القيادة تهنئ رئي�س بيالرو�س
بذكرى اال�ستقالل
جدة  -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س �ألك�سندر
لوكا�شينكو ،رئي�س جمهورية بيالرو�س ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
و�أع��رب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته،
وحلكومة و�شعب جمهورية بيالرو�س ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة مماثلة ،لفخامة الرئي�س �ألك�سندر
لوكا�شينكو ،رئي�س جمهورية بيالرو�س ،مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

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

�ضوابط للعمل الق�ضائي
الريا�ض -البالد

اعتمد رئي�س ديوان املظامل رئي�س جمل�س الق�ضاء الإداري
ال�شيخ د .خالد بن حممد اليو�سف� ،ضوابط العمل الق�ضائي
أ�سلوب عمل جديد يف حماكم ديوان املظامل ،وتكليف
عن بُعد ،ك�
ِ
الإدارة العامة للتفتي�ش الق�ضائي بدرا�سة هذه ال�ضوابط بعد

والإدارية .ويحر�ص ديوان املظامل على مواكبة كل ما من �ش�أنه
تطوير �إجراءات العمل وحوكمتها وتهيئة بيئة العمل املالئمة
ل�سري العملية الق�ضائية يف ديوان املحاكم وحماكمه� ،سعيًا منه
للتي�سري على امل�ستفيدين من خدمات ديوان املظامل ،ولتحقيق
الإجناز املجوّ د للو�صول �إىل عدالة ناجزة.

�ستة �أ�شهر من تطبيقها ،ورفع التو�صيات الالزمة حيالها ،مبا
ي�ضمن قيا�س �أثر التطبيق يف جودة العملية الق�ضائية .ي�أتي
ذلك نتيجة ،ملا حتقق من جناح ملمو�س ل�سري الأعمال الق�ضائية
عن بُعد ،التي اعتمدها دي��وان املظامل يف كل تعامالته �أثناء
جائحة كورونا ،موف ًرا لها �أح��دث التقنيات والنظم الرقمية

وزير الداخلية يتفقد االستعدادات
في المشاعر المقدسة
مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي

يرعى الأمري عبد العزيز بن �سعود وزير الداخلية رئي�س جلنة احلج العليا،
اليوم الأحد ا�ستعرا�ض قوات �أمن احلج امل�شاركة ،وذلك مبقر مع�سكر قوات �أمن
احلج ،مب�شعر عرفات؛ حيث ا�ستكمل الأمن العام خططه وبراجمه ،كما �أعلنت
اجلهات احلكومية كافة ا�ستعداداتها ملو�سم حج هذا العام.

المملكة رائدة االبتكار
� 6أندية

عالمية كبيرة ذاقت
ما ذاق األهلي
جدة -حممود العو�ضي

�سيظل عام  2022عال ًقا يف �أذهان جماهري
وع�شاق النادي الأهلي لفرتة طويلة ج ًدا،
ف��ه��و ال���ع���ام ال����ذي ���ش��ه��د ف�����ص�ًلااً ت��اري��خ� ًي��ا
م�ؤ�س ًفا ،هو الأول يف عمر قلعة الك�ؤو�س
عاما.
اخل�ضراء ،التي يتعدى عمرها ً 85
بعد ف�شل فريق الأهلي يف احلفاظ على
ح�ضوره يف دوري املحرتفني ،و�سقوطه
�إىل دوري الدرجة الأوىل "يلو".
وتعد ه��ذه �أول م��رة يهبط فيها النادي
الأه��ل��ي منذ ت�أ�سي�سه ع��ام  ،1937بعدما
ك��ان النادي الوحيد ال��ذي جنح يف حتقيق
الثالثية التاريخية ،بعد تتويجه ب��دوري
املحرتفني ،وك�أ�س خ��ادم احلرمني ال�شريفني،
وال�سوبر ال�سعودي يف .2016
احل���دث اجل��ل��ل ب��ه��ب��وط ف��ري��ق الأه���ل���ي ،مل يكن
الأول على �صعيد ك��رة القدم العاملية بنهاية مو�سم
2021/2022؛ حيث جت��رع��ت ع��دة �أن��دي��ة �صاحبة
�صيت و�شهرة وح�ضور يف عامل ال�ساحرة امل�ستديرة مرارة
االنك�سار والهبوط.

خمرجات الرؤية

تثمر جودة حياة

الحجاج

على أكف الراحة

نظام الشركات

يواكب مرحلة التحول
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الإيرانيون يرتدون الأكفان احتجاجا على �سوء املعي�شة
طهران  -البالد

�شهدت املدن الإيرانية املختلفة �أم�س(ال�سبت) ،خروج
�آالف املتقاعدين الإي��ران �ي�ين يف ت�ظ��اه��رة متجددة،
حمتجني على �سوء الأح��وال املعي�شية ،وال�سيا�سات
التي يتبعها نظام املاليل ،مطالبني بزيادة الأجور؛
لتنا�سب تكلفة احلياة ،ففي مدينة ال�سو�س �شمال
الأه��واز ،دفع الي�أ�س من ال�سلطات وخيبة الأمل
يف تلبية املطلب املتقاعدين �إىل ارتدائهم الأكفان؛
�اج��ا ع�ل��ى التمييز وال �ف �ق��ر وال �ظ��روف
اح �ت �ج� ً

املعي�شية ال���ص�ع�ب��ة ال �ت��ي ي �ع��ان��ون م �ن �ه��ا .وي��وا��ص��ل
املتقاعدون يف �إي��ران ب�شكل متكرر ومتعاقب وقفاتهم
ومظاهراتهم االحتجاجية بني احلني والآخر ،ويطالبون
بزيادة الأجور؛ لتنا�سب تكلفة احلياة ،والتنفيذ الكامل
للوعود التي قطعتها ال�سلطات لزيادة رواتبهم وت�سديد
نفقاتهم الطبية .و�إىل جانب ارت��داء الأكفان ،فقد رفع
املتقاعدون يف بع�ض املدن �أطبا ًقا فارغة ترمز �إىل عدم
قدرتهم على �شراء �أوليات احلياة املعي�شية؛ حيث �شهدت
مدن املحافظة املركزية يف �إي��ران ،وكل من حمافظات

كرمان�شاه وخ��را��س��ان وف��ار���س والأه� ��واز و�أ�صفهان
ولور�ستان وجيالن ومازندران وطهران �أم�س ،جتمعات
وم�سريات احتجاجية للمتقاعدين و�أ�صحاب املعا�شات.
ويطالب املتقاعدون بزيادة الأجور �إىل املعدل احلقيقي
ل�سلة الكفاف ،ويقولون� :إن ال�سلطات مل متتثل حتى
لقرار جمل�س العمل بزيادة الأجور  .% 38ي�شار �إىل �أن
رفع الدعم احلكومي الذي �أدى �إىل ارتفاع حاد يف �أ�سعار
ال�سلع الأ�سا�سية� ،ضاعف م��ن ��س��وء �أو� �ض��اع خمتلف
الفئات يف املجتمع ،مبا يف ذلك املتقاعدون.
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محليات
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إعالن ولي العهد للتطلعات واألولويات الوطنية للبحث العلمي والتطوير

المملكة رائدة االبتكار

لجنة عليا برئاسة سموه ..وهيئة لتنمية وتمكين القطاع
جدة  -وا�س  -البالد

ً
انطالقا ملرحلة نوعية جديدة للمملكة ور�ؤيتها الطموحة ،نحو امتالك مفاتيح التقدم
واالبتكار و�سرب �أغواره و�آفاقه املت�سارعة� ،أعلن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س
اللجنة العليا للبحث والتطوير واالبتكار  -حفظه الله – عن التطلُّعات والأولويات
الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار للعقدين املُقبلني من �أجل ت�أمني م�ستقبل الأجيال،

استقطاب أفضل المواهب الوطنية والعالمية وزيادة االستثمار

وتر�سيخ مكانها الالئق و�إ�سهاماتها املتعاظمة وتاف�سيتها العالية يف التطور العاملي .قال �سموه" :اعتمدنا تطلُّعات طموحة لقطاع البحث والتطوير واالبتكار،
يف م�ستهل الإعالن (اخلمي�س املا�ضي) ،تناول ويل العهد ركائز ومعطيات هذا الطموح لت�صبح اململكة من رواد االبتكار يف العامل ،و�سي�صل الإنفاق ال�سنوي على
الوطني املتميز يف �صناعة التقدم على �أ�س�س قوية للعلوم البحثية وتطبيقاتها القطاع �إىل  %2.5من �إجمايل الناجت املحلي يف عام  ،2040ليُ�سهم القطاع
يف تنمية وتنويع االقت�صاد الوطني من خالل �إ�ضافة  60مليار ريال �إىل
االبتكارية ،التي تقود التطور بكافة املجاالت يف هذا
الناجت املحلي الإج��م��ايل يف ع��ام  ،2040وا�ستحداث �آالف الوظائف
الع�صر �إىل تطويع اخليال وت�شكل منطلقات
النوعية عالية القيمة يف العلوم والتقنية واالبتكار ،مب�شيئة الله".
جديدة القت�صاد وحياة امل�ستقبل ،حيث

لجنة عليا وهيئة تنموية

1

تعزيز تنافسية
وريادة المملكة

4

األولويات واألهداف

3
شراكات أساسية
لقيادة التطوير
6

استدامة
الماء والغذاء
والطاقة

ريادة بالطاقة
والصناعة والتعدين

تقديم أحدث
التقنيات
الدوائية
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احتضان مشاريع
ومدن المستقبل

الماء والغذاء والخضرة

تعزيز التعاون مع ُكبرى
مراكز البحث وشراكة
القطاع الخاص
تأمين مستقبل األجيال
القادمة وتعزيز صدارة
اقتصادنا بالمنطقة
برامج مبتكرة طموحة
لحل التحديات التي تواجه
المملكة والعالم

وللم�ساهمة يف الق�ضاء على حتديات نق�ص املياه والأمن
الغذائي يف العامل ،وانطالق ًا من ريادتها يف �إنتاج املياه
املحالة عاملي ًا ،وقيادتها ملبادرات ُك�برى للحفاظ على
البيئة؛ ت�سعى اململكة عرب �أول��وي��ة "ا�ستدامة البيئة
واالحتياجات الأ�سا�سية" �إىل �أن ت�صبح �أمنوذجً ا عامليًا
يف احلفاظ على البيئة وتوفري االحتياجات الأ�سا�سية
للإن�سان م��ن امل��اء وال��غ��ذاء والطاقة ب�شكل م�ستدام،
من خالل تطوير تقنيات �صديقة للبيئة لتوفري املياه
وحتليتها ،وتقنيات حديثة وم�ستدامة لإنتاج الغذاء
وزيادة امل�ساحات اخل�ضراء ،وتقنيات احتجاز الكربون
وا�ستخدامه وتخزينه� ،إ�ضافة �إىل التقنيات امل�ستدامة
لإنتاج الكهرباء منخف�ضة التكلفة.

تطوير االستراتيجية الوطنية
وبلورة لهذا الطموح الواعد يف �صناعة امل�ستقبل بب�صمات االبتكار
 ،ي���أت��ي اعتماد التطلُّعات والأول��وي��ات الوطنية يف ه��ذه املرحلة؛
باعتبارها حجر الأ�سا�س لتطوير اال�سرتاتيجية الوطنية لقطاع
البحث والتطوير واالب��ت��ك��ار ،التي �سيتم الإع�ل�ان عنها يف مرحلة
الحقة ،و�سيتبع ذلك �إطالق برامج وطنية طموحة قائمة على البحث
والتطوير واالبتكار حلل كُربى التحديات التي تواجه اململكة والعامل،
كما ُي�شكّل �إعالن اململكة لتطلُّعاتها و�أولوياتها يف القطاع عامل جذب
للمهتمني من الباحثني ورواد الأعمال من داخل اململكة وحول العامل،
حيث ترحب اململكة مب�شاركة الباحثني واملبتكرين وان�ضمامهم �إليها
يف رحلة االبتكار من �أجل الإن�سان.

استعراض األعمال اإلنسانية العالمية للمملكة
الهاي  -وا�س

 % 2.5إنفاق
على القطاع
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الصحة واألبحاث الطبية

ت�أمني حياة وم�ستقبل الأجيال القادمة ،وملا متتلكه اململكة من مزايا
تناف�سية تمُ ّك ُنها من الو�صول �إىل ال�سبق والريادة ،من خالل ا�ستثماراتها
يف مدن وم�شاريع امل�ستقبل مثل نيوم وم�شروع البحر الأحمر ،وما
تتمتع به من موقع جغرايف مميز ،ومواهب �شابة واعدة ،وبنية حتتية
رقمية قويةُ ،
اختريت "اقت�صاديات امل�ستقبل" لتكون �أحد الأولويات
لقطاع البحث والتطوير واالبتكار ،وت�ستهدف هذه الأولوية تعزيز
االبتكار يف التقنيات الرقمية يف القطاعات ذات الأول��وي��ة ،وتطوير
م�ستقبل احلياة احل�ضرية وبناء مدن ذكية �صديقة للإن�سان وخالية من
االنبعاثات الكربونية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستك�شاف �أعماق البحار وبناء مكانة
عاملية للمملكة يف جمال الف�ضاء.
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حياة صحية
أفضل
وأطول

ولأن الأولويات دائما ما تعك�س و�ضوح وتكامل الأهداف وترابطها ،فقد اعتمدت
اململكة �أولوياتها الأ�سا�سية يف املرحلة املقبلة ،تت�سم بارتباطها ال�شديد بطموح
ر�ؤيتها الوطنية  2030لقطاع البحث والتطوير واالبتكار ،ويتمثل ذلك يف
�أرب��ع �أولويات رئي�سة� :صحة الإن�سان ،وا�ستدامة البيئة واالحتياجات
الأ�سا�سية ،وال��ري��ادة يف الطاقة وال�صناعة ،واقت�صاديات املُ�ستقبل،
مبا يُعزز من تناف�سية اململكة عامليًا وريادتها؛ وتعزيز مكانتها ك�أكرب
اقت�صاد يف املنطقة.

مدن ومشاريع المستقبل

مليار ريال للناتج
الوطني وآالف الوظائف
عالية القيمة

الطموح الوطني لالبتكار

حتى تكون البدايات قوية ومتكاملة خلارطة الطريق العملية الطموحة ،ومن �أجل �ضمان منو وازدهار القطاع ،فقد متت �إعادة هيكلة
قطاع البحث والتطوير واالبتكار وت�شكيل جلنة عليا برئا�سة �سمو ويل العهد للإ�شراف على القطاع وحتديد الأولويات والتطلعات
الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار يف اململكة ،و�إن�شاء هيئة تنمية البحث والتطوير واالبتكار التي �ستعمل كممكن وم�ش ّرع ّ
ومنظم
للقطاع ،و�ستقوم بتطوير الربامج وامل�شاريع وتوزيع امليزانيات ومراقبة الأداء.
�أما م�سارات الأه��داف وحتقي ًقا لهذه الطمُوحات ال ُكربى التي �أعلن عنها �سمو ويل العهد ،ف�إنه �سيتم العمل على ا�ستقطاب �أف�ضل
املواهب الوطنية والعاملية؛ �إ�ضافة �إىل تعزيز التعاون مع ُكربى مراكز البحث وال�شركات العاملية والقطاع غري الربحي والقطاع
اخلا�ص اللذين يُعدان �شريكني �أ�سا�سيني لقيادة البحث والتطوير وزيادة اال�ستثمار يف القطاع.

وانطالق ًا من �أهمية املحافظة على �صحة الإن�سان ،وا�ستناد ًا
�إىل ما متتلكه اململكة من بنية حتتية مُتقدمة للبحث الطبي
العلمي ،وامتالكها لأف�ضل منظومة للرعاية ال�صحية يف
املنطقة ،ووج��ود قاعدة بيانات جينية مو�سعة ،وغريها
من امليزات التناف�سية ،جاءت "�صحة الإن�سان" على ر�أ�س
الأول��وي��ات الوطنية ،وت�ستهدف اململكة م��ن خ�لال هذه
الأول��وي��ة الو�صول �إىل حياة �صحية �أف�ضل و�أط��ول ،من
خالل مواجهة �أهم التحديات ال�صحية يف اململكة والعامل،
و�إي��ج��اد حلول ج��ذري��ة ل�ل�أم��را���ض املزمنة وغ�ير املعدية،
وتوفري �أعلى معايري الرعاية ال�صحية لأفراد املجتمع عرب
تقدمي رعاية �صحية رقمية متميزة ،و�إمداد العامل ب�أحدث
التقنيات الدوائية القائمة على التقنية احليوية.
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التقى رئي�س جمموعة املانحني لدعم مكتب
الأمم املتحدة لتن�سيق ال�����ش���ؤون الإن�سانية
(الأوت�����ش��ا) ممثل اململكة العربية ال�سعودية
ل��دى املجموعة وم�ساعد امل�شرف العام على
مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية
للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي
بوفد �أملانيا ل��دى جمموعة املانحني برئا�سة
م��دي��رة ال�����ش���ؤون الإن�سانية ���س��وزان ف��راي��ز،
ورئي�س �شعبة املنظمات الإن�سانية الدولية
وال�����س��ي��ا���س��ة م��ت��ع��ددة الأط������راف يف وزارة
اخل��ارج��ي��ة ب��ي��ت ك��وه��ل��ر ،وذل���ك ع��ل��ى هام�ش
اجتماع رفيع امل�ستوى للمجموعة يف مدينة املانحني لإجناح فرتة رئا�سة اململكة للمجموعة ،التام لدعم رئا�سة اململكة ،مفيدًا ب�أنه يتطلع
ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���ض جم��م��ل الأع���م���ال الإن�����س��ان��ي��ة للتعاون امل�ستقبلي على ال�صعيد الثنائي،
الهاي �أول �أم�س.
و�أي ً
�����ض��ا �ضمن اج��ت��م��اع��ات امل��ج��م��وع��ة حتت
و�أب���دى الدكتور الغامدي خ�لال اللقاء حر�ص والإغاثية للمملكة على امل�ستوى الدويل.
اململكة على العمل مع جميع �أع�ضاء جمموعة من جانبه� ،أعرب الوفد الأملاين عن ا�ستعداده رئا�سة اململكة العربية ال�سعودية.

الطاقة والصناعة
وا�ستناد ًا �إىل ما تتمتع به اململكة من ثروات طبيعية
وم��ي��زات تناف�سية يف قطاعي الطاقة وال�صناعة،
وقيادتها لقطاع الطاقة يف العامل ،ت�ستهدف اململكة
من خالل �أولوية "الريادة يف الطاقة وال�صناعة"
ا�ستمرارية قيادتها لأ���س��واق الطاقة وجعلها قوة
�صناعية عاملية من خالل ابتكار تقنيات لإنتاج الطاقة
البديلة كالهيدروجني الأخ�ضر والطاقة ال�شم�سية
وطاقة الرياح ،و�ضمان ا�ستدامة الطلب على النفط،
وتوجيه قطاع ال�صناعة يف اململكة لإنتاج �صناعات
متقدمة تقني ًا وذات قيمة عالية� ،إ�ضافة �إىل تطوير
قطاع التعدين ب�شكل تناف�سي وم�ستدام.

اإلستراتيجية اللوجستية تسهم
في مستهدفات"الحج والعمرة"
الريا�ض -البالد

ي��ع��د ق��ط��اع ال��ن��ق��ل واخل���دم���ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة من
القطاعات احليوية والهامة ،التي ت�سهم يف حتقيق
م�ستهدفات ع��دد م��ن القطاعات الوطنية؛ ومنها
قطاع احلج والعمرة ،الذي ي�ستهدف الو�صول لـ30
مليون معتمر.
وتلعب منظومة النقل واخلدمات اللوج�ستية دوراً
كبري ًا من خالل رفع م�ستوى اجلودة على الطرق؛
�إذ تهدف الإ�سرتاتيجية للو�صول للمركز ال�ساد�س
عاملي ًا يف ج��ودة ال��ط��رق ،بالإ�ضافة للحفاظ على
ريادة اململكة عاملي ًا يف ترابط �شبكة الطرق.
وتعد اململكة الأول عاملي ًا يف م�ؤ�شر ترابط �شبكة
الطرق وفق البنك ال��دويل ،وت�سهم �إ�سرتاتيجية
النقل يف حتقيق م�ستهدفات قطاع احلج والعمرة

م��ن خ�لال �إن�����ش��اء ط��رق ج��دي��دة خل��دم��ة احل��ج��اج؛
وم��ن��ه��ا ط��ري��ق م��ك��ة ج���دة امل��ب��ا���ش��ر ال���ذي يخت�صر
امل�سافة من جدة ملكة لقرابة الن�صف �ساعة ،ورفع
الطاقة اال�ستيعابية للمطارات وامل��وان��ئ و�شبكة
اخلطوط احلديدية ،بالإ�ضافة للتو�سع يف عملية
النقل العام.
يُذكر �أن الإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل واخلدمات
اللوج�ستية تهدف لرت�سيخ مكانة اململكة كمركز
لوج�ستي عاملي ،واالرتقاء بجودة احلياة يف املدن
ال�سعودية؛ كما تهدف لتمكني عدد من القطاعات
الوطنية مثل قطاع احل��ج والعمرة ال��ذي يهدف
لو�صول  30مليون معتمر ،وقطاع ال�سياحة الذي
ي��ه��دف ل��و���ص��ول  100م��ل��ي��ون ���س��ائ��ح ،وع���دد من
القطاعات الوطنية الأخرى.

محليات
3
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القيادة تهنئ رئيس بيالروس
جدة  -وا�س
بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س
�ألك�سندر لوكا�شينكو ،رئي�س جمهورية
ب��ي�لارو���س ،مبنا�سبة ذك���رى ا�ستقالل
بالده.
و�أع������رب امل��ل��ك امل���ف���دى ،ع���ن �أ���ص��دق
التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة
وال�����س��ع��ادة ل��ف��خ��ام��ت��ه ،وحل��ك��وم��ة
و����ش���ع���ب ج���م���ه���وري���ة ب���ي�ل�ارو����س
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ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود ،ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س �ألك�سندر
لوكا�شينكو ،رئي�س جمهورية بيالرو�س ،مبنا�سبة ذكرى
ا�ستقالل بالده.
وع�بر �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق
ال��ت��م��ن��ي��ات مب��وف��ور ال�����ص��ح��ة وال�����س��ع��ادة لفخامته،
وحلكومة و�شعب جمهورية بيالرو�س ال�صديق املزيد
من التقدم واالزدهار.

مليون دوالر للمشاريع والمشتقات النفطية

المشروعات السعودية دعم سخي للتنمية في اليمن
الريا�ض  -وا�س -البالد

جت�����س��ي��دا مل��وق��ف��ه��ا امل��ب��دئ��ي ال��ث��اب��ت وج��ه��وده��ا
امل�ستمرة وم�شاريعها التنموية الكبرية يف اليمن
ال�شقيق ،توا�صل اململكة ،بقيادة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ،حفظهما الله ،دعمها ملجل�س القيادة
الرئا�سي اليمني.
وخالل زيارته اخلا�صة للمملكة ،ا�ستقبل فخامة
رئ��ي�����س جمل�س ال��ق��ي��ادة ال��رئ��ا���س��ي باجلمهورية
اليمنية ال��دك��ت��ور ر���ش��اد حممد العليمي يف مقر
�إق��ام��ت��ه� ،صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر خ��ال��د بن
�سلمان بن عبدالعزيز نائب وزي��ر ال��دف��اع ،ونقل
���س��م��وه حت��ي��ات خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع،
حفظهما ال��ل��ه ،ل��ف��خ��ام��ة رئ��ي�����س جمل�س ال��ق��ي��ادة
الرئا�سي اليمني و�أع�ضاء املجل�س ،ومتنياتهما
�أيدهما الله -للجمهورية اليمنية ال�شقيقة و�شعبهاالأم���ن واال���س��ت��ق��رار وال�����س�لام ،فيما ح��مّ��ل رئي�س
جمل�س القيادة الرئا�سي باجلمهورية اليمنية �سمو

خالد بن �سلمان خالل لقائه العليمي
نائب وزير الدفاع حتياته �إىل قيادة اململكة.
اللقاء تناول بحث م�ستجدات الأو�ضاع يف اليمن،
وجهود جمل�س القيادة الرئا�سي اليمني يف توحيد
وجمع امل��ك��ون��ات اليمنية؛ بهدف ال��و���ص��ول حلل
�سيا�سي �شامل ،و�أك���د �سمو ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع
دعم اململكة ملجل�س القيادة الرئا�سي باجلمهورية
اليمنية ،ومباركتها مبادرات املجل�س الإيجابية مع
املجتمع الدويل لإحالل الأمن وال�سالم واال�ستقرار
يف اليمن ،و�إنهاء الأزم��ة اليمنية ،والو�صول �إىل
ٍّ
حل �سيا�سي �شامل ينقل اليمن لل�سالم والتنمية.

دعم وم�شاريع تنموية

وام����ت����دادًا ل��ل��دع��م امل�ستمر م��ن امل��م��ل��ك��ة بقيادتها
الر�شيدة� ،أي��ده��ا الله ،لل�شعب اليمني واحلكومة
ال�شرعية ،وال��دع��م الكامل جلهود رئي�س جمل�س
ال���ق���ي���ادة ال��رئ��ا���س��ي ال��ي��م��ن��ي و�أع�������ض���اء املجل�س
واحلكومة اليمنية يف النهو�ض باليمن؛ �سيا�سيًا
واق��ت�����ص��اد ًي��ا ،فقد ج��رى خ�لال اللقاء الإع�ل�ان عن
ت��ق��دمي ح��زم��ة م��ن ال��دع��م التنموي ع�بر الربنامج
ال�سعودي لتنمية و�إع��م��ار اليمن ممثل ًة بـ ()400

مليون دوالر لإن�شاء م�شاريع وبرامج تنموية ،مبا
يعود يف حت�سني البنى التحتية ودع��م القطاعات
الهامة واحليوية وحت�سني احلياة اليومية للأ�شقاء
اليمنيني ،وت��ق��دمي ( )200مليون دوالر لتوفري
امل�شتقات النفطية لت�شغيل حمطات الكهرباء ،فيما
�أو�ضحت الرئا�سة اليمنية يف بيان تفا�صيل اخلطة
العاجلة لتنفيذ حزمة امل�شاريع ال�سعودية الإمنائية
يف عدد من املحافظات اليمنية.
ي�أتي ذلك �ضمن الدعم الأخوي من اململكة العربية
ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة مببلغ �إجمايل
( )3.3م��ل��ي��ار دوالر �أم��ري��ك��ي ،وي�شمل ال��ودي��ع��ة
ال�سعودية والإم��ارات��ي��ة ل��دع��م البنك امل��رك��زي يف
ع��دن مببلغ ( )2مليار دوالر �أم��ري��ك��ي ،و ()900
مليون دوالر لتمويل �صندوق امل�شتقات النفطية
امل�ستدام ،واعتماد خطة التدخل التنموي العاجل
ال��ت��ي ت�شمل ( )17م�����ش��روع�� ًا ح��ي��وي�� ًا وب��رن��اجم�� ًا
تنموي ًا يف ( )6قطاعات هي :قطاع الطاقة ،وقطاع
النقل ،وقطاع التعليم ،وقطاع املياه ،وقطاع بناء
م�ؤ�س�سات الدولة ،وقطاع ال�صحة ،حتقيق ًا مل�ساعي
رئي�س جمل�س القيادة الرئا�سي يف توفري اخلدمات
الأ�سا�سية لل�شعب اليمني واالحتياجات الأ�سا�سية
ذات الأول����وي����ة ل��ل��م��واط��ن�ين يف ك��اف��ة حم��اف��ظ��ات
اجلمهورية اليمنية.

ومنذ ت�أ�سي�سه عام  2018م كمبادرة �إ�سرتاتيجية تهدف
لتقدمي الدعم االقت�صادي والتنموي يف جميع املجاالت
لليمن ،يوا�صل "الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار
اليمن" م�شاريعه احليوية التي �أ�سهمت يف حت�سني
البنية التحتية واخلدمات الأ�سا�سية وخلق فر�ص العمل
بالتعاون مع احلكومة اليمنية ،الذي انعك�س على تعزيز
الإنفاق احلكومي ودعم وحتفيز الإنتاج.
متثل ال��ث��م��ار الطيبة ل��ه��ذا ال��دع��م ال�سخي م��ن خالل
الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن يف ()207
م�شروعات ومبادرات تنموية بقيمة �إجمالية تتجاوز
 829مليون دوالر ،وبنحو عدد  15مليون م�ستفيد يف
 14حمافظة مينيةً ،
خدمة للأ�شقاء اليمنيني يف ()7
قطاعاتٍ �أ�سا�سية ،وه��ي :التعليم ،وال�صحة ،واملياه،
والطاقة ،والنقل ،والزراعة والرثوة ال�سمكية ،وبناء
ق��درات امل�ؤ�س�سات احلكومية ،بالإ�ضافة �إىل الربامج
التنموية.
كما �أوىل ال�برن��ام��ج ال�سعودي لتنمية و�إع��م��ار اليمن
�أهمية بالغة �إىل ما من �ش�أنه تعزيز ال�صمود املجتمعي
من خ�لال  12برناجما تنمويا يتنوع بني متكني امل��ر�أة
ً
اقت�صاديا وتعزيز برامج متكني املر�أة وال�شباب
اليمنية
واملجتمعات ،ودعم �سبل العي�ش واملعي�شة ،وامل�ساهمة يف
حت�سني احلياة اليومية عرب حمالت الإ�صحاح البيئي.

يستعرض قوات أمن الحج المشاركة

وزير الداخلية يتفقد االستعدادات في المشاعر المقدسة
مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي

الربنامج ال�سعودي

يرعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبد العزيز بن �سعود
وزي��ر الداخلية رئي�س جلنة احل��ج العليا ،اليوم الأح��د
ا�ستعرا�ض ق��وات �أم��ن احل��ح امل�شاركة يف مو�سم حج
هذا العام  ،١٤٤٣مبقر مع�سكر قوات �أمن احلج ،مب�شعر
ع��رف��ات ،بح�ضور �أ�صحاب ال�سمو الأم���راء و�أ�صحاب
املعايل الوزراء من �أع�ضاء جلنتي احلج العليا واملركزية،
ومدير الأمن العام رئي�س اللجنة الأمنية يف احلج.
وك��ان الأم��ن العام قد ا�ستكمل خططه وب��راجم��ه ملو�سم
منر ال�شبل
فهد اجلالجل
توفيق الربيعة
عبدالعزيز بن �سلمان
عبدالعزيز بن �سعود
حج هذا العام ،كما �أعلنت اجلهات احلكومية ذات العالقة
اخلطة على تنفيذ م�شاريع لتعزيز الطاقة الكهربائية مبكه
خميمات �سكن احلجاج مب�شعر منى على م�ساحة تقدر
توفري املياه
باحلج واحلجاج كافة ا�ستعداداتها ملو�سم احلج.
بن�صف مليون مرت مربع ويغطي ما ن�سبته  ٢٠يف املئة وفرت �شركة املياه الوطنية املياه بكميات كبرية؛ حيث املكرمة ومناطق امل�شاعر املقد�سة بتكلفة جت���اوزت ٣
م�شروعات التطوير
ا�ستهدفت خطتها الت�شغيلية ملو�سم احلج� ،ضخ قرابة  ٢٠مليارات ريال.
من املخيمات القائمة حاليا.
�شهدت مناطق امل�شاعر املقد�سة" منى وعرفات ومزدلفة"
قطار امل�شاعر
اخلدمات ال�صحية
مليون مرت مكعب من املياه خالل �شهر ذي احلجة ،ل�سقيا
�أعماال تطويرية ،قامت بها الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة
يف جم��ال اخل��دم��ات ال�صحية ال��ت��ي وف��رت��ه��ا وزارة احلجاج ،ولدى ال�شركة خزانات مياه تخزينية وت�شغيلية ويف جمال النقل بقطار امل�شاعر املقد�سة ،مت جتهيز٣٥
وامل�شاعر املقد�سة ،ومن هذه امل�شروعات ،م�شروع تطوير
قطارا لنقل احلجاح� ،سعة كل قطار  ٤١٧راكبا لنقل
ال�صحة ل�ضيوف الرحمن مت جتهيز  ١٨م�ست�شفى يف يف امل�شاعر املقد�سة.
البنية التحتية املحيطة بجبل الرحمة مب�شعر عرفات على
احلجاح بني مكة املكرمة وجدة ،بواقع  ٣٠رحلة يوميا
مكة املكرمة ومناطق امل�شاعر املقد�سة بطاقة ا�ستيعابية
الكهرباء
م�ساحة تقدر بـ � ٢٠٠أل��ف مرت مربع كمرحلة �أوىل لهذا
تفوق � ٣٧٠٠سريرا ي�ساندها  ١٧١م��رك��زا �صحيا� ،أع����دت ال�����ش��رك��ة ال�����س��ع��ودي��ة امل��وح��دة للكهرباء خطتها قابلة للزيادة ،فيما ي�ستقبل قطار امل�شاعر � ٢١٠آالف
امل�شروع الذي ي�شمل على �إن�شاء مواقف عامة للحافالت
ع�ل�اوة ع��ل��ى امل�ست�شفيات امل��ي��دان��ي��ة وامل�ست�شفيات الت�شغيلية ملو�سم حح هذا العام لتوفري الطاقة الكهربائية ح��اج� ،إ�ضافة �إىل توفري � ٦١أل��ف حافلة حديثة لنقل
وال�سيارات �إىل جانب �إنارة اجلبل واملناطق املحيطه به.
ل�ضيوف الرحمن واجلهات العاملة يف خدمتهم ،وا�شتملت � ٧٩٠ألف حاج.
امل�ساندة بجدة والطائف.
وم��ن م�شروعات الهيئة �أي�ضا تنفيد م�شروع تطوير

كلمة

طموحات االبتكار

يف ا�ست�شراف متقدم وطموح متجدد
ملكانة اململكة واقت�صادها للم�ستقبل،
جاء �إع�لان �سمو ويل العهد الأمري
حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبد العزيز،
عن التطلُّعات والأولويات الوطنية
للبحث والتطوير واالبتكار للعقدين
املُ��ق��ب��ل�ين ،مب��ا يُ��ع��زز م��ن تناف�سية
اململكة عامليًا وريادتها.
لقد �أكد �سموه ،حفظه الله� ،أن هذه
التطلعات والأول���وي���ات الوطنية،
ت�ستهدف �أن ت�صبح اململكة من رواد
االبتكار يف ال��ع��امل؛ حيث �سي�صل
الإن����ف����اق ال�����س��ن��وي ع��ل��ى ال��ق��ط��اع
�إىل  %2.5م���ن �إج����م����ايل ال��ن��اجت
امل��ح��ل��ي خ�ل�ال �أق���ل م��ن ع��ق��دي��ن من
ال��زم��ن ،وه��ي ن�سبة مرتفعة قيا�سا
مبعدالت الإن��ف��اق على ه��ذا القطاع
يف العديد من ال��دول املتقدمة ،مما
يعك�س علو الطموح والإجن���از يف
م�سرية التطور ال�شامل وامل�ستدام
وم�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة ،2030
ليُ�سهم ال��ق��ط��اع بن�صيب مميز يف
تنمية وتنويع االقت�صاد امل�ستدام
 ،وحتقيق �أرق���ام واع��دة للوظائف
عالية القيمة.
وبخطوات عملية لتعزيز �ضمان
من��و وازده�����ار ال��ق��ط��اع ،ف��ق��د متت
�إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير
واالب���ت���ك���ار ،وت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة عليا
برئا�سة �سمو ويل العهد؛ للإ�شراف
ع��ل��ى ال��ق��ط��اع وحت��دي��د الأول���وي���ات
وال��ت��ط��ل��ع��ات يف ه����ذه امل���ج���االت،
و�إن�����ش��اء ه��ي��ئ��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى متكني
القطاع ،نحو �إطالق الإ�سرتاتيجية
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي �ست�شكل خ��ارط��ة
ط��ري��ق مل��ك��ان��ة اململكة يف ال�سباق
املت�سارع للتقدم العاملي.
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الصحة تحذر من شرب الحليب غير المبستر ..استشاري لـ

حم�سن بن ح�سني القي�سي*

:

لقاح الشوكية والموسمية إلزامي قبل الحج

جهود الدبلوماسية اإلنسانية
في مكافحة العنصرية
العن�صرية هي الأفعال واملعتقدات التي تقلل من �ش�أن
�شخ�ص معني؛ لكونه ينتمي لعرق �أو لدين �أو جلن�س
خمتلف ،كما ي�ستخدم ه��ذا امل�صطلح لي�صف الذين
يعتقدون �أن نوع املعاملة مع �سائر الب�شر يجب �أن حتكم
بعرق وخلفية ال�شخ�ص متلقي تلك املعاملة ،و�أن املعاملة
الطيبة يجب �أن تقت�صر على فئة معينة دون �سواها ،و�أن
فئة معينة يجب �أن تتحكم بحياة الأعراق الأخرى.
والتفرقة العن�صرية وكراهية الأج��ان��ب وم��ا يتعلق
بذلك من تع�صب لي�ست جمرد م�شاكل يتعني على املجتمع
ال��دويل �أن يبحثها طلبًا لعالجها يف وقت ال�سلم فقط،
ولكن ينبغي �أن حت�صل � ً
أي�ضا على نف�س االهتمام يف
حاالت النزاع امل�سلح.
وانطال ًقا من خ�صو�صية هذه امل�شكلة ،وكونها �أحد
جماالت عمل الدبلوما�سية الإن�سانية من ناحية �أخرى
– ترى كل املنظمات التي تعمل يف امليدان الإن�ساين �أن
م�س�ألة عدم التمييز ونبذ العن�صرية يف حاالت النزاعات
كاف يف امل�ؤمترات
امل�سلحة ينبغي �أن حتظى باهتمام ٍ
العاملية ،و�أن تقدم االقرتاحات العملية حلل هذه امل�شكلة
من الأ�سا�س.
ويالحظ �أن حماربة العن�صرية ينبع من مبد�أ يقوم
عليه العمل الإن�ساين ،وهو مبد�أ (عدم التمييز) ،وهو
يعد من العوامل املهمة التي يت�شكل منها القانون الدويل
الإن�����س��اين ،ال��ذي تقوم �أه��داف��ه الأ�سا�سية على حماية
�ضحايا النزاعات امل�سلحة واحلد من و�سائل و�أ�ساليب
احل����روب ،وت��ق��دمي امل�����س��اع��دة وال��غ��وث �إىل اجل��رح��ى
واملر�ضي يف �صفوف املتحاربني دون متييز �أو تفرقة
بينهم.
وقد ن�صت اتفاقيات جنيف الأربع على حظر التمييز
يف كثري من قواعده املحددة وامللزمة للأطراف امل�شاركة
يف ال��ن��زاع��ات امل�سلحة ال��دول��ي��ة �أو غ�ير ال��دول��ي��ة على
ال�سواء ،وتن�ص �إح��دى امل��واد فيها على �أن الأ�شخا�ص
غ�ير امل�شاركني ب�شكل فعلي يف الأع��م��ال العدائية �أو
غريهم من امل�صنفني على �أنهم عاجزون عن موا�صلة
القتال يجب �أن َي ْل َقوا يف كل الظروف معاملة �إن�سانية،
وب��دون �أي متييز �ضار قائم على العن�صر �أو اللون �أو
الدين �أو العقيدة �أو اجلن�س �أو امليالد �أو الرثوة �أو �أي
معايري مماثلة �أخرى.
ومن هنا -على �سبيل املثال  -كانت ممار�سات الف�صل
العن�صري يف جنوب �أفريقيا وغريها من املمار�سات غري
الإن�سانية واملُحطة من ق��در الإن�سان وبكل ما حتويه
من اعتداءات �صارخة على الكرامة ال�شخ�صية والقائمة
على �أ�سا�س التمييز العن�صري  -ت�شكل انتهاكات بالغة
اخل��ط��ورة ل��ل�بروت��وك��ول الأول الإ����ض���ايف التفاقيات
جنيف؛ ل��ذا ال بد من وج��ود رادع لهذا ،وعقد حماكمة
للأ�شخا�ص �أو التكتالت التي تقرتف تلك االنتهاكات
املنطلقة من �أ�سا�س عن�صري يفرت�ض �أنه ال وجود له يف
ع�صر العلم والتقدم.

جدة ـ البالد

قدمت وزارة ال�صحة ،ع��ددًا من الإر���ش��ادات ال�صحية
للحجاج خ�لال مو�سم احل��ج 1443ه����ـ ،للوقاية من
العدوى التنف�سية �أثناء �أداء املنا�سك.
ون�صحت ال�����وزارة ،احل��ج��اج بغ�سل ال��ي��دي��ن ب��امل��اء
وال�صابون خا�صة بعد ال�سعال والعط�س ،وكذلك بعد
ا�ستخدام املراحي�ض وقبل تناول الطعامً ،
داعية �إىل
ا�ستخدام املناديل عند العط�س والتخل�ص منها يف
�سلة النفايات .وحذرت من االحتكاك املبا�شر وم�شاركة
الأدوات ال�شخ�صية مع الأ�شخا�ص الذين تظهر عليهم
�أع��را���ض امل��ر���ض ،الف��ت ً��ة �إىل ���ض��رورة جتنب �شراب
احلليب غ�ير املب�سرت� ،أو ت��ن��اول اللحوم النيئة� ،أو
املنتجات احليوانية التي مل يتم طهيها .من جانبه� ،أكد
الأكادميي وا�ست�شاري مكافحة العدوى الدكتور حممد

عبدالرحمن حلواين� ،أن �أهمية لقاحي احلمى ال�شوكية
والأنفلونزا املو�سمية قبل احلج تكمن يف كونهما من
الأمرا�ض ذات البعد الوبائي التي تزداد فر�ص انت�شارها
�أو التعر�ض لها يف �أماكن االزدحام ،و�أ�ضاف� ،أن مر�ض
احلمى ال�شوكية يعترب من الأمرا�ض املعدية البكتريية؛
حيث تنتقل العدوى بوا�سطة الرذاذ املتطاير من الفم
والأن���ف من ال�شخ�ص امل�صاب �أو احلامل للبكترييا
وت�صيب �أغ�شية امل��خ وال��ن��خ��اع ال�شوكي م��ن خالل
دخولها من الأنف ،وي�ؤدي ذلك �إىل الإ�صابة ب�أعرا�ض
خطرية  ،بينما الأنفلونزا املو�سمية عدوى فريو�سية
ح���ادة تنت�شر ب�سهولة ب�ين الب�شر ،وتهاجم اجلهاز
التنف�سي حيث ي�صاب الإن�سان بالعدوى عن طريق
الأن��ف والفم و� اً
��ص��ول �إىل الرئتني ،وت�ت�راوح ما بني
�إ�صابة خفيفة وحادة ،وت�صيب جميع الفئات العمرية.

وحث ا�ست�شاري مكافحة العدوى جميع احلجاج على
�ضرورة االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية والعامة ونظافة
امل���أك��والت وامللب�س وامل��ك��ان ،خا�صة يف ي��وم عرفة؛
نظرًا الرتفاع �أ�شعة ال�شم�س يف ذلك الوقت ،و�ضرورة
االبتعاد عن الأطعمة القادمة خارج املخيم �أو احلملة
�سوى املطاعم املعروفة وامل�صرح لها العمل يف امل�شاعر
املقد�سة ،و�شدد على االلتزام بغ�سل اليدين قبل الأكل
وبعده ،وبعد ا�ستخدام دورة املياه �أو عند الرجوع �إىل
املخيم من اخلارج نا�صحً ا احلجاج بالإكثار من �شرب
املياه والع�صائر� -إن �أم��ك��ن -واحل��د من امل�شروبات
املحتوية على الكافيني كال�شاي والقهوة لأنها تزيد
�إدرار البول ،واحلر�ص على �إعطاء اجل�سد كفايته من
�ساعات النوم قدر امل�ستطاع ،حتى ال ي�شكو احلاج من
�أي متاعب ج�سدية ونف�سية نهارًا ،وارت��داء الكمامة

الطبية عند اخلروج لتجنب الرذاذ املتطاير من ال�سعال
�أو العط�س ملا له من دور يف ن�شر الأمرا�ض التنف�سية
يف االزدح��ام ال�شديد ،و�ضرورة ا�ستبدال الكمامة يف
كل م��ره يخرج فيها احل��اج �إىل خ��ارج املخيم �أو عند
تبللها �إذا كانت من النوع ذات اال�ستخدام الفردي .كما
�أكد على �ضرورة و�ضع الكرميات املرطبة قبل اخلروج
يف �أعايل الفخذين لتفادي الت�سلخات اجللدية التي قد
تكون م�ؤملة وقد تلتهب �إن مل تعالج بال�شكل ال�صحيح.
وخل�ص �إىل القول� :إن �أهمية التطعيمات ب�شكل عام
تهدف �إىل الق�ضاء على الأمرا�ض املعدية التي كانت
�شائعة يف املا�ضي ،و التي كانت ت�سبب م�ضاعفات
�شديدة �أو وفيات� ،إ�ضافة اىل حماية �أفراد املجتمعات
ب���أك��م��ل��ه��ا وامل�����س��اه��م��ة يف خ��ف�����ض م���ع���دالت تعر�ض
الأ�شخا�ص للأمرا�ض املعدية والإ�صابة بها.

وكيل األوقاف الكويتي يشيد بتطور خدمات الحج
جدة  -البالد

�أكد وكيل وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية الكويتي رئي�س
مكتب �ش�ؤون حجاج دولة الكويت ال�شيخ الدكتور فريد �أ�سد
ع��م��ادي� ،أن ق��رار حكومة خ��ادم احلرمني ال�شريفني بعودة
احلج ب�أعداد خمف�ضة هذا املو�سم ،بعد زوال جائحة كورونا،
قرار حكيم و�سليم ،وي�أتي يف �إطار حتقيق املقا�صد العامة
باحلفاظ على �صحة و�سالمة حجاج بيت الله احل��رام.
وك�شف عن �أداء حوايل � 6آالف حاج كويتي فري�ضة احلج
متتال خالل هذا
هذا العام ،و�سيكون و�صولهم ب�شكل ٍ
الأ�سبوع ،م�شريا �إىل انتهاء ترتيب كل اخلدمات التي
�ستقدم حلجاج الكويت �سواء يف مكة املكرمة وامل�شاعر
املقد�سة ،م�شيدا بتطور خدمات �شركة مطويف حجاج
ال���دول العربية ل�ضيوف الرحمن ،ومنهم حجاج
الكويت على م�ستوى ال�سكن والإعا�شة والتنقالت.
وق��دم عمادي �شكره ل��وزارة احلج والعمرة على

* رئي�س مركز اال�ست�شارات والتدريب والتطوع
باملنظمةالعربية للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر.

التح�سينات امل�ستمرة يف اخلدمات ،التي انعك�ست على راحة
�ضيوف الرحمن ،حتقيق ًا لتطلعات وتوجيهات خ��ادم احلرمني
ال�شريفني – حفظه الله – حتى ي���ؤدوا ن�سكهم بي�سر و�سهولة
و�أمان .وكان وكيل وزارة الأوقاف ال�ش�ؤون الإ�سالمية الكويتي،
قد اجتمع مع رئي�س جمل�س �إدارة �شركة مطويف حجاج الدول
العربية امل�شرف على �أع��م��ال جلنة احل��ج ماهر ج��م��ال ،ونائبه
حممد معاجيني ،وع�ضو جمل�س الإدارة الع�ضو املنتدب املهند�س
عبا�س قطان ،وع�ضو جمل�س الإدارة امل�شرف على قطاع م�صر،
وعرب اخلليج موفق خوج بح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف
مقر ال�شركة مبكة املكرمة .و�أك��د رئي�س جمل�س الإدارة ماهر
جمال ،حر�ص �شركة مطويف حجاج الدول العربية على االرتقاء
باخلدمات املقدمة حلجاج بيت الله �ضمن الباقات التي �أطلقت
واملتوفرة عرب امل�سار الإل��ك�تروين ،بجانب �إطالقها العديد من
الربامج واملبادرات التي تهدف لتوفري �أجود اخلدمات و�أرقاها
و�إثراء رحلة احلاج؛ لتحقيق ر�ؤية اململكة .2030

 3مواقع الستقبال طلبات التطويف بالمسجد الحرام
مكة املكرمة ـ البالد

خ�ص�صت وكالة ال�ش�ؤون التوجيهية والإر�شادية بالرئا�سة العامة ل�ش�ؤون
امل�سجد احل��رام وامل�سجد النبوي ،ممثلة يف الإدارة العامة للتطويف
ثالثة مواقع لتقدمي خدمات التطويف حلجاج بيت الله احلرام ،وذلك
�ضمن براجمها ملو�سم حج هذا العام ١٤٤٣هـ.
و�أو���ض��حَ مدير ع��ام الإدارة العامة ل�ش�ؤون التطويف واملطوفني
�أحمد بن �سلمان الدها�سَّ � ،أن الإدار َة َخ َّ�ص َ�صتْ مواق َع رئي�سي َة
يكون ا�ستقبال احلجاج منها لتطويفهم وهي باب امللك فهد ،باب
�أجياد  ،باب ال�سالم ت�سهي ًال وتي�سري ًا عليهم يف �أداء ن�سكهم
بكل اطمئنان .و�أف����ا َد �أن��ه ي��وج�� ُد � ُ
مطوف
أك�ث�ر م��ن ()100
ٍ
تقو ُم الإدار ُة بالإ�شراف عليهم م�ؤهلني بعدد من ال��دورات
ال��ت��دري��ب��ي��ة املتعلقة مبنا�سك احل���ج وم���ه���ارات التعامل
والتوا�صل مع �ضيوف الرحمن ،ي�شرفون بخدمة حجاج
بيت ال��ل��ه احل���رام وتلبية طلباتهم ومرافقتهم لأداء
ن�سكهم ،وفق هدي امل�صطفى �صلى الله عليه و�سلم،

مع �ضرورة َت َق ُّي ِد املطوف بالإجراءات االحرتازية يف �أثناء تقدميه اخلدمة.
من ناحية �أخ��رى� ،أطلقت جمعية هدية احلاج واملعتمر اخلريية حزمة من
الربامج واخلدمات املقدمة يف رحلة وم�سار حجاج بيت الله احل��رام من
القدوم �إىل الوداع �ضمن م�شاركتها يف �أعمال مو�سم حج هذا العام 1443هـ،
ت�شمل" :غذاء ال��روح ،وغ��ذاء البدن ،وامل�ضياف ،والعناية ،والوكاالت".
و�أو�ضح املدير التنفيذي للجمعية املهند�س �إح�سان الري�س� ،أن جمعية هدية
تعمل ب�إ�شراف من وزارة احلج والعمرة على تغطية عدد من نقاط االت�صال
ب�ضيوف الرحمن من القدوم �إىل ال��وداع؛ حيث تتواجد اجلمعية يف نقاط
الو�صول بـمطارات حجاج بيت الله احل��رام ،واملنافذ الربية ،وميناء جدة
الإ�سالمي ومكة املكرمة واملدينة املنورة قبل يوم الرتوية ،وتتواجد هدية
يف امل�شاعر املقد�سة يف عرفات ،ومزدلفة ،ومنى بعد �أيام الت�شريق ،ويف مكة
املكرمة واملدينة املنورة ،يف نقاط املغادرة يف مراكز تفويج احلجاج التابعة
لوزارة احلج والعمرة .وبني الري�س �أن هدية تهدف تقدمي خدمات منوعة
منها ما يخ�ص التغذية الروحية بالإر�شاد والتوجيه ومنها ما يخ�ص الإطعام
وال�سقيا من وجبات خفيفة ومطهية وعبوات ماء زمزم.

 4نصائح للحجاج لعالج اإلجهاد الحراري

البالد ــ جدة

وجهت مدينة امللك عبدالله الطبية  4ن�صائح للحجاج لعالج �أي �شعور
بالإجهاد احل���راري �أث��ن��اء �أداء منا�سك احل��ج .وا�ستعر�ضت املدينة يف
تغريدة بثتها عرب ح�سابها الر�سمي على موقع «تويرت» الن�صائح الأربع
التي �شملت :االبتعاد عن �أ�شعة ال�شم�س مبا�شرة ،واللجوء �إىل مكان
كاف
بارد ومظلل لتربيد اجل�سم ،ور�ش اجل�سم باملاء البارد ،و�أخذ ق�سط ٍ
من الراحة ،وتناول امل�سكنات اخلاف�ضة للحرارة عند اللزوم .و�أو�ضحت
املدينة �أن الإجهاد احلراري له � 7أعرا�ض؛ ت�شمل ارتفاع درجة احلرارة،
وال�شعور بال�صداع �أو ال��دوار والغثيان ،والإره��اق ال�شديد ،والعط�ش،
وت�شنج ع�ضالت البطن وال�ساقني .كما قدمت مدينة امللك عبدالله الطبية،
عدة ن�صائح للحجاج من �أجل جتنب الإ�صابة بالت�سمم الغذائي �أو الإجهاد
احل��راري خالل �أداء املنا�سك .و�أو�ضحت املدينة� ،أن��ه يجب على احلاج

جتنب تناول الأطعمة املك�شوفة واملعر�ضة للح�شرات والتلوث ل�ضمان عدم
الإ�صابة بت�سمم غذائي ،مع �أهمية تناول الطعام املطهو مبا�شرة وكذلك
حفظه يف الثالجة بعد تربيده �إذا دعت احلاجة .ولفتت �إىل �أنه للوقاية
من الإجهاد احل��راري يجب عدم التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س لفرتات طويلة
وا�ستخدام املظلة ال�شم�سية عند احلاجة ،وي َّ
ُف�ضل �أن تكون املظلة ذات
لون فاحت ،بالإ�ضافة �إىل تناول كميات كافية من ال�سوائل كاملاء والع�صائر
بانتظام .من ناحيتها ،ا�ستعر�ضت وزارة ال�صحة ،املحتويات التي يجب
�أن ت�شملها حقيبة مري�ض ال�سكري �أثناء �أداء منا�سك احلج .و�أو�ضحت
الوزارة �أن حقيبة مر�ضى ال�سكري يف احلج يجب �أن تت�ضمن �أدوية كافية،
وكمامات ،و�سجادة ،ومناديل ،بالإ�ضافة �إىل بطاقة تعريفية باملر�ض ونوع
العالج واجلرعة .وبيّنت �أن احلقيبة يجب �أن حتتوي كذلك على جهاز
قيا�س ال�سكر ،وحلوى لتناولها عند انخفا�ض ن�سبة ال�سكر.

شاشات إلكترونية

بالمسجد الحرام لخدمة الحجاج
مكة املكرمة -البالد

وف���رت ال��رئ��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ل�����ش���ؤون امل�����س��ج��د احل���رام
وامل�سجد النبوي خالل مو�سم حج هذا العام �شا�شات
�إر���ش��ادي��ة �إل��ك�ترون��ي��ة ت��ت��وزع على م��داخ��ل وخم��ارج
امل�سجد احلرام و�ساحاته والطرق امل�ؤدية �إليه.
وتتميز ال�شا�شات بالدقة العالية والقيا�سات املختلفة
والتنوع يف املحتوى وبعدة لغات خمتلفة لتحقيق
الفائدة حلجاج بيت الله احل��رام ،وذلك من خالل بث
الر�سائل التوجيهية والإر���ش��ادي��ة والتعريفية على
م��دار ال�ساعة .وت�سهم ال�شا�شات يف ت�سهيل �إي�صال
املعلومة ب�صريا للم�ستفيد ،كما تعر�ض حمتويات
�إر�شادية وتوجيهية لال�ستدالل على �أهم املواقع داخل
امل�سجد احلرام ك�صحن املطاف وامل�سعى بالإ�ضافة �إىل
تذكري الطائفني وال�ساعني بالأدعية امل�أثورة يف ال�سنة
النبوية بذكرها يف بدايات ونهايات الطواف وال�سعي
وت��وع��ي��ة ح��ج��اج بيت ال��ل��ه احل���رام بكافة اجل��وان��ب
ال�صحية والأمنية والإثراء املعريف .ويعمل على �إدارة
حمتوى ال�شا�شات الإلكرتونية فريق من الكفاءات
الوطنية املدربة ،التي تعمل على م��دار ال�ساعة على
جتديد املحتوى الإر�شادي وما يواكبه من متغريات.
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عادت للعمل بعد تحولها لشركات متخصصة

الطوافة� ..ضيوف الرحمن على �أكف الراحة
جدة  -رانيا الوجيه

بعد انقطاع دام عامني ،عادت مهنة الطوافة ملمار�سة �أعمالها بحما�س و�شغف و�شوق ،مع ا�ستعدادات كبرية ال�ستقبال حجاج بيت الله احلرام ،يف ظل حتول م�ؤ�س�سات الطوافة �إىل �شركات،
لي�صبح عملها �أكرث تنظيما من ذي قبل ،لتقدمي �أف�ضل اخلدمات ل�ضيوف الرحمن منذ و�صلوهم �إىل مكة املكرمة حتى حلظة مغادرتهم �إىل بلدانهم عقب �أداء املنا�سك.
"البالد" التقت مبجموعة من املطوفني ،الذين حتدثوا عن ا�ستعداداتهم للعمل يف مو�سم حج هذا العام ،واخلدمات التي �سيقدمونها للحجاج بعد �أن غابوا ق�سريا يف العامني املا�ضيني
ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد ،منوهني �إىل �أبرز الآليات التي �سيعتمدونها خالل ا�ستقبال �ضيوف الرحمن ،م�ؤكدين يف الوقت ذاته ا�ستخدام التقنية احلديثة خلدمة حجاج بيت الله
احلرام للت�سهيل عليهم يف كل مراحل احلج ،وتوفري جميع احتياجاتهم.

فاتن:

نراعي كافة جوانب
الرحلة لتوفير الراحة
والطمأنينة
حلبي:

يقول �أحمد �صالح حلبي ،املتخ�ص�ص يف خدمات احلج
والعمرة :بعد غياب عامني حلجاج اخلارج عادت مكة املكرمة
جمددا ترتدي حلتها املو�سمية معلنة بدء توافد حجاج بيت
الله احلرام �صوبها لأداء فري�ضة احلج ،وبعد ذاك الغياب
الإجباري عمل اجلميع على درا�سة تقارير �أدائهم والتعرف
على الإيجابيات املحققة ،واملالحظات امل�سجلة ،وم��ن بني
من عكفوا على ذلك العاملون يف جمال خدمات احلجاج
مب�ؤ�س�سات الطوافة �سابقا �-شركات الطوافة حاليا -فقد
عمل م�س�ؤولو �شركات الطوافة �أوال على دار�سة الأنظمة
والإج ��راءات ،والتعرف على اخلدمات التي كانت تقدمها
م�ؤ�س�سات الطوافة ال�سابقة ،و�سعوا لدرا�ستها وتطويرها
واخلروج بنظم وخدمات م�ستحدثة ،و�إن �شهد مو�سم حج
هذا العام تطوير العديد من �آليات العمل� ،إ�ضافة لإطالق 3
تطبيقات �إلكرتونية جديدة خلدمات احلج الذكي لت�سهيل
الأمور املتعلقة باحلج ،و�إدخال تطبيق (املطوف) للتطويف
املركزي ،الذي يعد �أحد برامج الهيئة التن�سيقية مل�ؤ�س�سات
�أرباب الطوائف حتت �إ�شراف وزارة احلج والعمرة ،وهو
تطبيق يخدم مطويف �شركات احلجاج لت�سهيل و�سرعة
طلب خدمة التفويج للم�سجد احل��رام لأداء ط��واف القدوم
حلجاج مراكز اخلدمة ومراكز الوفادة".
و�أ� �ش��ار حلبي �إىل �أن��ه مت �إدخ ��ال �آل�ي��ة الت�سجيل حلجاج
دول �أوروبا و�أمريكا و�أ�سرتاليا ملو�سم حج العام اجلاري
1443هـ ،عرب بوابة (املطوف) ،وت�ضم خيارات متعددة من
الباقات التي تلبي تطلعات �ضيوف الرحمن ،فيطلع احلاج
على الباقات املتنوعة ،ثم يقدم الطلب لإ�صدارة الت�أ�شرية
الكرتونيا ،وهناك خدمات على م��دار ال�ساعة بعدة لغات
للإجابة على الأ�سئلة واال�ستف�سارات ،وتتم عملية الدفع
م��ن خ�ل�ال و��س��ائ��ل ال��دف��ع الإل �ك�ت�روين امل �ت �ع��ددة .وت��اب��ع:
"متتاز هذه املن�صة ب�ضمان جودة اخلدمات خل�ضوعها
ملراقبة �أداء ومتابعة م�ستمرة للخدمات ،كما فتحت مراكز
للتوا�صل بلغات متعددة على مدار ال�ساعة ،للرد على �أ�سئلة
وا�ستف�سارات احلجاج على مدار ال�ساعة� ،إ�ضافة �إىل تعيني
موظف خدمات عمالء بكل عمارة ي�سكنها حجاج".

كشف على الوجبات

�أكد �أحمد حلبي� ،أن �شركة مطويف حجاج تركيا وحجاج
�أوروب��ا و�أمريكا و�أ�سرتاليا ،التي تخدم حجاج �أك�ثر من
�سبعني دول��ة متثل تركيا ،واجلمهوريات الإ�سالمية يف
�آ�سيا الو�سطى ،ورو�سيا ،ودول �أوروبا ب�شطريها ال�شرقي
والغربي ،و�أمريكا اجلنوبية وال�شمالية �إ�ضافة لأ�سرتاليا،
عملت على ا�ستقطاب طالب كلية الطب بجامعة �أم القرى
للعمل يف قطاع اخلدمات ال�صحية ،من عدة تخ�ص�صات
ك� ��ان م �ن �ه��ا ت�خ���ص����ص اجل� ��راح� ��ة ،وال� �ع�ل�اج ال�ط�ب�ي�ع��ي،
والتمري�ض ،ليتولوا عملية نقل احلجاج املر�ضى من مقار
�سكنهم �إىل امل�ست�شفيات ب�شكل �صحي ،كما مت العمل على
ا�ستقطاب �أخ�صائيي التغذية للعمل بقطاع التغذية ،ليتولوا
عملية الك�شف على الوجبات الغذائية املقدمة للحجاج،
ومتابعة عملية �إعدادها وجتهيزها ونقلها واي�صالها للحجاج
 ،وقد حر�صت ال�شركة على �إعداد وتدريب العاملني بقطاع
التغذية للو�صول �إىل جودة الغذاء املقدم ل�ضيوف الرحمن.
وا��س�ت�ط��رد ق��ائ�لا" :حتول م��ؤ��س���س��ات �أرب� ��اب ال�ط��وائ��ف
�إىل �شركات م�ساهمة ،ي�أتي �ضمن ا�سرتاتيجية حتقيق
م�ستهدفات ر�ؤي ��ة اململكة  2030بتطوير منظومة احلج
والعمرة ،واالنتقال من خدمة احلاج واملعتمر �إىل �صناعة
متخ�ص�صة تقدم بكل مهنية واحرتافية ،عمال على �إب��راز
حزمة متكاملة من اخلدمات ،وتطبيقات �إلكرتونية و�أعمال
تقنية ،توفر للحاج رحلة �إميانية مكتملة".

تطبيقات إلكترونية
جديدة لخدمات
الحج الذكي

نجود:

مبادرات متنوعة
إلسعاد حجاج بيت
اهلل الحرام

�أحمد حلبي

العمل جعلنا نعود خلدمة �ضيوف الرحمن بحما�س و�شغف
و�شوق و�سط ا�ستعدادات كبرية ال�ستقبال حجاج بيت الله
احل ��رام ،خا�صة يف ظ��ل التحول م��ن م�ؤ�س�سات الطوافة
�إىل �شركات بظهور نظام مقدمي خدمات حجاج اخلارج،
و�صدور الالئحة التنفيذية بقرار من وزير احلج والعمرة،
حيث تغريت الهيكلة �إىل (نظام ال�شركات) و�أ�صبحت هناك
�أنظمة جديدة تعمل بنظام ال�شركات؛ وتتبع وزارة احلج
كجهة �إ�شرافية على اخلدمات املقدمة ل�ضيوف الرحمن،
ول��وزارة التجارة يف اجلوانب اال�ستثمارية .ويعترب هذا
العام هو �أول ع��ام يطبق فيه نظام ال�شركات ،حيث تتبع
ال�شركات الأق��ال�ي��م اجلغرافية ال�سابقة لها يف ال�ع��امل يف
ع�صر امل�ؤ�س�سات؛ فهناك� :شركة ال��دول العربية ،و�شركة
جنوب �آ�سيا ،و�شركة جنوب �شرق �آ�سيا ،و�شركة �أفريقيا
غري العربية ،و�شركة تركيا و�أورب��ا و�أمريكا و�أ�سرتاليا،
و�شركة �إي��ران ،ولكن بعد ثالث �سنوات ،يحق لأي �شركة
ا�ستقبال حجاج من كافة �أنحاء العامل الإ�سالمي".

رعاية صحية

�أو��ض�ح��ت امل�ط��وف��ة ف��ات��ن ح�سني� ،أن االه�ت�م��ام ال�صحي
باحلجاج كبري للغاية ،م�ضيفة" :نهتم بالرعاية ال�صحية
وزيارة احلجاج املر�ضى يف امل�ست�شفيات وتفقد �أحوالهم
ومتابعتهم وتلم�س احتياجاتهم ،هذا بالإ�ضافة �إىل متابعة
احلجاج التائهني وامل�ف�ق��ودات ،ول��و -ال ق��در الله -تويف
ح��اج فيتم متابعة التوا�صل مع البعثة و��ش��ؤون احلجاج
لرتتيبات ال��دف��ن ،وغ�يره��ا م��ن الإج� ��راءات .ومم��ا ال �شك
فيه �ستكون ه�ن��اك حت��دي��ات ت��واج��ه �أي �إن���س��ان يف بدء
العمل ،ولكن لدي خربات �سابقة يف املجال ،وبالتن�سيق
مع ال�ش�ؤون العامة بال�شركة ومكاتب �ش�ؤون احلجاج يف
بلدهم �سيتم مواجهة التحديات وحل امل�شكالت".

ول�ف�ت��ت �إىل �أن ��ه مت ع�م��ل اخل �ط��ط الت�شغيلية يف ك��اف��ة
ال�شركات مع تو�صيف دقيق للأعمال لكل وظيفة ،وخطط
لتمكني امل��ر�أة وتدريبها ،ولي�س �أدل على ذل��ك ما قامت
به بع�ض من امل�ؤ�س�سات؛ ومنها م�ؤ�س�سة جنوب �آ�سيا
باالهتمام ب��إ��ص��دار توجيهات م��ن خ�لال تعاميم دقيقة
للعمل ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �إح���ض��ار خ�ب�راء وت�ق��دمي دورات
تدريبية م�ت�ط��ورة يف جم��االت م�ت�ع��ددة وم�ن�ه��ا :التغذية
ل�ل�ح�ج��اج ح�ي��ث ق��دم��ت ال���ش��رك��ة دورة (ه��ا� �س��ب) ،تعنى
ب�سالمة ال �غ��ذاء ملن�سوبيها م��ن ��س�ي��دات ورج ��ال لتقدمي
وجبة ال�ضيافة ،و�أخرى لتقدمي وجبات امل�شاعر املقد�سة
ل�ضمان �صحة و�سالمة �ضيوف الرحمن ،وهناك دورات
عن ال�سالمة والأمن يف م�ساكن احلجاج يف مكة املكرمة
و�أخرى عن الإ�سكان وال�سالمة يف امل�شاعر املقد�سة ،كما
قدمت دورة التفويج للقطار وج�سر اجلمرات للم�شرفني
املخت�صني بالتفويج ودورة �إدخال بيانات اجلوازات.
وقالت م�س�ؤولة التوا�صل االجتماعي والت�سويق الرقمي
يف �شركة م�ط��ويف ج�ن��وب �آ�سيا جن��ود جمل الليل� :إن
مهمتهم ا�ستقبال حجاج دول جنوب �آ�سيا" بنغالدي�ش،
ال�ه�ن��د ،ب��اك���س�ت��ان ،ج��زر امل��ال��دي��ف ،م�ي�ن��ام��ار ،ون�ي�ب��ال،
و�سريالنكا ،بالإ�ضافة �إىل دول اخلليج" قطر ،والإمارات،
والبحرين" .وتابعت" :مع التحول الكبري من م�ؤ�س�سات
طوافة �إىل �شركات� ،أطلقنا عدة مبادرات خلدمة احلجاج
مثل امل�شاركة مع �أحد املراكز يف مبادرة االبت�سامة ،التي
تهدف �إىل ن�شر االبت�سامة يف وجوه �ضيوف الرحمن".

تسخير كافة اإلمكانات لخدمة الحجاج

عودة بشغف

قالت املطوفة فاتن بنت �إبراهيم حممد ح�سني ،امل�ست�شارة
يف � �ش ��ؤون احل��ج وال�ط��واف��ة� " :إن االن�ق�ط��اع لعامني عن

وبينت �أن العمل يف ال�شركات راع��ى كافة جوانب رحلة
احلاج ،مبا يكفل توفري �أق�صى درجات الراحة والطم�أنينة
له؛ حيث تبقى اخلدمات الأ�سا�سية بكافة جوانبها هي حمور
العمل ملقدمي خ��دم��ات ح�ج��اج اخل ��ارج يف" اال�ستقبال،
وال�ضيافة ،وال�سكن ،والإعا�شة ،والنقل ،و�أخذ احلجاج �إىل
منى وعرفات وكافة اال�ستعدادات جلميع مراحل الرحلة"،
م�ضيفة" :ا�ستعداداتنا مكتملة من حيث اال�ستقبال عند
الو�صول؛ �إذ مت جتهيز الهدايا وو�ضع برنامج حافل يليق
ب�ضيوف الرحمن ،يعرب ع��ن ال�شوق والتعط�ش للقائهم،
وت���ش�م��ل الهدايا" امل �ظ�لات وم�ع�ق��م الأي � ��دي ،و�سجاجيد
ال�صالة ،و�ساعة منبه ،ومتور ،وكذلك اال�ستقبال يف مقر
�سكن احل�ج��اج� ،أو يف بهو الفندق ال��ذي ي�سكنون فيه،
وتقام املرا�سم يف اال�ستقبال بطقو�س جميلة مثل الأنا�شيد
والأهازيج الإ�سالمية وتقدمي وجبة ال�ضيافة التي تكون على
�أعلى املعايري العاملية للغذاء� .أما من حيث الرعاية ال�صحية
فتم اال�ستعداد من كل مركز بتوفري احتياجات �ضرورية

م�ث��ل غ��رف��ة مت��ري����ض وب �ه��ا ��س��ري��ر ط �ب��ي ،و�أدوات طبية،
و�صيدلية م�صغرة وبع�ض االحتياجات الأ�سا�سية مثل
الكرا�سي املتحركة �أو امل�شايات وغريها".

جنود جمل الليل

حممد �سيف الدين

�أك��د رئي�س اللجنة التنفيذية ب�شركة مطويف حجاج �أفريقيا غ�ير العربية
املهند�س حممد برهان �سيف الدين� ،أن قيادة اململكة �-أيدها الله -حري�صة
على ت�سخري كافة الإمكانات خلدمة �ضيوف بيت الله احلرام ،وهو نهج م�ستمر
ل��والة الأم��ر على م��دار التاريخ ،مبينا �أن �شركة مطويف دول �أفريقيا غري
العربية �أكملت كافة ا�ستعدادتها ال�ستقبال حجاج بيت الله احل��رام يف هذا
املو�سم ،وذلك بعد انقطاع عامني عن العمل يف احلج ب�سبب جائحة كورونا.
و�أ�ضاف" :حتر�ص ال�شركة على تقدمي �أف�ضل اخلدمات لع�شرات الآالف من

حجاجها القادمني من الدول الأفريقية غري العربية ،وهي  48دولة ،يبلغ عدد
حجاج نحو � 143ألف حاج وحاجة ،تقوم ال�شركة بخدمتهم من خالل خطتها
الت�شغيلية املعتمدة على �ست مراحل ولكل مرحلة عدة برامج ،منها مرحلة
ماقبل الو�صول ،وبرنامج اال�ستقبال يف املنافذ والتفويج من املنافذ� ،إ�ضافة
�إىل مراكز الرتحيب واال�ستقبال يف مكة واملدينة ،ف�ضال عن برنامج خدمات
الإعا�شة وبرنامج خدمات النقل ،ومرحلة ت�أدية املنا�سك ،وبرنامج الإ�سكان
يف امل�شاعر املقد�سة وخدمات الإعا�شة بها ،وبرنامج ال�ط��وارئ وال�سالمة

واملتابعة واملراقبة الذاتية وقيا�س الأداء وكذلك برنامج معاجلة �شكاوى
احلجاج والبالغات" .وم�ضى قائال�" :أما عن الآلية اجلديدة التي نعتمدها
يف ال�شركة لهذا العام ،فتتلخ�ص يف قيام ال�شركة بخدمة حجاجها عرب 11
جلنة متنوعة ،مثل جلان البعثات ،اجلودة ،التنقل ،التفويج جل�سر اجلمرات،
جلنة الطوارئ ،وجلنة املتابعة ،ويعمل بها ما يزيد عن  450موظفا وم�شرفا،
بالإ�ضافة �إىل  43مركز تقدمي خدمة مبكة املكرمة ،يعمل به �أكرث من 2580
موظفا و�أكرث من  2300عامل".

اقتصاد
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زين �أمني

نظام الشركات يعزز نمو القطاع التجاري واالستثمار

إنتاج النفايات..

• معالجة المعوقات وحماية الحقوق وتمكين القطاع الخاص • تيسير التأسيس وتحفيز ريادة األعمال واستقرار الشركات

�أحت��دث اليوم عن ق�ضية �شائكة و�شديدة الأهمية ،وهي
�صناعة النفايات ،وال �أق�صد هنا تدوير النفايات ،بل تفوقنا
يف �إن��ت��اج��ه��ا و�صناعتها يف امل��ن��ازل والأ����س���واق واملكاتب
وامل�صانع واملطاعم الخ.
لي�س �صعبا �أن نرى ون�شاهد �أكواما وجباال من النفايات
وامل��خ��ل��ف��ات تطفح ب��ه��ا احل���اوي���ات يف ال�����ش��وارع الرئي�سة
واملناطق ال�سكنية يف جدة ،وتتجمع حولها القطط والفئران
ب�أعداد كبرية وتتطاير الروائح الكريهة النفاذة منها.
�إدارة النفايات واملخلفات� ،أ�صبحت علما و�صناعة وخدمة
ومظهرا ح�ضاريا تتباهى بها الأمم واملجتمعات احلديثة،
وت�ضع لها الت�شريعات والإ�سرتاتيجيات والنظم الرقابية
ال�صارمة واملحفزة ..
و�أرى �أن املجتمع الذي يعاين وي�شكو من النفايات ،هو �أول
امل�س�ؤولني واملتهمني واملذنبني يف هذه الق�ضية ،و�شواهد
الأحداث اخلا�صة بالنفايات ت�ؤكد ذلك دون �شك.
وي���أت��ي بعد ذل��ك دور جهات االخت�صا�ص ،وه��ي البلدية
وال�شركات التي جتمع النفايات ،وه��ي �أي�ضا بال�ضرورة،
�أهملت دوره��ا يف �إدارة امل�شكلة وعجزها التام عن �إيجاد
احللول الناجعة التي حتافظ على نظافة البيئة والتخل�ص من
النفايات ،والتعامل مع �سلوك املجتمع.
جتدر الإ�شارة اىل �أننا كمجتمع وم�س�ؤولني يف حاجة ما�سة
�إىل �إع���ادة �صياغة �إ�سرتاتيجية النظافة و�إدارة النفايات
اخلا�صة مبدينة جدة� ،آخذين يف االعتبار النقاط التالية:
** �إي���ج���اد ح��ل��ول ف��ع��ال��ة جل��م��ع ال��ن��ف��اي��ات يف ح��اوي��ات
�أوتوماتيكية ذك��ي��ة ،تنت�شر يف ال�����ش��وارع جلمع النفايات
و�ضغطها وتغليفها وتعقم نف�سها ذاتيا� ،أو تخزن النفايات يف
حاويات مدفونة حتت الأر�ض حتي وقت نقلها بوا�سطة �آلية
خا�صة �إىل معامل معاجلة النفايات ..
** ت�صميم برامج رقابية وحتفيزية مالية ومعنوية لكل من
ي�ساهم يف ن�شر الوعي والنظافة البيئي ،والتقليل من �إنتاج
النفايات اخلا�صة به يف احلي الذي ي�سكن فيه.
** زيادة عدد مرات نقل النفايات يف اليوم الواحد بالن�سبة
للأحياء ذات الكثافة ال�سكانية ،و�أي�ضا �أثناء موا�سم ال�صيف
واحل��رارة والأمطار ،و�إعطاء خملفات الطعام الأولوية يف
نقلها �إىل مراكز معاجلة املخلفات.
الأفكار واملقرتحات كثرية ومتعددة .فقط نحتاج �إىل حلول
مبتكرة مل�شكلة �إنتاج املخلفات و�إعادة تدويرها.

البالد  /مها العواودة

�أكد اقت�صاديون� ،أن النظام اجلديد لل�شركات،
الذي اعتمده جمل�س الوزراء ،حمفز قوي لتنمية
املنظومة التجارية وتطلعات امل�ستثمرين ،مبا
ي�سهم يف قوة االقت�صاد الوطني حيث �سينظم
العالقة بني ال�شركات وال�سوق ،خ�صو�صا من
الناحية الت�شريعية ،مايجعل املناخ �أكرث رحابة
وتناف�سية لال�ستثمار ،ويو�ضح العالقة ب�شكل
وا�ضح و�صريح.
وقالوا يف ت�صريحات لـ "البالد"� :إن النظام
اجل��دي��د يوفر حماية وا�ضحة حلقوق جميع
الأط����راف ،م��ا �سي�ساعد على ان��ط�لاق �شركات
ج���دي���دة وت��ف��ع��ي��ل م���ب���د�أ ال�����ش��راك��ة ،وم����ن ثم
ا�ستحداث فر�ص ا�ستثمارية ووظائف جديدة.
يف ال���ب���داي���ة ،ي���ق���ول اخل���ب�ي�ر االق��ت�����ص��ادي
الدكتور ح�سني �شبك�شي� :إن النظام اجلديد
لل�شركات �سيحدث نقلة نوعية يف �أ�سلوب
وطريقة التفكري اخلا�صة بالأنظمة والقوانني
والت�شريعات املتعلقة بال�شركات  ،مبا يخدم
وي��دع��م االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي ب�����ص��ورة ع��ام��ة،
وحتقيق �أهداف ر�ؤية  ٢٠٣٠ب�صورة خا�صة،
وهي م�سائل مهمة جدا لإحداث النقلة املطلوبة
ال��ت��ي ���س��ت��ت��ي��ح درج����ة �أع���ل���ى م���ن التناف�سية
والطم�أنينة للم�ستثمرين داخليا وخارجيا.
فنظام ال�شركات يف تفا�صيله و�أه��داف��ه ،يعد
حمفزا قويا لتنمية وتطوير جممل املنظومة
التجارية وتطلعات امل�ستثمرين مب��ا ي�سهم
يف ق���وة االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي؛ ح��ي��ث �سينظم
ال��ع�لاق��ة ب�ين ال�����ش��رك��ات وال�����س��وق ،خ�صو�صا
من الناحية الت�شريعية مايجعل املناخ �أكرث
رحابة وتناف�سية لال�ستثمار ويو�ضح العالقة
ب�شكل وا���ض��ح و�صريح  ،وحماية الكيانات
اال�ستثمارية وب��ال��ت��ايل ا�ستقرار ن�شاط هذا
القطاع احل��ي��وي وت��وف�ير بيئة �أك�ث�ر حتفيزا
لنموه ،وتكمن �أهمية النظام يف �شموليته؛
ول��ك��ون��ه جامعا لأن����واع ال�����ش��رك��ات التجارية
واملهنية وغ�ير الربحية) يف حزمة ت�شريعية
واحدة ،ويُ�سهل ت�أ�سي�س ال�شركات وا�ستدامتها
وت��و���س��ع��ه��ا ،و ُي�����ش��ج��ع اال���س��ت��ث��م��ار اجل����ريء،
ويعالج جميع التحديات التي تواجه ال�شركات

 79مصنعا جديدا خالل مايو

�شبك�شي

ال�صويغ

القحطاين

العائلية وريادة الأعمال.

حقوق وامتيازات

من جانبه� ،أو�ضح حممد بن �سعد القحطاين،
م��ن ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة ال�صناعية ب���أب��ه��ا� ،أن
النظام اجلديد ي�سهم يف ت�سهيل عمل ال�شركات
وحمايتها ومتكني القطاع اخلا�ص بحيث ينظم
كافة الأحكام املتعلقة بال�شركات ،وذلك ل�ضمان
توافر تلك الأحكام يف وثيقة ت�شريعية واحدة،
وذل���ك ب��ات��خ��اذ �أح���د الأ���ش��ك��ال الآت��ي��ة�( :شركة
الت�ضامن� ،شركة التو�صية الب�سيطة� ،شركة
امل�ساهمة� ،شركة امل�ساهمة املب�سطة ،ال�شركة
ذات امل�س�ؤولية امل��ح��دودة) كما ي�سعى جلذب
اال�ستثمار م��ن خ�لال �سماحه ب���إ���ص��دار �أن��واع
خمتلفة من الأ�سهم بفئات وبحقوق �أو امتيازات
�أو ق��ي��ود م��ت��ف��اوت��ة و�إم��ك��ان��ي��ة �إ����ص���دار �أ�سهم
تخ�ص�ص للعاملني جلذب الكفاءات وحتفيزهم.
ك��ذل��ك يف ت�سهيل املتطلبات على ال�شركات
ال�صغرية واملتناهية ال�صغر وتي�سري متطلبات

جدة  -البالد

بلغ ع��دد الرتاخي�ص اجلديدة التي �أ�صدرتها
وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية يف �شهر مايو
املا�ضي  79ترخي�صا بحجم ا�ستثمارات بلغ
مليار ريال.
و�أو���ض��ح��ت ب��ي��ان��ات ح��دي��ث��ة �أن ع���دد العمالة
املرخ�صة لهذه الرتاخي�ص بلغ  2204عاملني،
و�أن �إجمايل عدد املن�ش�آت ال�صناعية يف اململكة
العربية ال�سعودية و�صل �إىل  10638م�صنعا.
و�أ���ض��اف��ت �أن املن�ش�آت ال�صناعية التي ب��د�أت
الإنتاج خالل �شهر مايو املا�ضي بلغ عددها 62
م�صنعا بحجم ا�ستثمارات يبلغ  1.3مليار ريال،
وبلغ �إجمايل العمالة املرخ�صة لتلك امل�صانع
 2653عامال  ،فيما بلغ عدد العاملني املن�ضمني
�إىل ال��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي لنف�س ال�����ش��ه��ر ،نحو
 17357عامال ،ميثل ال�سعوديون منهم 2516

منو م�ستدام للقطاع

يف ال�������س���ي���اق ،ي�����ؤك����د امل�������س���ت�������ش���ار امل����ايل
واالق��ت�����ص��ادي م��اج��د ب��ن �أح��م��د ال�صويغ� ،أن
ر�ؤية اململكة  2030عززت دور القطاع اخلا�ص
ب�صفته �شريكا ا�سرتاتيجيا ،وحتفز ال�شركات
ومتكينها من التو�سع والنمو واال�ستدامة،
لي�سهم �أكرث يف االقت�صاد غري النفطي والناجت
املحلي وي��دع��م احل��رك��ة التجارية وال�سيولة
النقدية واالئتمانية ،الفتا �إىل �أن التنظيم
اجلديد ينظم كافة الأحكام املتعلقة بال�شركات
يف وثيقة ت�شريعية واحدة ،وتنظيم ال�شركات
العائلية ل�ضمان ا�ستقرارها رافدا وطنيا مهما،

إعادة انتخاب المملكة في
لجان بمنظمة الجمارك
الريا�ض -البالد

عامال.
وكانت الن�شرة ال�شهرية لل�صناعة والتعدين،
قد ك�شفت م�ؤخرا �أن عدد الرتاخي�ص اجلديدة
خالل الأ�شهر الأربعة الأوىل (من يناير وحتى
�أب��ري��ل) من العام اجل��اري ،بلغ  332ترخي�ص ًا
�صناعي ًا� ،إ�ضاف ًة �إىل �إجمايل امل�صانع التي بد�أت
الإنتاج يف الفرتة ِ
نف�سها والبالغة  558م�صنع ًا،
با�ستثمارات ت�صل �إىل  16.4مليار ريالٍ .
وق��ال��ت� :إن �إج��م��ايل اال���س��ت��ث��م��ارات بالقطاع
ال�صناعي  1,356تريليون ريال ،وعدد امل�صانع
م�صنعا ،فيما بلغ عدد الرخ�ص ال�سارية
10,561
ً
يف القطاع التعديني  2,126رخ�ص ًة َتت ََوز َُّع بني
 1,359رخ�����ص��ة مل��ح��اج��ر م���واد ال��ب��ن��اء،و559
رخ�صة ا�ستك�شاف ،و 164رخ�صة ا�ستغالل
واملناجم ال�صغريةِ ال�سارية ،م�شرية
للتعدين
ِ
�إىل منح  72ترخي�ص ًا �صناعي ًا خالل �أبريل.

و�إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركات ومنح مرونة يف
ت�ضمني عقود ت�أ�سي�س ال�شركات �أو �أنظمتها
الأ�سا�سية �أحكام ًا و�شروط ًا خا�صة ووج��ود
الآليات املمكنة للرياديني و�أ�صحاب ر�أ�س املال
اجلريء وامللكية اخلا�صة ،ما �سيكون له الأثر
الكبري يف الت�شجيع على اال�ستثمار.

احتفظت اململكة بع�ضويتها يف جلنة ال�سيا�سات
اجل��م��رك��ي��ة وال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة يف منظمة اجل��م��ارك
العاملية ،وذل��ك بعد التوافق مع دول �إقليم منطقة
�شمال �أفريقيا وال�شرق الأدنى والأو�سط يف االجتماع
الإقليمي الـ  56التن�سيقي ،ال��ذي عقد مبقر منظمة
اجلمارك العاملية يف العا�صمة البلجيكية بروك�سل،
وت�أييد �أع�ضاء جمل�س منظمة اجلمارك العاملية يف
دورته الـ ( )139/140على ا�ستمرار ع�ضوية اململكة
العربية ال�سعودية يف اللجنتني ،وذلك خالل م�شاركة
هيئة ال��زك��اة وال�ضريبة واجل��م��ارك يف اجتماعات
املنظمة.
وتر�أ�س وفد الهيئة امل�شارك يف اجتماعات املجل�س
معايل حمافظ هيئة ال��زك��اة وال�ضريبة واجلمارك
املهند�س �سهيل ب��ن حممد �أب��امن��ي ،حيث ت�ضمنت
االج��ت��م��اع��ات ع��ق��د جل��ن��ة ال�����س��ي��ا���س��ات اجل��م��رك��ي��ة
اجتماعها الـ  ،86واالجتماع الإقليمي الـ  54لدول
منطقة �شمال �أفريقيا وال�شرق الأدن���ى والأو���س��ط،
واجتماع جمل�س منظمة اجلمارك العاملية يف دورته
الـ (.)139/140
وت��عُ��د جلنة ال�سيا�سات اجلمركية م��ن �أه��م و�أب��رز
جل��ان منظمة اجلمارك العاملية حيث ُتعنى اللجنة
بر�سم �سيا�سات املنظمة من خالل تقدمي التو�صيات
�إىل املجل�س فيما يتعلق باخلطة اال�سرتاتيجية� ،أو
اللجنة ذات ال�صلة.
و�شهدت اجتماعات جمل�س املنظمة ،مناق�شة املعايري
الدولية واملمار�سات املو�صى بتطويرها �أو اعتمادها
خالل ال�سنة املالية املقبلة ،واتخذوا قرارات ب�ش�أنها،
وذل��ك لتعزيز �إدارة وتي�سري التجارة عرب احل��دود،
ورك��ز الأع�ضاء يف مناق�شاتهم على ع��دة جم��االت؛
منها �إ�سرتاتيجية البيانات ،وقيا�س الأداء ،وبناء
ال��ق��درات ،وق��واع��د املن�ش�أ ،والتقييم ،والت�صنيف،
واالمتثال ،وتي�سري التجارة� ،إىل جانب العديد من
امل�سائل ذات ال�صلة بالعمل اجلمركي.

خا�صة و�أن بع�ضها يعد رمز ًا جتاري ًا تاريخي ًا.
�أي�ضا من �أهم البنود� ،إعفاء ال�شركات املتناهية
ال�صغر �أو ال�صغرية من متطلب مراجع احل�سابات
ل�سهولة ا�ستخراج قوائمها املالية؛ حيث كان ذلك
ي�شكل حتديا وعائقا لبع�ض ال�شركات ب�سبب
ارت��ف��اع التكاليف �أو ع��دم �إمل���ام الإدارة املالية
يف تلك ال�شركات ال�صغرية ب��امل��واد واملعايري
املحا�سبية العاملية وتكلفة وجود �شخ�ص خمت�ص
مثله مثل ال�شركات الكبرية  ،كذلك ا�ستحداث
�شكل جديد لل�شركات با�سم "�شركة امل�ساهمة
املب�سطة" تلبية الحتياجات ومتطلبات ري��ادة
الأعمال ومنو ر�أ�س املال اجلريء.
ور�أى �أن من �أهم ما ا�ستحدثه النظام اجلديد هو
تقليل املتطلبات والإجراءات النظامية لل�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة واملتناهية ال�صغر ،كما
ي�سر متطلبات و�إج����راءات ت�أ�سي�س ال�شركات،
ومنح مرونة يف ت�ضمني عقود ت�أ�سي�س ال�شركات
�أو �أنظمتها الأ�سا�سية �أحكام ًا و�شروط ًا خا�صة،

و�إزال�����ة ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ي��ود يف جميع م��راح��ل
(ال��ت���أ���س��ي�����س وامل��م��ار���س��ة وال���ت���خ���ارج) ،وك��ذل��ك
القيود على �أ�سماء ال�شركات ،وال�سماح لل�شركة
ذات امل�س�ؤولية امل��ح��دودة ب�إ�صدار �أدوات دين
�أو �صكوك متويلية قابلة ل��ل��ت��داول ،ور�أى �أن
هذا �سيدعم عدد ال�شركات اجلديدة وتعامالتها
الإدارية واملالية و�سي�سهل الإجراءات القانونية
والنظامية لذلك.
كما �أ���ش��ار �إىل �أن النظام اجل��دي��د �سي�ساعد
على حماية ال�شركات م��ن ال��دائ��ن�ين ل�ضمان
ا�ستمرارية عملها على �أم��ل الإن��ق��اذ ،وم��ن ثم
عودتها للن�شاط الطبيعي �أو يف ح��ال عدم
التمكن م��ن الإن��ق��اذ ومت��ت الت�صفية فتكون
هناك �سهولة و�سرعة يف �إج��راءات الت�صفية
من �أجل ت�سليم امل�ستحقات للدائنني ،ما ي�ضمن
ع���ودة بع�ض م��ن ت��ل��ك الأم�����وال �إىل ال�سوق
التجاري عن طريق م�شروعات جديدة لتكون
رافدا اقت�صاديا جديدا.

بدء االستفادة من خدمة "المقاول المعتمد"

الريا�ض  -البالد

ب���د�أ ب��رن��ام��ج �سكني ا�ستقبال
امل�ستفيدين املقبلني على بناء
وحداتهم ال�سكنية من م�ستحقي
الدعم ال�سكني وغري امل�ستحقني
يف م���راك���ز ���س��ك��ن��ي ال�����ش��ام��ل؛
لال�ستفادة من خدمة "املقاولني
املعتمدين" ،وذلك بهدف متكينهم
م��ن تنفيذ �أع��م��ال��ه��م وف���ق �آل��ي��ة
م��ي�����س��رة ،وخ���ط���وات وا���ض��ح��ة،
وت��ك��ام��ل ف��ع��ال ب�ين امل�ستفيدين
ومقدمي اخلدمات.
و�أو�ضح الربنامج �أن مراكز �سكني ال�شامل يف الريا�ض وجدة
واخلرب واملدينة املنورة ،ب��د�أت ا�ستقبال الراغبني باال�ستفادة
من املقاولني املعتمدين يف �سكني ،وااللتقاء املبا�شر معهم ،حيث
تتيح اخلدمة  -التي ميكن اال�ستفادة منها عرب من�صة �سكني -
للم�ستفيد احل�صول على رحلة متكاملة يف مركز �سكني ال�شامل،
واحل�صول على عرو�ض �أ�سعار املقاولني املعتمدين ،وتوقيع
العقود الإلكرتونية ،وتوثيقها يف الهيئة ال�سعودية للمقاولني؛
لتنفيذ �أعمالهم وفق معايري هند�سية موثوقة.
و�أ���ش��ار ال�برن��ام��ج �إىل �أن خ��دم��ة امل��ق��اول�ين املعتمدين ت�سهّل
للم�ستفيد العثور على مقاول من بني �أكرث من  100مقاول معتمد
م�سجلني يف من�صة �سكني ،عرب خطوات �إلكرتونية مي�سرة من

خالل املن�صة ،لي�ستطيع امل�ستفيد ا�ستعرا�ض خدماتهم ،واالطالع
عليها ،واختيار نوع اخلدمة بني بناء �شامل للتجهيزات النهائية
(م�شطبة بت�سليم املفتاح)� ،أو بناء غري �شامل التجهيزات النهائية
(غري م�شطبة عظم) التي يقدمها املقاول املعتمد بعد اختياره ،يف
�إطار تناف�سي يتيح للم�ستفيد اختيار العر�ض الأن�سب املقدم من
املقاولني يف خمتلف مدن وحمافظات اململكة.
وتمُ ّكن اخلدمة امل�ستفيدين من الأفراد احل�صول عليها من خالل
الدخول �إىل من�صة �سكني� ،أو من خالل مركز �سكني ال�شامل،
وحتديد ثالثة مقاولني معتمدين وفق معايري الهيئة ال�سعودية
للمقاولني ،واالطالع على �أعمالهم و�أ�سعار اخلدمات املقدمة ،قبل
اعتمادهم لتنفيذ الأعمال.

التحكيم الخليجي يبحث مذكرات تعاون

املنامة -البالد

عقد مركز التحكيم التجاري ل��دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية اجتماع جمل�س �إدارت���ه مبقره يف مملكة
البحرين ،برئا�سة اململكة العربية ال�سعودية ،ممثلة يف
امل�ست�شار فهد ب��ن علي ال��ع��م��ري ،وبح�ضور الأم�ي�ن العام
للمركز طارق يو�سف ال�شميمري ،و�أمني �سر املجل�س وداد
العبدالله.
وج��رى خ�لال االجتماع �إق���رار العديد م��ن البنود املتعلقة
ب�أمور �إدارة املركز منها ،حيث ج��رى االط�لاع على ن�شاط
املركز خالل الن�صف الأول من العام  2022وكذلك التعديالت
املنجزة فيما يتعلق بنظام املركز والئحة �إجراءات التحكيم،

كما جرى االطالع على خطة املركز لتوقيع مذكرات التعاون
امل�شرتكة مع جهات يف التحكيم حملية ودولية ،التي ي�سعى
�إليها املركز من خاللها �إىل عقد �شراكات �إ�سرتاتيجية تنه�ض
بواقع التحكيم التجاري يف منطقة دول جمل�س التعاون
وت�سهم يف ج���ذب اال���س��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة �إىل املنطقة.
كما بحث االجتماع العديد من البنود التي يقوم جمل�س
الإدارة بالعمل على حتديثها لتتواكب مع املتغريات الدولية
والإقليمية املتعلقة بعمل مراكز التحكيم امل�ؤ�س�سية العاملية.
و�أ�شار الأم�ين العام ملركز التحكيم التجاري �إىل �أن املركز
يعد مركز حتكيم �إقليميا م�ستقال تابعا للمجل�س الأعلى لدول
جمل�س التعاون.
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تظاهرات في مختلف المدن ضد نظام الماللي

متقاعدو إيران يحتجون على سوء المعيشة بـ«ارتداء األكفان»
طهران  -البالد

خرج �آالف املتقاعدين الإيرانيني يف تظاهرة
م���ت���ج���ددة �أم�������س (ال�����س��ب��ت) مب��خ��ت��ل��ف امل���دن
الإي����ران����ي����ة ،حم��ت��ج�ين ع��ل��ى ����س���وء الأح������وال
املعي�شية ،وال�سيا�سات التي يتبعها نظام املاليل،
مطالبني بزيادة الأجور لتنا�سب تكلفة احلياة،
ففي مدينة ال�سو�س �شمال الأهواز ،دفع الي�أ�س
م��ن ال�سلطات وخيبة الأم���ل يف تلبية املطلب
املتقاعدين �إىل ارتدائهم الأكفان؛ احتجاجً ا على
التمييز والفقر وال��ظ��روف املعي�شية ال�صعبة
التي يعانون منها.
ويوا�صل املتقاعدون يف �إي��ران ب�شكل متكرر
ومتعاقب وقفاتهم ومظاهراتهم االحتجاجية
بني احلني والآخر ،ويطالبون بزيادة الأجور؛
لتنا�سب تكلفة احلياة ،والتنفيذ الكامل للوعود
التي قطعتها ال�سلطات لزيادة رواتبهم وت�سديد
نفقاتهم الطبية .و�إىل جانب ارتداء الأكفان ،فقد
رفع املتقاعدون يف بع�ض امل��دن �أطبا ًقا فارغة
ترمز �إىل عدم قدرتهم على �شراء �أوليات احلياة
املعي�شية؛ حيث �شهدت مدن املحافظة املركزية
يف �إي������ران ،وك���ل م���ن حم��اف��ظ��ات ك��رم��ان�����ش��اه
وخ���را����س���ان وف���ار����س والأه�������واز و�أ���ص��ف��ه��ان
ولور�ستان وجيالن ومازندران وطهران �أم�س،
جتمعات وم�����س�يرات احتجاجية للمتقاعدين
و�أ�صحاب املعا�شات.
وت�ستمر احتجاجات املتقاعدين الإيرانيني على
الو�ضع االقت�صادي ،ب��اخل��روج �إىل ال�شوارع
ب�شكل متكرر؛ �إذ �سبق �أن حمل املتقاعدون خالل
التظاهرات "موائد فارغة" ،للت�أكيد على �سوء

الأحوال املعي�شية ،مطالبني با�ستقالة احلكومة.
وه��ت��ف امل��ت��ظ��اه��رون ب��ال��ق��ول" :الويل م��ن كل
ه��ذا الظلم" .ون��ظ��م امل��ت��ق��اع��دون احتجاجات
متكررة على مدى الأ�شهر املا�ضية ،ب�سبب تدين
معا�شاتهم التقاعدية ،لكن �شرارة االحتجاجات
الأخ�يرة بد�أت يف  5يونيو املا�ضي ،وهو يوم
عطلة ر�سمية يف البالد ،حيث �أعلنت حكومة
�إب��راه��ي��م رئي�سي يف ه��ذا ال��ي��وم� ،أن��ه��ا �ستزيد
روات��ب املتقاعدين بن�سبة  %10فقط ،وكذلك،

نظم املعلمون يف الأ�سابيع الأخ�يرة ،جتمعات
احتجاجية وا�سعة النطاق يف مدن خمتلفة.
ويطالب املتقاعدون بزيادة الأجور �إىل املعدل
احلقيقي ل�سلة الكفاف ،ويقولون� :إن ال�سلطات
مل متتثل ح��ت��ى ل��ق��رار جمل�س ال��ع��م��ل ب��زي��ادة
الأجور  .% 38ي�شار �إىل �أن رفع الدعم احلكومي
ال��ذي �أدى �إىل ارت��ف��اع ح��اد يف �أ�سعار ال�سلع
الأ�سا�سية� ،ضاعف من �سوء �أو���ض��اع خمتلف
الفئات يف املجتمع ،مبا يف ذلك املتقاعدون.

من جهة ثانية ،يتلقى احلر�س الثوري الإيراين
�ضربات من الداخل؛ �إذ وقع انفجاران على الأقل
يف �أح��د مقرات "البا�سيج" بطهران .وت�شري
�صور ن�شرت على مواقع التوا�صل االجتماعي
�إىل وقوع انفجارين على الأقل يف مقر "با�سيج
مالك �أ�شرت" ،جنوب �شرقي طهران .ويقع املقر
يف حميط عدد من املع�سكرات الكبرية للحر�س
الثوري ،حيث يقع مقر مالك �أ�شرت للبا�سيج يف
املنطقة  14بطهران ،وعلى طريق �أهنك ال�سريع،

اقتحام لمركز تابع للجيش اللبناني

مكافحة دولية إلرهاب «حزب اهلل»
بريوت  -البالد

تنفذ ملي�شيا "حزب الله" عمليات �إرهابية يف
خمتلف دول ال��ع��امل ،وال���داخ���ل ال��ل��ب��ن��اين؛ �إذ
�أحبطت �أم�س (ال�سبت) حماولة القتحام موقع
اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين ،وات�����ض��ح �أن ه��ن��اك �شبهة
"عمل �إرهابي" بعدما �أقدم �أحد الأ�شخا�ص على
حم��اول��ة اقتحام مركز للجي�ش يف طرابل�س،
حيث وقع ا�شتباك بينه وبني الع�سكريني ما �أدى
�إىل مقتله .و�أقدم �شخ�ص يحمل "�سكينا" على
حماولة اقتحام مركز للجي�ش اللبناين ،قبل �أن
يت�صدى له �أحد الع�سكريني ،وينتهي الأمر مبقتل
املقتحم .ويف حادثة طرحت عالمة ا�ستفهام عن
توقيتها� ،أ���ص��در اجلي�ش اللبناين بيا ًنا حول
ال��واق��ع��ة ،مو�ضحً ا �أن امل��واط��ن ح��اول اقتحام
مركز للجي�ش يف منطقة الريفا -طرابل�س حام ًال
ً
وحقيبة ،وعندما تقدم عن�صر احلر�س
�سكي ًنا
لإيقافه �أق��دم امل�سلح على طعنه ع��دة م��رات يف
�أن��ح��اء خمتلفة م��ن ج�سمه ،لكن عن�صرًا �آخ��ر
باجلي�ش اللبناين �أط��ل��ق ال��ن��ار على املعتدي،
ما �أدى �إىل مقتله .ومت نقل الع�سكري اجلريح
�إىل �أح��د م�ست�شفيات املنطقة للمعاجلة ،فيما

�أ�صبحت حالته ال�صحية م�ستقرة .و�أ�شار البيان
�إىل �أن��ه يجري الك�شف على احلقيبة م��ن قبل
خبري متفجرات ،كما بو�شر التحقيق ب�إ�شراف
الق�ضاء املخت�ص لك�شف مالب�سات احل��ادث��ة،
بينما �أو�ضحت م�صادر ع�سكرية �أن التحقيقات
جارية ملعرفة �أ�سباب هذه احلادثة ،ال �سيما و�أنه
مل ي�سبقها �أي م�ؤ�شر �أو �أمر ما قد يرتبط بها،
ما طرح عالمة ا�ستفهام حول توقيتها ،م�شرية
�إىل �أن مظهر املعتدي يدل �إىل ارتباطه بجماعة
متطرفة ،يف �إ�شارة �إىل امللي�شيات املوالية حلزب

الله .ودوليا ،ر ّكز االجتماع التا�سع لـ"جمموعة
تن�سيق �إنفاذ القانون" ( )LECGعلى مكافحة
الأن�شطة الإرهابية مليلي�شيا حزب الله اللبنانية؛
�إذ �ضم االج��ت��م��اع ممثلني ع��ن  30حكومة من
ال�شرق الأو���س��ط و�أمريكا اجلنوبية و�أمريكا
الو�سطى و�أوروب���ا و�إفريقيا والهند واملحيط
ال��ه��ادئ و�أم�يرك��ا ال�شمالية� ،إىل جانب منظمة
يوروبول .و�شارك يف االجتماع م�س�ؤولون من
وزارات اخلارجية والعدل واخلزانة الأمريكية،
وكذلك من مكتب التحقيقات الفيدرايل و�إدارة

مكافحة املخدرات الأمريكية� ،إذ مت الرتكيز على
"مكافحة الأن�شطة الإرهابية وغري امل�شروعة
حلزب الله" ،وفقا لوزارة اخلارجية الأمريكية.
ون��اق�����ش امل�����ش��ارك��ون "التخطيط الإره��اب��ي
العاملي امل�ستمر حلزب الله ،و�شراء الأ�سلحة،
وامل��خ��ط��ط��ات املالية" للميلي�شيا .وح���ددوا
"كيف ميكن حلزب الله �أن يتكيف يف امل�ستقبل
للتهرب م��ن تطبيق القانون" ،ك��م��ا ناق�ش
احل�ضور كيفية ا�ستخدام تطبيق القانون
�أو الأدوات املالية لتعطيل �أن�شطة حزب الله
الإرهابية والإج��رام��ي��ة وال�شبكات املرتبطة
بها .وتت�ضمن جمموعة  LECGحكومات
م��ن �أوروب����ا و�أم�يرك��ا اجلنوبية والو�سطى
ومنطقة املحيطني الهندي والهادئ ،كانت قد
اتخذت �إج��راءات على امل�ستوى الوطني يف
ال�سنوات الأخرية حلظر حزب الله� ،أو تقييد
عمله على �أرا�ضيها .والحظ بيان اخلارجية
الأمريكية �أن "هذه الإجراءات تظهر االعرتاف
املتزايد بني �شركائنا باحلاجة �إىل التعاون يف
جهودنا؛ ملواجهة �شبكات حزب الله الإرهابية
العاملية".

مطالبة بضبط النفس بعد اندالع أعمال عنف

دعوات أممية لتهدئة األوضاع الليبية
طرابل�س  -البالد

���ش��ددت البعثة الأمم��ي��ة يف ليبيا ،على �أهمية
�ضبط النف�س بعد ان���دالع �أع��م��ال عنف رافقت
التظاهرات يف ع��دة م��دن ليبية ،ما ي�شري �إىل
�إطالة �أمد النزاع بني احلكومتني املت�شاك�ستني
على ال�سلطة .وقالت ممثلة الأمني العام للأمم
املتحدة يف ليبيا� ،ستيفاين ويليامز" :ينبغي
اح�ت�رام وح��م��اي��ة ح��ق ال�شعب يف االحتجاج
ال�سلمي ،لكن �أعمال ال�شغب والتخريب؛ كاقتحام
مقر جمل�س النواب يف طربق غري مقبولة على
الإط�ل�اق .م��ن ال�����ض��روري للغاية احل��ف��اظ على
ال��ه��دوء وت��ع��ام��ل ال��ق��ي��ادة الليبية مب�س�ؤولية
جت��اه االحتجاجات وممار�سة اجلميع ل�ضبط
النف�س" .فيما �أ�صدر املجل�س الرئا�سي الليبي
بيان ًا� ،أم�س (ال�سبت)� ،أكد فيه متابعته للأحداث
الأخرية على كامل الرتاب الليبي ،و�أن املجل�س
يف حالة انعقاد م�ستمر ودائم حتى تتحقق �إرادة
��اج �سلطة منتخبة.
الليبيني يف التغيري و�إن��ت ِ

و�أك���د �أن��ه ل��ن يخيّب �آم���ال و�إراد َة ال�شعب يف
ال��ع��ي�����ش يف دول���ة تنعم ب���الأم���ن واال���س��ت��ق��رار
ال��دائ��م .يف ال�سياق ذات��ه� ،أك��د جمل�س النواب
الليبي على حق املواطنني يف التظاهر ال�سلمي
والتعبري عن ر�أيهم بح�سب بيان لرئا�سة جمل�س
النواب ،مو�ضحا �أن رئا�سة املجل�س تقدر حجم
املعاناة التي يعي�شها املواطن يف حياته اليومية

وح َقه امل�شروع يف املطالبة ب�إجراء االنتخابات
الرئا�سية والربملانية .و�أ�ضاف البيان� ،أنه يف
ال��وق��ت ال���ذي ت���ؤك��د رئ��ا���س��ة ال�برمل��ان على حق
املواطنني يف التظاهر ال�سلمي ..ف�إنها تدين
وحرق مقار
ب�شدة قيام البع�ض ب� ِ
أعمال التخريب ِ
والعبث مبقدرات ال�شعب الليبي ،وذلك
الدولة
ِ
باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون .و�أعرب

رئي�س حكومة ال��وح��دة الوطنية امل���ؤق��ت��ة يف
ليبيا عبد احلميد الدبيبة عن دعمه للمتظاهرين
وموافقته على رحيل جميع امل�ؤ�س�سات ،مبا يف
ذلك احلكومة ،م�ؤكدًا �أن االنتخابات هي احلل
الوحيد لإنهاء الأزم��ة يف ليبيا .و�شهدت مدن
ليبية عدة ،م�ساء اجلمعة ،احتجاجات غا�ضبة
عربت عن رف�ضها للمرتزقة والف�صائل امل�سلحة
وتناحر ال�سيا�سيني والو�ضع املعي�شي القائم.
وبينما اقتحم حمتجون مبنى الربملان يف مدينة
طربق �شرق البالد ،نظم �آخرون غرب البالد �أكرب
مظاهرة منذ �سنوات يف العا�صمة طرابل�س ،كما
اندلعت احتجاجات �أخرى �شارك فيها ع�شرات
امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف ك ٍ���ل م��ن ب��ن��غ��ازي والبي�ضاء
وم�صراتة ،وتوا�صلت ليال يف �أجدابيا وم�سالتة
وبدر و�سلوق .وهدد متظاهرو العا�صمة الليبية
طرابل�س� ،أم�س ،بالدخول يف "ع�صيان مدين"
�إذا مل يتم البدء يف تنفيذ مطالبهم ال�سيا�سية
واخلدمية.

وعلى اجلانب الآخر من هذا الطريق ال�سريع،
ه��ن��اك ع���دد م��ن امل��ع�����س��ك��رات ال��ك��ب�يرة للحر�س
الثوري.
ومل تعلق �سلطات النظام الإي���راين على هذا
الهجوم ،فيما �أعلنت منظمة" جماهدي خلق"
الإي��ران��ي��ة م�س�ؤوليتها ع��ن ه��ذه التفجريات،
قائلة" :لعب ه��ذا املقر دورًا �أ�سا�سيًا يف قمع
اح��ت��ج��اج ال�شباب وامل��واط��ن�ين املحتجني يف
طهران" .وق��د وق��ع ه��ذا الهجوم بعد ف�ترة من

�إق��ال��ة رئي�س ا�ستخبارات احل��ر���س ال��ث��وري،
ح�سني طائب ،وقائد حر�س "حماية ويل �أمر"،
�إبراهيم جعفري ،وكذلك �أنباء عن اعتقال علي
ن�صريي ،القائد ال�سابق يف احلر�س الثوري.
ويف الأ�شهر الأخرية �أي�ض ًا ،كانت هناك هجمات
على املن�ش�آت الع�سكرية الإيرانية ،حيث �أفادت
و�سائل �إع�لام �إيرانية ،يف وقت �سابق بوقوع
"حادث �صناعي" يف �أحد امل�صانع يف منطقة
بار�شني التابعة لل�صناعات الدفاعية يف �إيران.
وبعد ذل��ك ،ذك��رت �صحيفة "نيويورك تاميز"،
نق ًال عن  3م�صادر �إيرانية وم�س�ؤول �أمريكي،
�أن احلادث جاء نتيجة هجوم تفجريي بطائرة
م�سرية ا�ستهدف مبنى �أبحاث �إنتاج الطائرات
امل�سرية التابع ل��وزارة الدفاع ،كما �أن اغتيال
العقيد يف احلر�س الثوري ح�سن �صياد خدائي،
�أحد قادة فيلق القد�س التابع للحر�س الثوري
الإيراين ،الذي تاله عدد من الوفيات الغام�ضة
الأخرى يف �إيران ،جذب انتباه و�سائل الإعالم
واخل�ب�راء .وعقب مقتل �صياد خ��دائ��ي بنحو
�أ���س��ب��وع ،ت��ويف �أح��د زم�لائ��ه امل��ق��رب�ين ،العقيد
علي �إ�سماعيل زاده ،الذي كان � ً
أي�ضا �أحد قادة
وح���دة فيلق ال��ق��د���س  840ال��ت��اب��ع��ة للحر�س
الثوري الإيراين ،يف كرج .وو�صف امل�س�ؤولون
الإيرانيون وفاته ب�أنها "حادث" ،لكن م�صادر
"�إيران �إنرتنا�شيونال" داخ��ل �إي���ران قالت:
�إنه متت ت�صفيته ج�سديًا من قبل ا�ستخبارات
احلر�س الثوري الإيراين لال�شتباه يف تعاونه
يف الك�شف عن معلومات �أدت �إىل مقتل ح�سن
خدائي.

حرب شوارع في مدينة
ليسيتشانسك األوكرانية

كييف  -البالد

ان��دل��ع��ت �أم�������س (ال�����س��ب��ت) ،ح��رب
���ش��وارع يف مدينة لي�سيت�شان�سك
ب�ي�ن ق�����وات ل��وغ��ان�����س��ك وال���ق���وات
الأوك���ران���ي���ة و���س��ط �إط��ل�اق كثيف
ل�����ص��واري��خ وق���ذائ���ف م��ن اجلي�ش
الرو�سي واالنف�صاليني نحو القوات
الأوكرانية.
ويوا�صل اجلي�ش الرو�سي� ،ضرب
م��واق��ع ال��ق��وات وال��ب��ن��ي��ة التحتية
ال��ع�����س��ك��ري��ة الأوك����ران����ي����ة ���ض��م��ن
عمليته الع�سكرية ال��ت��ي انطلقت
يف  24م��ن ف�براي��ر امل��ا���ض��ي ،فيما
ت��وا���ص��ل �أوك���ران���ي���ا ت��ل��ق��ي ال��دع��م
املادي واملعنوي والعتاد الع�سكري
م���ن ال���ق���وى ال���غ���رب���ي���ة .وت��ق��دم��ت
ق�����وات ل��وغ��ان�����س��ك �إىل منت�صف
مدينة لي�سيت�شان�سك ،فيما مت رفع
�أع�ل�ام ق���وات لوغان�سك على مبان
ر�سمية ب��امل��دي��ن��ة .و�أف����ادت وزارة
ال��دف��اع الرو�سية بتدمري  5مواقع
ل���ق���ي���ادة اجل��ي�����ش الأوك���������راين يف
دون���ب���ا����س وم��ي��ك��والي��ف ،وت��دم�ير
م�ستودع �أ�سلحة ومعدات ع�سكرية
�أوكرانية يف خاركيف ،با�ستخدام
�أ�سلحةعالية ال��دق��ة ،وكذلك ق�صف
 3م����واق����ع ت���خ���زي���ن يف م��ن��ط��ق��ة
زابوريجيا .وي�ستمر القتال حول
لي�سيت�شان�سك �آخ��ر مدينة رئي�سية
مل يحتلها ال��رو���س بعد يف منطقة
ل��وغ��ان�����س��ك �إح�����دى م��ق��اط��ع��ت�ين يف
حو�ض دونبا�س ال�صناعي ت�سعى
مو�سكو لل�سيطرة عليهما بالكامل.
وق��ال موقع "كييف �إندبندت"� :إن
ال�سلطات الرو�سية بد�أت يف �إ�صدار
ج���وازات �سفر يف �إقليم دونيت�سك
االنف�صايل .ووف��ق��ا للم�صادر ،فقد
بد�أت العملية حتى الآن يف موقعني

ل��ف��ائ��دة امل��ق��ي��م�ين يف ه���ذه املنطقة
ب���إق��ل��ي��م دون��ب��ا���س .وم��ي��دان��ي��ا ،ق��ال
رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة م��ي��ك��والي��ف
الأوكرانية �أولك�سندر �سينكيفيت�ش
يف من�شور على م��واق��ع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي� :إن دوي ان��ف��ج��ارات
قوية �سُ مع يف املدينة يف ال�ساعات
الأوىل م��ن �صباح �أم�����س .ودم��رت
�أ�سلحة فائقة الدقة للقوات الف�ضائية
اجل���وي���ة ال��رو���س��ي��ة ،خ�ل�ال ال���ـ 24
���س��اع��ة امل��ا���ض��ي��ة ،م��وق��ع�ين للقيادة
و 5م�ستودعات ذخ�يرة يف مناطق
ق���رى �إي��ف��ان��و دراي��ف��ك��ا و�سيفر�سك
ب��ج��م��ه��وري��ة دون��ي��ت�����س��ك ال�شعبية،
وبيلوغوروفكا بجمهورية لوغان�سك
ال�شعبية ،ونيكواليف وليبيتيخا يف
منطقة نيكوالييف ،وكذلك مناطق
متركز الأف��راد واملعدات الع�سكرية
التابعة للجي�ش الأوك���راين يف 26
منطقة ،بح�سب ما �أوردت���ه و�سائل
الإعالم الرو�سية .كما �أعلنت وزارة
ال��دف��اع ال��رو���س��ي��ة ،ال�سيطرة على
م�����ص��ف��اة ن��ف��ط يف لي�سيت�شان�سك.
ويف ال��ت��ط��ورات الأخ����رىُ ،قتل 18
�شخ�ص ًا ،وجُ ��رح � 30آخ��رون بينهم
�أط���ف���ال ،يف غ����ارة ج��وي��ة رو���س��ي��ة
ا�ستهدفت مبنى �سكني ًا يف منطقة
�أودي�سا يف جنوب �أوكرانيا .وقال
امل��ت��ح��دّث با�سم الإدارة الع�سكرية
يف م��ن��ط��ق��ة �أودي���������س����ا��� ،س�يرغ��ي
ب��رات�����ش��وكّ � :إن ال�����ص��اروخ �أطلقته
"طائرة ا�سرتاتيجية" م��ن �سماء
البحر الأ���س��ود .وبح�سب املتحدّث
ف� ّإن "ال�صاروخ �أ�صاب مبنى �سكني ًا
مكون ًا م��ن ت�سعة ط��واب��ق ،يقع يف
منطقة بيلغورود-دنيي�سرت" ،التي
تبعد حوايل  80كلم �إىل اجلنوب من
مدينة �أودي�سا.
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مخرجات الرؤية

تثمر جودة حياة
احل��راك ال�سيا�سي الإقليمي العاملي ،ال��ذي تقوده الريا�ض بحنكة
الواثق املقتدر ،يندرج حتت منهج ق��ومي ،ق��ام منذ ن�ش�أة اململكة
العربية ال�سعودية على تعزيز الأم��ن واال�ستقرار وا�ستدامة
التنمية امل�أمولة بهيئتها املتج�سدة بر�ؤية  2030التي ظهرت
مالحمها جليه بف�ضاء �أمتنا العربية ،فيما ح�صدنا خمرجاتها
ت��ق��دمً��ا ،ال ي��ن��ك��ره ���س��وى ج��اح��د ح��اق��د م�ترب�����ص ،ح��اول
ويحاول حجب ال�شم�س مبنخال على طريقة الغارقني
ب�أحالم ال�شياطني.
اليوم نقف �شاخمني يف عهد خ��ادم احلرمني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،الفائ�ض باخلريات �أمام
ب��واب��ة م�ستقبل زاه���ر ي�شكل تفا�صيله

ب��اح�تراف��ي��ه �سمو �أخ���ي ويل ال��ع��ه��د الأم��ي�ر ال�����ش��اب امل��ت���أل��ق ال�شغوف
بالنجاحات حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ولعلي اخت�صر فيما يتعلق
بهذا مدللاً على و�ضوح النتائج ،مبا حتقق من �إجن���ازات يف جماالت
الدكتور اللواء ركن  -م
متعددة ،خا�صة تلك املتعلقة بالتقنية؛ الأمر الذي �أدى لقفزات متالحقة
ومده�شة يف التناف�سية العاملية ،خا�صة وق��د حتقق م��امل يكن ممكنا
بندر بن عبداهلل بن تركي ال سعود
حتقيقه يف زمن ق�صري ،وهو الأم��ر امل�ؤكد لعزم القيادة على اخت�صار
الوقت وبلوغ الأه��داف من �أقرب الطرق لإح��راز جودة احلياة؛ الهدف بحكم ع�ضويتها يف جمموعة الع�شرين الكبار ،وقدرتها على الوفاء
املعلن والأ�سمى ،التي الحت ب�شائر حتقيقه واقعا حيا يف مدن وقرى بالتزاماتها و�إن�سانيتها املتج�سدة بالعمل اخلال�ص ال�صادق ال�ستدامة
ومراكز يحت�ضنها وطن بحجم قارة.
التنمية يف كل مكان على ظهر الكرة الأر�ضية ،دون متييز ميكن ذكره.
ال �أعتقد �أنني بحاجة ل�سرد تفا�صيل امل�شهد ،وقد مت �إح��راز الكثري من لقد كانت جوالت �سمو ويل العهد الأخرية لعدد من الدول ال�شقيقة جزءًا
الإجنازات املحلية تباعا بفعل الإخال�ص وحتديد الأهداف وال�سعي بعزم من رعاية وا�ضحة املعامل؛ لتعزيز العمل اجلماعي الت�شاوري وكثريًا
لتحقيقها ،ولعلي هنا �أب��دي فخري واعتزازي كمواطن �سعودي جتاه ما حقق �سموه جناحً ا باهرًا يف هذا اجلانب احليوي لي�صبح م�صدر
املكانة التي ارتقت �إليها اململكة بني كافة دول العامل ،خا�صة وقد �أ�ضحت طم�أنينة مل�آل الأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية يف منطقة
مالذا موثوقا حللحلة الأزمات وحفظ التوازنات الدولية وقبلة لل�سا�سة متوج �سخونة ،وت�شهد منذ فرتة طويلة العديد من النزاعات املختلفة التي
تقودها �أطماع �إقليمية ،حجمت الريا�ض من خماطرها املرة تلو الأخرى،
حتى باتت بفعل القوة واملكانة واحلكمة �أقل خطورة ،وبات امل�ستقبل
ً
م�شرقا حتت ظل �أمن وارف؛ �إذ ال حياة ممتعة منزوعة اال�ستقرار ،وها
نحن ننتظر قمة لقادة دول جمل�س التعاون وم�صر والأردن �إبان زيارة
رئي�س الواليات املتحدة جو بايدن املماثلة لزيارات ر�ؤ�ساء دول للمملكة،
ج��اءت يف �إط��ار تعزيز التعاون ومناق�شة العديد من الق�ضايا ،ذلك �أن
العالقات الإ�سرتاتيجية بني الريا�ض ووا�شنطن ت�ضرب بجذورها يف
�أعماق التاريخ وت�ستقيم ع��ادة ،و�إن مرت بانحناءات طبيعية .على �أن
تلك الزيارة جت�سد املكانة التي تتمتع بها اململكة كواحدة من الدول التي
ت�صنع امل�ستقبل ،ووا�شنطن تدرك حتما حجم وقدرة ومكانة اململكة.

مواكباً لمرحلة التحول واالستدامة

نظام الشركات نقلة لتحسين البيئة التشريعية االقتصادية
ج���اء ن��ظ��ام ال�����ش��رك��ات اجل��دي��د ،ال���ذي �أق����ره جمل�س ت�شهدها اململكة ،مت�ضمنا �إط���ارا نظاميا لل�شركات
ال�����وزراء ي���وم ال��ث�لاث��اء امل��ا���ض��ي امل��واف��ق  -١١-٢٨من �ش�أنه �أن يحدث نقلة نوعية للقطاعات التجارية
١٤٤٣ه��ـ ،كما ذكر د .ماجد الق�صبي وزي��ر التجارة ،واال�ستثمارية ،وي�ساعد يف بناء كيانات اقت�صادية
ب��ن��اء على التوجيهات ال�سامية ال��ك��رمي��ة بتح�سني م�ستدامة ،تتوافر فيها مقومات العمل امل�ؤ�س�سي
بيئة التجارة يف اململكة ،وتلبية الحتياجات جمتمع مبا يعود بالنفع على جمتمع الأع��م��ال ،وي�ستوعب
الأع��م��ال ،ولتوفري بيئة نظامية حا�ضنة وحمفزة امل��م��ار���س��ات ال��ع��ادل��ة وال�سليمة مل��ب��ادئ احل��وك��م��ة،
للمبادرة واال�ستثمار؛ تعزز قيمة ال�شركات وتنمي وي�ضمن معاملة عادلة جلميع ال�شركاء ،ويعزز حـقـوق
ن�شاطها و�إ�سهامها يف خدمة االقت�صاد الوطني مبا املتعاملني مع ال�شركات ويوفر احلماية الالزمة لهم،
ينعك�س �إيجاب ًا على مركز اململكة الريادي وميزاتها وي��دع��م قطاع ري���ادة الأع��م��ال ،واملن�ش�آت ال�صغرية
التناف�سية .ويهدف النظام �إىل حتقيق منظومة من واملتو�سطة ،وي��دع��م القطاع غ�ير ال��رب��ح��ي ،ويعزز
الأهداف؛ منها و�ضع الأطر واملمكنات الالزمة لإيجاد من متكني وزي��ادة دوره يف التنمية الوطنية ،ومنو
بيئة نظامية حا�ضنة وحمفزة للمبادرة واال�ستثمار الكيانات االقت�صادية وا�ستمرارها ،ال �سيما العائلية
داعمة لنمـو قـطـاع ريادة الأعمال واملن�ش�آت ال�صغرية منها ،ويطبق معايري �سليمة وعادلة ت�ضمن ال�شفافية
واملتو�سطة و�ضمان تـوافـر ممار�سات عادلة ملبادئ والإف�����ص��اح ،وي��ح��دد اخت�صا�صات و�أدوار اجلهات
حوكمة ال�شركات وتكري�س العمل امل�ؤ�س�سي ،وكذا التنظيمية والإ�شرافية ذات العالقة على ال�شركات
تي�سري الإجراءات واملتطلبات النظامية لتحفيز بيئة ب�شكل وا�ضح ،ويكت�سب النظام �أهمية كبرية تتمثل
الأع��م��ال ودع��م اال�ستثمار ،بالإ�ضافة �إىل تو�ضيح يف تطوير نظام ال�شركات احل��ايل ،و�سد الفجوات
املبادئ والأحكام الأ�سا�سية بهدف احلـد مـن املنازعات الت�شريعية القائمة ،ومعاجلة �أوج��ه الق�صور التي
تعرتيه مبا يتواكب مع امل�ستجدات
ب�ين �أ���ص��ح��اب امل�����ص��ال��ح ،وب��ي��ان
امل��ب��ادئ والأح��ك��ام للموازنة بني توفير بيئة نظامية الدولية و�أف�ضل املمار�سات؛ لكونه
�أح��ـ��د ال��ـ��رواف��د الرئي�سة؛ لتحقيق
م�صالح خمتلف الفئات اخلا�ضعة
حاضنة ومحفزة
م�ستهدفات ر�ؤي���ة اململكة ،٢٠٣٠
لأح����ك����ام ال���ن���ظ���ام؛ مب���ا ي�ضمن
معاملة ع��ادل��ة جلميع ال�شركاء للمبادرة واالستثمار م��ـ��ن خ���ـ�ل�ال �إ����س���ه���ام���ه يف زي���ـ���ادة
م�شاركة القطاع اخلا�ص ،وتعزيز
وامل�ساهمني ،كما �أن النظام يهدف
�إىل تعزيز حقوق املتعاملني مع ال�شركات ،وي�سهل قيمة ال�شركات وتنميتها يف الناجت املحلي الإجمايل
جذب ر�ؤو�س الأم��وال ،ويوفر م�صادر متويل طویل للمملكة.
الأج���ل ب���أق��ل التكاليف ،وت��ط��وي��ر البيئة النظامية
تنافسية متقدمة عالميا
للعمل غري الربحي مبا يحقق ا�ستقرار ال�شركات غري
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه يف بداية مرحلة �إعداد م�شروع
الربحية وزيادة منوها.
النظام من قبل وزارة التجارة وهيئة ال�سوق املالية
شمول كافة األحكام
مت ت��ط��وي��ر منهجية �إع�����داد ال��ن��ظ��ام ،وف��ق��ا لأف�ضل
على
ا�شتملت
ج��اء النظام يف (�أرب��ع��ة ع�شر) ب��اب�� ًا،
التجارب الدولية وما يتوافق مع البيئة النظامية يف
تنظيم كافة �أ�شكال ال�شركات ،مبا فيها امل�ستحدث منها ،اململكة .ومتت اال�ستفادة من عدد من التجارب الدولية
وذلك ل�ضمان �شمول كافة الأحكام املتعلقة بال�شركات التي تنتمي �إىل مدار�س قانونية واقت�صادية متنوعة،
مب��خ��ت��ل��ف جم��االت��ه��ا (ال��ت��ج��اري��ة ،وغ�ي�ر ال��رب��ح��ي��ة ،والقا�سم امل�شرتك بينها ه��و ال��ت��ق��ارب يف مراكزها
واملهنية) حت��ت مظلة واح����دة ،فقد ت�ضمن (ال��ب��اب التناف�سية املتقدمة وفقا للم�ؤ�شرات الدولية ،وحتديد ًا
الأول) الأح��ك��ام العامة للم�شروع ،وتنظم الأبـواب ت�صنيف البنك ال���دويل ال���وارد يف تقرير ممار�سة
(الثـاين ،والثالث ،والرابع ،واخلام�س ،وال�ساد�س) �أن�شطة الأعمال ،وهي( :اململكة املتحدة ،والواليات
�أحكـام �شـركة الت�ضامن ،و�شركة
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ،وج��م��ه��وري��ة
للشركاء
عادلة
معاملة
ال��ت��و���ص��ي��ة ال��ب�����س��ي��ط��ة ،و���ش��رك��ة
ف��رن�����س��ا ،وج��م��ه��وري��ة �سنغافورة،
امل�����س��اه��م��ة ،و���ش��رك��ة امل�ساهمة والمساهمين وتعزيز والإم���ارات العربية املتحدة) .كما
امل���ب�������س���ط���ة ،وال���������ش����رك����ة ذات
مت حتليل امل��م��ار���س��ات املتبعة يف
امل�س�ؤولية امل��ح��دودة ،ويتناول
المتعاملين
حقوق
هذه ال��دول ومقارنتها باملمار�سات
(ال���ب���اب ال�����س��اب��ع) ال�����ش��رك��ة غري
املتبعة يف اململكة لتحديد فر�ص
الربحية ،و(الباب الثامن) ال�شركة املهنية ،و(الباب التطوير .ومت��ت م��راج��ع��ة وحتليل م��رئ��ي��ات احت��اد
التا�سع) ال�شركة القاب�ضة وال�شركة التابعة ،و(الباب الغرف ،واملركز الوطني للمن�ش�آت العائلية ،واجلهات
العا�شر) حتـول ال�شركات واندماجها وتق�سيمها ،احل��ك��وم��ي��ة ،وال��ه��ي��ئ��ات امل��ه��ن��ي��ة ،وك��ل��ي��ات احل��ق��وق،
و(الباب احلادي ع�شر) ال�شركات الأجنبية ،و(الباب واجلمعيات الأهلية ،وال�شركات واملكاتب اال�ست�شارية
الثاين ع�شر) انق�ضاء ال�شركة وت�صفيتها ،و(الباب املتخ�ص�صة.
الثالث ع�شر) العقوبات ،و(الباب الرابع ع�شر الأحكام
اخلتامية).
الشركات العائلية والمساهمة
ميكن ال��ق��ول� :إن ه��ذا النظام ا�شتمل على منظومة
مواكبة التحول االقتصادي
متكاملة من الأح��ك��ام النظامية وامل��ب��ادئ واملفاهيم
جاء النظام مواكب ًا ملرحلة التحول االقت�صادي التي التي تن�سجم مع �أف�ضل املمار�سات املقارنة ،وتواكب

د .فيصل بن منصور الفاضل
امل�����س��ت��ج��دات وال��ت��ط��ورات الإداري�����ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
والتقنية ،وجاء هذا النظام م�شتم ًال على تنظيم كافة
الأحكـام املتعلقة بال�شركات مبا فيها (غري الربحية،
واملهنية) يف وثيقة ت�شريعيـة واحـدة .وكذلك �إمكانية
�إبرام ميثاق عائلي يكون يف عقـد التـ�أ�سـيـ�س ،ينظم
امللكية العائلية يف ال�شركة وحوكمتها و�إدارت��ه��ا
و�سيا�سة العمل وتوظيف الأق��ارب وتوزيع الأرباح.
ك��م��ا ت�����ض��م��ن ا���س��ت��ح��داث ���ش��ك��ـ��ل ج��ـ��دي��ـ��د ل��ل�����ش��رك��ات
با�سم (�شركـة امل�ساهمة املب�سطة) يلبي احتياجات
ومتطلبات ريادة الأعمال ومنـو ر�أ�س املـال اجلـريء.
كما ت�ضمن النظام باب ًا جديد ًا لتنظيم ال�شركـات غيـر
الربحيـة كذراع ا�ستثمـاري ممكن لالرتقـاء بالقطـاع
غري الربحي وتعزيز دوره يف التنمية االقت�صادية.
كما ا�شتمل النظام على �أحكام مرنة تت�ضمن �إزال��ة
القيود يف جميع م��راح��ل (التـ�أ�سـيـ�س واملمار�سة
وال��ت��خ��ارج) ،وعلى �أ�سماء ال�شركات ،وعلى ت��داول
الأ���س��ه��م .وك��ذل��ك ال�سماح لل�شركـة ذات امل�س�ؤوليـة
املحدودة بـ�إ�صدار �أدوات ديـن �أو �صكوك متويليـة
قـابلة للتداول .بالإ�ضافة �إىل تطوير �أحـكـام التحـول
واالندماج بني ال�شركات ،والـ�سـمـاح بانـقـ�سـام ال�شركة
�إلـى �شركتني �أو �أكثـر .و�إع��ف��اء ال�شركات املتناهية
ال�صغر وال�صغرية مـن متطلب مراجع احل�سابات.
و�إتاحة تق�سيم الأ�سهم �أو جتزئتهـا �إىل �أ�سهـم ذات
قيمـة �أ�سميـة �أقـل �أو دجمها بحيث متثل �أ�سهما ذات
قيمة �أ�سمية �أعلى .و�إمكانية �إ�صـدار �أ�سهم تخ�صـ�ص
للعاملني جل��ذب الـكـفـاءات وحتفيزهم� ،أو منحهـم
خ��ي��ار �شرائهـا بعد م�ضي م��دة حم���ددة .وال�سماح
بتوزيع الأرب��اح مرحلي ًا �أو �سنوي ًا على ال�شركاء �أو
امل�ساهمني .و�إتاحة تنفيذ الإجـراءات �إلكرتونيا من
خ�لال تقدمي طلبات الت�أ�سي�س وح�ضور اجلمعيات
والت�صويت على القـرارات بو�سائل التقنية احلديثة.
وك��ذل��ك �إت��اح��ة و�سائـل لـحـل امل��ن��ازع��ات واخل�لاف��ات
باللجوء �إىل التحكيم �أو غريه من الو�سائل البديلة
لت�سويتها .وتطوير �أحكام ت�صفية ال�شركـة وت�سهيـل
�إج��راءات��ه��ا ،وذل��ك مبـا يتما�شى مع �أح��ك��ام منظومة
الإف�لا���س .وعرف النظام �شركة امل�ساهمة املب�سطة
التي ا�ستحدثهـا ب�أنها �شركة يتم ت�أ�سي�سها من �شخ�ص
واح��د �أو �أك�ث�ر .وم��ن �أب���رز م��زاي��اه��ا �أن��ه ال ي�شرتط
حدًا �أدنى لر�أ�س مال ال�شـركـة فـي نظامهـا الأ�سا�س،
و�إمكانية �إ�صدار �أن��واع وفئات متعددة من الأ�سهم
بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة ،و�إمكانية �إدارتها
من قبل مدير �أو �أكرث� ،أو جمل�س �إدارة� ،أو غري ذلك.
وع��دم ا�شرتاط وج��ود جمعيات عامة ،بحيث يتوىل

امل�ساهمون ممار�سة تلك االخت�صا�صات ولهم حتديد
من يتوالها .ويحدد نظام ال�شركة الأ�سا�س الن�صاب
الالزم ل�صحة اجتماعات امل�ساهمني و�صدور قراراتها.
وق��دم النظام لل�شركات العائلية مزايا ج��دي��دة؛ من
�أب��رزه��ا �إمكانية �إب���رام ميثاق عائلي يكون يف عقد
الت�أ�سي�س ينظم امللكية العائلية يف ال�شركة وحوكمتها
و�إدارتهـا و�سيا�سة العمل وتوظيف الأقارب وتوزيع
الأرب����اح .و�إم��ك��ان��ي��ة ت�ضـمني ق��ي��ود لنظام ال�شـركة
الأ�سـا�س للت�صرف بالأ�سهـم ملدة معينـة �أو ا�شتـراط
موافقة ال�شركة �أو امل�ساهمني قبل الت�صرف فيها.
وكذلك �إتاحة و�سائل حلل املنـازعـات يف ال�شـركات
باللجـوء �إىل التحكيم �أو غريه من الو�سائل البديلة
لت�سويتها .وتنظيم �آل��ي��ة مم��ار���س��ة ح��ق ا���س�ترداد
احل�صـة من قبـل �شريك �أو �أكـثـر عـند التنـازل عـنـهـا،
وال�سمـاح لل�شركة ب�شرائها ،و�إجراءات ذلك .بالإ�ضافة
�إىل حتفيز ال�شركات العـائـليـة بالتحـول �إىل �شـركـة
م�ساهمة بتقرير �أن تكون احل�ص�ص ممـن تربطهـم
�صلـة قرابة �أو ن�سب ،لتحقيق اال�ستدامة واحلوكمة
ال�سليمة.

ح�صولها على التمويل وتو�سيع �أعمالها ،وال�سماح
لل�شركة مبمار�سة �أك�ثر من مهنة حرة وفق �ضوابط
منظمة ،وال�سماح لل�شريك �أو امل�ساهم بامل�شاركة يف
�شركة مهنية �أخ��رى متار�س املهنة ذاتها ،وال�سماح
لها بتملك الأ�صول العقارية واال�ستثمار يف الأوراق
املالية .وق��دم النظام لل�شركات الأجنبية مزايا؛ من
�أبرزها �إمكانية تعيني مراجع احل�سابات بقرار من
مدير ف��رع ال�شركة الأجنبية بناء على تفوي�ض من
ال�شركة الأجنبية ،ووجوب �أن يت�ضمن طـلـب قـيـد فـرع
ال�شـركة الأجنبية بيا ًنا يو�ضح بـدء وانتهاء ال�سنة
املالية للفرع ،و�إمكانية ا�ستمرار ال�شركة الأجنبية
احلا�صلة على ترخي�ص م�ؤقت لتنفيذ �أعمال حمددة،
وذلك بعـد حتقيق املتطلبات النظامية الالزمة.
وي�سري العمـل بهذا النظـام بعـد  180يـوما من تاريخ
ن�شره يف اجل��ري��دة الر�سميـة �أم ال��ق��رى .كما يلغـي
نـظـام ال�شـركات احلالـي ونظـام ال�شركات املهنية.

نموذج ناجح
بقي �أن نقول� :إن هذه املنظومة
ضمان تحقيق
ال�����ش��ام��ل��ة م����ن الأح�����ك�����ام ال��ت��ي
الشركات غير الربحية ممارسات عادلة لمبادئ ت�ضمنها هذا النظام ،ت�ؤكد توجه
ال��دول��ة الوا�ضح و�سيا�ستها يف
وع������رف ال���ن���ظ���ـ���ام ال�������ش���رك���ة غ�ير
���س��ن الأن��ظ��م��ة لتح�سني البيئة
ال��رب��ح��ي��ة ال��ت��ي ا�ستحدثها ب�أنها
حوكمة الشركات
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة واال����س���ت���م���رار يف
�شركة ال ت��ه��دف �إىل حتقيق ربح
يعود على ال�شركاء �أو على امل�ساهمني فيها ،وتهدف تطويرها مبا ي�سهم يف حتقيق التنمية الوطنية
خلدمة املجتمع بعمومه .و�أفرد النظام لها بابا خا�صا؛ امل�ستدامة ب�صفة عامة وتعزيز التنمية االقت�صادية
لتفعيل دورها ومتكينها وحوكمتها و�ضبط م�صارفها .ب�صفة خا�صة .ون�س�أل الله تعاىل� ،أن يدمي توفيق
ومن �أب��رز املزايا التي قدمها النظام لهذا ال�شكل من قيادتنا و���س���ؤدده��ا ،ونقول بكل م�شاعرنا� :شكر ًا
ال�شركات ال�سماح لها مبمار�سة �أي ن�شاط ميكنهـا جزي ًال خل��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
مـن حتقيق �أهدافها ،و�إمكانية ح�صولهـا على عوائد عبدالعزيز ،ول��ويل عهده الأم�ي�ن �صاحب ال�سمو
نقدية �أو عينية مقابل �أعمالها ومنتجاتها وخدماتها ،امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز-
وا���ش�تراط �إنفاق �أرباحهـا فـي امل�صارف واملجاالت حفظهما الله -على توجيهاتهما ال�سديدة وامل�ستمرة
املن�صو�ص عليهـا فـي عـقـد ت�أ�سي�سها �أو نظامهـا لتح�سني البيئة الت�شريعية ب�صفة عامة والبيئة
الأ�سا�س ،و�إمكانية دفـع مكاف�آت �أو �أي مزايا �أخـرى الت�شريعية االقت�صادية ب�صفة خا�صة ،مبا فيها هذا
النظام املهم ،و�شكر ًا جزي ًال للدكتور ماجد الق�صبي
للعاملني يف ال�شركة.
وق��دم النظام لل�شركات امل�ساهمة �إمكانية �أن تكون وزي���ر ال��ت��ج��ارة ،و�أ .حممد ال��ق��وي��ز رئي�س هيئة
ال�شركة من �شخ�ص واحد ،ومل ي�شرتط النظام انعقاد ال�سوق املالية على عمل الوزارة والهيئة االحرتايف
والتكاملي الذي �أثمر هذا النظام
ج��م��ع��ي��ة ت���أ���س��ي�����س��ي��ة .وت���أ���س��ي�����س
الذي مت العمل عليه ب�شراكة بني
ال�شركة امل�ساهمة دون ا�شرتاط حد
تعزيز التنافسية
اجلهتني ،وميثل نقلة كبرية يف
�أق�صى لعدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة،
وت�سهيل تق�سيم �أ�سهمها �إىل �أ�سهم ومشاركة القطاع الخاص بيئة ممار�سة الأع��م��ال باململكة،
و�شكر ًا جزي ًال لفريقي ال��وزارة
ذات قيمة ا�سمية �أقـل� ،أو دجمـهـا
وقيمة الشركات
وال��ه��ي��ئ��ة ال��ل��ذي��ن ق��دم��ا من��وذج�� ًا
بحـيـث متثـل �أ�سـهـمًا ذات قيمة
ناجح ًا ،ي�شار له بالبنان وي�ؤمل
ا�سمية �أعلى .و�أتاح النظام �إ�صدار
فئات خمتلفـة مـن �أنـواع الأ�سهم ،بالإ�ضافة �إىل �أنه لن تطبيقه يف �سائر الأنظمة التي ت�شرتك يف م�س�ؤولية
يكـون هنـاك حد �أق�صى ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة تطبيقها �أك�ثر من جهة لتتمكن من حت�سني البيئة
م��ع منح اجلمعيـة ال��ع��ام��ة �صالحيـة حت��دي��د مقدار الت�شريعية للقطاعات والأن�شطة واملهن التي ت�شرف
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وف��ق معايري عادلة عليها هذه اجلهات .و�أ�سجل ال�شكر اجلزيل لكل من
�ساهم يف ه��ذا النظام و�شكر خا�ص للأ�ستاذ بدر
وحمفزة.
وقدم النظام لل�شركات املهنية  -الذي عرفها ب�أنها �شركة الهداب م�ساعد رئي�س هيئة اخلرباء حاليًا وم�ساعد
ذات �شخ�صية اعتباريـة م�ستقلة ي�ؤ�س�سها �شخ�ص �أو وزي��ر التجارة �سابق ًا زميل املهنة القانونية و�أحد
�أكثـر مـن املرخ�ص لهـم نظامـا يف ممار�سـة مهنة حرة رموزها الوطنية على دوره البناء وامللمو�س يف
واحدة �أو �أكرث-جمموعة من املزايا؛ �أبرزها ال�سماح �إجن���از ه��ذا ال��ن��ظ��ام يف جميع م��راح��ل��ه ،ب���دءًا من
مب�شاركة "م�ستثمرين غري مهنيني" يف ال�شركة لتمكني �إعداده ،ومرورا مبراجعته وحتى �إقراره.

زمان
9
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الرائد يفاوض تفاريس ويستغني عن  3محترفين

الريا�ض -في�صل الرقيبة

10

قررت �إدارة الرائد اال�ستغناء عن ثالثة من حمرتفيها الأجانب ،فقد
ف�سخت الإدارة تعاقدها مع احلار�س الإ�سباين هرييرين بالرتا�ضي،
فيما انتهت مدة �إعارة الربازيلي �إدواردو هرنيكي ،و�سيتم اال�ستغناء
عن الربتغايل لوبيز بعد �إ�صابته ،ال�شهر املا�ضي ،بقطع يف غ�ضروف
الركبة ومتدد الرباط ال�صليبي ،فيما و�ضعت الإدارة ،مهاجم الفي�صلي
"خوليو تفاري�س" �ضمن خياراتها للتعاقد معه خالل االنتقاالت
ال�صيفية.
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"نونو سانتو وموتينيو" يقتربان من االتحاد

جدة – هالل �سلمان

 غدير عبداهلل الطيار

السعودية ..والتميز الرياضي
حقيقة� ..أ�سعدنا هذا التطور يف جمال الريا�ضة وتلك الإجنازات
تلو الإجن��ازات ،التي تنبئ ب�أن م�ستقبلنا م�شرق .وهنا يظهر
لنا �صدق مقولة �سمو ويل العهد" :ي�سرين �أن �أق��دّم لكم ر�ؤية
احلا�ضر للم�ستقبل ،التي نريد �أن نبد�أ العمل بها اليوم ِللغد،
بحيث تعرب عن طموحاتنا جميع ًا ،وتعك�س قدرات بالدنا .ل�سنا
قلقني على م�ستقبل اململكة ،بل نتطلع �إىل م�ستقبل �أكرث �إ�شراق ًا.
ق���ادرون على �أن ن�صنعه  -ب��ع��ون ال��ل��ه  -ب�ثروات��ه��ا الب�شرية
والطبيعية واملكت�سبة التي �أنعم الله بها عليها ،لن ننظر �إىل ما
قد فقدناه �أو نفقده بالأم�س �أو اليوم  ،بل علينا �أن نتوجه دوم ًا
�إىل الأمام".
كالم فيه من احلكمة والعقالنية ال�شيء الكثري ،ونرى متيزنا
وحتقيق ر�ؤي���ة  2030يف ال��ري��ا���ض��ة بح�صد ال��ب��ط��والت على
ال�صعيد القاري والعاملي ،عرب جيل �شاب جديد يبدع ويتميز
يف كل الريا�ضات ،فقد ف��از �أبطال منتخبنا ال�شاب للبولينج،
بربونزية الفرق يف بطولة العامل لل�شباب.
ويف الطريان ال�شراعي ،نال نواف الرحيلي الربونزية الآ�سيوية
لدقة الهبوط� ،أي�ضا ما حققه البطل الباراملبي الربّاع ال�سعودي
عدنان نور �سعيد ،وحتقيقه  4ميداليات ذهبية يف بطولة �آ�سيا
و�أوقيانو�سيا لرفع الأث��ق��ال الباراملبية لفئة ال�شباب .فه�ؤالء
الأب��ط��ال يحققون عمليا ر�ؤي��ة اململكة ب�إبداعهم يف الريا�ضة
العاملية.
الإجناز ال يقف عند ما يح�صده �أبطالنا فقط ،بل يتعداه
�إىل ا�ست�ضافة �أقوى البطوالت العاملية على �أر�ض ال�سعودية،
و�أقربها �سيكون ن��زال البحر الأحمر العاملي يف �أغ�سط�س
املقبل ،حل�سم لقب بطل العامل للوزن الثقيل يف املالكمة ..يف
ج��دة .نعم ن��زال عاملي مرتقب ولقب كبري يُح�سم يف ج��دة .يف
بالدنا ..يف ال�سعودية.
 .كل ه��ذا حقيقة مل ي���أت من ف��راغ ،و�إمن��ا من دع��م وم�ساندة ال
حم��دودة من قيادة وطننا الغايل ،التي ت�سعى جاهدة لتحقيق
التميز لل�سعودية و�أبنائها.
وهنا ُنحب �أن نلفت نظر وزارة الريا�ضة �إىل نقطة مهمة ،وهي
ال�شباب بفتيانه وفتياته ،وهواياتهم الريا�ضية املتنوعة؛ ومنها
كرة القدم وال�سلة والكرة الطائرة وامل�صارعة ورف��ع الأثقال،
وغريها كثري،
ونقرتح على وزي��ر الريا�ضة بو�ضع جلان خا�صة ملتابعة تلك
امليول والهوايات من �أجل تو�سيع قاعدة املمار�سني للريا�ضة؛
كونه ينعك�س �إيجابا على منتخباتنا الوطنية يف �شتى الألعاب؛
ال�سيما الريا�ضة الن�سائية التي خطت خطوات عمالقة ،وما
تتطلبه م��ن ت��ع��اون مثمر م��ع وزارة التعليم؛ لتحقيق الهدف
املن�شود ،و�إبراز ذلك عرب �إعالم متمكن لنقل ال�صورة احلقيقية
عن الريا�ضة الن�سائية يف �شتى الألعاب.
وقفة:
نقول بالتوفيق ل�سمو �أم�ير الريا�ضة ،يف تنظيم متميز لنزال
البحر الأح��م��ر؛ احل���دث العاملي ال���ذي ت�ستحق ا�ست�ضافته
ال�سعودية ،وهي �أه ٌل لذلك .ف�شكرًا من الأعماق للداعم الأول
للريا�ضة� ،سمو �سيدي ويل العهد ،و�شكرًا لكم �سمو الأمري
عبدالعزيز وفريق عملكم املتميز ،ونكررها دائمًا و�أبدًا ،كما قالها
الأمري خالد الفي�صل :ارفع ر�أ�سك� ..أنت �سعودي.

Gadir2244@gmail.com
@Ghadeer020

اتفقت �إدارة نادي االحتاد برئا�سة �أمنار احلائلي
مع املدرب الربتغايل نونو �إ�سبرييتو �سانتو؛ لتويل
ت��دري��ب ال��ف��ري��ق ،خلفا للمدرب ال��روم��اين كوزمني
كونرتا ،ومل يتبق �سوى الإعالن الر�سمي عن ال�صفقة
وتفا�صيلها.
�أ�شارت امليديا الربتغالية �إىل االتفاق الذي مت بني
االحتاد ومدرب توتنهام ال�سابق الذي �سيخو�ض �أول
جتربة له يف ال�شرق الأو�سط ،كما �أك��دت �أن النجم
املخ�ضرم جواو موتينيو �سيكون �أول العب يطلبه
مدرب االحتاد اجلديد.
نونو �سانتو البالغ من العمر  48عاما ،كان حار�س
مرمى �سابقا للعديد من الأندية املعروفة يف الربتغال
و�إ�سبانيا.
وب��ع��د االع��ت��زال ب���د�أ �إ�سبرييتو �سانتو م�سريته
التدريبية م��ع فريق ري��و �آيف ع��ام  2012وا�ستمر
معه حتى  2014لينتقل �إىل الليغا الإ�سبانية حيث
درب ن��ادي فالن�سيا مو�سما واح���دا ق��دم فيه فريق
(اخلفافي�ش) م�ستويات رائعة �أهلته للفوز مبدرب
ال�شهر  3مرات (�سبتمرب ودي�سمرب  2014وفرباير
 ،)2015منهيا امل��و���س��م يف امل��رك��ز ال��راب��ع امل���ؤه��ل
ل���دوري �أب��ط��ال �أوروب����ا .بعدها ع��اد �إىل الربتغال
ليدرب بورتو مو�سما واحدا  ،2017/2016لينهي
املو�سم يف املركز الثاين بفارق  6نقاط عن بنفيكا،
ثم انتقل �إىل تدريب فريق وولفرهامبتون الإجنليزي
عام  2017وا�ستمر معه حتى  2021حيث قاده للفوز
ببطولة دوري ال��درج��ة الأوىل (ت�شامبيون�شيب)
وال�صعود للربميريليغ ع��ام  ،2018بعد غ��ي��اب 6
�سنوات ،حمققا لقب �أف�ضل مدرب يف دوري الأوىل،
وفاز مع (الذئاب) بلقب �أف�ضل مدرب يف ال�شهر يف
الربميريليغ  4مرات ،وقادهم لثاين �أف�ضل مركز يف
تاريخ م�شاركاتهم يف دوري الأ���ض��واء حيث احتل
معه الفريق املركز ال�سابع مو�سم ،2018/2017

كما أشارت (

وت�أهل للم�شاركة يف يوروبا ليغ ،وحقق املركز
ذاته يف املو�سم التايل برقم قيا�سي من النقاط،
كما ق��اد الفريق �إىل رب��ع نهائي يوروبا ليغ،
و�أنهى م�سريته مع (الذئاب) بعد �أن بات �أكرث
من يتوىل تدريبهم يف الربميريليغ بـ 102
مباراة.
ويف �صيف العام املا�ضي ،انتقل لتدريب
فريق توتنهام اللندين بعد �إق��ال��ة مواطنه
جوزيه مورينيو لكنه مل ي�ستمر معه طويال؛
حيث مر الفريق بفرتة نتائج �سلبية �أدت
�إىل �إقالته بعد � 4أ�شهر فقط؛ ليحل مكانه
الإيطايل �أنتونيو كونتي.

):

رابطة الدوري اإليطالي تؤكد إقامة السوبر في الرياض
جدة – هالل �سلمان

�أك����������دت راب�����ط�����ة ال��������دوري
الإي��ط��ايل ر�سميا �إقامة مباراة
ك���أ���س ال�����س��وب��ر الإي��ط��ال��ي��ة يف
ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ري��ا���ض ي���وم 18
يناير املقبل ،التي �ستجمع بني
عمالقي مدينة ميالنو� ،إيه �سي
م��ي�لان ب��ط��ل ال�����دوري ،وج���اره
�إنرت بطل الك�أ�س.
وك��ان��ت (ال��ب�لاد) ق��د �أ���ش��ارت
يف خ�ب�ر ن�����ش��ر ي���وم  24م��اي��و
�أقيم على ا�ستاد "�سان �سريو".
املا�ضي عن �إق��ام��ة البطولة يف
ال�سعودية ،قبل �أن ي���أت��ي الت�أكيد ر�سميا من وا�ست�ضافت ال�سعودية ن�سختني لل�سوبر
الإيطايل من قبل ،وفاز بالأوىل يوفنتو�س بعد
رابطة الدوري الإيطايل.
وه��ذه هي الن�سخة ال��ـ  35من ك�أ�س ال�سوبر تغلبه على ميالن يف يناير  2019على ملعب
الإيطايل ،واملرة الـ  12التي تقام فيها البطولة (اجل��وه��رة امل�شعة) ب��ج��دة ،ويف دي�سمرب من
نف�س العام  ،2019توج باللقب فريق الت�سيو
خارج �إيطاليا.
وي�سعى �إنرت للحفاظ على لقبه ،بعد �أن فاز يف بعد ف��وزه على يوفنتو�س ( )1-3على ملعب
الن�سخة الأخرية على يوفنتو�س يف اللقاء الذي جامعة امللك �سعود بالريا�ض.

صالح األعلى أجرًا في إنجلترا والرابع عالميًا
جدة – هالل �سلمان

بات النجم امل�صري حممد �صالح الالعب الأعلى �أج��رًا يف ال��دوري الإجنليزي
بعد توقيعه عق ًدا جدي ًدا مع ناديه ليفربول يبقيه يف �صفوفه حتى عام ،2025
و�سيتقا�ضى مبوجبه � 400ألف جنيه �إ�سرتليني �أ�سبوعيًا ( 21مليون جنيه �سنويا).
وتفوق �صالح على كل من كري�ستيانو رونالدو جنم مان�ش�سرت يونايتد ،وكيفني
دي بروينه جنم مان�ش�سرت �سيتي اللذين يتقا�ضيان � 385أل��ف جنيه �إ�سرتليني
�أ�سبوعيًا ،وي�أتي خلفهما النجم اجلديد ل�سيتي الرنويجي �إيرلينغ
هاالند ال��ذي يبلغ راتبه الأ�سبوعي � 375أل��ف جنيه ،وهو
نف�س راتب حار�س (ال�شياطني احلمر) دافيد دي خيا.
وعلى م�ستوى العامل ،بات �صالح يف املركز الرابع
�ضمن قائمة الأعلى �أجرًا ،خلف ثالثي فريق باري�س
�سان جرمان ،الفرن�سي كيليان مبابي جنم باري�س
�سان جرمان ال��ذي يح�صل مبوجب عقده اجلديد
على مليون جنيه �إ�سرتليني �أ�سبوعيًا ،يليه زميله
ليونيل مي�سي (� 960ألف جنيه) ثم نيمار (� 606ألف
جنيه �إ�سرتليني �أ�سبوعيًا).

رياضة
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"اليوفي والسيتي ونيوكاسل وأتلتيكو" سبق لها الهبوط

هذا الموسم..

فهد العوير�ضي

أندية عريقة تذوقت مع" األهلي" مرارة السقوط

جدة -حممود العو�ضي

�سيظل عام  2022عال ًقا يف �أذهان جماهري وع�شاق النادي الأهلي لفرتة طويلة جدًا ،فهو العام الذي �شهد ف�صلاً تاريخيًا م�ؤ�س ًفا ،هو الأول يف عمر قلعة الك�ؤو�س اخل�ضراء ،التي يتعدى عمرها  85عامًا.
بعد ف�شل فريق الأهلي يف احلفاظ على ح�ضوره يف دوري املحرتفني ،و�سقوطه �إىل دوري الدرجة الأوىل "يلو".
وتعد هذه �أول مرة يهبط فيها النادي الأهلي منذ ت�أ�سي�سه عام  ،1937بعدما كان النادي الوحيد الذي جنح يف حتقيق الثالثية التاريخية ،بعد تتويجه بدوري املحرتفني ،وك�أ�س خادم احلرمني ال�شريفني،
وال�سوبر ال�سعودي يف .2016
احلدث اجللل بهبوط فريق الأهلي ،مل يكن الأول على �صعيد كرة القدم العاملية بنهاية مو�سم 2021/2022؛ حيث جترعت عدة �أندية �صاحبة �صيت و�شهرة وح�ضور يف عامل ال�ساحرة امل�ستديرة مرارة
االنك�سار والهبوط.
فقد �سقطت � 7أندية تاريخية مل�صاف الدرجة الأوىل ودرجات �أدنى ،هي:

�سان �إيتيان الفرن�سي

جنوى الإيطايل

ديربي كاونتي الإجنليزي

الكوكب املراك�شي املغربي

�أنهى فريق �سانت �إيتيان الفرن�سي العريق مو�سمه يف املركز الـ18
وخ�سر ملحق ال�صعود والهبوط �أمام فريق �أوك�سري .ويعد �سان �إيتيان
الفريق الأكرث تتويجا بلقب الدوري يف فرن�سا (� 10ألقاب) منا�صفة مع
باري�س �سان جريمان.
كما تذيل فريق ب��وردو ترتيب ال��دوري الفرن�سي ليهبط �إىل الدرجة
الثانية ،ثم �صدر ق��رار هبوطه �إىل الثالثة ب�سبب قواعد اللعب املايل
النظيف .وقد �سبق لفريق بوردو الفوز بالدوري الفرن�سي  6مرات.

احتل فريق جنوى امل��رك��ز التا�سع ع�شر يف
ال�����دوري الإي���ط���ايل ،وه���و راب����ع �أك��ث�ر ال��ف��رق
تتويجً ا ببطولة الكالت�شيو(� 9ألقاب) ليهبط �إىل
الدرجة الأدن��ى .كما هبط فريق كالياري ،الذي
ك��ان يعد �ضي ًفا معتادًا يف ال���دوري الإي��ط��ايل،
واملتوج به عام  ،1970بعد �أن �أنهى املو�سم يف
املركز الثامن ع�شر.

���ش��ه��دت امل�لاع��ب الإجن��ل��ي��زي��ة هبوط
فريق ديربي كاونتي العريق من الدرجة
الثانية �إىل الثالثة؛ ب�سبب عقوبة خ�صم
 21نقطة من ر�صيده ،وهو بطل الدوري
الإجن��ل��ي��زي م��رت�ين ب��ق��ي��ادة الأ���س��ط��ورة
برايان كلوف ،وحار�سه الدويل العمالق
بيرت �شيلتون.

تذيل نادي الكوكب املراك�شي
ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة ،وه��ب��ط �إىل
ال��ث��ال��ث��ة (ق�����س��م ال���ه���واة) ،وه��و
واح�����د م���ن � 7أن���دي���ة م��غ��رب��ي��ة
توجوا ب�ألقاب قارية ،حيث فاز
ب��ك���أ���س االحت���اد الإف��ري��ق��ي عام
.1996

أشهر األندية العالمية التي سبق لها الهبوط
�أما على �صعيد �أ�شهر الأندية العاملية التي �سبق لها
الهبوط �إىل الدرجة الأوىل و�إىل درجات �أدنى ،فنذكر
منها:

نيوكا�سل يونايتد
ف��ري��ق ن��ي��وك��ا���س��ل ،ه��و ���س��اب��ع �أك�ث�ر الأن��دي��ة
الإجنليزية حتقيق ًا للبطوالت .ت�أ�س�س يف عام
 .1892جترع فريق نيوكا�سل العريق يف مو�سم
 2008-2007مرارة الهبوط للمرة الأوىل منذ
ت�أ�سي�سه ع��ام � 1892إىل الدرجة الأوىل ،بعد
�سنوات من تواجده على القمة.
وع��اد فريق نيوكا�سل ليهبط من جديد يف مو�سم
 ،2016ل��ك��ن ال��ف��ري��ق ���س��رع��ان م��ا ع���اد ،ليتمكن من
التواجد بني �أندية الربميريليج يف عام .2017

فياريال الإ�سباين
هبط فريق فياريال يف مو�سم ،2012-2011
�إىل دوري الدرجة الثانية الإ�سباين ،بعد  12عاما
يف الدرجة الأوىل �شهدت احتالله املركز الثالث
يف مو�سم  2005-2004وت�أهله ل��دوري �أبطال
�أوروبا لأول مرة وخروجه من الدور قبل النهائي
يف املو�سم التايل على يد �آر�سنال الإجنليزي،
ويف عام � ،2013صعد فياريال �إىل دوري الدرجة
الأوىل .مل يحقق الفريق �أي ب��ط��والت حملية.
�أم��ا ق��اري�� ًا ،فقد حقق بطولة ك�أ�س �إنرتتوتو يف
منا�سبتني ( 2003و )2004وح��ق��ق ك��ذل��ك لقب
ال��دوري الأوروب��ي يف مو�سم  .21–2020كذلك
ا�ستطاع الو�صول لن�صف نهائي دوري �أبطال
�أوروبا يف مو�سمي  06–2005و.2021

�شتوجتارت الأملاين
هبط فريق �شتوجتارت بطل الدوري الأملاين
يف مو�سم � 2007-2006إىل الدرجة الثانية،
للمرة الأوىل منذ ما يزيد على  30عامًا يف مو�سم
 ،2016 -2015وعاد بعدها بعام للبوند�سليجا،
ثم هبط م��رة �أخ��رى يف  ،19-2018وع��اد هذا
املو�سم �إىل البوند�سليجا ثانية.

رينجرز الأ�سكتلندي
ب�سبب �أزم��ات��ه املالية الطاحنة ،هبط فريق
رينجرز بطل ال��دوري الأ�سكتلندي عدة مرات
�إىل ال��درج��ة الثالثة مو�سم  ،2012لكنه عاد
يف ع��ام  2016م��رة ،بعدما غ��اب  4موا�سم عن
التواجد يف دوري الأ�ضواء وال�شهرة.

بارما الإيطايل
يعد فريق بارما �أحد �أعرق الفرق الأوروبية خالل

ف�ترة ت�سعينيات القرن املا�ضي،
وخ����رج م��ن ب�ين ���ص��ف��وف��ه جن��وم
ع��دة �أ���ص��ب��ح��وا بعد ذل��ك عالمات
يف تاريخ كرة القدم .هبط الفريق
للدرجة الثانية يف العام املا�ضي.

�أتلتيكو مدريد الإ�سباين
ف��ري��ق �أتليتكو م��دري��د �صاحب
ال�شعبية الثالثة يف �إ�سبانيا بعد
ال���ري���ال وال���ب���ار����س���ا ،ت�����ذوق طعم
ال���ه���ب���وط �إىل ال����درج����ة ال��ث��ان��ي��ة،
وب��ال��ت��ح��دي��د يف م��و���س��م -1999
 .2000ح�صل �أتلتيكو مدريد على
لقب الدوري الإ�سباين 11مرة ،وعلى
ك�أ�س ملك �إ�سبانيا  10مرات � ً
أي�ضا كما
�أنه فاز بثنائية الدوري والك�أ�س مرة
واح���دة ع��ام  ،1996وك���أ���س ال�سوبر
الإ�سباين يف منا�سبتني .على ال�صعيد
الأوروبي فاز الفريق بك�أ�س الك�ؤو�س
الأورب��ي��ة ع��ام  ،1962وك���ان و�صيف
بطل دوري �أبطال �أوروب��ا ثالث مرات
�أع����وام  1974و 2014و ،2016كما
فاز  3مرات بثنائية الدوري الأوروبي
وك�أ�س ال�سوبر الأوروبية �أعوام 2010
و 2012و .2018ك��ذل��ك ف��از �أتليتيكو
بلقب ال��دوري الأوروب��ي  3مرات �أعوام
 2010و 2012و.2018

مان�ش�سرت�سيتي الإجنليزي
مان�ش�سرت �سيتي بطل الدوري الإجنليزي
�آخ��ر مو�سمني ،هبط �إىل ال��درج��ة الثانية
الإجنليزي يف عام  ،1996ثم �صاحب هذا
االنهيار هبوط �آخ��ر �إىل الدرجات الأدن��ى،
لكنه ع���اد �إىل ال����دوري امل��م��ت��از يف مو�سم
 ،2003-2002وحتول النادي متامًا بعد عام
 2010و�صار من كبار �أندية �أوروبا.

يوفنتو�س الإيطايل
فريق يوفنتو�س� ،أحد كبار �إيطاليا والقارة
الأوروبية� .سجل الفريق هبوطه �إىل دوري
ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ف�����ض��ي��ح��ة ال��ت�لاع��ب
بالنتائج" الكالت�شيو بويل" يف -2005
 ،2006التي ت�سببت يف �إلغاء احت�ساب اللقب
للبيانكونريي ،وهبوطه �إىل الدرجة الثانية،
ليغيب عن الدوري عدة موا�سم ،وبعد ذلك عاد
جمددًا لي�سيطر على بطولة الدوري لأكرث من 8
موا�سم على التوايل.

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

إعالنات محاكم التنفيذ

خذلوك يا
أهلي!!
يف ل��ي��ل��ة �����س����وداء ،غ��اب
فيها القمر .هبط النادي
الأه����ل����ي ل��ل��م��رة الأوىل
يف ت��اري��خ��ه م���ن دوري
الأم�ير حممد بن �سلمان
للمحرتفني ،ب��ع��د نتائج
خم��ي��ب��ة لآم����ال ج��م��ه��وره
وحم���ب���ي���ه ،يف م��و���س��م
و�صف ب���أن��ه الأ���س��و�أ يف
تاريخ الراقي ،و�سيطرت
حالة من الذهول واحلزن
وال�صدمة الكبرية على
ج��م��اه�ير وحم��ب��ي قلعة
ال���ك����ؤو����س ب��ع��د ه��ب��وط
ال��ف��ري��ق؛ ل��ي��ودع امللكي
دوري الكبار لأول مرة
يف تاريخه.
وظ��ه��رت ���ص��ور ومقاطع
فيديو جلماهري الأهلي
ب���ع���د ن���ه���اي���ة امل�����ب�����اراة
لت�سيطر عليها حالة من
احل��زن والبكاء والأ�سف
ال�����ش��دي��د ب�����س��ب��ب احل���ال
ال����ذي و���ص��ل ل��ه ال��ن��ادي
امللكي.
وك�����ان ال����ن����ادي الأه���ل���ي
بحاجة للفوز على نادي
ال�شباب ليتمكن من البقاء
يف دوري امل��ح�ترف�ين،
ولكن التعادل �أخ��ذه �إىل
ال��درج��ة الأوىل  ،بعد ما
جت��م��د ر���ص��ي��ده النقطي
عند  ٣٢نقطة يف املركز
 ١٥ماقبل الأخ�ير مرافق ًا
احل���زم م��ت��ذي��ل الرتتيب
والفي�صلي ،ال���ذي حمع
 ٣٣نقطة بعد خ�سارته
�أم����ام ن���ادي ال��ه�لال بطل
الدوري.
وم�����ن ي��ت��ت��ب��ع خ���ط���وات
النادي الأهلي هذا املو�سم
�سيجد �أنه عانى كثري ًا مع
ق����دوم الإدارة احل��ال��ي��ة
ل����ل����ن����ادي ،ال����ت����ي ك��ان��ت
ت��ع��ول عليها اجل��م��اه�ير
الأهالوية ال�شيء الكثري
لإع������ادت������ه �إىل م��ك��ان��ه
ال��ط��ب��ي��ع��ي يف م��ن�����ص��ات
البطوالت ،ليتحول هذا
امل���و����س���م �إىل ك��اب��و���س
�أث����ق����ل ق���ل���وب امل��ج��ان�ين
ب������اجل������راح ،وي��خ�����ش��ى
حمبو الأهلي من ت�سرب
العبيه املهمني بعد هبوط
ال���ن���ادي �إىل دوري يلو
خ�صو�ص ًا النجم ال�شاب
عبدالرحمن غ��ري��ب .وال
زال���ت اجل��م��اه�ير تعي�ش
يف ح���ال���ة م���ن ال���ذه���ول
وال�صدمة ولكن ال�شيء
الوحيد الذي اتفقت عليه
�أن الإدارة وجيل الالعبني
احلاليني هم نقطة �سوداء
يف تاريخ الأهلي النا�صع
البيا�ض ولن ميحوها �إال
رحيلهم الكامل من امل�شهد
الأهالوي بعد حما�سبتهم
على ما اقرتفوه يف حق
هذا الكيان العريق.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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سعوديون يحصدون
جوائز «الرياضيات»
الريا�ض ــ البالد

يوا�صل الطالب ال�سعوديون ح�صدهم للجوائز يف املحافل العاملية،
وات�ساقا مع متيزهم يف التقنيات وامل�سارات العلمية� ،أعلن �أم�س عن فوز
طالب اململكة من املنتخب ال�سعودي للريا�ضيات بـ  6جوائز ذهبية وف�ضية
وبرونزية ،يف �أوملبياد البلقان للريا�ضيات للنا�شئني .2022
وعربت وزارة التعليم عن تهنئتها للطالب الفائزين يف امل�سابقة وهم"
معاذ �سعيد عائ�ض القحطاين من تعليم الريا�ض ،ويو�سف �أمي��ن كامل
بخيت من تعليم ينبع ،وعبدالكرمي عبدالله �سامل ال�سامل من تعليم ال�شرقية،
وحممد عبا�س علي ال�سعيد م��ن تعليم الأح���س��اء ،وحممد �أح�م��د حممد
الغامدي ،من تعليم ال�شرقية".

albiladdailynews
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حماية المستهلك تحصل على اعتماد األيزو

وج ��اء حتقيق اجلمعية ل�ل�ج��ائ��زة ت �ع��زي �زًا ملكانتها
الريا�ض ـ البالد
ح�صلت جمعية حماية امل�ستهلك على ال�شهادة العاملية وت�أكيدًا اللتزامها بتطبيق �أف�ضل املمار�سات واملعايري
يف نظام �إدارة اجلودة "الأيزو "2015- 9001 ISO؛ يف خمتلف املجاالت ،التي تتوافق مع معايري اجلودة
املعتمدة ع��امل� ًي��ا ،مب��ا ي�ت��واك��ب م��ع ر�ؤي�ت�ه��ا و�أه��داف�ه��ا
نظري حتقيقها املتطلبات واملوا�صفات.
و�سلمت ال�شهادة م��ن قبل �شركة الريا�ض للجودة الإ�سرتاتيجية ،وينعك�س �إيجاب ًيا على كافة �أعمالها
ُ
العاملية ( )RiQاملعتمدة من املنظمة الدولية للمعايري .و�أن���ش�ط�ت�ه��ا ،ك�م��ا ُي �ع��زز موثوقيتها وم�ك��ان�ت�ه��ا على

امل�ستويني املحلي والإقليميُ .يذكر �أن �شهادة الأيزو
تعتمد على موا�صفات عاملية مبنية على خطة وا�ضحة
ومبنية على �أهداف وفق االحتياجات واخلدمات التي
تقدمها اجلمعية ،حيث يجري تنفيذ تلك اخلطط فعل ًيا
لتحقيق �أهدافها املن�شودة يف حت�سني وتطوير جتربة
امل�ستهلك يف اململكة .

مركب في عسل النحل
يدمر سرطان الثدي

البالد -وكاالت

وجدت درا�سة �أن مركبًا يف ع�سل النحل ،ميكن �أن يدمر خاليا
�سرطان ال�ث��دي يف غ�ضون  60دقيقة؛ ح�سب م��ا ذك��رت جملة
"نيت�شر" العلمية .وقام العلماء يف معهد هاري بريكنز للأبحاث
الطبية يف غرب �أ�سرتاليا ،باختبار ع�سل �أكرث من  300نحل عادي
وطنان �ضد نوعني من �سرطان ال�ث��دي ،وهما الثالثي ال�سلبي
وم�ستقبل عامل منو الب�شرة الب�شري  ."HER2" 2ووجدوا �أن
مركبًا يف الع�سل ي�سمى "ميليتني" ميكن �أن يدمر خاليا �سرطان
الثدي يف غ�ضون �ساعة ،دون الت�سبب يف �ضرر للخاليا الأخرى.
ويعترب "ميليتني" املكون الن�شط لع�سل النحل ،وهو عبارة عن
ببتيد ي�ضم  26حم�ضً ا �أمينيًّا ذات �شحنة موجبة .وقال الباحثون:
�إن لهذا املركب القدرة على ا�ستهداف اخلاليا ال�سرطانية ،مربزين
�أنه عند ا�ستخدامه مع �أدوية العالج الكيميائي� ،ساعد "امليلتني"
يف تكوين م�سام يف غ�شاء اخللية ال�سرطانية مم��ا ق��د ي�سمح
للعالجات باخرتاق اخلاليا ب�شكل �أف�ضل.

تناول الفيتامينات
ال يحمي من األمراض
الريا�ض ـ البالد
يت�صور البع�ض �أن تناول الفيتامينات يحمي من الأمرا�ض؛ لذا جتدهم
يحر�صون على تناولها يوميا ،غري �أن ا�ست�شاري طب العائلة الدكتور زياد
الري�س قال� :إن هناك  78درا�سة بحثية �أثبتت �أن تناول الفيتامينات ال
يفيد وال يحمي من الأمرا�ض .و�أ�ضاف اال�ست�شاري� ،أن الدرا�سات �أكدت
�أن تناول الفيتامينات غري �صحي وتناولها بال فائدة ،كما �أنها ال حتمي من
الأمرا�ض ،كما يعتقد البع�ض .و�أو�ضح الري�س �أن البع�ض لديهم معتقدات
خاطئة حول الفيتامينات؛ حيث ي�أخذونها لتعوي�ض النق�ص يف الغذاء.
ون�صح اال�ست�شاري بتناول غذاء �صحي معتدل يحتوي على الفيتامينات
ال�ضرورية بدال من تناولها ك�أدوية .يذكر �أن هناك عددا من الفيتامينات
الهامة للج�سم؛ منها احلديد وم��ن م�صادره ،اللحوم احل�م��راء والكبدة
واملحار ،وحبار وبلح البحر ،والأ�سماك الزعنفية كال�سلمون والتونة،
وال�سردين املعلب .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن فيتامني" ج" يعزز من امت�صا�ص
احلديد ،وذلك من خالل تناول الأطعمة الغنية بفيتامني ج ،مثل الربتقال،
واللفت ،والفلفل بجانب الأطعمة الغنية باحلديد ميكن �أن ت�ساعد يف زيادة
ن�سبة امت�صا�ص احلديد.

إضاءة األفراح
َ
مو�سم جدة بخريجي هذا العام  2022من الطالب والطالبات ،وذلك مبنطقة» �سيتي ووك» �إحدى �أكرب مناطق املو�سم ،يف �أكرب م�سرية احتفائية ،مب�شاركة
احتفل ُ
ُ
َ
الطالبات عباءة وو�شاح التخ ُّرج ،م�سطرات عليها �أ�سما َءهن بكل فخر و�سرور ،فيما ارتدى ال�شبابُ م�شلح
وارتدت
�أهاليهم و�سط �أجواء من الفرح والبهجة.
َ
م�ستقبل اململكة؛ هم �أبنا�ؤُها وبنا ُتها .وجا َء تنظيم االحتفالية يف �إطار ال�شراكة املجتمعية بني مو�سم جدة ،والطالب؛ بهدف
وقبعة التخرج ،مقدمني ر�سالة � َّأن
ت�شجيعهم على بذل املزيد من اجلهد والعطاء .ويف ال�صورة �إحدى اخلريجات من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وهي حتتفي بنجاحها يف منطقة» �سيتي ووك».

سعودي يزود المزارعين
بـ«سماد الكمبوست»
الريا�ض ـ البالد

متكن مواطن �سعودي
من �إعادة تدوير املخلفات
ال � ��زراع� � �ي � ��ة وحت��وي �ل �ه��ا
م��ن م� ��واد م��ه��درة �إىل م��واد
ذات قيمة زراع �ي��ة م��ن خ�لال
ا�ستخدام ديدان الكمبو�ست.
وق ��ال امل��واط��ن ن��اي��ف امل��ال�ك��ي� :إن ��ه ب ��د�أ يف
م�شروعه قبل � 5سنوات ،من خالل ال�صدفة البحتة ،بعد
�أن كتب تغريدة عن فوائد الديدان ،ما دفع �أحد املهتمني
للتوا�صل معه و�إهدائه جمموعة من الديدان التي بد�أ بها
م�شروعه .و�أو�ضح املالكي� ،أن م�شروعه الذي ي�ضم �أكرث
من مليون دودة من ديدان الكمبو�ست ،ميكنه من تزويد
املزارعني بالأ�سمدة الع�ضوية التي �أثبتت فعاليتها يف دعم
منتجاتهم والبلوغ بها مل�ستوى عال من اجلودة .و�أ�شار
�إىل �أن م�ستخل�ص الكمبو�ست ي�ساهم يف حفظ النبات

من بع�ض الأمرا�ض الفطرية والبكتريية ،كما ي�ساعد يف
تغذية النبات.
وع��ن طريقة ت�صنيع الكمبو�ست ق��ال :ن�ق��وم بتخليل
املخلفات احليوانية والزراعية من الورقيات والفواكه
التالفة عن طريق كومة الكمبو�ست ،وبعد حتللها كامل ًة
نقوم ب�إ�ضافتها ملزارع الديدان ،لت�صبح بيئة جاهزة لغذاء
الديدان التي تقوم بدورها ب�إفراز م��واد تقوم بتحويل
جميع هذه املواد �إىل �سماد ع�ضوي.

«يوتيوب» يحارب
التعليقات المخادعة

رامى صبرى يطرح أغنية «أنت جنان»

البالد ــ وكاالت

�أعلنت من�صة "يوتيوب" اململوكة
ل�شركة جوجل الأم��ري�ك�ي��ة ،ع��ن طرح
جمموعة من الإجراءات اجلديدة التي
ت�ساعد يف حماربة التعليقات الزائفة
واملخادعة.
ج��اء ذل��ك ا�ستجاب ًة ل�ع��دد كبري من
ال�شكاوى التي قدمها �صناع املحتوى
من �أ�صحاب القنوات الكبرية ،حيث
توجد ح�سابات وهمية تنتحل �صفة
ال �ق �ن��اة وت� ��رد ع �ل��ى امل �ع �ل �ق�ين ب�ط��رق
احتيالية.
وات� � �خ � ��ذت امل��ن�����ص��ة ح� �ي���ال ه ��ذه
امل�شكلة املزيد من الإج��راءات ،ومنها
"عدم ال�سماح للقنوات ب�إخفاء عدد
م���ش�ترك�ي�ه��ا ،واحل� ��د م��ن ن ��وع وع��دد
امل��ن�����ص��ات اخل ��ا�� �ص ��ة ال� �ت ��ي ت���س�م��ح
بتقليد القنوات ،و�إخ�ضاع التعليقات
ال �ت��ي يحتمل �أن ت �ك��ون غ�ير مالئمة
للمراجعة".

القاهرة ـ البالد

ان�ت�ه��ى امل �ط��رب رام ��ى ��ص�برى م��ن ت�سجيل �أح��دث
أنت جنان" ،التي �ستكون
�أغنياته التي حتمل ا�سم "� ِ
على طريقة "لريك�س فيديو" ،و�سيتم طرحها على
م��وق��ع ال�ف�ي��دي��وه��ات "يوتيوب" وم�ن���ص��ات م��واق��ع
التوا�صل االجتماعى يوم اخلمي�س املقبل .الأغنية من
كلمات �إ�سالم اجلرينى ،و�أحل��ان تيام على ،وتوزيع
جالل احلمداوى .وكان املطرب رامى �صربى قد قدم
�أحدث �أعماله الغنائية مبنا�سبة مو�سم ال�صيف بعنوان
"هي" ،على موقع "يوتيوب" .الأغنية من كلمات نادر

عبد الله و�أحلان رامى �صربى ،ومك�س وما�سرت جالل
ح�م��داوى .م��ن ناحية �أخ��رى ،يتعاون امل�ط��رب رام��ي
�صربي مع املطربة ال�سورية �أ�صالة ن�صري يف عمل
فني جديد .يذكر �أن رامي �صربي �أحيا م�ؤخرًا اً
حفل
غنائيًا �ضمن فعاليات مو�سم جدة ،و�شهد احلفل �إقبالاً
كبريًا من اجلمهور ،ونفدت التذاكر خ�لال ال�ساعات
الأوىل لطرحها .و�شهد احلفل غناء رامي لعدد كبري من
الأغنيات احلديثة والقدمية منها "كلمة" و"حياتى م�ش
متام" و"بقابل نا�س" و"خطرية" و"�شطبنا" وغريها
التى يحبها جمهوره.

