��شتغالل  من  و�لأجنبي  �ملحلي  �مل�شتثمر  �شتمكن 

�لقطاعية،  �لأن�شطة  خالل  من  �ملتاحة،  �لفر�س 
�ملر�شحة  �ل�شتثمار�ت  حجم  �أن  �إىل  م�شريً� 

�شنو�ت  �لــثــمــاين  خــالل  �أي   2030 حتى 
�ملقبلة �شتكون 12.5 تريليون ريال )3.3 

بالكامل  ومفتوحة  دولر(،  تريليون 
للم�شتثمرين �لأجانب.

 وقال مبنا�شبة منتدى �ل�شتثمار 
�ل�شعودي �ليوناين �إن �ململكة، منذ 

�لكثري  حققت   ، روؤيتها  �نطالقة 
مــن �لإجنـــــاز�ت و�لــنــجــاحــات 

�ل�شتثمارية  �لبيئة  لتح�شني 
وجــــــذب �ل�ـــشـــتـــثـــمـــار�ت. 

وب�شدور  �ل�شرت�تيجية 
لال�شتثمار ،  �لــوطــنــيــة 

�جلهود  لهذه  �شيكون 
�إطــــاٌر عـــام وقــاعــدة 

�ــــشــــلــــبــــة تــــدعــــم 
ــد  حتــقــيــق �ملــزي

من �لإجناز�ت 
�لباهرة.

»الناتو« يلوح بالرد على كيماوي رو�شيا
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الريا�ض - البالد    
تتوا�صل يف قاعدة نيل�س اجلوية يف الواليات 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة م���ن���اورات مت��ري��ن العلم 
اجلوية  ال��ق��وات  مب�صاركة   ،2022  - االأح��م��ر 
اجلوية  ال��ق��وات  من  وع��دد  ال�صعودية  امللكية 
ال�صديقة اإ�صافًة اإىل القوات اجلوية االأمريكية 
اإمكاناتهم  ال�صعوديون  ال��ط��ي��ارون  واأظ��ه��ر   ،
العالية يف تاأدية مهامهم على اأكمل وجه اأثناء 
العمليات والطلعات اجلوية التي قاموا بها مع 

القوات امل�صاركة.
جميعة  ب��ن  حممد  ال��رك��ن  الطيار  امل��ق��دم  واأك���د 
من  النوع  ه��ذا  يف  التعقيدات  من  بالرغم  اأن��ه 
اأن التنفيذ يتم كما هو خمطط له  اإال  التمارين 
مع احلفاظ على اأعلى معايري ال�صالمة لتحقيق 
االأهداف التدريبية والإبراز القدرات واملهارات 
امللكية  اجلوية  للقوات  القتالية  واجلاهزية 
والظهور  متثيل  خ��ري  ومتثيلها  ال�صعودية 

باملظهر امل�صرف الذي يليق مبكانتها العاملية.
اأن  اإىل  احل��ارث��ي  �صلطان  ال��رائ��د  اأ���ص��ار  فيما 

االختبارات  اأهم  من  يعد  االأحمر  العلم  مترين 
النواحي  من  اجلوية  قواتنا  ملقدرة  احلقيقية 
بعد  من  الرغم  على  اأنه  اإىل  م�صرًيا  االإمدادية، 
اأن  اإال  املتحدة  والواليات  اململكة  بني  امل�صافة 
على  ق��ادرة  ال�صعودية  امللكية  اجلوية  القوات 

اجلوية  واأطقمها  املقاتلة  بطائراتها  الو�صول 
والفنية وامل�صاندة ونقل جميع املعدات وقطع 
 ، للطائرات  ال��الزم��ة  ال�صيانة  وع��م��ل  الغيار 
اجلوية  للقوات  القتالية  اجلاهزية  يوؤكد  مما 

ال�صعودية.

الريا�ض - البالد
عبدالله  بن  ب��در  االأم��ري  ال�صمو  �صاحب  اأعلن 
بن فرحان، وزير الثقافة، رئي�س جمل�س اإدارة 
"املكت�صف  م��ب��ادرة  اإط���الق  ع��ن  ال���راث،  هيئة 
ال�صن  �صغار  توعية  ت�صتهدف  التي  ال�صغري" 
يف جميع مناطق اململكة باأهمية اأعمال التنقيب 
عن االآثار، ورفع م�صتوى امل�صاهمة املجتمعية 

يف حماية و�صون الراث الوطني.
وتاأتي املبادرة بتنظيم واإ�صراف هيئة الراث، 
املرحلة  ت�صتهدف  مراحل،  ثالث  على  و�صُتنفذ 
فيما  �صنة،   12 اإىل   6 عمر  من  االأطفال  االأوىل 
اإىل   13 من  االأعمار  الثانية  املرحلة  ت�صتهدف 

15 �صنة، وي�صمل نطاقهما ال�صروح التعليمية 
تتخللهما  ك��م��ا  ال��ك��رى،  ال��ت��ج��اري��ة  وامل���راك���ز 
حني  يف  االأث��ري��ة.  للمواقع  ميدانية  زي���ارات 
ا�صتمرارية م�صاركة  اإىل  الثالثة  املرحلة  تهدف 
تقوم  التي  التنقيب  اأع��م��ال  يف  ال�صن  �صغار 
عر  وذل��ك  م�صتمر،  ب�صكل  ال��راث  هيئة  عليها 
رحالت ميدانية تتم جدولتها بناء على موا�صم 

التنقيب االأثري يف خمتلف مناطق اململكة.
لالأطفال  اإر�صادية  عمل  ور���س  املبادرة  وتقدم 
االأن�صب  والطرق  باملعلومات  تزويدهم  بهدف 
اإىل جانب تنمية  االآث��ار،  التنقيب عن  لعمليات 
بكل  وتزويدهم  فيهم،  اجلماعي  العمل  روح 

جتاه  والواجبات  واحلقوق  والعلوم  املعارف 
عن  م�صابقات  امل��ب��ادرة  تت�صمن  كما  االآث����ار. 
تاريخ وجغرافية اململكة، لتعميق االأثر العلمي 

املرتبط مبجال التنقيب عن االآثار.
ت��ن��درج حتت  ال��ت��ي  االأث��ري��ة  امل��واق��ع  وت�صمل 
املواقع من خمتلف  قائمة متنوعة من  املبادرة 
مناطق اململكة، كما تقدم املبادرة مواقع اأثرية 
حماكية  اأث��ري��ة  م��واق��ع  ع��ن  ع��ب��ارة  افرا�صية 
مناطق  جميع  يف  املتوزعة  احلقيقية  للمواقع 
ب��داي��ت��ه��ا يف منطقة  ���ص��ت��ك��ون  امل��م��ل��ك��ة، ح��ي��ث 
�صدو�س التاريخية بالتزامن مع تفعيل االأ�صول 

الراثية يف منطقة الريا�س )نقو�س(.

الريا�ض - البالد
تعيني  ال�صياحية  لال�صتدامة  العاملي  املركز  اأق��ر 
ثمانية خراء دوليني يف جمال اال�صتدامة، وذلك 
اإىل  ال�صياحة  حتول  ودع��م  لقيادة  جهوده  �صمن 
اخلراء  اختيار  وج��رى  للبيئة.  �صديقة  �صناعة 
ملا  واخل��ا���س  احلكومي  القطاعني  م��ن  الثمانية 
اال�صتدامة  جم��ال  يف  خ���رات  م��ن  ب��ه  يتمتعون 
اأوروب���ا،  يف  اخل��راء  �صيعمل  حيث  ال�صياحية، 
واآ�صيا، واأمريكا �صفراء للمركز العاملي لال�صتدامة 
يف  امل�����ص��اع��دة  اإىل  امل��رك��ز  وي�صعى  ال�صياحية. 
امل��ن�����ص��اآت  م��ن  ال��ك��رب��ون��ي��ة  االن��ب��ع��اث��ات  تقلي�س 
ميثل  ال��ذي  ال�صياحة  قطاع  اإن  حيث  ال�صياحية، 

م�����ص��وؤول عما  االإج��م��ايل،  ال��ن��اجت  م��ن  نحو %10 
االح��ت��ب��ا���س  غ�����ازات  ان��ب��ع��اث��ات  م���ن   %8 ن�صبته 
االأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وك��ان  احل����راري. 
نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن  حممد 
اأعلن عن  قد  الدفاع  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
خالل  ال�صياحية  لال�صتدامة  العاملي  املركز  اإن�صاء 
اأكتوبر  يف  اخل�صراء  ال�صعودية  مبادرة  منتدى 

2021، مبدينة الريا�س.
يف  �صاركت  التي  العامل  دول  من  بدعم  ويحظى 
وال��والي��ات  امل��ت��ح��دة،  اململكة  وه���ي:  تاأ�صي�صه 
واأملانيا،  واليابان،  وفرن�صا،  االأمريكية،  املتحدة 
اإ�صافة  واإ�صبانيا،  واملغرب،  وجامايكا،  وكينيا، 

اإىل اململكة العربية ال�صعودية، وعدد من املنظمات 
الدولية. واأو�صح وزير ال�صياحة اأحمد اخلطيب، 
التنمية  م�صاألة  اهتماماتها  اململكة ت�صع �صمن  اأن 
امل�صتويني  على  ال�صياحي  القطاع  يف  امل�صتدامة 
املحلي والعاملي، م�صرًيا اإىل اأن جميع امل�صروعات 
تراعي  اململكة  اأطلقتها  التي  العمالقة  ال�صياحية 
البيئة  على  واحلفاظ  امل�صتدامة  التنمية  ق�صايا 
من  للبيئة.  ال�صديقة  ال��ب��دائ��ل  على  واالع��ت��م��اد 
وزارة  يف  امل�صت�صارين  ك��ب��رية  اأع��رب��ت  جهتها، 
الإط��الق  �صعادتها  عن  جيفارا،  جلوريا  ال�صياحة 
اململكة اأول مبادرة عاملية ملواجهة التغري املناخي 

ودعم تنمية ال�صياحة امل�صتدامة يف العامل.

محليات
االأربعاء 13 �صعبان 1443ه� املوافق 16 مار�س 2022م ال�صنة 91 العدد 223598

جدة - البالد
ا����ص���ت���ق���ب���ل م�����ص��ت�����ص��ار خ����ادم 
احلرمني ال�صريفني اأمري منطقة 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة 
الفي�صل  خ��ال��د  االأم����ري  امل��ل��ك��ي 
بجدة  منزله  يف  عبدالعزيز  بن 
ع��دًدا  )ال��ث��الث��اء(،  اأم�����س  م�صاء 
االأم����راء  ال�صمو  اأ���ص��ح��اب  م��ن 
والف�صيلة  امل��ع��ايل  واأ���ص��ح��اب 
ال��ع��ل��م��اء وامل�����ص��اي��خ واأع�����ص��اء 
ومديري  الدبلوما�صي،  ال�صلك 
وق����ادة  احل��ك��وم��ي��ة  االإدارات 
واالأمنية  الع�صكرية  القطاعات 
االأهايل،  من  وجموعا  باملنطقة 
يف  العزاء  واجب  قّدموا  الذين 
امللكي  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب��ة  وف���اة 
االأم�������رية ن�����ورة ال��ف��ي�����ص��ل بن 

عبدالعزيز -رحمها الله-.

أمير مكة يستقبل المعزّين في وفاة األميرة نورة الفيصل

الخطيب: المشروعات السعودية العمالقة صديقة للبيئة 

جدة - البالد    
خليجية  دبلوما�صية  حتركات  اليمنية  االأزم��ة  ت�صهد 
مكثفة، اإذ ي�صعى االأمني العام ملجل�س التعاون الدكتور 
نايف احلجرف لدعوة االأطراف اليمنية ملحادثات من 
اأجل دفع م�صاعي ال�صالم عر خارطة طريق وا�صحة 
املعامل واخلطوات، ودعم جهود املبعوث االأممي اإىل 

اليمن هان�س غروندبرغ، لوقف ال�صراع بني اليمنيني.
"رويرز":  لوكالة  وفقا  خليجيان،  م�صوؤوالن  وق��ال 
دعوة  اإمكانية  يدر�س  اخلليجي  التعاون  جمل�س  "اإن 
الإج��راء م�صاورات  اأخ��رى  واأط��راف مينية  احلوثيني 
هذا ال�صهر بهدف تعزيز م�صاعي ال�صالم التي تقودها 

االأمم املتحدة".

عدن- حجة - وا�ض    
لل�صعب  واالإغاثية  االن�صانية  م�صاعداتها  اململكة  توا�صل   
برامج   خالل  من  حمافظاتهم،  خمتلف  يف  ال�صقيق  اليمني 
اجلهود  ه��ذه  اإط���ار  ويف   ، �صلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  وم�صاريع 
املتوا�صلة ، قّدم املركز معدات مهنية للمتميزات يف الدورات 
والفتيات  الن�صاء  ومتكني  حماية  م�صروع  �صمن  التدريبية 
يف  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  من  املت�صررات 
اخلياطة  دورات  يف  م�صاركة  متدربة   78 وح�صلت  اليمن، 
احلديثة و�صناعة اجللديات وال�صكرتارية و�صناعة ال�صباك 

وجتهيز نقل االأ�صماك.
 واأكدت املدير العام لتنمية املراأة مبحافظة عدن ا�صتياق �صعد 
اأن امل�صروع �صي�صهم ب�صكل كبري يف متكني املراأة اقت�صادًيا، 
مديرة  نوهت  كما   . لالإغاثة  �صلمان  امللك  مركز  دعم  مثمنًة 
امل�صروع ان�صراح اجلابري  بدعم املركز ملثل هذه امل�صاريع 

االإن�صانية التي حت�صن من ظروف الن�صاء املعي�صية وتنمي 
املجتمعية  امل�صاهمة  على  حافًزا  وتخلق  املهنية  قدراتهن 

الفاعلة.
 ويف املجال ال�صحي قدمت العيادات الطبية املتنقلة التابعة 
خميم  يف  االإن�صانية  واالأع��م��ال  لالإغاثة  �صلمان  امللك  ملركز 
حجة  ملحافظة  التابعة  حر�س  مبديرية  للنازحني  وع��الن 
مار�س   8 حتى  اليمنيني  ملئات  العالجية  خدماتها  تقدمي 
واالأعمال  لالإغاثة  �صلمان  امللك  مركز  من  وبدعم  2022م.  
ال�صناعية  االأط����راف  م��رك��ز  م�صروع  وا���ص��ل   ، االإن�صانية 
ملن  امل��ت��ن��وع��ة  الطبية  خ��دم��ات��ه  ت��ق��دمي  �صيئون  مبحافظة 
وُقدمت  ال�صقيق.  اليمني  ال�صعب  اأبناء  من  اأطرافهم  فقدوا 
خالل �صهر فراير 2022م، 1.429 خدمة ، �صملت ت�صنيع 
ا،  مري�صً  143 ل���  ال�صناعية  االأط����راف  وت��اأه��ي��ل  وتركيب 

وجل�صات العالج الفيزيائي واال�صت�صارات التخ�ص�صية.

مجلس التعاون الخليجي يقود جهودا 
لتعزيز المشاورات بين األطراف اليمنية

 قدرات عالية للطيارين السعوديين بمناورات "العلم األحمر" 

وزير الثقافة يطلق مبادرة "المكتشف الصغير"

المركز المالي لالستدامة السياحية يعين خبراء دوليين

مركز الملك سلمان يقدم دورات 
ومعدات مهنية للمرأة اليمنية



رعاه   - ال�شريفني  احلرمني  خادم  اأطلع  اجلل�شة،  بداية  ويف 
فخامة  اأخ��ي��ه  م��ع  املباحثات  ف��ح��وى  على  املجل�س،   ،- ال��ل��ه 
العربية  رئي�س جمهورية م�شر  ال�شي�شي  الرئي�س عبدالفتاح 
ا�شتعرا�س  م��ن  عليه  ا�شتملت  وم��ا  للمملكة،  زي��ارت��ه  خ��ال 
وتنميتها  تطويرها  و�شبل  الرا�شخة،  التاريخية  العاقات 
وال�شعبني  البلدين  م�شالح  يحقق  مب��ا  ك��اف��ة؛  امل��ج��االت  يف 
الق�شايا  جت���اه  امل��وق��ف  وح���دة  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  ال�شقيقني، 

والتطورات االإقليمية والدولية.
امل��ح��ادث��ات التي  اإث��ر ذل��ك، جممل  ال����وزراء  وت��ن��اول جمل�س 
ال��دول  من  بعدٍد  ونظرائهم  اململكة  يف  م�شوؤولني  بني  ج��رت 
خال االأيام املا�شية، الرامية لتعزيز اأوا�شر التعاون والعمل 
اللجنة  اجتماعات  نتائج  ومنها  االأ�شعدة،  �شتى  يف  امل�شرتك 
امل�شاورات  ب�شاأن  تفاهم  مذكرة  وتوقيع  الكينية،  ال�شعودية 
ال�شعودي  اال�شتثمار  منتدى  اأع��م��ال  وك��ذل��ك  ال�شيا�شية، 
اال�شتثمارية  االإمكانات  على  ال�شوء  �شلط  ال��ذي  اليوناين 

والفر�س املتاحة يف البلدين.

حماية مكت�سبات اململكة
االإع��ام  ال��وزراء وزي��ر  الدولة ع�شو جمل�س  واأو�شح وزي��ر 
لوكالة  بيانه  يف  �شعيد  بن  �شعد  بن  ع�شام  الدكتور  بالنيابة 
االأنباء ال�شعودية عقب اجلل�شة، اأن املجل�س ا�شتعر�س جملة 
على  وت��ط��ورات��ه��ا  االأح����داث  م�شتجدات  ح��ول  التقارير  م��ن 
واملنظمات  ال��دول  عنه  ت  ع���رّ ما  م��ق��درًا  ال�شاحات،  خمتلف 
لاعتداء  وا�شتنكار  تنديد  من  والدولية،  االإقليمية  والهيئات 
بالريا�س،  ال��ب��رتول  تكرير  م�شفاة  ا�شتهدف  ال��ذي  اجلبان 
مقدراتها  حلماية  اململكة  تتخذها  التي  ل��اإج��راءات  وتاأييٍد 

ومكت�شباتها، ومبا يحفظ اأمن الطاقة العاملي.
تلك  اأن  على  التاأكيد  ال�شياق،  ال��وزراء يف هذا  د جمل�س  وج��درّ
�شد  ارتكابها  تكرر  التي  والتخريبية،  االإره��اب��ي��ة  االأع��م��ال 
املن�شاآت احليوية واالأعيان املدنية، ال ت�شتهدف اململكة وحدها، 
بل اأمن وا�شتقرار اإمدادات الطاقة ب�شكل اأو�شع، والتاأثري �شلبًا 
للوقوف  ومنظماته  العامل  دول  داعيًا  العاملي،  االقت�شاد  على 

�شدها، والت�شدي جلميع اجلهات التي تنفذها اأو تدعمها.

ردع التهديدات الإيرانية
للهجوم  اململكة وا�شتنكارها  اإدانة  ال��وزراء، عن  ع� جمل�س 
اإقليم كرد�شتان،  اأربيل يف  ال�شاروخي الذي ا�شتهدف مدينة 
جمهورية  ج��ان��ب  اإىل  وال��وق��وف  الت�شامن  على  وال��ت��اأك��ي��د 
العراق فيما تتخذه من اإجراءات حلماية اأمنها وا�شتقرارها، 

ورف�س اأ�شكال العنف والتطرف واالإرهاب كافة.
خم��رج��ات  اإىل  ت��ط��رق  ال�����وزراء،  جمل�س  اأن  معاليه  وب���ني 
التعاون  جمل�س  دول  بني  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  ل��ق��اءات 

خالها  جرى  وما  االأمريكية،  املتحدة  والواليات  اخلليجي 
من االإعان عن و�شع روؤية دفاعية م�شرتكة يف املنطقة لردع 
�شلوك  واإدان��ة  والبحرية،  وال�شاروخية  اجلوية  التهديدات 
االإرهابية  واجلماعات  للتنظيمات  ودعمها  التخريبي  اإيران 

بال�شواريخ البال�شتية والطائرات امل�شرية.

دعم التنمية امل�ستدامة
ال�شمو  اإطاق �شاحب  املجل�س،  بارك  املحلي،  ال�شاأن  ويف 
�شندوق  ا�شرتاتيجية   ،- الله  حفظه   - العهد  ويل  امللكي 

التنمية الوطني الهادفة اإىل دعم التنمية امل�شتدامة للقطاعات 
االقت�شادية يف اململكة؛ مبا يحقق م�شتهدفات ) روؤية 2030 
(، وذلك ع� حتفيز م�شاهمة القطاع اخلا�س مبا يزيد على 
ثاثة اأ�شعاف من التاأثري التنموي يف االقت�شاد، واالإ�شهام 
يف منو الناجت املحلي االإجمايل ب�شخ اأكرث من 570 مليار 
غري  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  ح�شته  وم�شاعفة  ري��ال، 
النفطي لت�شل اإىل 605 مليارات ريال، باالإ�شافة اإىل وافر 

من فر�س العمل بحلول عام 2030 .
ال��وزراء، مبا حققه معر�س  ونوه جمل�س 

من  الريا�س،  مدينة  يف  اأقيم  ال��ذي   2022 العاملي  الدفاع 
وبناء  واالب��ت��ك��ار  ال��ت��ع��اون  لدعم  ودول��ي��ة  حملية  مكا�شب 
واالأمنية،  الدفاعية  ال�شناعات  جمال  يف  نوعية  �شراكات 
 )  2030 روؤية   ( م�شتهدفات  اأحد  اإىل  بالو�شول  واالإ�شهام 
الطاحمة لتوطني اأكرث من 50 يف املئة من االإنفاق احلكومي 

على املعدات واخلدمات الع�شكرية بحلول عام 2030.
عن  ال�شادرة  التو�شيات  ا�شتعرا�شه  لدى  املجل�س،  واأك��د 
امللتقى العلمي احلادي والع�شرين الأبحاث احلج والعمرة، 
اع����ت����زاز امل��م��ل��ك��ة ِب���ِخ���دم���ة احل���رم���ني 

للعناية  كافة  االإمكانيات  وت�شخري  وقا�شديهما،  ال�شِريفني 
جم��االت  ذل��ك  يف  مب��ا  وج��ه،  اأك��م��ل  على  الرحَمن  ب�شُيوِف 

قمي ذات ال�شلة باخلدمات املقدمة لهم. ل الَررّ التحُورّ
للمجل�س  رئي�ًشا  اململكة  انتخاب  ال����وزراء،  جمل�س  وع��درّ 
امتدادًا  الكيميائية،  االأ�شلحة  حظر  منظمة  يف  التنفيذي 
لاإجنازات التي حققتها على م�شتوى العمل الت�شاركي يف 
املنظمات الدولية، ودورها احليوي وجهودها يف التعامل 

مع معطيات االأحداث الدولية يف هذا املجال.

ترقيات 
)اخلام�شة  للمرتبتني  ترقيات  على  ال��وزراء  جمل�س  واف��ق 
)�شفري(،  وظيفة  على  وتعيني  ع�شرة(،  و)الرابعة  ع�شرة( 
بن  بخيت  ب��ن  من�شور  ترقية  ال��ت��ايل:  النحو  على  وذل���ك 
عبدالله التم�شاح اإىل وظيفة )مدير عام( باملرتبة )اخلام�شة 
عبدالله  بن  زياد  الدكتور/  ترقية  الدفاع،  ب��وزارة  ع�شرة( 
باملرتبة  وزارة(  )وكيل  وظيفة  اإىل  ال�شديري  حممد  بن 
ال��داخ��ل��ي��ة، تعيني حممد بن  ب����وزارة  ع�����ش��رة(  )اخل��ام�����ش��ة 
ب���وزارة  )�شفري(  وظيفة  على  ال�يثن  حمد  ب��ن  عبدالله 
اخلارجية، ترقية عبدالعزيز بن نا�شر بن عبدالعزيز الزيد 
ع�شرة(  )الرابعة  باملرتبة  قانوين(  )م�شت�شار  وظيفة  اإىل 

باملحكمة العليا.
كما اطلع جمل�س الوزراء على عدد من املو�شوعات العامة 
اأعماله، من بينها تقارير �شنوية لهيئة  املدرجة على جدول 
للخطوط  العامة  واملوؤ�ش�شة  ال�شعودية،  ال�شادرات  تنمية 
احلديدية "امللغاة"، وهيئة تطوير منطقة حائل، وقد اتخذ 

املجل�س ما يلزم حيال تلك املو�شوعات..

الريا�س - وا�س
احلرمني  خادم  برئا�شة  عقدها  التي  جل�شته  خال  ال��وزراء  جمل�س  وافق 
�، بعد ظهر  ال�شريفني، امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود � حفظه الله 
اأم�س )الثاثاء(، يف ق�شر اليمامة مبدينة الريا�س، على تعديل تنظيم 
مبجل�س  تنظيميًا  املجل�س  رب��ط  ذل��ك  وم��ن  االأ���ش��رة،  ���ش��وؤون  جمل�س 
ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية ومتتعه باال�شتقال املايل واالإداري، 
كما وافق على قرار جمل�س جامعة الدول العربية القا�شي بتعديل 

فقرة من امليثاق العربي حلقوق االإن�شان، متعلقة باإن�شاء جلنة ت�شمى جلنة 
العربي حلقوق االإن�شان. وندد املجل�س وا�شتنكر االعتداء اجلبان  امليثاق 
الذي ا�شتهدف م�شفاة تكرير البرتول بالريا�س، مع تاأييٍد لاإجراءات التي 
الطاقة  اأم��ن  يحفظ  ومبا  ومكت�شباتها،  مقدراتها  حلماية  اململكة  تتخذها 
العاملي. وبارك املجل�س اإطاق �شمو ويل العهد - حفظه الله -، ا�شرتاتيجية 
للقطاعات  امل�شتدامة  التنمية  دعم  اإىل  الهادفة  الوطني  التنمية  �شندوق 

االقت�شادية يف اململكة؛ مبا يحقق م�شتهدفات روؤية 2030.

تعديل تنظيم مجلس شؤون األسرة 
وربطه بـ»المجلس االقتصادي«

بارك إطالق سمو ولي العهد استراتيجية صندوق التنمية الوطني.. مجلس الوزراء:

محليات
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اأجل  من  موؤ�ش�شة  اال�شرة مبنهجية وبرامج  �شوؤون  يعمل جمل�س  
تعزيز جهود احلماية والرعاية التي يقدمها املجل�س لفائدة االأ�شرة 
والطفولة، توافًقا مع اجلهود الكبرية التي تبذلها اململكة يف حماية 
الطفل من خمتلف اأنواع االإيذاء، واالإهمال، والتمييز، واال�شتغال، 
اآمنة  بيئة  توفري  اإىل  ت�شعى  التي   2030 اململكة  روؤية  مع  متا�شًيا 
وق��درات��ه،  مهاراته،  تنمية  من  نه  متكرّ للطفل،  واإيجابية  و�شليمة 

وحمايته نف�شًيا وبدنًيا .
االأ�شرة  �شوؤون  جمل�س  ربط  ال��وزراء  جمل�س  اأقر  اأهميته  ولتاأكيد 
تنظيميًا مبجل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية ومتتعه باال�شتقال 
املايل ما يدل على اأن القيادة �� حفظها الله � تويل عنايتها واهتمامها 
مبا يهم  االأ�شرة ال�شعودية  من نواحي ال�شحة والتعليم وغريها من 

�شوؤون احلياة، ف�شا عن االهتمام  بالطفل يف 
توفري  راأ�شها  وعلى  الرقمي  العامل  يفر�شها  التي  التحديات  ظل   
بيئة رقمية اآمنة الأبنائنا، والفر�س التي ميكن اغتنامها لاإ�شهام يف 
اأدوار  تفعيل   اإىل جانب   ، للع�شر  الطفل ومواكبته  مهارات  تطور 
والفاعلة  احليوية  واالإع���ام  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  االأ���ش��رة 
الرقمي  التطور  ظ��ل  يف  وحمايتها  الطفولة  ب��اأو���ش��اع  للنهو�س 
على  ي�شكلها  التي  املت�شارعة  وال�شغوطات  والتحديات  ال�شريع 
اأن  اإىل  واالإح�شائيات  الدرا�شات  ت�شري  حيث  واأ�شرهم،  االأطفال 

ثلثي م�شتخدمي االإنرتنت على م�شتوى العامل هم من االأطفال.
ويعمل جمل�س �شوؤون االأ�شرة يف تنفيذ امللتقيات اخلا�شة والرتكيز 
العامل  يف  ورفاهيته  و�شامته  و�شحته  الطفل  بنماء  الوعي  على 
الرقمي، والتعرف على االأ�شاليب ال�شليمة املائمة ال�شتخدام التقنية.

شؤون األسرة
كلمة

من  اأعماله،  جدول  على  املدرجة  املو�شوعات  على  ال��وزراء،  جمل�س  اطلرّع 
ما  اطلع على  درا�شتها، كما  ال�شورى يف  ا�شرتك جمل�س  بينها مو�شوعات 
انتهى اإليه كل من جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية، وجمل�س ال�شوؤون 
اخل���اء  وهيئة  ال���وزراء،  ملجل�س  العامة  واللجنة  واالأمنية،  ال�شيا�شية 

مبجل�س الوزراء يف �شاأنها. وقد انتهى جمل�س الوزراء اإىل ما يلي:
يف  الداخلية  وزارة  بني  الفني  للتعاون  تفاهم  مذكرة  على  املوافقة  اأواًل: 

اململكة العربية ال�شعودية ومنظمة االأمم املتحدة.
اأو   - واالإر�شاد  والدعوة  االإ�شامية  ال�شوؤون  وزير  معايل  تفوي�س  ثانيًا: 
�شاأن م�شروع مذكرة  االأوزبك�شتاين يف  بالتباحث مع اجلانب   - ينيبه  من 
تفاهم بني وزارة ال�شوؤون االإ�شامية والدعوة واالإر�شاد يف اململكة العربية 
جمهورية  وزراء  ملجل�س  التابعة  الدينية  ال�����ش��وؤون  وجل��ن��ة  ال�شعودية 
رفع  ثم  ومن  عليه،  والتوقيع  االإ�شامية،  ال�شوؤون  جمال  يف  اأوزبك�شتان 

الن�شخة النهائية املوقعة، ال�شتكمال االإجراءات النظامية.

ثالثًا: تفوي�س معايل وزير ال�شياحة - اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانب 
ال�شياحة  جمال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  م�شروع  �شاأن  يف  الباربادو�شي 
بني وزارة ال�شياحة يف اململكة العربية ال�شعودية ووزارة ال�شياحة والنقل 
النهائية  الن�شخة  رف��ع  ثم  وم��ن  عليه،  والتوقيع  ب��ارب��ادو���س،  يف  ال��دويل 

املوقعة، ال�شتكمال االإجراءات النظامية.
اإدارة  رئي�س جمل�س  والزراعة  البيئة واملياه  تفوي�س معايل وزير  رابعًا: 
املوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه املاحلة - اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانب 
املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�ش�شة  بني  تفاهم  مذكرة  م�شروع  �شاأن  يف  الهندي 
املاحلة يف اململكة العربية ال�شعودية واملعهد الوطني لتكنولوجيا املحيطات 
ثم  البحر، والتوقيع عليه، ومن  الهند يف جمال حتلية مياه  يف جمهورية 

رفع الن�شخة النهائية املوقعة، ال�شتكمال االإجراءات النظامية.
مع  بالتباحث   - ينيبه  م��ن  اأو   - ال�شحة  وزي��ر  معايل  تفوي�س  خام�شًا: 
يف  ال�شحة  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  م�شروع  �شاأن  يف  البحريني  اجلانب 

اململكة العربية ال�شعودية ووزارة ال�شحة يف مملكة البحرين للتعاون يف 
املجاالت ال�شحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�شخة النهائية املوقعة، 

ال�شتكمال االإجراءات النظامية.
بتعديل  القا�شي  العربية  الدول  قرار جمل�س جامعة  املوافقة على  �شاد�شًا: 
حلقوق  العربي  امليثاق  من  واالأرب��ع��ني(  )اخلام�شة  امل��ادة  من   )1( الفقرة 
امليثاق  جلنة  ت�شمى  جلنة  امليثاق  مبوجب  تن�شاأ  ب��اأن  املتعلقة  االإن�شان، 

العربي حلقوق االإن�شان.
�شابعًا: املوافقة على تعديل تنظيم جمل�س �شوؤون االأ�شرة، ال�شادر بقرار جمل�س 
ال��وزراء )443( وتاريخ 20 / 4 / 1437ه���، ومن ذلك ربط املجل�س تنظيميًا 

مبجل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية ومتتعه باال�شتقال املايل واالإداري.
واملوؤ�ش�شة  لاعتماد،  ال�شعودي  للمركز  اخلتامية  احل�شابات  اعتماد  ثامنًا: 
العامة للحبوب، وال�نامج الوطني لتنمية قطاع تقنية املعلومات، والهيئة 

العامة لاإح�شاء، و�شندوق تنمية املوارد الب�شرية، لعامني ماليني �شابقني.

 الموافقة على إنشاء لجنة الميثاق العربي لحقوق اإلنسانتنديد باالعتداء الجبان تجاه مصفاة تكرير البترول بالرياض

تعاون فني بين وزارة الداخلية ومنظمة األمم المتحدة

قرارات المجلس:

التقى رئيسة الجمهورية ورئيس الوزراء ووقع اتفاقية تعاون

 وزير الخارجية يبحث تطوير العالقات مع نيبال
كامتاندو- وا�س

ا�شتقبلت ال�شيدة بيديا ديفي بهانداري، رئي�شة جمهورية نيبال 
بن  فرحان  بن  في�شل  االأم��ري  اأم�����س،  الفيدرالية،  الدميقراطية 
الر�شمية  �شموه  زي��ارة  خ��ال  وذل��ك  اخلارجية،  وزي��ر  الله  عبد 

للجمهورية.
اخل��ارج��ي��ة حتيات  وزي���ر  �شمو  ن��ق��ل  اال���ش��ت��ق��ب��ال،  ب��داي��ة  ويف 
�شعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 
العزيز  عبد  بن  �شلمان  بن  االأمري حممد  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 
� حفظهما  الدفاع  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س  نائب  العهد  ويل 
الدميقراطية  نيبال  جمهورية  و�شعب  وحكومة  لفخامتها   ،� الله 
الفيدرالية، والتمنيات بدوام اال�شتقرار والتقدم واالزدهار، فيما 
ال�شريفني،  احلرمني  خل��ادم  وتقديرها  حتياتها  فخامتها  حملته 

و�شمو ويل العهد، وحكومة و�شعب اململكة العربية ال�شعودية.
بني  الثنائية  العاقات  ا�شتعرا�س  اال�شتقبال،  خ��ال  وج��رى     
الق�شايا  اإىل بحث عدد من  البلدين وفر�س تطويرها، باالإ�شافة 

وامل�شتجدات االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
 كما ا�شتقبل رئي�س وزراء جمهورية نيبال الدميقراطية الفيدرالية 
وزير  عبدالله  بن  فرحان  بن  في�شل  االأم��ري  ديوبا،  بهادور  �شري 

اخلارجية، وذلك خال زيارة �شموه الر�شمية للجمهورية.
بني  الثنائية  ال��ع��اق��ات  ا�شتعرا�س  اال�شتقبال،  خ��ال  وج��رى 
البلدين وفر�س تطويرها يف املجاالت كافة، باالإ�شافة اإىل بحث 
اجلانبان  وناق�س  كافة،  االأ�شعدة  على  الثنائي  التن�شيق  تطوير 

اأبرز الق�شايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
اأم�س، وزير ال�شوؤون اخلارجية   والتقى �شمو وزير اخلارجية، 
نارايان  الدكتور  الفيدرالية  الدميقراطية  نيبال  جمهورية  يف 

خادكا، وذلك مبقر وزارة خارجية نيبال يف العا�شمة كامتاندو.

وجرى خال اللقاء، ا�شتعرا�س العاقات الثنائية و�شبل تعزيزها 
وتطويرها يف املجاالت كافة، ومناق�شة توطيد التن�شيق الثنائي 
حيال  النظر  وجهات  تبادل  اإىل  اإ�شافة  املجاالت،  من  العديد  يف 

الق�شايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
عقب ذلك جرت مرا�شم توقيع اتفاقية عامة للتعاون بني البلدين، 
من  ووق��ع��ه��ا  اخل��ارج��ي��ة،  وزي���ر  ال�شعودي  اجل��ان��ب  م��ن  وقعها 

اجلانب النيبايل  وزير ال�شوؤون اخلارجية.
تكرميًا  غ��داء  ماأدبة  النيبايل،  اخلارجية  ال�شوؤون  وزي��ر  واأق��ام 

ل�شمو وزير اخلارجية والوفد املرافق له.
ح�شر اللقاءات �شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى نيبال م�شاعد 
اخلارجية  وزير  �شمو  مكتب  عام  ومدير  امل��رواين،  �شليمان  بن 

عبدالرحمن الداود.
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سياسات بيئة 
العمل »2 ــ 2«

العمل  بيئة  عنا�سر  بع�ض  ال�سابق  املقال  يف  ا�ستعر�ست 

الناجحة والإيجابية وحم�سلتها املثالية حتقيق كامل الأهداف 

املو�سوعة ، واأختتم يف هذا املقال باإيجاز العمل على اإحداث 

تطوير  طــريــق  عــن  العمل  بيئة  يف  ومفيدة  هــامــة  تغيريات 

توفري  دون  تتحقق  اأن  امل�ستحيل  من  التي  الإبداعية  الأفكار 

بيئة عمل مريحة للموظفني، واإعطائهم الوقت املنا�سب للراحة 

وتخفيف التوتر لتاأثريه ال�سلبي على م�ستويات التحفيز يف 

بيئة العمل.

 هنا تاأتي �سرورة احلاجة اإىل التنوع يف بيئة العمل لتعزيز 

حيث  عبقرية  اأفكار  انتاج  على  خمتلفة  نظر  ووجهات  اأفكار 

اأن عدم تواجد تنوع يف املوظفني وطرق تفكريهم لن يف�سح 

لأن  نظرا  العمل  بيئة  يف  الإبداعية  القدرات  لتطوير  املجال 

الختالف يف وجهات النظر يعد من الأ�سا�سيات يف بيئة العمل 

لأنها ت�سجع على تنوع الأفكار الإبداعية البتكارية ، ولتحقيق 

هي  اإبداعية  عمل  بيئة  خللق  الفعالة  الطريقة  فــاإن  الأهــداف 

فاإن  لذلك  ونتيجة  الإبداعية  والقدرات  الطاقات  اإثارة و�سحذ 

قدرة بيئة العمل على البتكار �سرورة حتمية لنجاح املوؤ�س�سة 

اأو القطاع وبقاء املوظفني يف الإطار ال�سحيح ملواكبة الأفكار 

اجلديدة.

التعبري  عند  بالأمان  املوظفون  ي�سعر  اأن  ال�سروري  ومن   

اأن ي�سعر املديرون بدورهم بالأمان عند  اأفكارهم، ول بد  عن 

تلك  كانت  اإذا  �سيما  ل  املــاألــوفــة،  غــري  اجلــيــدة  الأفــكــار  قبول 

الأمان  اأن ت�سود م�ساعر  بد  ، فال  اأفكارهم  الأفكار تختلف عن 

مرحبا  الأفكار  بكون  ال�سعور  وتوفر  العمل  بيئة  تدعم  التي 

بها حتى اإذا تعار�ست مع الفرتا�سات احلالية ، فالأمان لدى 

بحياة  للتمتع  ثانوية  نتيجة  هو  واملوظفني  املديرين  من  كل 

التمتع  الأمـــان  هــذا  ويتطلب  امل�ستويات،  كــل  على  مر�سية 

بقواعد معرفية ومهاراتية حمدثة من اأجل النجاح يف مواجهة 

التحديات وال�سطالع بامل�سئوليات ، واأن املوؤ�س�سات التي ل 

ت�ستطيع التفاعل مع الأفراد بو�سفهم ب�سرا متعددي احلاجات 

بال�سركات  مقارنة  لديها  الإبــداع  م�ستويات  و�ستقل  �ستتعرث، 

حتقيق  يف  النجاح  على  الأفـــراد  م�ساعدة  على  قــدرة  الأكــرث 

اأهدافهم ، وتلك املتعلقة بالتوازن بني العمل واحلياة ،  فتقدمي 

حلول اإبداعية للم�سكالت يتطلب تفكريا �سافيا.

تتطلب  الناجحة  العمل  بيئة  �سيا�سات  اإن  القول  خال�سة 

حتتاج  واأدمغتنا  اأدمغتنا،  داخل  يحدث  وهو  اإبداعيا  تفكريا 

اإىل �سرايني مفتوحة تنقل دماءا جديدة  ،  مثلها مثل قلوبنا  

واأوك�سجينا نقيا ، وت�ساعدنا احلياة املتوازنة التي تتيح  لنا 

هذه  �سحة  على  احلفاظ  على  الريا�سة  وممار�سة  للعب  وقتا 

فاللعب والهوايات يثريان اخليال، وهو ما يوؤدي  ال�سرايني، 

حتقيق  ثــم  ومــن  الإبــداعــي  التفكري  حتفيز  اإىل  النهاية  يف 

الأهداف وزيادة الإنتاجية وال�سعور بالر�سا والأمان.

@ sarrys 

سري شعبان

ريا�ض ـ البالد 

فعاليات  اأم�ض،  الأ�ــســرة  �سوؤون  جمل�ض  اختتم 

الأول  يــعــّد  ـــذي  ال للكل"  التقنية  "هاكاثون 
املــمــلــكــة يف تطويع  مــن نــوعــه عــلــى مــ�ــســتــوى 

هذه  تــاأتــي  حيث  الــ�ــســن،  كــبــار  خلــدمــة  التقنية 

الب�سرية  املــوارد  وزارة  مع  بال�سراكة  الفعالية 

ووزارة  التعليم  ووزارة  الجتماعية  والتنمية 

الت�سالت وتقنية املعلومات واملوؤ�س�سة العامة 

م�سامني  مــع  متا�سيًا  الجتماعية،  للتاأمينات 

تعزيز  اإىل  تــهــدف  الــتــي   2030 اململكة  روؤيــــة 

الأمني  واأكــدت  اجلماعي.  البتكار  ثقافة  ودعــم 

اأهمية  التويجري  هال  الدكتورة  للمجل�ض  العام 

لذا  املجتمع،  يف  ال�سن  كبار  اإدمــاج  يف  التقنية 

حماولة  على  الهاكاثون  هذا  خالل  من  حر�سنا 

ــعــة من  ــرائ تــ�ــســخــري الــتــقــنــيــات واملــــبــــادرات ال

كما  احتياجاتهم.  وتلبية  خلدمتهم  امل�ساركني 

نال  حيث  الفائزة  امل�ساريع  اإعــالن  احلفل  �سهد 

وهو  الأول  املركز  على  به"  "ابَخ�ض  م�سروع 

من  ال�ــســتــفــادة  اإىل  يــهــدف  اإلـــكـــرتوين  تطبيق 

خربة كبار ال�سن املتقاعدين عرب تقدمي خدماتهم 

وا�ست�ساراتهم للم�ستفيدين مبقابل مايل حمدد. 

وهو  "تدوم"  الثاين  م�سروع  املركز  يف  ويليه 

م�ساركة  ال�سن  لكبار  يتيح  اجتماعي  تطبيق 

واأ�سعار  ق�س�ض  من  التاريخي  الإرث  وتوثيق 

حمــددة،  جغرافية  مبــواقــع  وربــطــهــا  وق�سائد 

م�سروع    ن�سيب  مــن  الثالث  املــركــز  جــاء  فيما 

"املجل�ض" وهو تطبيق اإلكرتوين يهدف لتقدمي 
حل للم�سكالت الجتماعية لـكبار ال�سن من خالل 

التعرف على كبار ال�سن من حولهم وم�ساركتهم 

الفائزة  امل�ساريع  اخلربات والهتمامات. واآخر 

اإلكرتوين  تطبيق  وهــو  "ع�سيد"  مل�سروع  كــان 

خالل  مــن  الزهامير  ملر�سى  حــل  لتقدمي  يهدف 

موقع  متابعة  مــن  ميــكــن  ارتــــــداوؤه  يــتــم  جــهــاز 

املــريــ�ــض والــ�ــســجــل الــطــبــي وتــتــبــع الــعــالمــات 

احليوية بوا�سطة مقدم الرعاية.

ال�سن  كبار  جلنة  رئي�سة  اأو�سحت  جهتها  مــن 

اإىل  يهدف  الهاكاثون  اأن  النعيم،  باملجل�ض هدى 

حت�سني جودة حياة كبار ال�سن عن طريق اإتاحة 

مبجالت  واملهتمني  واخلــرباء  لل�سباب  الفر�سة 

ـــطـــوري احلـــلـــول،  الـــربجمـــة والــتــ�ــســمــيــم، وم

احلوكمة،  الأ�سياء،  اإنرتنت  الأعمال،  م�ّسرعات 

تخدم  ابتكارية  حلول  لتقدمي  ال�سيرباين  الأمن 

فئة كبار ال�سن وحتويلها اإىل م�ساريع على اأر�ض 

الواقع، م�سرية اإىل اأن الهاكاثون يت�سمن ثالث 

احلياة  منط  بتح�سني  يتعلق  ما  الأول  م�سارات 

الذي ميّكن كبار ال�سن من ممار�سة املهام اليومية 

ال�سحية  العادات  لتعزيز  �سهولة،  اأكرث  ب�سورة 

والأن�سطة  ال�سليمة  الغذائية  ال�سلوكيات  يف 

بتعزيز  مرتبط  امل�سارات  ثاين  اأمــا  الريا�سية، 

الوعي والتمكني التقني من اأجل بناء وا�ستدامة 

وت�سهيل  ال�سن  لكبار  التقنية  واملعرفة  الوعي 

انطلقت  قد  الفعالية  وكانت  لها".  ا�ستخدامهم 

ال�سهر املا�سي موزعة على اأربع مراحل؛ الأوىل 

يتم فيها الت�سجيل وا�ستقبال الأفكار تليها مرحلة 

اإعالن املتاأهلني للم�ساركة بالهاكاثون ثم املرحلة 

الثالثة بتد�سني واإقامة الهاكثون واأخرًيا املرحلة 

وت�سليم  الــعــرو�ــض  يــوم  �سهدت  الــتــي  الــرابــعــة 

اجلوائز لأ�سحاب املراكز الأربع الأوىل.

الريا�ض ـ البالد  

عدد  عــن  اخلليجي،  الإحــ�ــســاء  مركز  ك�سف   

بــــدول جمل�ض  ــعــطــاة  ـــا امل ــاحــات كـــورون ــق ل

التعاون، والتي جتاوزت 110 ماليني جرعة، 

باململكة  الفريو�ض  مــن  التعايف  ن�سبة  واأن 

العربية ال�سعودية بلغت 97.6%، فيما اأعلنت 

وزارة ال�سحة اأنَّه متَّ اإعطاء نحو 62 مليون 

مـــركـــًزا بجميع   587 مــن  اأكـــرث  عــرب  جــرعــة 

املــنــاطــق. واأو�ـــســـح مــركــز الإحــ�ــســاء، عرب 

تويرت، اأنه وفًقا لإح�سائيات فريو�ض كورونا 

لــدول  الــتــعــاون  جمل�ض  دول  يف  الإجــمــالــيــة 

فاإن  الأول،  اأم�ض  يوم  العربية، حتى  اخلليج 

 )3545431( بلغ  املوؤكدة  الإ�سابات  اإجمايل 

ــعــايف بلغ  ــت اإ�ـــســـابـــة، واإجــــمــــايل حــــالت ال

الوفاة  حالت  واإجمايل  حالة،   )3463385(

الإح�ساء  مركز  واأ�سار  حالة،   )20264( بلغ 

بــدول  املــعــطــاة  الــلــقــاحــات  اإجــمــايل  اأنَّ  اإىل 

جمل�ض التعاون بلغ )110855081(. 

 او�سحت وزارة ال�سحة، اأم�ض عن ت�سجيل 

اإ�سابة جديدة بفريو�ض كورونا خالل   129

ـــــ24 �ــســاعــة املــا�ــســيــة؛ مــا يــرفــع اإجــمــايل  ال

وذكــرت  حــالــة.   749،044 اإىل  الإ�ــســابــات 

الوزارة –عرب موقع مركز القيادة والتحكم 

حالة   215 ت�سجيل  مت  ـــه  اأن  -19 لكوفيد 

اإجمايل  لت�سل  كــورونــا؛  من  جديدة  تعاٍف 

اإىل 731،219  الفريو�ض  ال�سفاء من  حالت 

حالة  ت�سجيل  مت  اأنــه  اإىل  واأ�ــســارت   ، حالة 

حالت  اإجــمــايل  لريتفع  فقط،  واحــدة  وفــاة 

وحتى  كــورونــا  جائحة  بــدء  منذ  الــوفــيــات 

الـــوزارة،  وتابعت  حالة.   9021 اإىل  الآن، 

املعطاة  كــورونــا  لقاحات  جــرعــات  عــدد  اأن 

 )62،009،770( الآن  حتى  بلغ  اململكة  يف 

587 مــركــزا بجميع  اأكـــرث مــن  جــرعــة، عــرب 

املناطق واملحافظات.

جدة ـ البالد   

لعودة  كافة،  اململكة  مبناطق  التعليم  اإدارات  ا�ستعدت 

مع  املقبل،  الأحــد  يوم  كامل  ب�سكل  ح�سورًيا  الطالب 

بداية الف�سل الدرا�سي الثالث.

فيديو  تــويــرت-  –عرب  تــبــوك  تعليم  اإدارة  ونــ�ــســرت 

قائلة:  وغــردت  الكاملة،  احل�سورية  العودة  مبنا�سبة 

جلميع  الكاملة،  احل�سورية  بالعودة  و�سهاًل  »اأهـــاًل 

الأبناء الطالب والطالبات يف جميع املراحل الدرا�سية، 

بداية من انطالقة الف�سل الدرا�سي الثالث الأحد املقبل 

الجتماع  ع�سري،  تعليم  اإدارة  اأجــرت  كما  الله«.  بــاإذن 

الثالث،  الدرا�سي  للف�سل  ال�ستعدادات  للجنة  الثاين 

والذي جرى خالله ا�ستعرا�ض املهام والطالع على كل 

ال�ستعدادات من اجلهات ذات العالقة بـتعليم ع�سري.

بتطبيق  اأم�ض  – اأول من  التعليم وجهت  كانت وزارة 

هيئة  من  مــوؤخــًرا،  املعتمد  الوقائي  الإر�ــســادي  الدليل 

ال�سحة العامة »وقاية« للعودة اإىل املدار�ض يف الف�سل 

للعام احلايل يف ظل جائحة كورونا  الثالث  الدرا�سي 

للطالب والطالبات اأقل من 12 �سنة، والدليل الإر�سادي 

الوقائي املحدث للعودة اإىل املدار�ض يف ظل اجلائحة 

للطلبة ممن جتاوزت اأعمارهم 12 �سنة، واإلغاء العمل 

بالنماذج الت�سغيلية املعتمدة من الوزارة يف الف�سلني 

التعليم  وزارة  ـــدت  واأك ــثــاين.  وال الأول  الــدرا�ــســيــني 

من  ابتداًء  كامل،  ب�سكل  ح�سورًيا  الدرا�سة  ا�ستئناف 

20 مار�س  املقبل  الأحد  الثالث  الدرا�سي  الف�سل  بداية 

الــطــالب  جلميع  ال�سباحية  الــفــرتة  خـــالل  اجلــــاري، 

التعليم  يف  الدرا�سية  املــراحــل  جميع  يف  والطالبات 

والتعليم  اخلا�سة  الرتبية  وبــرامــج  ومعاهد  الــعــام، 

امل�ستمر، وا�ستمرار ا�سرتاط اكتمال التح�سني ملن هم 

عرب  الق�سيم،  تعليم  اإدارة  وغردت  عاًما.   12 من  اأكرب 

تويرت، قائلة: »عودة طبيعية.. عدنا والعود اأحمد.. مع 

مدر�سية  بيئة  �سنعي�ض  الثالث  الدرا�سي  الف�سل  بداية 

ح�سابها  عــرب  غـــردت  تــبــوك  تعليم  اإدارة  طبيعية«.  

الــدرا�ــســي  الف�سل  انــطــالقــة  »مــع  قــائــلــة:  تــويــرت،  على 

العودة  التعليمي  للمجتمع  تبوك  تعليم  يبارك  الثالث 

يف  والطالبات  الــطــالب  لالأبناء  الكاملة  احل�سورية 

جميع املراحل الدرا�سية، وعودة ال�سطفاف ال�سباحي 

والأن�سطة ال�سفية والال �سفية«. ووجهت اإدارة تعليم 

مــديــري ومــديــرات  ال�سكر والــتــقــديــر جلــهــود  تــبــوك، 

املدار�ض؛ مبنا�سبة العودة احل�سورية الكاملة لالأبناء 

الــطــالب والــطــالــبــات؛ يـــوم الأحــــد املــقــبــل. واأ�ــســارت 

الدرا�سي  للف�سل  املــدار�ــض  جاهزية  اإىل  تبوك  تعليم 

الأجهزة  وا�ستكمال �سيانة  املقررات،  الثالث، وت�سليم 

واملعامل، وجتهيز اأدوات الوقاية ال�سخ�سية.

هاكاثون التقنية يعزز ثقافة االبتكار الجماعي

97,6 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية

إدارات التعليم تستعد
للعودة الحضورية الكاملة األحد

استمرار اشتراط اكتمال التحصين لمن هم أكبر من 12 عامًا

14 محورا في مؤتمر 
الطاقة والبيئة بأم القرى 

مكة املكرمة ـ البالد   

افتتح رئي�ض جامعة اأُمِّ الُقرى الدكتور 

مــعــدي بــن حمــمــد اآل مــذهــب  اأمــ�ــض  

الهند�سّي  ويّل  ـــدَّ ال " املــوؤمتــر  اأعــمــال 

املقام  والبيئة"؛  اقة  للطَّ ع�سر  الثَّالث 

الهند�سة  ُكليَّة  من  بتنظيم  ا  افرتا�سيًّ

اإىل  الإ�سالميَّة،وي�ستمّر  والــعــمــارة 

يوم غد اخلمي�ض ؛بهدف تفعيل دور 

ــعــاون مع  اجلــامــعــة واإ�ــســهــامــهــا بــالــتَّ

مواجهة  يف  واخلا�ض  العام  القطاع 

وحتقيق  والبيئة،  اقة  الطَّ يــات  حتــدِّ

وكذلك   ،2030 اململكة  روؤيــة  اأهــداف 

العلميَّة  الإ�ــســهــامــات  م�ستوى  رفــع 

ــحــديــات  ــة يف مــواجــهــة الــتَّ الــوطــنــيَّ

اقة والبيئة. العامليَّة للطَّ

حمـــــوًرا   14 املـــــوؤمتـــــر  ويــــتــــنــــاول 

دة  املتجدِّ اقة  )الطَّ نت:  ت�سمَّ رئي�سيا 

كيَّة،  الذَّ اقة  الطَّ �سبكات  وامل�ستدامة، 

النَّظيفة،  الكهربائية  النَّقل  تقنيات 

والغاز  يت  الزِّ تقنيات  الوقود،  بدائل 

واإنــتــاج  الــوقــود،  خــاليــا  بيعي،  الطَّ

امل�ستدامة،  راعــة  الــزِّ الــهــيــدروجــني، 

ــيــة املـــيـــاه، تــقــنــيــات  مــعــاجلــة وحتــل

وتخزينها،  الــطــاقــة  كــفــاءة  الــبــيــئــة، 

املــبــاين  املــخــلــفــات،  وتـــدويـــر  اإدارة 

 120 مناق�سة  جانب  اإىل  اخل�سراء(، 

يات  التَّحدِّ معاجلة  حول  علميَّة  ورقة 

اقة  بالطَّ املتعلقة  والعامليَّة  املحليَّة 

والبيئة.

مبحاور  مذهب  اآل  الدكتور  واأ�ــســاد 

خ�سًبا  جمــــاًل  ُتـــعـــدُّ  ــتــي  ال ـــوؤمتـــِر  امل

وامل�ساريِع  العلميَّة،  الأبحاِث  لتبادِل 

ِة  وليَّ الدَّ اخلــرباِت  ونقِل  البتكاريَّة، 

ذاِت  ِة  واخلا�سَّ ِة  العامَّ اجلهاِت  بني 

والبيئة،  ــاقــة  الــطَّ مَبـــَجـــايَلْ  الــعــالقــة 

ـــِة  ـــهـــاِت اخُلـــطَّ وتــوافــقــهــا مـــع تـــوجُّ

للخروِج  والبتكار،  للعلوِم  ِة  الوطنيَّ

وواعـــدٍة  داعــمــٍة  ٍة  علميَّ بتو�سياٍت 

ِة  والتَّطبيقيَّ ــِة  ــظــريَّ الــنَّ راِت  لــلــتــطــوُّ

قِة لالقت�ساِد املبنيِّ على املعرفة،  املحقِّ

الهند�سِة  ــِة  لــكــلــيَّ �ــســكــره  عــن  ُمــعــرًبــا 

ِة على هذه اجلهوِد  والعمارِة الإ�سالميَّ

هذا  عقِد  اأجِل  من  ُبِذَلت  التي  َرِة  املُقدَّ

ورِة  بال�سُّ ، واإخراِجِه  الدَّويلِّ املوؤمتِر 

فِة وجميع اجلهاِت املتعاونِة من  املُ�سرِّ

داخِل اجلامعِة وخارِجها.

الهند�سة  ُكليَّة  عميد  اأفــاد  جانبه،  من 

حممد  الدكتور  الإ�سالميَّة  والعمارة 

املـــوؤمتـــر،  اأهــــــداف  اأن  ــيــخ  ــ�ــسِّ ال اآل 

ـــادي  ي ـــرِّ ـــــدور ال ــنــت تــعــزيــز ال تــ�ــســمَّ

املجتمع  خدمة  يف  القرى  اأُمِّ  جلامعة 

الباحثني  وربـــط  العلمي،  والــبــحــث 

ـــعـــامل، وا�ــســتــثــمــار املــــوارد  حـــول ال

احللول  لإيــجــاد  ــة  ــيَّ ول ــدَّ وال املحليَّة 

العلميَّة مل�سكالت الطاقة والبيئة على 

ويّل. امل�ستويني املحليِّ والدَّ

ـــــد رئــيــ�ــض املـــوؤمتـــر  مـــن جــانــبــه، اأكَّ

اأهميَّة  ــزهــراين  ال عبدالله  الــدكــتــور 

املوؤمتر، ودوره يف نقا�ض العديد من 

والتَّقنيات  دة  املتجدِّ اقة  الطَّ حتديَّات 

كيَّة؛  الذَّ اقة  الطَّ و�سبكات  البرتوليَّة 

واإنـــتـــاج وا�ــســتــغــالل الــهــيــدروجــني، 

ــة تــتــوافــق مع  يـــات عــاملــيَّ وهـــي حتـــدِّ

مبادرات روؤية اململكة 2030.

إزالة ورش ومستودعات عشوائية في بريمان
جدة ـ البالد    

اأمــ�ــض، تعديات  اأمــانــة حمافظة جــدة  اأزالـــت 

على اأرا�ض حكومية مب�ساحة 76،350 مرتًا 

بنطاق برميان، وذلك �سمن جولتها  مربعًا 

امليدانية، م�ستهدفة مراقبة املخالفات البلدية 

والــتــ�ــســوه  ال�سلبية  ــظــواهــر  ال ومــكــافــحــة 

ــبــ�ــســري يف الـــطـــرق الــرئــيــ�ــســة وداخــــل  ال

الأحياء.

واأو�سحت الأمانة، اأن الفرق امليدانية نفذت 

جولت ميدانية واأ�سفرت عن ر�سد 26 ور�سة 

 4 و�سحب  "الأجواد"،  حي  يف  وم�ستودعًا 

املواقع  اأن  م�سيفة  املخالفة،  الناقالت  مــن 

املر�سودة تعمل على ممار�سة اأن�سطة بطرق 

غري نظامية ما ي�سبب اآثارًا �سحية وبيئية.

ـــــدت اأمـــانـــة جــــدة، مــوا�ــســلــة جــهــودهــا  واأك

ومعاجلة  لر�سد  كافة  الأحياء  يف  الرقابية 

ال�سكان  دور  مثمنة  ال�سلبية  ــظــواهــر  ال

من  البلدية  وتعاونهم يف حت�سني اخلدمات 

خالل الإبالغ عن املخالفات عرب تطبيق بلدي 

اأو بالت�سال مبركز البالغات 940 .



الدكتور  ال�شورى  جمل�س  ع�شو   : يقول  البداية  يف 
�شلطان اآل فارح  اإن م�شروع النظام يرتكز على اأربع 
)تعوي�س  املبلغ  وحتديد  الهدف  هي  اأ�شا�شية  نقاط 
الديات( واآلية عمل جلنة الإ�شالح  من بداية التنازل 
العقوبات  هي  الأخييرة  والنقطة  املبلغ  ا�شتالم  حتى 

املرتتبة على من يخالف هذا النظام.

 منع التجمعات 
�شلطان  الدكتور  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  وا�شتطرد 
ي�شمح  ول  التجمعات  مينع  اليينييظييام  اأن  فييييارح    اآل 
خياران  لديهم  الدية،  يف  مبا�شر  بطلب  الييدم  لأولياء 
اأو التعوي�س،  هما اللتزام يف تنفيذ حكم الق�شا�س 
والطلب  القا�شي  عند  الت�شجيل  الآلية يف  تبداأ  حيث 
اأمر  من  املكونة  اللجنة  عمل  يبداأ  وهنا  التنازل  يف 
عدم  توؤكد  النظام  مييواد  اإحييدى  اأن  اإىل  املنطقة،لفتا 
اإىل  لفتا  املبلغ  طلب  ول  جتمعات  فتح  يف  احقيتهم 
األغى املبالغة واملتاجرة من خالل حتديده  اأن النظام 
اآلية عمله طريقة عمل اللجنة املخت�شة يف عملية  يف 
ال�شلح والتنازل حتى ا�شتالم املبلغ ويف حال يوجد 
يذهب  اأن  لبد  ال�شلح  يف  ال�شعي  يريدون  اأ�شخا�س 
ذهابه  حييال  ويف  لييذلييك  وي�شجل  املنطقة  اأمييير  اإىل 

مبا�شرة اأو بطرق اأخرى �شيطبق عليهم عقوبات.

تقدير التعويض 
من جهته قال امل�شلح الأ�شري  حممد دروي�س العمري 
عن  عبارة  هو  الق�شا�س  يف  ال�شلح  نظام  م�شروع   :
رفع  ومت  اليييوزراء  جمل�س  يف  درا�شته  متييت  مقرتح 

ملجل�س الوزراء.
الرفع  ال�شورى  جمل�س  ت�شويت  بعد  الثانية  املرحلة 
فاإن  لالإقرار،  للجنة  ويحال  الوزراء  ملجل�س  باملقرتح 
اأقره ي�شدر به مر�شوم ملكي واإن كان هنالك تعديل  اأو 
مالحظات يتم اعادته لل�شورى، فاإما اأن يقر املجل�س ما 
اأر�شله جمل�س الوزراء اأو يعر�س على امللك بالراأيني 

من ال�شورى وجمل�س الوزراء وي�شدر قرارًا امللك.
وا�شاف ينظم م�شروع نظام ال�شلح يف الق�شا�س كل 
ما يتعلق باملو�شوع  كما تاأتي عملية جمع مبلغ ال�شلح 
الق�شا�س  عيين  التعوي�س  وتييقييدييير  الق�شا�س،  عيين 
وتنظيمه يف حالة اجلناية املتعمدة على النف�س وما 
عن  ال�شلح  مبلغ  دفييع  اآلية  تنظيم  عن  ف�شال  دونييهييا، 

الق�شا�س وماهي اجلهات املعنية بتنظيمها. 
 حتديد الإجراءات املرتتبة على ال�شلح  العالقات بني 
الوعي  م�شتوى  العالقة،ورفع  ذات  اجلهات  خمتلف 
لدى اأفراد املجتمع ال�شعودي فيما يتعلق بجمع مبلغ 
العفو لوجه  اأهمية  اإىل جانب   الق�شا�س  ال�شلح عن 

الله.

 التقيد باألنظمة 
وا�شتطرد العمري  اأن  امل�شروع له اأهداف كثرة ومن 
اأبرزها اأننا نعي�س يف ظل دولة وقانون وعلى جميع 
بالأنظمة  التقيد  ومقيمني  مواطنني  املجتمع  اأفيييراد 
تخل  الييتييي  الأعييييراف  اأو  بييالأهييواء  الت�شرف  وعيييدم 
اأو  فردًا  له  ما يحلو  الإن�شان يفعل  اأو جتعل  بالنظام 
جمموعة، ومنها مو�شوع التجمعات التي حتدث من 
بيوت  اأمييا  الوقوف  اأو  اخليام  ون�شب  املعتدي  اأهييل 

النا�س طلبًا يف التنازل بعو�س وبغر عو�س.
لذلك على اجلميع اللتزام بالآليات املحددة والأنظمة 
املو�شوعة وعدم الت�شرف  ب�شورة خمالفة قد يوؤدي 
حمتملة.  ا�شتباكات  اأو  جتمعات  ميين  اأكييير  ملفا�شد 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  زمن  يف  نحن  وخا�شة 
وين�شر  وي�شور  جواله  يخرج  اأن  ميكن  اإن�شان  وكل 
مقاطع التجمعات مما  قد يوؤدي لنتائج �شلبية عك�شية 

ل حتمد عقباها.
وقال: اإن من فوائد هذا امل�شروع اإن اأقر فاإنه �شيحرم 
املرتبحني من مثل هذه احلوادث فالبع�س قد ينربي 
لل�شلح وهدفه الك�شب املادي دون النظر لأجر ال�شعي 
يف ال�شلح والتنازل، وعندما تاأتي لأ�شرة قد وقع اأحد 
�شاأ�شعى  لهم  وتقول  نف�س  على  العتداء  يف  اأفرادها 
لل�شلح واإنقاذ هذا الفرد من الق�شا�س وتطلب مبالغ 
باه�شة موؤكد اأنهم �شيوافقون حتى لو مل ميلكوا املال 
الريالت.  ماليني  اإىل  املبالغ  هذه  ت�شل  وقد  وقتها، 
لذلك هذا امل�شروع �شيقطع على املنتفعني واملرتبحني 
لأغرا�شهم ال�شخ�شية الباب. وعليهم اأن ياأتوا البيوت 
املخت�شة  اجلهات  �شت�شنه  الذي  بالنظام  اأبوابها  من 

يف الدولة.

جمع التبرعات 
التوا�شل  و�شائل  يف  نييرى  كلنا  العمري  وا�ييشيياف   
جمع  اإىل  تدعو  التي  الكثرة  الييدعييوات  الجتماعي 

الييتييربعييات فيييييدخييل يف الأميييير مييبييالييغييات كييبييرة غر 
الذي  الأميير  قبلية.  مناف�شات  فيها  وتدخل  مقبولة، 
باأن  امل�شتهرتين  العابثني  بع�س  يدعو  اأو  يف�شر  قد 
يدخل يف م�شاجرات مع النا�س بل قد يقتل من ي�شاء؛ 
بالدية  �شيتكفلون  واملجتمع  اأ�شرته  اأن  يعرف  لأنييه 
و�شتجمع له مهما بلغت قيمتها مما قد ي�شجع على مثل 
النا�س  بحياة  تودي  التي  اخلطرة  املمار�شات  هذه 

وتزيد امل�شكالت يف املجتمع.
ما  كل  �شينظم  اأنييه  امل�شروع  هذا  اإيجابيات  من  لذلك 
يتعلق بالإعالنات التي تدعو جلمع الديات املطلوبة، 
احلالية،  بال�شورة  الإعييالنييات  من  �شتحدُّ  اإنها  حيث 
كما �شتمنع التجمعات وفتح ال�شيافات كما هو متبع 

اليوم عند البع�س بق�شد جمع الديات املطلوبة.
حتمل  الب�شرية  النف�س  اأن  الطبيعي  من  اأن  واأبييان 

األ  لذلك كان من احلكمة  اأي�شًا،  وتغ�شب وقد تنتقم 
يلتقي اأهل املعتدي باأهل املعتدى عليه �شواء بالقتل 
اأو ما دونه، لأن ال�شيطان �شيح�شر وينفخ ويحر�س 
وكما قال النبي �شلى الله عليه و�شلم "اإن ال�شيطان 
قد اأي�س اأن يعبده امل�شلون يف جزيرة العرب ، ولكن 
فر�شة  ال�شيطان  يجد  وليين  بينهم(  التحري�س  يف 
مكان  يف  واأهليهم  اخل�شوم  يجتمع  اأن  من  اعظم 
الأمر  وهو  والييثيياأر،  لالنتقام  الإن�شان  فيتجه  واحييد 
نعي�س حتت ظل  لأننا  الإ�شالم وجّرمه،  الذي حرمه 
اعتدي  من  لكل  ت�شمن  ملك ودولة وجهات خمت�شة 
اأحر�س  والدولة  احلق،  اهله  من  اأحد  على  اأو  عليه 
منا على منع اجلرائم والقتل. علمًا اأن النتقام لي�س 
الأمور  النفو�س ويزيد  هو احلل بل هو مما يوؤجج 
�شخ�شا  عليه  املعتدى  يكون  اأن  من  وبييدًل  تعقيدًا، 
يرف�شه  اأميير  وهييذا  العييتييداء،  بقعة  �شتزيد  واحيييدا 
من  مييواده  يف  امل�شروع  منع  لذلك  والنظام.  ال�شرع 
التوا�شل مع اأولياء الدم اإل بعد موافقة جلنة اإ�شالح 

ذات البني يف اإمارة املنطقة.
هذا  عليها  يق�شي  التي  امل�شكالت  اأهييم  من  واأ�ييشيياف 
الديات  طلب  يف  واجل�شع  الطمع  مو�شوع  امل�شروع 
يف  يبالغون  الييدم  اأولياء  بع�س  فرتى  العفو،  مقابل 
ملاليني  ت�شل  عقل،  يقبلها  ل  مببالغ  التعوي�س  طلب 
ح�شاب  على  يغتنوا  اأن  يييريييدون  وكيياأنييهييم  الييريييالت 

املقتول من ذويهم.

وسيلة للكسب 
بل  الدية  اأخييذ  من  الييدم  اأولييييياء  ال�شرع  مينع  ومل 
كبرة  مبالغة  هنالك  تكون  األ  ينبغي  لكن  �شرعها 
اأ�شبحت و�شيلة  لأنها  الباب؛  غر مقبولة يف هذا 
يف  املعتدي  اأهييل  رغبة  وا�شتغالل  املييادي  للك�شب 
طلب العفو، مما ي�شطرهم للجمع من اأبناء قبيلتهم 
التوا�شل  لييالإعييالن يف و�ييشييائييل  الأمييير  بييل و�ييشييل 

الجتماعي لطلب جمع الدية املبالغ فيها.
يف  اأ�شا�شية  ركيزة  املقرتح  ال�شلح  نظام  يعترب 
الدية، وو�شع حد  فيها يف  املبالغ  املطالبات  وقف 
اأعلى و�شقف ل يتجاوزه اأولياء الدم عند موافقتهم 
من  جمتمعنا  يف  نييراه  ومييا  والييدييية.  ال�شلح  على 
بع�س النا�س اأمر غر من�شبط �شيوقفه هذا النظام 

مب�شيئة الله تعاىل.

تقدير التعويض 
البني   ذات  ل�شالح  خر  ب�شمة  ورئي�شة  املحامية   
فاطمة الزهراء  قالت: م�شروع النظام املقرتح يركز 
على الدرا�شة التي قدمت فيما يتعلق بجمع  املبالغ 
التعوي�س  وتقدير  الق�شا�س،  عن  بال�شلح  املتعلقة 
املتعمدة  اجلناية  حالة  يف  وتنظيمه  الق�شا�س  عن 
مبلغ  دفييع  اآلييييية  وتنظيم  دونييهييا،  ومييا  النف�س  على 
بتنظيمها،  املعنية  واجلهات  الق�شا�س  عن  ال�شلح 
وحتديد الإجراءات املرتتبة على ال�شلح، والعالقات 
م�شتوى  ورفييع  العالقة،  ذات  اجلهات  خمتلف  بني 
الوعي لدى اأفراد املجتمع، فيما يتعلق باأحكام جمع 
مبلغ ال�شلح عن الق�شا�س، واأهمية العفو لوجه الله 

�شبحانه.
�شدر  ميين  كييل  على  يطبق  �شوف  املييقييرتح  والنظام 
فيما  اأو  النف�س  يف  بالق�شا�س  �شرعي  حكم  بحقه 
دونها، ووافق املجني عليه، اأو اأولياء املجني عليه 
كما  التعوي�س،  مقابل  اأو  مقابل  بييدون  العفو  على 
جلمع  والإعييالن  بالدعاية  املتعلقة  الأو�ييشيياع  ينظم 
املبالغ، حيث متنع اإحدى مواد امل�شروع اجلاين اأو 
اأولياء اجلاين الدعاية والإعالن باأي و�شيلة كانت، 
اأو فتح �شيافات اأو اجتماعات بغر�س جمع التربع 
لل�شلح، بينما ت�شمن النظام يف احد مواده باأنه ل 
باملجني  الت�شال  اجليياين  اأولياء  اأو  للجاين  يحق 
اأو تكليف من يت�شل  اأولياء املجني عليه،  اأو  عليه، 
به، اإل بعد موافقة جلنة اإ�شالح ذات البني يف اإمارة 

املنطقة.
بني  قبيلة  �شيخ  املالكي  م�شاعد  بن  ر�شيد  ال�شيخ   
عا�شم ال�شلح يف الق�شا�س من اهم اغرا�س ال�شلح 
بني الب�شر من الناحية الدينية ملا فيه من اجر عتق 
رقبة وايقاف نزف الدماء وحقنها بني الخ�شام ثم 
ت�شفية النفو�س واهم مو�شر هو قبول الطرف الول 

ال�شلح وفتح الباب امام امل�شلحني واهل اخلر. 
ويجب  متاما  نرف�شها  فيها  املبالغ  الييديييات  ولكن 
يييكييون هيينيياك نييظييام حمييدد لييهييذه الييديييات واحليييد من 
مي�شي  معني  حد  هناك  يكون  لكي  الزايدة  املبالغة 

على اجلميع كحد ادنى وحد  اأعلى.

5
متابعات
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جدة - عبد الهادي املالكي ـ مها العواوده 
اأكد خمت�شون اإن  مقرتح م�شروع نظام ال�شلح يف الق�شا�س الذي  وافق عليه جمل�س ال�شورى ، يت�شمن اآليات لتنفيذه؛ لفتني اإىل اأن امل�شروع يهدف حلماية املجتمع من ال�شلوك العدواين لالأفراد 

ومنع ال�شتغالل ، ف�شال عن  تنظيم عملية جمع مبالغ ال�شلح ، اإ�شافة اإىل تقدير التعوي�س عن الق�شا�س وتنظيمه يف حالة اجلناية املتعمدة على النف�س وما دونها ، اإىل جانب تنظيم اآلية الدفع 
واجلهات املعنية بتنظيمها ، ف�شال عن حتديد الإجراءات املرتتبة على ال�شلح والالقات بني خمتلف اجلهات ذات العالقة ، اإىل جانب رفع م�شتوى الوعي لدى افراد املجتمع فيما يتعلق باأحكام جمع  

مبلغ ال�شلح عن الق�شا�س واهمية العفو لوجه الله �شبحانه وتعاىل.

 الصلح في القصاص .. 
رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يتعلق بأحكام جمع  المبالغ 

يرتكز على أربع 
نقاط أساسية 
ويحدد المبلغ 

ركيزة أساسية  
لوقف المطالبات 

المبالغ فيها 

حماية المجتمع من 
السلوك العدواني  

ومنع االستغالل 

يوقف سماسرة الديات 

قطع  الطريق على المنتفعين والمتربحين ألغراضهم الشخصية البعض  ينبري للصلح وهدفه الكسب المادي 



الريا�ض- البالد
 ، �أم�����س  ���ص��ادف  �ل���ذي  �مل�صتهلك  حل��ق��وق  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  مبنا�صبة 
�لإج���ر�ء�ت  من  حزمة   ، �مل��دين  للطري�ن  �لعامة  �لهيئة  ��صتعر�صت 
يف  �مل�صافرين  ح��ق��وق  حفظ  �صبيل  يف  �تخذتها  �ل��ت��ي  و�مل���ب���ادر�ت 

�ملطار�ت �ل�صعودية، و�صمان تقدمي خدمات �لنقل �جلوي للم�صافرين 
وفق �أعلى �ملعايري و�أف�صل �ملمار�صات و�ملناف�صة عامليا.

من  ح��زم��ة   ، �ل��ع��امل��ي  �مل�صتهلك  ي���وم  مب��ن��ا���ص��ب��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وت��ن��اول��ت 
م��و���ص��ح��ة حقوقهم  ل��ل��م�����ص��اف��ري��ن  �مل��ق��دم��ة  �خل���دم���ات و�مل����ب����ادر�ت 

حلماية  �ُصنت  وت�صريعات  �أنظمة  عرب  �ل�صفر  رحلة  يف  وو�جباتهم 
�إ�صد�ر  ومنها  �ل�صفر،  جتربة  وحت�صني  بخدماتهم  و�لعناية  حقوقهم 
�لالئحة �لتنفيذية حلماية حقوق �مل�صافرين ، وتعد �ململكة �أول دولة 

عربية ُت�صدر لئحة معتمدة يف هذ� �ملجال.
ويف �إح�صائية لقنو�ت �ت�صال �لعناية بامل�صافرين لعام 2021م، بلغ 
جمموع تفاعل قنو�ت �لت�صال بعناية �مل�صافرين 699،600 تفاعل مع 
�لقنو�ت، وبلغت ن�صبة معاجلة �ل�صكاوى يف �لوقت �ملحدد للناقالت 

85 % وللمطار�ت 86 %.
�ل�صكاوى  �أد�ء  موؤ�صر�ت  تقرير  �لهيئة  �أطلقت  لل�صفافية  وتعزيزً� 
معلومات  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  و�مل��ط��ار�ت  �جل���وي  �لنقل  خ��دم��ات  ملقدمي 
�أد�ء مقدمي خدمات �لنقل �جلوي و�ملطار�ت يف حل  للم�صافرين عن 
كما  �ملنا�صب.  �خلدمة  مقدم  �ختيار  من  ليتمكنو�  �مل�صافرين  �صكاوى 
�أولت �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين �هتمامًا بفئة ذوي �لإعاقة وتي�صري 

�صبل جتربتهم يف �ملطار�ت و�لناقالت �جلوية.

اقتصاد
�لأربعاء 13 �صعبان 1443ه� �ملو�فق 16 مار�س 2022م �ل�صنة 91 �لعدد 623598
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الريا�ض:

 "الطيران المدني" تؤكد على الشفافية والمعايير العالمية

منتدى االستثمار السعودي اليوناني عزز التعاون..الفالح:

12.5 تريليون ريال استثمارات مستهدفة في رؤية المملكة
الريا�ض - غدير عبداهلل الطيار 

،�أن  �لفالح  خالد  �ملهند�س  �ل�صتثمار  وزير  �أكد   
�ململكة  يف  لال�صتثمار  �لوطنية  �ل�صرت�تيجية 
�صتمكن �مل�صتثمر �ملحلي و�لأجنبي من ��صتغالل 
�لقطاعية،  �لأن�صطة  خالل  من  �ملتاحة،  �لفر�س 
م�صريً� �إىل �أن حجم �ل�صتثمار�ت �ملر�صحة حتى 
2030 �أي خالل �لثماين �صنو�ت �ملقبلة �صتكون 
دولر(،  تريليون   3.3( ري��ال  تريليون   12.5

ومفتوحة بالكامل للم�صتثمرين �لأجانب.
�ل�صعودي  �ل�صتثمار  منتدى  مبنا�صبة  وق��ال   
�ليوناين �إن �ململكة، منذ �نطالقة روؤيتها ، حققت 
لتح�صني  و�ل��ن��ج��اح��ات  �لإجن�����از�ت  م��ن  �لكثري 
�ل��ب��ي��ئ��ة �ل���ص��ت��ث��م��اري��ة وج���ذب �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت. 
لال�صتثمار "،  �لوطنية  " �ل�صرت�تيجية  وب�صدور 
�صلبة  وقاعدة  ع��ام  �إط��اٌر  �جلهود  لهذه  �صيكون 

تدعم حتقيق �ملزيد من �لإجناز�ت �لباهرة.
قادة  من   100 من  �أكرث  م�صاركة  �ملنتدى  و�صهد   
�لأعمال من �لقطاعني �لعام و�خلا�س من �ليونان 
جمالت  نوق�صت  حيث  �ململكة.  من  ونظر�ئهم 
�ل�صتثمار�ت �مل�صرتكة، و�إطالق جمل�س �لأعمال 
يف  فر�صال�صر�كة  لتعزيز  �ليوناين  �ل�صعودي 

�لعالقات �لقت�صادية بني �لبلدين. 
�قت�صادها  بحكم  �ليونان  �أن  �لفالح  و�أو���ص��ح   

�لطاقة  وقطاع  �ل�صياحي  �لقطاع  يف  وتركيبته 
�لإن�صاء�ت،  وقطاع  �لبحرية  �ل�صناعات  وقطاع 

يف  عليها  تركز  �لتي  �لأه���م  �لقطاعات  م��ن  ه��ي 
منتدى �ل�صتثمار �ل�صعودي �ليوناين، �لذي بني 

�خلا�س  و�لقطاع  �حلكومي  �لقطاع  من  �لقادة 
فر�س  عن  �حلر�ك  يثمر  �أن  مرتقبًا  �لبلدين،  يف 

��صتثمارية للم�صتثمرين جللب �ملنفعة للبلدين.
 من جهته �أكد كل من وزير �لتطوير و�ل�صتثمار 
وزير  ونائب  جيورجياد�س،  �أديو�س  �ليوناين 
�خل��ارج��ي��ة  و�ل��ت��ج��ارة  لال�صتثمار  �خل��ارج��ي��ة 
�لإر�دة  �أن  فر�جنوجياني�س،  كون�صتانتينو�س 
بالعالقات  للدفع  متوفرة  �لبلدين  يف  �ل�صيا�صية 
و�صيا�صيًا،  �قت�صاديًا  نطاق  �أو�صع  �إىل  �لثنائية 
لت�صجيع  و�ل�صمانات  �ملحفز�ت  توفر  ظ��ل  يف 

وحماية �ل�صتثمار�ت �ملتبادلة.
�حتاد  رئي�س  �لعجالن  عجالن  �أك��د  ناحيته  من 
�لغرف �ل�صعودية،  �أن حجم �لفر�س �ل�صتثمارية 
و�ليونان،  �ململكة  يف  و�لقت�صادية  و�لتجارية 
جعل منتدى �ل�صتثمار �مل�صرتكة، مب�صاركة عدد 
�أمام  و�ل�صعودية  �ليونانية  �ل�صركات  من  كبري 
�ن  �إىل  م�صري�   ، قوية  ل�صر�كة  حقيقية  فر�صة 
حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين، �رتفع �إىل 7 
لزيادة  مليار�ت ريال ما يعني هناك جمال كبري 
حيوية  قطاعات  يف  خ�صو�صًا  �لتجاري  �لتبادل 

تت�صدرها �ل�صياحة و�للوجي�صتيات.

 "المركزي" ينّظم الورشة 
الربعية للمالية اإلسالمية

 بوابة إلكترونية موحدة 
للغرف التجارية

الريا�ض- البالد
�لتي  �لإ�صالمية،  للمالية  �لربعية  �لور�صة  �ل�صعودي  �ملركزي  �لبنك  نّظم 
ُعقدت -عرب تقنية �لت�صال �ملرئي- حتت عنو�ن "دور �ل�صمول �ملايل يف 
تعزيز قطاع �ملالية �لإ�صالمية بني �لنظرية و�لتطبيق"، مب�صاركة عدد من 

�خلرب�ء و�ملهتمني يف �صناعة �ملالية �لإ�صالمية.
يف  �ملتخ�ص�صة  �لربعية  �لور�س  من  �صل�صلة  �صمن  �لور�صة  هذه  وتاأتي 
مناق�صة  �إىل  �لهادفة  �ل�صعودي،  �ملركزي  �لبنك  برعاية  �لإ�صالمية  �ملالية 

عدد من �ملو��صيع ذ�ت �ل�صلة يف �صناعة �ملالية �لإ�صالمية.
وج���رى خ��الل �ل��ور���ص��ة �حل��دي��ث ع��ن �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة م��ن ِق��ب��ل �لبنك 
�ملركزي �ل�صعودي لتعزيز �ل�صمول �ملايل يف �ململكة؛ ملا له من دور فاعل 
مبا  �لقت�صادي  �لنمو  فر�س  ودعم  �ملالية،  �خلدمات  �إىل  �لو�صول  يف 
و�ملن�صاآت  �لأف��ر�د  و�صول  �إىل  �إ�صافة  �ململكة2030،  روؤي��ة  مع  يتو�فق 
�ملايل  �لنظام  يف  و�إدماجهم  �ملرخ�صة،  �ملالية  و�ملنتجات  �خلدمات  �إىل 
�لر�صمي، وتعزيز حماية �لعمالء، مبا ي�صمن عد�لة �لتعامالت و�صفافيتها 

بني �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة.

الريا�ض - البالد
�مل�صرتكني  بو�بة  �إن�صاء  �تفاقية  �ل�صعودية  �لتجارية  �لغرف  �حت��اد  وق��ع 
 ،42 �صلو�صنز  �صركة  مع  �لتجارية  للغرف  �ملوحدة  �لإلكرتونية  و�خلدمات 
ياأتي هذ� �مل�صروع �صمن مبادر�ت �لأمانة �لعامة �مل�صاعدة ل�صوؤون �لغرف 
�خلدمات  وتقدمي  �لرقمي  �لتحول  �إط��ار  يف  ب��الحت��اد  �لوطنية  و�للجان 
من  �مل�صتفيدين  وجلميع  �ململكة  مناطق  جميع  يف  للم�صرتكني  �ملي�صرة 
�لحت��اد،  مبقر  �لتفاقية  توقيع  مر��صم  وج��رت  �لتجارية.  �لغرف  خدمات 
�لأ�صتاذ  �ل�صعودية  �لغرف  �حتاد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  من  كل  وقعها  حيث 
عجالن بن عبد�لعزيز �لعجالن، ورئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة 42 �لقاب�صة 

و�لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة �صلو�صنز 42 �ملهند�س لوؤي بن �صالح لبني.
وقال رئي�س جمل�س �إد�رة �حتاد �لغرف �ل�صعودية عجالن بن عبد �لعزيز 
�ملتقدمة و�لتي  �لتقنية  �ملبادر�ت  �إن�صاء  �إن �لحتاد يعمل على  �لعجالن 
�لأعمال  �لإلكرتونية جلميع م�صرتكي قطاع  ت�صهم يف ت�صهيل �خلدمات 
�لإلكرتونية  و�خلدمات  �مل�صرتكني  بو�بة  تنفيذ  مبادرة  وباأن  باململكة، 
تبلغ  و�لتي  �ململكة  غرف  م�صرتكي  جميع  خلدمة  جاء  للغرف  �ملوحدة 
لت�صهيل  �حلكومية  �جلهات  مع  وربطها  و�ح���دة،  بو�بة  يف  غرفة   28
�لإج���ر�ء�ت  جميع  �أمتتة  �إىل  يهدف  �مل�صروع  ب��اأن  م�صيفًا  �خل��دم��ات، 
�لإد�رية وتوحيدها يف بو�بة و�حدة من �أجل حت�صني خدمات �مل�صتخدم، 
من  �ملزيد  �صت�صم  �لبو�بة  �أن  م��وؤك��د�  �حلكومية  �جلهات  مع  وربطها 
�خل�صائ�س �لتي تهم كل م�صرتك وم�صتفيد من خدمات �لغرف �لتجارية 
يف �ململكة،وبني �لعجالن �أن هذ� �مل�صروع يحقق عددً� من �أهد�ف �حتاد 
 2030 �ململكة  روؤي��ة  حتقيق  يف  �لإ�صهام  �أبرزها  من  �ل�صعودية  �لغرف 
وتنفيذ بر�جمها و�مل�صاهمة يف تطوير مناخ �ل�صتثمار ومتتني �لعالقة 

بني �ملجل�س و�لغرف �ل�صعودية وبني بع�صها �لبع�س.
و�أبان �أن هذه �ملبادرة تاأتي مت�صقة مع �لتطور �لكبري يف �لأعمال باململكة 
�لقيادة  توليه  �لذي  �لكبري  و�لهتمام   2030 �ململكة  روؤية  مع  ومتا�صيًا 
لقطاع �لأعمال، وحر�س �لدولة على ت�صهيل �خلدمات لأ�صحاب �لأعمال 
بيئة  �ململكة  بيئة  �ل�صتثمار�ت �خلارجية يف جعل  و�مل�صرتكني وجذب 

جاذبة لال�صتثمار ومركز �إقليمي يف جذب �ل�صركات �لعاملية.

                          افتتح مركز "هب فنتك السعودية"..محافظ "ساما":

مليار ريال تمويالت التقنية المالية
الريا�ض - البالد

قال حمافظ �لبنك �ملركزي �ل�صعودي �لدكتور فهد �ملبارك، �إن عدد 
�صركات �لتقنية �ملالية �رتفع من 10 �صركات يف عام 2018 �إىل 
80 �صركة، مما �صاهم يف �صخ متويالت مالية بلغت 200 مليار 

ريال من خالل �لتمويل �جلماعي ون�صاط �لدفع �لآجل.  
"هب فنتك  م��رك��ز  �ف��ت��ت��اح  ل��ه خ��الل  �مل��ب��ارك يف كلمة  و�أ���ص��اف 
�لتاأمني  قطاع  يف  �ملالية  �لتقنية  �صركات  ع��دد  �أن  �ل�صعودية"، 
بها  �ملكتتب  �لتاأمني  وثائق  عدد  بلغ  فيما  �صركات،   7 �إىل  و�صل 
بلغت  �إجمالية  بقيمة  وثيقة  مليون   10 �ل�صركات  هذه  خالل  من 

7 مليار�ت ريال.  
يف  �ملالية  �لتقنية  �صركات  م�صاركة  ن�صبة  �رت��ف��اع  �ىل  و�أ���ص��ار 
قطاع �ملدفوعات من �إجمايل عدد �لعمليات يف �أنظمة �ملدفوعات 
�لعام  ب� 2.5% يف  �لوطنية �ىل 5% بنهاية يناير 2022، مقارنًة 

�ملا�صي.  
حجم  يف  ملحوظًا  �رتفاعًا  �صهد  �ملالية  �لتقنية  قطاع  �أن  وب��نّي 
��صتثمار�ت ر�أ�س �ملال �جلريء، بقيمة تر�كمية بلغت نحو 2.02 
مما  ��صتثمارية  �صفقة   45 من  �أكرث  خالل  من  وذلك  ريال،  مليار 

يدل على زيادة �لثقة يف �لقطاع �لنا�صئ. 
�ل�صوق  هيئة  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل��ق��وي��ز،  حم��م��د  ق���ال  جهته  م��ن   
�ملالية، �إن من�صات �لتمويل �جلماعي �صاهمت يف ت�صريع عملية 
�لتمويل للم�صاريع �لريادية يف �أوقات قيا�صية، مقارنًة بالعمليات 

�لتقليدية.  
�لتقنية  مركز  �فتتاح  منا�صبة  خالل  له  كلمة  يف  �لقويز  و�أ�صاف 
�لتقنية  �أن  �ل�صعودية،  يف  �ملالية  �لتقنية  ملنظومة  ن  �ملوطِّ �ملالية 
�أنها مُتكن �لكثري  �ملالية تعترب فر�صا ريادية يف حد ذ�تها، مبينا 

من �لقطاعات �لأخرى من �لتمويل و�ل�صتثمار و�ملدفوعات �لتي 
�أن  �إىل  م�صري�   ، �لقطاعات  كل  يف  �لريادية  �مل�صاريع  وق��ود  تعد 

�ملركز �صيكون �أحد �أعمدة منو �لتقنية �ملالية يف �ململكة. 

 مبادرات شاملة لحقوق المسافرين بالمطارات السعودية

القويز: التقنية توفر فرصا ريادية للتمويل 
واالستثمار والمدفوعات

200

قطاع التقنية المالية
7 شركات متخصصة في  قطاع التأمين

ارتفاع مشاركة التقنية المالية بالمدفوعات 

نمو كبير الستثمارات رأس المال الجريء

 دعم االبتكار في البيانات المتخصصة

1

2
3

4

معالجة 85 % من الشكاوى 
للناقالت و86 % للمطارات
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"الناتو" يلوح بالرد على كيماوي روسيا
الرئيس األوكراني يقر بصعوبة االنضمام لـ"شمال األطلسي"

كييف - البالد      

بتكبيد  )الــنــاتــو(،  الأطل�سي  �سمال  حلف  لــّوح 

الأ�سلحة  ا�ستخدامها  حــال  باهطا  ثمنا  رو�سيا 

اأنها ن�سرت �سواريخ جديدة  الكيميائية، موؤكدا 

الهجوم  واأن  الدولية،  املعاهدات  ينتهك  وهــذا 

على اأي حليف �سي�ستنفر قوات احللف للرد.

وقــــال الأمــــن الــعــام حلــلــف �ــســمــال الأطــلــ�ــســي 

)الثالثاء(،  اأم�س  �ستولتنبريغ،  ين�س  "الناتو" 
ا�ستخدمت  اإذا  باهظا  ثمنا  �ستدفع  رو�سيا  اإن 

يتوا�سل  الناتو  اأن  مبينا  كيميائية،  اأ�سلحة 

كافة  على  الأوكــرانــيــة  ال�سيا�سية  الــقــيــادة  مــع 

لن�سر �سواريخ  لديه  واأنه ل خطط  امل�ستويات، 

نووية متو�سطة املدى يف دول احللف، معلنا عن 

اأن وزراء الدفاع باحللف �سيعقدون غدا اجتماعا 

لإعادة خططنا الدفاعية. وطالب اأمن عام الناتو 

يف  كيميائية  اأ�سلحة  ا�ستخدام  بعدم  رو�سيا 

اأوكرانيا، م�سريا اإىل اأن احللفاء يوفرون معدات 

الرو�س،  مقاومة  على  ت�ساعد  متطورة  ع�سكرية 

حممال الرئي�س بوتن م�سوؤولية احلرب معتربا 

الرو�سي �سحب قواته الآن.  الرئي�س  باإمكان  اأن 

لــزيــادة  ــاء  الأعــ�ــس الــــدول  �ستولتنبريغ  ودعـــا 

القومي،  الــنــاجت  مــن   % ـــ2  ل الدفاعية  امليزانية 

القدرات  يف  ال�ستثمار  زيــادة  ب�سرورة  منوها 

ال�سيرباين،  احلــلــف  اأمـــن  وتــعــزيــز  الــدفــاعــيــة، 

دنــيــربو  يف  املحلية  الــ�ــســلــطــات  اأعــلــنــت  بينما 

مطار  هائل" يف  "دمار  ت�سجيل  عن  الأوكرانية 

املــديــنــة يف �ــســرق الــبــالد بــعــد قــ�ــســف رو�ــســي 

فالنتن  دنيربو  منطقة  حاكم  اأكــد  حيث  اأمــ�ــس، 

دمرتا  رو�سيتن  �سربتن  اأن  ريزنيت�سينكو، 

مدرج الإقالع والهبوط، مع ت�سّرر مبنى املطار. 

كييف  الأوكــرانــيــة  العا�سمة  فر�ست  وقــت  يف 

م�ساء  من  اعتباًرا  �ساعة   36 ملــدة  جتــّول  حظر 

عدة  "حلظة �سعبة وخطرية" بعد  اأم�س و�سط 

البلدية  رئي�س  اأعلن  ح�سبما  رو�سية،  �سربات 

اإن العا�سمة  فيتايل كليت�سكو. وقالت ال�سلطات 

مما  رو�سي  لق�سف  تعر�ست  كييف  الأوكرانية 

اأ�سفر عن مقتل ما ل يقل عن اأربعة اأ�سخا�س. من 

جهتها، اأعلنت وزارة الدفاع الرو�سية �سيطرتها 

على كافة الأرا�سي الواقعة يف منطقة خري�سون 

الدفاع  وزارُة  اأو�سحت  باملقابل،  الأوكــرانــيــة. 

للجي�س  ت�سمح  لن  اأنها  جانبها،  من  الأوكرانية، 

اأوكرانيا. و�سدد  اأي جزء من  الرو�سي باحتالل 

اإيغور  الرو�سية  الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث 

كونا�سينكوف على اأن القوات الرو�سية �ستتخذ 

ال�سناعات  موؤ�س�سات  لتعطيل  فــوريــة  تــدابــري 

اأعلن م�سوؤول  الأوكرانية. من جانبه  الع�سكرية 

اأوكراين كبري اأن اجلولة الرابعة من املحادثات 

بعدما  اأم�س  ا�ستوؤنفت  ورو�سيا  اأوكرانيا  بن 

توقفت يف اليوم ال�سابق، م�سريا اإىل اأن مطلب 

كييف وقف اإطالق النار �سيكون من امل�سائل التي 

املفاو�س  وقــال  النقا�س.  طاولة  على  �ستطرح 

وم�ست�سار  ــاك  ــي ــودول ب ميخايلو  الأوكــــــراين 

زيلين�سكي  فــولــودميــري  الأوكـــــراين  الــرئــيــ�ــس 

م�سريا  جارية"،  "املفاو�سات  "تويرت":  على 

�ستطرح على طاولة  التي  امل�سائل  قائمة  اأن  اإىل 

النار وان�سحاب  اإطالق  "وقف  املناق�سات ت�سمل 

القوات الرو�سية" من الأرا�سي الأوكرانية.

فــولــودميــري  الأوكـــــراين  الــرئــيــ�ــس  قـــال  وبينما 

اأن  العــــرتاف  "يجب  ـــه  اإن اأمــ�ــس،  زيلين�سكي 

العامل  مطالبًا  الناتو"،  اإىل  تن�سم  لــن  كييف 

اأكرث، طالب  اأن تتمادى  بو�سع حد لرو�سيا قبل 

دخول  من  الرو�سية  الطائرات  مبنع  الغربين 

�سمال  حلف  لكن  ـــــراين،  الأوك اجلـــوي  املــجــال 

حظر  منطقة  فر�س  الآن  حتى  رف�س  الأطل�سي 

اأن يت�سبب ذلك بت�سعيد ع�سكري.  جوي خ�سية 

حلف  ومــ�ــســوؤولــو  املتحدة  الــوليــات  ورف�ست 

منطقة  فر�س  فكرة  بو�سوح  الأطل�سي  �سمال 

حظر جوي باعتبار اأن ذلك �سيعد عمال حربيا من 

جانبهم، فيما قال م�سدران مطلعان اإن م�سوؤويل 

الرئي�س  �سفر  احتمال  يناق�سون  الأبي�س  البيت 

الأ�سابيع  يف  اأوروبــا  اإىل  بايدن  جو  الأمريكي 

مع  واأوكــرانــيــا  رو�سيا  مو�سوع  لبحث  املقبلة 

احللفاء. يف وقت قال الأمن العام للحلف ين�س 

لتطبيق  الــوحــيــدة  الطريقة  اإن  �ستولتنربغ: 

مقاتلة  طائرات  اإر�سال  هي  جوي  حظر  منطقة 

تابعة لالأطل�سي اإىل املجال اجلوي الأوكراين ثم 

اإ�سقاط طائرات رو�سية لفر�سها. وجدد الرئي�س 

دخــول  رفــ�ــس  مـــاكـــرون،  اإميــانــويــل  الفرن�سي 

الحتاد الأوروبي احلرب �سد رو�سيا اأو فر�س 

الطلب  وهو  اأوكرانيا،  فوق  جوي  حظر  منطقة 

فولودميري  اأوكــرانــيــا  رئي�س  كــرره  طاملا  ــذي  ال

زيلين�سكي.

تخطيط أممي لمحادثات ليبية لحل الخالفات

قمع إيراني للنساء.. وابتزاز للدول الغربية

رئيس البرلمان يقطع التمويل على حكومة الوحدة

طرابل�س - البالد  

من  �سالح  عقيلة  الليبي  الربملان  رئي�س  طلب  بينما 

�سنع  م�سطفى  للنفط  الوطنية  املوؤ�س�سة  رئي�س 

الله، جتميد اإيرادات النفط يف ح�ساب م�سرف ليبيا 

الإيـــرادات  ح�سابات  اإىل  حتويلها  وعــدم  اخلارجي 

العامة بامل�سرف املركزي، وذلك يف خطوة ت�ستهدف 

قطع التمويل على حكومة الوحدة الوطنية، تخطط 

لإطالق جولة جديدة من احلوار بن  املتحدة  الأمم 

الأطراف الليبية املتناف�سة، بهدف مراجعة القوانن 

و�سع  اأجل  من  ب�ساأنها،  اخلالفات  وحل  النتخابية 

اأقــرب وقت ممكن،  اإجــراء انتخابات يف  اأمــام  البالد 

بن  الدائر  ال�سراع  عن  الناجتة  التوترات  وتهدئة 

حكومتن متناف�ستن على ال�سلطة.

ودعت امل�ست�سارة اخلا�سة لالأمن العام لالأمم املتحدة 

اإعالم  لو�سائل  وفقا  ويليامز،  �ستيفاين  ليبيا  ب�ساأن 

اخلمي�س،  غدا  تون�س  يف  اجتماع  عقد  اإىل  حملية، 

املفو�سية  بح�سور  النتخابية،  القوانن  ملراجعة 

الوطني  التخطيط  وجمــلــ�ــس  لــالنــتــخــابــات  العليا 

هذا  اتفاق  اإىل  للتو�سل  ويليامز  وت�سعى  وخــرباء. 

ب�ساأن  ليبيا،  املتناف�سة يف  الفاعلة  القوى  مع  ال�سهر 

قوانن النتخابات والرتتيبات الد�ستورية، والدفع 

من اأجل اإجراء انتخابات يف البالد، حيث اأكدت يف 

اأع�ساء  بن  املحادثات  اإجراء  تريد  اإنها  �سابق  وقت 

�سهر رم�سان،  قبل  للدولة  الأعلى  الربملان واملجل�س 

والذي من املتوقع اأن يبداأ مطلع �سهر اأبريل املقبل.

ع�سوا   12 موؤخرا،  للدولة  الأعلى  املجل�س  واختار 

لكن  ــات،  ــاو�ــس ــف وامل ــات  املــحــادث هـــذه  يف  لتمثيله 

ويتم�سك  فيها،  النــخــراط  يرف�س  يــزال  ل  الــربملــان 

م�سري  ليظّل  عنه،  ال�سادرة  النتخابية  بالقوانن 

ال�سيا�سية  الأزمـــة  املــبــادرة واخلــطــة الأممــيــة حلــل 

وتعترب  م�سمون.  غري  وجناحها  غام�سا،  ليبيا  يف 

م�ساألة القاعدة الد�ستورية وقانون النتخابات حمل 

نتج  ليبيا،  يف  ال�سيا�سية  الأطــراف  بن  دائم  خالف 

مقررة  كانت  التي  النتخابية  العملية  انهيار  عنه 

هذه  قادت  كما  املا�سي،  العام  من  دي�سمرب  �سهر  يف 

اأن  �سيا�سي جديد، منذ  انق�سام  اإىل  البالد  اخلالفات 

با�ساغا،  فتحي  بقيادة  جديدة  حكومة  الربملان  كلف 

عجزت حتى الآن يف الدخول اإىل العا�سمة طرابل�س 

احلالية  احلكومة  رف�س  ب�سبب  مهامها،  ملبا�سرة 

هذا  ظّل  ويف  انتخابات.  اإجراء  قبل  ال�سلطة  ت�سليم 

واعتماد  باإجناز  الرئا�سي  املجل�س  لــّوح  ال�سراع، 

قاعدة د�ستورية لإجراء انتخابات رئا�سية وبرملانية، 

يف �سورة عدم توافق الأطراف ال�سيا�سية يف بالده، 

على اإعداد قوانن ت�سمح بتنظيم انتخابات يف اأقرب 

وقت ممكن.

اأن  الــدويل،  املجتمع  ورائهم  ومن  الليبيون  وياأمل 

با�ساغا  بن  وال�سرعية  ال�سلطة  على  اخلــالف  يحل 

والدبيبة، من خالل هذه املفاو�سات ولي�س عن طريق 

التوتر  ينهي  وتفاهم  توافق  اإىل  ي�سال  واأن  القوة، 

ال�سيا�سي والع�سكري يف بالدهم.

طهران - البالد  

ت�ستمر �سلطة املاليل يف قمعها للن�ساء ب�سكل مفرط، 

وممار�ساتها  احلكومة  ل�سيا�سة  املقاومات  خ�سو�سا 

املختلفة، بينما يبتز املاليل الدول الغربية مبزدوجي 

و�سائل  �سلطت  اإذ  �ــســيــدات،  بينهم  مــن  اجلن�سية 

ال�سوء  )الــثــالثــاء(،  اأمــ�ــس  بالفار�سية  ناطقة  اإعـــالم 

�سجينتن  مب�سري  تتعلق  تغريدات  من  تردد  ما  على 

هما  طــهــران،  يف  اإيــرانــيــة  اأ�ــســول  مــن  بريطانيتن 

نازنن زاغري راتكليف واأنو�سة اآ�سوري، وذلك بعد 

بريطاين  وفد  بوجود  يفيد  خرب  انت�سار  من  �ساعات 

لطهران والتي  لندن  ديون  م�ساألة  لت�سوية  اإيران  يف 

ع�سو  وغــردت  اإ�سرتليني.  جنيه  مليون   400 تبلغ 

جمل�س العموم الربيطاين تولب �سديق اأم�س قائلًة: 

اإن راتكليف قد ا�ستلمت جواز �سفرها الربيطاين من 

ال�سلطات الإيرانية، كا�سفًة عن وجود فريق مفاو�س 

بــريــطــاين يف طـــهـــران. وقـــد يــكــون تــواجــد الــوفــد 

ب�سداد  مرتبطًا  الإيــرانــيــة  العا�سمة  يف  الربيطاين 

ل�ستغالل  بجالء  ي�سري  ما  لإيـــران،  بريطانيا  ديــون 

الغرب  وابــتــزاز  اجلن�سية  مزدوجي  لو�سع  طهران 

�سابق،  وقت  يف  ر�سمية  غري  تقارير  وقالت  عربهم. 

جنيه  مليون   400 مبلغ  دفــع  وافــقــت  بريطانيا  اإن 

عن  ـــراج  الإف مقابل  الإيــرانــيــة  للحكومة  ا�سرتليني 

اإطالق  عن  بعد  ر�سميًا  الإعالن  يتم  ومل  ال�سجينتن. 

اإيران  البقاء يف  على  اأُجــربت  التي  راتكليف،  �سراح 

منذ عام 2016، لكن ا�ستعادة جواز �سفرها قد يعني 

والتوجه  اإيــران  مغادرة  يف  م�سكلة  تواجه  لن  اأنها 

ويف  ابنتهما.  مع  زوجها  يعي�س  حيث  بريطانيا  اإىل 

غ�سون ذلك، ورد خرب اآخر غري ر�سمي يفيد باإطالق 

�سراح �سجينة اأخرى مزدوجة اجلن�سية تدعى اأنو�سه 

ال�سحافية  عنه  ك�سفت  مــا  بح�سب  قريبًا،  اآ�ــســوري 

الإيرانية النا�سطة يف جمال ال�سيا�سة اخلارجية يف 

مواطنة  اآ�سوري،  واأنو�سه  مع�سومي.  �سارا  اإيــران، 

عام  الإيــراين  الق�ساء  عليها  حكم  بريطانية  اإيرانية 

قبل  من  ملفقة  بتهمة  �سنوات  ع�سر  بال�سجن   2019

احلرا�سة،  واإيــداعــهــا  عليها  للقب�س  املـــاليل  �سلطة 

بالإ�سافة اإىل ال�سجن �سنتن بتهمة "تكدي�س ثروات 

فهي  راتكليف  زاغـــري  نــازنــن  اأمــا  م�سروعة".  غــري 

موظفة يف موؤ�س�سة اإعالمية كربى، األقي القب�س عليها 

يف مطار طهران يف مار�س 2016 بتهمة "التج�س�س" 

عائلتها.  لزيارة  اإيــران  اإىل  لها  رحلة  نهاية  يف  وذلك 

بعد  اإنــه  اإل  �سنوات،  خم�س  بال�سجن  عليها  وحكم 

اإيران  انتهاء فرتة احلكم مل ي�سمح لها باخلروج من 

حيث، فتحت احلكومة الإيرانية ق�سية جديدة �سدها 

وحكمت عليها بال�سجن ملدة عام مرة اأخرى.

فجر 

ال�صحافة 

ال�صعودية

www.albiladdaily.com

املدير العام رئي�س جمل�س الإدارة

حممود �أحمد حممد
mahmoud@albiladdaily.com almaeena@albiladdaily.com

بروك�صل - البال    

يف  اليمنية  احلوثي  ملي�سيا  الأوروبــي  الحتــاد  اأدرج 

القائمة ال�سوداء لالحتاد، بعد اأن قام احلوثيون خالل 

الفرتة املا�سية بتنفيذ هجمات اأ�سابت املدنين والبنية 

التحتية املدنية يف اليمن، وعرقلوا اإي�سال امل�ساعدات 

الــعــنــف اجلن�سي  �ــســيــا�ــســة  الإنــ�ــســانــيــة، كــمــا طــبــقــوا 

الأطــفــال  جتنيد  يف  و�ــســاركــوا  الن�ساء،  �سد  والقمع 

ع�سوائية،  اأر�سية  األغاًما  وا�ستخدموا  وا�ستخدامهم، 

بعبوات  الأحمر  البحر  يف  التجارية  ال�سفن  وهاجموا 

نا�سفة واألغاًما حتت املاء.

وقرر الحتاد وفق هذه اخلطوة جتميد اأ�سول امللي�سيا 

وحظر تزويدها بالتمويل، حيث اإن هذا القرار يطابق 

لــالأمم  التابع  الأمـــن  جمل�س  جلنة  عــن  ــادًرا  �ــس قـــراًرا 

القائمة  اأن  ُيذكر  2022م.  فرباير   28 بتاريخ  املتحدة 

 2014 عــام  يف  و�سعت  الأوروبـــي،  لالحتاد  ال�سوداء 

مبوجب عقوبات ت�ستهدف احلرب يف اليمن.

االتحاد األوروبي
يدرج الحوثي بـ"القائمة السوداء"
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5 ورش لتدريب المواهب على فنون السينما
معمل البحر األحمر يعلن عن المشاريع المشاركة بالدورة الجديدة 

جدة ـ  خالد بن مر�ضاح         

اأعلن مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل، 

اأم�س ، عن امل�ساريع التي ُاختريت للم�ساركة يف 

ت�شم   ،2022 لعام  الأحمر  البحر  معمل  برنامج 

برنامج  يف  �ست�سارك  جديدة  ومواهب  اأ�سواتًا 

تطوير وتدريب مكّثف بالتعاون مع تورينو فيلم 

اجليل  بدعم  املهرجان  التزام  �سمن  وذلــك  لب، 

اجلديد من املواهب ال�سعودية والعربية.

ويف دورة برنامج هذا العام، يقّدم املعمل 5 ور�س 

عمل جرى ت�سميمها خ�سي�سًا لتزويد امل�ساركني 

ت�ساعدهم  الــتــي  والعملية  املعرفية  بــاملــهــارات 

تتوا�سل  حيث  ال�سينما،  عامل  يف  النطالق  على 

وتغطي  اأ�ــســهــر،   8 مــدى  على  الــرنــامــج  اأن�سطة 

جميع مراحله العملية و الإنتاجية، على اأن ُتختتم 

املقبلة من مهرجان  الدورة  املعمل خالل  فعاليات 

البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل، التي �سُتقام يف 

جدة من 1 حتى 10 دي�سمر 2022.

م�ساريع   6 هي  ُاختريت  التي  امل�ساريع  اأن  ُيذكر 

م�سر  بــني  تــوزعــت  اأخـــرى   6 و  ال�سعودية،  مــن 

الن�سائية  املواهب  ت�سّكل  فيما  واجلزائر ولبنان، 

من   50 والتاأليف  والإنتاج  الإخــراج  يف جمالت 

اأعداد امل�ساركني، ياأتي ذلك يف الوقت الذي ت�سعى 

يف  الأول  ال�سينمائي  املركز  لتكون  اململكة  فيه 

حتقيق  ال�سينما  قطاع  يوا�سل  حيث  املنطقة، 

العديد  باجتذاب  اململكة  جنحت  فيما  هائل  منو 

يف  ت�سويرها  جرى  التي  العاملية  الإنتاجات  من 

اململكة، مما ي�سكل فر�سة مثالية لتطوير املواهب 

ودعم �سناعة ال�سينما املحلية والإقليمية.

اإىل  يــهــدف  الــبــحــر الحــمــر  اأن مــهــرجــان  يــذكــر 

ا�ست�سافة املواهب ال�سعودية ال�ساعدة، والأعمال 

العربية اجلديدة، ا�سافة اىل الأمناط ال�سينمائية 

رعاية  عن  ف�سال   ، العاملية  ال�سينما  يف  اجلديدة 

احلركة ال�سينمائية املحلية ويتخذ املهرجان هدفًا 

املحلية  ال�سينمائية  احلركة  رعاية  يف  رئي�سيًا 

ال�ساعدة، واعادة تاأ�سي�سها بعد عقود من التوقف، 

ال�سعودية  الأفــالم  من  ال�سنوي  النتاج  رفع  عر 

وحفز �سوق التوزيع والعرو�س املحلية.

ويهدف املهرجان اىل توفري قاعدة �سلبة وحيوية 

املجتمع  حيوية  مــن  تعزز  ال�سينمائية  لل�سناعة 

اململكة  روؤيــة  اأهـــداف  وفــق  القت�ساد  تنّوع  ومــن 

باملهرجان  ويلتحق   .2030 ال�سعودية  العربية 

حا�سنة  وهــي  ــالأفــالم،  ل الأحــمــر  البحر  “معمل 
وفق  الــعــام  طيلة  تعمل  املحلية  ـــالم  الأف مل�ساريع 

على  واملنتجني،  للمخرجني  واإعا�سة  اإقامة  برامج 

خالل  من  احلديثة  ال�سينمائية  م�ساريعهم  تاأهيل 

رعايتها يف كل مراحل التطوير والتمويل والإنتاج 

املعتمدة.  العاملية  املعايري  اأرفــع  وفــق  والتوزيع 

الأحمر  البحر  مهرجان  املحلية  الأفــالم  قطاع  دعم 

عن  ت�سدر  ربحية  غــري  مــبــادرة  هــي  ال�سينمائي 

موؤ�س�سة مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي.

جدة ـ البالد    

الالئحة  طرح  والــزراعــة،  واملياه  البيئة  وزارة  تعتزم 

اإي�ساح بع�س الأمور  التنفيذية لنظام الأر�ساد، بهدف 

التي اأ�سار اإليها نظام الأر�ساد ال�سادر باملر�سوم امللكي 

بتاريخ 24 / 09 / 1442هـ ، لفتة اإىل اأن اأحكام الالئحة  

الأر�ــســاد،  وخــدمــات  الأ�ــســخــا�ــس،  جميع  على  ت�سري 

ومقدمي خدمات الأر�ساد باململكة وامل�ستفيدين من تلك 

اخلدمات. وحدد جدول املخالفات والعقوبات نحو 14 

األف ريال اإىل نحو   200 خمالفة ترتاوح غراماتها بني 

مليوين ريال وال�سجن 10 �سنوات وفقا لكل حالة.

يتعلق  ن�ساط  اأو  عمل  اأي  ممار�سة  املخالفات  و�سملت 

اأو  ترخي�س  على  احل�سول  دون  اجلــويــة  بــالأر�ــســاد 

 200 نحو  عقوبتها  تبلغ  والــتــي  املــركــز  مــن  ت�سريح 

الر�سد  و�سبكات  حمطات  م�سغلي  وقيام  ريــال،  األــف 

املركز،  عن  ال�سادرة  غري  جوي  ر�سد  حتذيرات  بن�سر 

جوية  اأر�ساد  وبيانات  درا�سات  على  احل�سول  عدم  و 

اجلدوى  درا�سات  اأو  الهند�سية  الت�ساميم  اإجــراء  عند 

وعــدم  الــالئــحــة،  يف  املــحــددة  للم�ساريع  القت�سادية 

املركز،  �سعها  التي  وال�سرتاطات  بال�سوابط  اللتزام 

وحددت عقوبة كل منها بـ500 األف ريال.

ر�سد  �سبكة  اأو  حمطة  حيازة  املخالفات  ت�سمنت  كما 

وتركيب  املركز،  من  موافقة  وجــود  دون  عنها  متنازل 

وت�سغيل رادارات مراقبة الطق�س، وعدم احل�سول على 

و�سبكات  حمطات  نقل  اأو  برتكيب  البدء  قبل  ت�سريح 

الر�سد، وغريها من املخالفات، التي تراوحت عقوباتها 

بني )50- 500( األف ريال.

عمل  نــطــاق  تف�سل  مـــواد   10 على  الالئحة  وحتــتــوي 

املركز الوطني لالأر�ساد ب�ساأن خدمات الأر�ساد، وبع�س 

مواد نظام الأر�ساد خا�سة ما يرتبط بت�سنيف واأنواع 

خــدمــات الأر�ـــســـاد، واأنــــواع و�ــســوابــط وا�ــســرتاطــات 

ي�سدرها  التي  اجلوية  الأر�ساد  وتراخي�س  ت�ساريح 

البيانات،  بيع  اأو  ن�سر  وتراخي�س  كت�ساريح  املركز 

وتركيب  املركز،  من  املقدمة  البيانات  من  وال�ستفادة 

اأو ت�سغيل اأو التنازل اأو نقل حمطات و�سبكات الر�سد، 

ومقدمي خدمات الأر�ساد.

كما ت�سمل الالئحة اأحكامًا ذات �سلة بالتفتي�س و�سبط 

املخالفات واإيقاع العقوبات، وقواعد عمل جلان النظر 

على  النظام  من  الرابعة  املــادة  وحتظر  املخالفات.  يف 

الأ�سخا�س ممار�سة اأي عمل اأو ن�ساط يتعلق بالأر�ساد 

اجلوية دون احل�سول على ترخي�س.

جازان ـ البالد       

تنظم اجلمعية العربية ال�سعودية للثقافة والفنون مبنطقة جازان 

وذلك  الثالث"،  جازان  "�ستاء  ال�سنوي  الت�سكيلي  املعر�س  اليوم، 

مبقر فرع اجلمعية بالدمام.

واأو�سح مدير فرع اجلمعية مبنطقة جازان الدكتور علي بن اأحمد 

الدمام  3" يف  جــازان  "�ستاء  الت�سكيلي  املعر�س  تنظيم  اأن  زعلة، 

فروع  بني  الأعمال  وم�ساركة  الفني  التبادل  لتحقيق  �سعًيا  ياأتي 

والفنانات  الفنانني  من  املوهوبني  اأمام  الفر�سة  واإتاحة  اجلمعية، 

اأمام اجلمهور، وتعزيز مواهبهم  اإبداعاتهم الفنية  بجازان لعر�س 

والتعريف باإ�سهاماتهم الفنية، ون�سر اإبداعاتهم يف خمتلف مناطق 

اململكة.

على  �سجع  الــذي  اجلمعية  فــروع  بني  التعاون  اأهمية  زعلة  واأكــد 

اإقامة املعر�س يف ن�سخته الثالثة يف الدمام، بعد اأن اأقيمت الن�سخة 

الثانية منه يف العا�سمة الريا�س، م�سرًيا اإىل اأن املعر�س �سيوا�سل 

جتواله يف عدد من مناطق اململكة بهدف اإتاحة الفر�سة لن�سر ثقافة 

اململكة املتنوعة يف مناطقها وللتبادل املعريف والفني.

واأ�سار اإىل اأن املعر�س ي�ستمر ثالثة اأيام، ويعر�س 30 لوحة فنية، 

مب�ساركة 30 فناًنا وفنانة عر مدار�س فنية خمتلفة بع�سها اأعمال 

اأفكاًرا  يعك�س  ما  ومنها  جازان  منطقة  بيئة  ميثل  وبع�سها  وطنية 

اأم�س  الرتاثية  جــازان  قرية  احت�سنت  ذلك  لإبى  جمــردة.  اإن�سانية 

معر�س الفنون الت�سكيلية "ري�سة ولون"، الذي ي�ستمر مدة خم�سة 

الكورن�س  على  الواقعة  القرية  يف  املنا�سبات  ب�سالة  وذلــك  اأيــام، 

اجلنوبي ملدينة جازان.

الدقدقي  علي  بن  حمد  الرتاثية  القرية  على  العام  امل�سرف  ونــوه 

الرفيع  الفني  واحلــ�ــس  املــعــر�ــس  يف  امل�ساركة  الفنية  بــالأعــمــال 

للم�ساركني فيه من فنانني وفنانات.

املعر�س  اأن  جباري،  حممد  املعر�س  على  امل�سرف  اأو�سح  بــدوره 

وذلك  الت�سكيلية،  الفنون  جمالت  يف  متنوعة  اأركــان  على  ي�ستمل 

بهدف اإبراز جهود واأعمال الفنانني والفنانات وتنمية احل�س الفني 

والإبداعي لديهم.

الدمام - حمود الزهراين        

تنظم الهيئة امللكية باجلبيل اليوم ، فعاليات معر�س الزهور، الذي 

ي�ستمر 14 يومًا، مب�ساركة اأكرث من 105 جهات متنوعة، وذلك على 

الواجهة البحرية يف مدينة اجلبيل ال�سناعية.

ويت�سمن املعر�س عددًا من الأركان املخت�سة التي تقدم منتجاتهم 

احلدائق  و�سيانة  وتاأثيث  وزراعـــة  الــزهــور،  عر�س  من  املميزة 

الــزراعــيــة  الـــري احلــديــثــة والأدوات  اأنــظــمــة  املــنــزلــيــة، وتــركــيــب 

الفعاليات  من  العديد  على  ا�ستماله  اإىل  اإ�سافة  امل�ساتل،  ومنتجات 

ملختلف الفئات العمرية وثقافاتهم املختلفة، منها ال�سينما العمالقة، 

وليايل �ستوية، واألعاب لالأطفال، وحلبة �سباق �سيارات كهربائية، 

وعربة  الــطــيــور،  وحديقة  كــرنــفــال،  وم�سرية  الــتــحــدي،  ــعــاب  واأل

الزهور والفواكه، وجناح توعوي عن البيئة، ومعر�س ورد ثقايف، 

الكرنفال،  وعرو�س  اجلرافيتي  والفن  الكرو�سيه  بفن  وجداريات 

والقوارب ال�سراعية، مع ور�س عمل تتكون من عدة اأركان تعليمية 

التي  املهارات  من  العديد  امل�سارك  خاللها  من  يكت�سب  وتثقيفية، 

بوا�سطة  املــعــريف  �سلوكه  توجيه  يف  وت�سهم  احتياجاته  ت�سبع 

ال�سمري،  الجتماعية خلف  اإدارة اخلدمات  مدير  واأو�سح  اللعب. 

اأن معر�س الزهور ياأتي �سمن حر�س الهيئة امللكية على اإيجاد بيئة 

اجتماعية جاذبة مبدينة اجلبيل ال�سناعية، وتعزيزًا لروؤية اململكة 

الرتفيهي  والرتويح  اململكة،  يف  ال�سياحة  دور  تفعيل  يف   2030

ل�سكان وزوار املدينة، وتن�سيط احلركة القت�سادية.

السجن والغرامة
لمخالفات األرصاد دون ترخيص 

30 لوحة في معرض فنون جازان

105 جهات تشارك في معرض الزهور بالجبيل 

بريدة ـ البالد         

الريفية  ال�سياحة  مقومات  الق�سيم  منطقة  متتلك 

اأو ما ت�سمى ال�سياحة اخل�سراء، مما جعلها وجهة 

للجذب ال�سياحي، مبا تقدم لزائريها من ال�سرتخاء 

مناخ  يف  العام  مــدار  على  والرتويح  وال�ستجمام 

�سحي بعيد عن التلوث البيئي.

وحتت�سن الق�سيم اآلف املزارع التي حّولها مالكها 

جميع  مــن  الــــزوار  ت�ستقبل  �سياحية  مـــزارع  اإىل 

املــزارع  تتنوع  حيث  الطبيعة،  اأح�سان  اإىل  املــدن 

بــريــدة  التي  مدينة  فهناك  اجلميلة،  والب�ساتني 

يوجد بها ما ُيعرف مبزارع ال�سباخ  القدمية وهي 

الب�ساتني تتميز بنخيلها  وحما�سيلها  جمموعة من 

و�سط  يف  فاليح  عنيزة  منطقة  وكــذلــك   املتنوعة، 

املحافظة وهي واحدة من اأهم امل�سارات ال�سياحية 

باأ�سجار  ومتيزها  اجلــاذبــة  بتنوعها  الق�سيم  يف 

الزراعة  واأ�ساليب  املاء  و�سواقي  النخيل  الطويلة 

املتنوعة القدمية منها واحلديثة .

التي  العنا�سر  من  كثري  يف  الأماكن  هذه  وت�سرتك 

الريفية  البيئة  من  امل�ستوحاة  لل�سائحني،  تقدمها 

�سواًء  بغناها،  تت�سم  والتي  اجلــذور  يف  ال�ساربة 

البيئة  عنا�سر  يف  املتمثل  البيئي  امل�ستوى  على 

الزراعية  والأرا�ــســي  الطينية  كالأبنية  الزراعية 

على  اأو  والطيور،  واحلــيــوانــات  ـــار  والآب والــرك 

التعرف على  امل�ستوى الرتاثي والثقايف من خالل 

املــاأكــولت  اإىل  ميتد  مــا  وهــو  والتقاليد،  الــعــادات 

ال�سعبية الب�سيطة. وتعد جتربة الق�سيم يف جمال 

ال�سياحة الزراعية من التجارب التي حققت جناحًا 

م�ستوى  على  وذلــك  بداياتها  يف  تــزال  ل  اأنها  رغم 

تاأهيل  رخ�سة  على  ح�سلت  التي  املــزارع  من  عــدد 

العامة  الهيئة  مــن  والريفية  الــزراعــيــة  ال�سياحة 

التجارب  وتــتــنــوع  الــوطــنــي،  والــــرتاث  لل�سياحة 

ال�سياحية  الأن�سطة  اإقــامــة  بــني  املــــزارع  هــذه  يف 

التي  والفعاليات  واملهرجانات  اجلاذبة  والزراعية 

الريفية  النزل  اإن�ساء  اإىل  اإ�سافًة  املزارع،  تنظم يف 

والفنادق الرتاثية، وا�ستغالل منتجات املزارع مبا 

يخدم املزرعة �سياحيًا.

المزارع الريفية بالقصيم.. متنفس سياحي ورافد اقتصادي
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متابعة – هالل �سلمان
ت�سوير – عبد الرحمن اخلزمي

اأن ابت�سمت  اآ�سيا، بعد  اأبطال  تاأهل التعاون اإىل دور املجموعات لدوري 
له ركالت الرتجيح بنتيجة 4/5على ح�ساب اجلي�ش ال�سوري بربيدة، يف 
امللحق املوؤهل لدور املجموعات يف دوري اأبطال اآ�سيا 2022. بعد انتهاء 

الوقتني الأ�سلي والإ�سايف بالتعادل الإيجابي 1/1.                              
 �سيطر التعاون على معظم جمريات ال�سوط الأول و�سنحت له عدة فر�ش 

موؤكدة لينتهي ال�سوط الأول بالتعادل ال�سلبي.
مرمى  على  و�سغطه  �سيطرته  ال��ت��ع��اون  وا���س��ل  ال��ث��اين،  ال�سوط  ويف 
الأخري  لكن  باحلار�ش  وانفرد  النابت مبدافعي اجلي�ش  �سيفه،  وتالعب 

الهزاع،  الر�سيدي مكان هزاع  لكرته )د 68(، واأ�سرك غوميز فهد  ت�سدى 
قائد اجلي�ش ركلة حرة مبا�سرة �سجل منها حممد  الباعور  ثم لعب جهاد 
الواكد هدف التقدم للفريق ال�سوري )د 70(، لكن �سرعان ما تعادل النابت 
للتعاون )د 81(، لينتهي الوقت الأ�سلي بالتعادل )1-1( ويلجاأ الطرفان 

ل�سوطني اإ�سافيني.
مطلع  واح��دة  دفعة  تغيريات   4 غوميز  واأج��رى 

ال�سوط الإ�سايف الأول، حيث زج بكل من 
هزازي  و�سليمان  العيريي  عبدامللك 

ي�سرك  اأن  قبل  عبدالله،  وط���ارق 
النابت،   مكان  الر�سودي  نواف 

ومل تتغري النتيجة يف ال�سوط 
ليحتكم  ال���ث���اين،  الإ����س���ايف 
ال��ط��رف��ان ل��رك��الت ال��رتج��ي��ح 
الذي  للتعاون  ابت�سمت  التي 

���س��ي��ك��م��ل امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة 
ال��ق��ط��ري  ت�سم"الدحيل  ال��ت��ي 

و�سيباهان  الأوزب��ك��ي  وباختاكور 
الإيراين" وتقام مبارياتها يف بريدة.
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حائل- خالد احلامد
ب��ن �سعد بن  ي��رع��ى الأم����ري ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اليوم حفل  عبدالعزيز  اأمري منطقة حائل 
ال�سباق ال� 20 مليدان الفرو�سية على كاأ�ش 

اإمارة املنطقة، و�سيارتني.
 ويتكون من �ستة اأ�سواط م�سافتها 1600 
تبلغ  ال��ذي  ال�سوط  الأول  با�ستثناء  مرت 

م�سافته 1200 مرت.

خ�س�ش  الأول  ال�سوط  اأن  اإىل  واأ���س��ار    
وال�سوط   " 2020م  مواليد  مفتوح   "
الثاين   "ربحت )0-2( " وال�سوط الثالث  
 " 2018م  م��وال��ي��د  مفتوح  "�سيارة"" 
"�سيارة"ل�  الرابع  ال�سوط  فيما  خ�س�ش 
وال�سوط   " 2019م  مواليد  مفتوح   "
 اخلام�ش"درع" مفتوح اأفرا�ش " وال�سوط 

ال�ساد�ش "كاأ�ش""مفتوح الدرجات".

أمير حائل يرعى حفل كأس اإلمارة للفروسية 

الدعم السريع ..
ماجد العيدان

ُتغلف  الف�سل  حمطات  واأ�سبحت  املنحدر،  م�ستقر  اإىل  اخلطوة  تاهت 
بباقات الأعذار الواهية، وتخط باأقالٍم �ساحبة حروفها، ومع كل �سقطة 
جديدة ن�سمع املنادي ينادي من تلك الأ�سوات الباهته لتربير اخل�سارات 
خارج  لأه��داف  اأو  �سخ�سية  مل�سالح  اإم��ا  الفادحة؛  والأخ��ط��اء  املتكررة 

املرمى.
ق�سايا  تناول  يف  احلقائق  ومزيفي  الإعالميني  )بع�ش(  من  يحدث  ما 
الآراء  تبنيهم  اأمر يدعو لال�ستغراب، ما جعل فجوة كبرية بني  اأنديتهم 
كانت  ال�سريع؛ مهما  الدعم  الواقع احلي على وترية  اخلاطئة ورف�سهم 

النتائج.
البطولت  وخ�سارة  التعرثات  بحر  يف  تغرق  الأن��دي��ة  بع�ش  فن�ساهد 
الفا�سلة،  وكم هائل من الأخطاء الإدارية املتكررة والتعاقدات املليونية 
على  الإدارة  تلك  مع  ينافح  اإعالمي  القرار؛  واتخاذ  ال�ستقرار  بني  وما 
قدمية-  ح�سابات  لت�سفية  الفر�سة  ينتهز  واآخر  �سوابها،  قبل  اأخطائها 
الظهور  مر�ش  عن  يبحث  من  فعاًل  واأوقحهم  الدهر-  عليها  و�سرب  اأكل 

وغثاء الرتويت وزيادة املتابعني الوهميني على ح�ساب الكيانات.
مفتوح  عامل  يف  واأ�سبحنا  الأدوات  واختلفت  املفاهيم  كل  تغريت  فقد 
مليء بو�سائل التوا�سل املختلفة و�سرعة كبرية جدا يف احل�سول على 
املعلومة وت�سديرها للراأي العام؛ بل واأ�سبح املتلقي �سريكا اأ�سا�سيا وله 
الأجهزة واملواقع  الريا�سية وبثها على  الأحداث  دور كبري يف م�ساركة 
للتزييف وقلب احلقائق،  اللكرتونية قبل اجلهات الإعالمية، فال جمال 

فالأمور وا�سحة و�سوح ال�سم�ش يف رابعة النهار.
ولكن مع كل هذا يبقى توظيف اخلرب و�سناعة احلدث واإعداد التقارير 
الر�سمية  واملرجعية  املعلومات  يف  واملوثوقية  واملهني  العلمي  ب�سكلها 
هي م�سوؤولية الإعالمي، التي يتم من خاللها �سناعة حمتوى يعك�ش مدى 

قوة الإعالم الريا�سي ال�سعودي وم�سداقيته واملهنية املعروفة عنه. 
باإيجاد  امل�ساهمة  يف  فاعاًل  دورًا  يلعب  احلقيقي  الريا�سي  ف��الإع��الم 
احلقيقة  درج���ات  اأع��ل��ى  لإي��ق��اع  ن�سابها  يف  الأم����ور  وو���س��ع  احل��ل��ول 
اأوًل  للمهنة  الولء  بدافع  واملهنية  ال�سفافية  الواقعية مبنتهى  ومالم�سة 

ثم النتماء ثانًيا.
ويظل الإعالم هو املراآة التي تعك�ش من خاللها واقع احلقائق ويقع على 
عاتق الإعالمي املهني املحب املخل�ش للكيان اأن ينظر مل�سلحة ناديه قبل 
والنحياز  احللول  وتقدمي  واقعها  على  الأخطاء  وجت�سيد  الأ�سخا�ش، 
الكامل للم�سداقية وتناول الق�سايا ب�سكلها ال�سحيح، وواقعها احلقيقي؛ 
الأخطاء  يتم من خاللها معاجلة  التي  الوا�سحة  ال�سورة  تنعك�ش  حتى 

وتدارك الهفوات وت�سحيح امل�سار.
اإم�ساء:

)نوع اخليال الذي اأحاول كتابته يتعلق بقول احلقيقة(..

@majedeidan

 يبدأ من حائل وينتهي في الرياض..

اليوم.. انطالق أول رالي للسيدات في المملكة

جدة- حممود العو�سي
ينطلق اليوم "رايل جميل لل�سيدات" برعاية الأمري 
اأمري  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سعد  بن  عبدالعزيز 
لل�سيدات  م��الح��ي  رايل  اأول  وه��و  ح��ائ��ل،  منطقة 

على الطرقات الوعرة والوحيد من نوعه يف 
اململكة ودول جمل�ش التعاون اخلليجي.
الق�سلة  ق�سر  م��ن  احل���دث  و�سينطلق 

الحت���اد  عليه  وي�����س��رف  ال��ت��اري��خ��ي، 
وال��دّراج��ات  لل�سيارات  ال�سعودي 
ال��دويل  الحت��اد  من  بدعم  النارية، 
يف  "ن�ساء  جل��ن��ة  ع��رب  ل��ل�����س��ي��ارات 

ريا�سة ال�سيارات".
لل�سيدات"  جميل  "رايل  ويعترب 

ح���دًث���ا ا���س��ت��ث��ن��ائ��ًي��ا وت��اري��خ��ًي��ا 
ال�������س���ي���ارات  ����س���ب���اق���ات  يف 

ال��ع��رب��ي،  اخل��ل��ي��ج  يف 
وي����رتك����ز اأك������رث ح���ول 
اع�����ت�����م�����اد امل������ه������ارات 
امل�سار  لعبور  املالحية 
يومًيا  �سيغّطي  ال���ذي 
م�����س��اف��ة ت������رتاوح بني 
كيلومرت،  و500   300
من  انطالقته  و�ستكون 

يف  وينتهي  حائل  مدينة 
م���رورًا مبنطقة  ال��ري��ا���ش 

الق�سيم.
ال��ذي  ال���رايل  غ��م��ار  ويخو�ش 
مي��ت��د ح��ت��ى 19 م����ن  م��ار���ش 
اجلاري، 34 فريًقا ميثلون 15 

دولة من خمتلف اأنحاء العامل.
وي���ت���ك���ون ك���ل ف���ري���ق م�����س��ارك 

�سيدتني)�سائقة  م��ن  ال�����س��ب��اق  يف 
ومالحة( ويبلغ طول الرايل األف كم على 

طرق �سحراوية. وبخ�سو�ش طريقة الإعالن عن 
كل م�سار من م�سارات الرايل؛ فاإنه �سيتم كل 
املناف�سة  التي ت�سبق  الليلة  يوم فقط يف 
كل  تتعّرف  بحيث  امل�سار،  اإع��الن  عليه 
الدرب  على  ذاته  الوقت  يف  امل�ساِركات 

الذي �سي�سلكنه.
ت��ك��ون  اأن  ال��ل��ج��ن��ة  ا����س���رتط���ت  ك���م���ا 
اأن  لة، واأن  ال�سيارات امل�ساركة غري معَدّ
 )4x4( ال��دف��ع  رباعية  ال�سيارة  تكون 
العجالت  بجميع  الدفع  ية  بخا�سّ اأو 
)AWD(، و�ستزود كل �سيارة 
التطّور  ف��ائ��ق  ��ع  ت��ت��ُبّ بنظام 
لطلب  ��ة  خ��ا���سّ اأزرار  م��ع 
امل�������س���اَع���دة والإن����ق����اذ 
اأي  م��واج��ه��ة  ح���ال  يف 
اأم�������ر ط���������ارئ، ف��ي��م��ا 
����س���ي�������س���اح���ب ك��ل 
م�������س���ارات ال����رايل 
ط���ائ���رة م��روح��ي��ة 
ط�����ّب�����ي�����ة وف�������رق 
ال���������س����ي����ان����ة 
التي  املختلفة 
ا���س��ت��ع��دت يف 
الأوقات  جميع 

للتدّخل ال�سريع.

فريقا من 15 
دولة يشاركون 

في الرالي

34

سيبولدي يتسلم تقريرا طبيا 
حول مصابي األهلي

جد البالد
املدرب  الأهلي،  للنادي  الفني  املدير  ت�سلم 
تقريًرا  �سيبولدي  روب��رت  الأوروج��واي��اين 
طبًيا عن الالعبني امل�سابني ب�سفوف الفريق. 
بقيادة  الأهلي،  للنادي  الطبي  اجلهاز  واأع��د 
عن  تقريًرا  حممود  خالد  امل�سري،  الطبيب 
الفني  املدير  طلب  على  بناء  لعب،  كل  حالة 
ملواجهة  الأه��ل��ي  ال��ن��ادي  وي�ستعد  اجل��دي��د. 
�سمن  املقبل  اجلمعة  ي��وم  ال��ه��الل،  ن��ظ��ريه 
كاأ�ش  دوري  مناف�سات  م��ن  ال����25  اجل��ول��ة 

الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.

تخطى الجيش السوري في الملحق...

 ركالت الترجيح تبتسم للتعاون وتؤهله لدوري أبطال آسيا 
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األهلي بطاًل لدوري الكرة الطائرة

متابعة - حممود العو�ضي
اللجنة  رئي�س  نائب  م�ساعد  بن  عبدالعزيز  بن  جلوي  بن  فهد  الأمــر  توج 
الأول،  باملركز  الطائرة  للكرة  الأهلي  فريق  ال�سعودية  والباراملبية  الأوملبية 
فريق  وكان  الثالث.  باملركز  الفي�سلي  وفريق  الثاين،  باملركز  الهالل  وفريق 
الأهلي قد �سمن التتويج بلقب الدوري املمتاز للكرة الطائرة 2021/2022، 
بعد �سيطرته على اأجواء الكرة الطائرة ال�سعودية هذا املو�سم. تتويج فريق 
م�سواره  الأهــلــي  اختتم  وقــد  تاريخه،  يف   24 الرقم  يحمل  باللقب  الأهــلــي 
الناجح يف البطولة بح�سم لقاء الكال�سيكو الذي جمعه اأم�س على �سالة وزارة 
مقابل  اأ�سواط  بنتيجة ثالثة  الو�سيف  الهالل  بفريق  الريا�س،  الريا�سة يف 

�سوط، جاءت على النحو التايل)36/34، 29/31، 25/25،19/22(، 

الأهلي،  و�سع  وبذلك 
ـــــع اأقـــــــرب  ــــــفــــــارق م ال

 6 اإىل  الــهــالل،  مناف�سيه 
األـــقـــاب. وكـــان الأهـــلـــي قد 

فوزه  بعد  اللقب  �سمن ح�سم 
اجلولة  يف  الرتجي  فريق  على 

21 وقبل الأخرة من البطولة.
الفرتة  يف  �ستنطلق  اأخــرى،  ناحية  من 

النخبة  بطولة  اجلــاري  ال�سهر  من   24  -22 من 
والرتجي"،  والفي�سلي  الهالل  "الأهلي  الرباعي  مب�ساركة  الطائرة،  للكرة 

وذلك على �سالة وزارة الريا�سة بالريا�س، وت�سهد البطولة 
ال�سعودية.  الطائرة  كرة  لع�ساق  ومرتقبة  �ساخنة  مواجهات 
وتنطلق املناف�سات يوم 22 مار�س اجلاري، مبواجهة الأهلي 

اأمام الرتجي، فيما يقابل الهالل نظره الفي�سلي.
ويف  الفي�سلي،  نظره  الأهلي  �سيواجه  مار�س    23 يــوم  ويف 

املواجهة الثانية يلعب الهالل مع الرتجي. 
وتختتم املناف�سات يوم 24 ، بلقاء الفي�سلي مع الرتجي، واللقاء الأخر 

بني الأهلي والهالل.
 اجلدير بالذكر اأن الأهلي هو بطل الن�سخة الأخرة من بطولة النخبة، فيما 

احتل الهالل املركز الثاين.



دومة اجلندل- البالد
ُاخ���ت���ت���م م���ه���رج���ان رب��ي��ع 

امللك �سلمان بن  حممية 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، ال���ذي 

����ن����ت����ه ه��ي��ئ��ة  د�����سَّ
حممية  ت��ط��وي��ر 

امل���ل���ك ���س��ل��م��ان 
بن عبدالعزيز 
امل������ل������ك������ي������ة 
م���دي���ن���ة  يف 

امل�����ع�����ار������ض 
اجلندل  ب��دوم��ة 

يف منطقة اجلوف 
ف��ع��ال��ي��ت��ه 

ب�����ع�����د 
م�سي 

ار. خم�سة اأيام ا�ستقبل خاللها اآالف الزوَّ
ترفيهية  مناذج  ل��زواره  املهرجان  وقدم 
للتعريف باملحمية واأهدافها من خالل 
اأهايل املنطقة، كما عرف  اإ�سراك 
ال�سياحية  املواقع  باأهم 
للمحمية  والرتفيهية 
وم������ق������وم������ات������ه������ا 
واجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة 
الإع���������ادة ال����ت����وازن 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ل��ه��ا من 
خ���������الل ال����ع����دي����د 
م����ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وال���������رام���������ج 

النوعية.

جدة - البالد
اأطلقت املطربة رنا �سماحة اأغنية جديدة بطريقة 
الفيديو كليب بعنوان »اأنا امل�ستحيل«، وذلك عر 

قناتها الر�سمية على »يوتيوب«.
االأغنية اجلديدة من اأحلان  زوجها 
اأحمد  وك��ل��م��ات  ط��ال��ب،  اأب���و  �سامر 

اأ�سامة  وت��وزي��ع  راوؤول،  ح�سن 
ماهر  �سوتية  وهند�سة  �سامى، 

�سالح.
وت����ع����اون����ت رن������ا ���س��م��اح��ة 
يف االأغ��ن��ي��ة م��ع ال��ع��دي��د من 
ال����ع����ازف����ن ال����ذي����ن ق���ام���وا 

االأغ��ن��ي��ة،  حل���ن  بت�سجيل 
وم��ن��ه��م: ال���ع���ازف اأح��م��د 
اجليتار،  اآلة  على  ح�سن 
وي���ح���ي���ى م����ه����دي ع��ل��ى 

قام  بينما  ت�سيلو،  اآل��ة 
ب��و���س��ع ال���وت���راي���ات 

العازف ح�سن �سعيد.

وكانت اآخر اأعمال رنا �سماحة اأغنية "اأوبا" من 
زعيم  اأحمد  واأحل��ان  راوؤول  ح�سن  اأحمد  كلمات 
يحمل  ديني  ودع��اء  املنعم،  عبد  و�سام  وت��وزي��ع 

ا�سم "يا وا�سع الرحمات".

»واتساب« يتيح تشغيل 
الصوتيات أثناء التصفح

جدة - البالد
"وات�ساب"  ال���ف���وري  ال��رتا���س��ل  تطبيق  اأت����اح 
والت�سجيالت  ال�����س��وت  ملفات  ت�سغيل  اإمكانية 
ت�سفح  اأثناء  التطبيق،  عر  تر�سل  التي  ال�سوتية 

الهاتف. 
البقاء  امل�ستخدمن  على  يفر�ض  التطبيق  وك��ان 
يف املحادثة دون اخلروج حتى ال يتوقف الت�سجيل 
اخلروج  املمكن  من  واأ�سبح  اإليه.  اال�ستماع  اأثناء 
دون  االأخ����رى  امل��ح��ادث��ات  امل��ح��ادث��ة وت�سفح  م��ن 
على  ُي�سهل  ما  ال�سوتي،  الت�سجيل  ت�سغيل  توقف 
امل�ستخدمن الكثري من االأ�سياء، منها اال�ستماع اإىل 

�سخ�ض وحمادثة �سخ�ض اآخر يف الوقت نف�سه.
توفر  ج��دي��دة  اأداة  ب��ط��رح  "وات�ساب"  وت��ق��وم 
مزيًدا من احلماية الأولئك الذين ي�ستخدمون خدمة 
ميزة  تتحقق  ال��وي��ب،  على  به  اخلا�سة  الر�سائل 
االأمان التى تاأخذ �سكل امتداد مت�سفح جماين، من 

رمز WhatsApp Web للتاأكد من �سحته.

اختتام فعاليات مهرجان ربيع محمية الملك سلمان

أخيرة
االأربعاء 13 �سعبان 1443ه� املوافق 16 مار�ض 2022م ال�سنة 91 العدد 1223598

albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily

»الثقافة« تنظم فعالية »حكاية سدو«
الريا�ض - البالد

مار�ض   20 اإىل   16 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  الثقافة  وزارة  تنظم 
ال�سفارات  الثقافة بحي  "حكاية �سدو" يف ق�سر  فعالية  اجلاري 
"جودة احلياة"، والتي  يف مدينة الريا�ض، حتت مظلة برنامج 
وبارتباطها  ال�سدو  بفنون  حتتفي  متنوعة  اأن�سطة  تت�سمن 
ال�سدو  اكت�ساف  من  بداية  تاريخها،  عر  اململكة  برتاث  الوثيق 
حتى ت�سجيله لدى منظمة "اليون�سكو" كرتاث ثقايف غري مادي.

معر�ض  ه��ي:  رئي�سية  اأق�سام  خم�سة  على  الفعالية  وحتتوي 
ال�سدو عر القارات، ومعر�ض ن�سج ال�سدو، واملعرو�سات الفنية، 
اإىل  العامل،  ال�سعودي يف عن  وال�سدو  االأزي��اء،  �سدو  ومعر�ض 
جانب فعاليات م�ساحبة من امل�سممن وامل�سممات ال�سعودين، 
ع��ائ��الت واأط��ف��ال وجميع  م��ن  ال���زوار  م��ا ي�سهم يف عي�ض  وه��و 
ممتعة  واجتماعية  ثقافية  جتربة  وال�سائحن  املجتمع  �سرائح 
بتقنية  فني  عمل  على  مدخلها  يف  الفعالية  وت�ستمل  وث��ري��ة. 

الهولوجرام، فيما يقدم ممر مدخل احلدث جتربة مميزة عر نفق 
بتقنية ال�"LED"، اأما معر�ض ال�سدو عر القارات فيحتوي على 
ويعد  ال��زوار.  اأنظار  جتذب  اإ�ساءات  تت�سمن  تفاعلية  �سناديق 
تعك�ض  التي  االأرك��ان  اأحد  العامل  ال�سعودي يف عن  ال�سدو  ممر 
املوروث ال�سعودي يف ال�سدو، حيث �سمم بطريقة فريدة وعلى 
�سا�سات  با�ستخدام  فنية  �سورًا  ويت�سمن  اأمتار   10 يبلغ  طول 
ولوح خ�سبية، م�سجاًل جمااًل لعر�ض قطع االأثاث املزينة بال�سدو.

رنا سماحة تطرح أغنية »أنا المستحيل«

انطالق ملتقى األمن 
السيبراني للبنات

الموروث القديم
اأيام؛ وذلك   4 40.000 خالل  اأكرث من  اأعداد كبرية جتاوز عددهم  3" مبحافظة القطيف احتفاليتها و�ضط ح�ضور  "الرباحة  ُتوا�ضل فعالياُت ملتقى 
اأركانها  "احلرف اليدوية" التي مُتّثل تراث املحافظة. ومتتاز الفعاليات بجمعها بني املا�ضي واحلا�ضر بتنوع  لالطالع على املوروث القدمي عرب فعاليات 
االجتماعية والرتاثية والثقافية والرتفيهية، كما ت�ضاهد ال�ضوق القدمي بدكاكينه الطينية ومداخله امل�ضقوفة باخل�ضب و�ضعف النخل. وا�ضتعر�ضت 
"الرباحة"، ما �ضنعته اأيدي احلرفني من املا�ضي القدمي من "خو�ضيات" �ضعف النخيل، و�ضانع "الفخار" باأ�ضكاله املختلفة وا�ضتخداماته املتعددة، والقطع 

امل�ضتخدمة كتحف وهدايا مثل املبخر واملزهرية التي تعلمها بالوراثة من االأجداد واالأباء، و"النجار" الذي يقوم ب�ضناعة االأبواب القدمية.

النشاط البدني يفيد
 األطفال بعمر خمس سنوات

جدة - البالد
اأكدت مدينة امللك �سعود الطبية اأن الن�ساط البدين لالأطفال بعمر خم�ض 

�سنوات فما فوق يعود بفوائد كثرية، منها اجل�سدية والنف�سية.
من  احلد  يف  تكمن  اجل�سدية  البدين  الن�ساط  فوائد  اإن  املدينة  وقالت 
خطر االإ�سابة باالأمرا�ض غري ال�سارية، واحلفاظ على وزن بدين �سحي، 
وكذلك بناء ع�سالت قوية وعظام �سليمة، وحت�سن �سحة القلب واالأوعية 
الدموية، م�سيفة اأن الفوائد النف�سية ت�سم ال�سيطرة على اأعرا�ض القلق 
الثقة  بناء  جانب  اإىل  جديدة،  اجتماعية  مهارات  واكت�ساب  واالكتئاب، 
التي  االأن�سطة  اأبرز  اأن  اإىل  املدر�سي. ونوهت  االأداء  بالنف�ض، وحت�سن 
الدراجة  ورك��وب  ال�سباحة،  هي  يوميًا  واح��دة  �ساعة  مل��دة  بها  ُين�سح 

الهوائية، والرك�ض، واأخريًا االألعاب الريا�سية.

مكة املكرمة - البالد
املكرمة  مكة  مبنطقة  واملهني  التقني  للتدريب  العامة  االإدارة  اأطلقت 
اأم�ض )الثالثاء(، فعاليات ملتقى "االأمن ال�سيراين" الذي ي�ستمر يومن 
العامة  باملوؤ�س�سة  واجل��ودة  التدريب  ل�سيا�سات  املحافظ  نائب  برعاية 
للتدريب التقني واملهني الدكتور عبدالله بن م�ستور اآل مرزوق، وتنظمه 
ال�سيراين  االأم��ن  اإدارة  باإ�سراف  املكرمة  مبكة  للبنات  التقنية  الكلية 

باملوؤ�س�سة.
بن  مرعي  املكرمة  مكة  مبنطقة  التقني  للتدريب  العام  املدير  واأو�سح 
ال�سيراين  ب��االأم��ن  ال��وع��ي  تعزيز  ي�ستهدف  امللتقى  اأن  ال��ق��رين،  �سعد 
الرقمية  البيئة  وتعزيز  واملنظمات،  ل��الأف��راد  ال�سيرانية  والهجمات 
االآمنة يف ظل التطور التكنولوجي، باالإ�سافة اإىل دعم ا�ستثمار الفر�ض 
والتعاون  التن�سيق  ودعم  ال�سيراين،  بالف�ساء  والتنموية  االقت�سادية 
ال�سيرانية  اجلرائم  ملكافحة  واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  جميع  بن 
الذي  امللتقى  هذا  من  لال�ستفادة  واملخت�سن  املوؤ�س�سة  من�سوبي  داعيا 
يوؤكد �سعي املوؤ�س�سة لبناء ثقافة �سيرانية جمتمعية يف ظل تبنيها العديد 

من اإ�سرتاتيجيات التحول الرقمي والتكنولوجي جتاه الرقمنة.

 البطاطا الحلوة 
منجم للفيتامينات

البالد ـ وكاالت 
تاأتي البطاطا من بن العديد من االأطعمة املف�سلة للكثريين 
طريقة،  من  باأكرث  تناولها  واإمكانية  املميزة،  نكهتها  بف�سل 
تناولها  ميكن  واأن��ه  ال�سحية،  مزاياها  عن  ُيعرف  قلما  ولكن 

يومًيا دون قلق، ولكن باعتدال بالطبع.
اأن  اإال  ال���وزن،  ب��زي��ادة  ت�ساهم  ق��د  البطاط�ض  اأن  ح��ن  يف 
الزائد، خا�سة  الوزن  فقدان  تعزيز  فعالة يف  البطاطا احللوة 

عند االنتظام على تناولها يومًيا، 
تعد م�سادات االأك�سدة من العنا�سر ال�سرورية للج�سم الأنها 
تخف�ض من االإجهاد التاأك�سدي امل�سوؤول عن العديد من امل�ساكل 
ال�سيخوخة  منع  يف  االأك�سدة  م�سادات  ت�ساعد  كما  ال�سحية، 
االأم��را���ض  م��ن  العديد  م��ن  الوقاية  بجانب  للخاليا،  املبكرة 
 C و   A بفيتاميني  برثائها  احللوة  البطاطا  تتميز  املزمنة. 
يف  ت�ساعد  الأنها  للج�سم،  الفيتامينات  اأه��م  من  يعدان  اللذين 
احلماية من العديد من االأمرا�ض، مبا يف ذلك اأمرا�ض املناعة 
وال�سحية  االآمنة  االأطعمة  من  احللوة  البطاطا  تعد  الذاتية. 
م�ستويات  على  ال�سيطرة  يف  ت�ساعد  فهي   ، ال�سكري  ملر�سى 

ال�سكر يف الدم، وال ت�سبب زيادته.
كما ت�ساعد على تنظيم �سغد الدم .
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