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خادم الحرمين يؤكد مواصلة جهود المملكة 
لوقف االعتداءات اإلسرائيلية على القدس

واس

نيوم

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك 
سـلمان بن عبدالعزيز، إدانة المملكة 
واإلجـراءات  لالعتـداءات  وشـجبها 
القـدس،  مدينـة  فـي  اإلسـرائيلية 
والعدوان اإلسـرائيلي على قطاع غزة، 
وما أسـفر عنه من سـقوط للضحايا 
األبريـاء والجرحى، داعيا الله عز وجل 

أن يمـن عليهم بالشـفاء العاجل.
وقـال خـادم الحرمين الشـريفين 
خـالل اتصـال هاتفـي، أمـس األول، 
برئيس دولة فلسطين محمود عباس، 
جهودهـا  سـتواصل  المملكـة  »إن 
علـى كافة األصعدة لوقـف اإلجراءات 
واالعتـداءات اإلسـرائيلية على القدس 

مـن خـالل التواصـل مـع األطـراف 
الضغـوط علـى  الفاعلـة لممارسـة 
حكومـة االحتالل اإلسـرائيلي، متمنيا 
للشـعب الفلسـطيني األمن والسالم.

الرئيـس  أعـرب  جهتـه،  مـن 
البالـغ  تقديـره  عـن  الفلسـطيني، 
لمواقـف المملكـة منـذ عهـد الملـك 

عبدالعزيـز ـ رحمه الله ـ حتى اليوم، 
معربـا عـن شـكره لخـادم الحرمين 
الشـريفين، ولحكومـة المملكـة على 
جهودهـا المبذولـة فـي المنظمـات 
الدوليـة واإلسـالمية والعربيـة لوقف 
العدوان اإلسـرائيلي ونصرة الشـعب 

لفلسـطيني. ا الملك سلمان بن عبدالعزيز

وحدة للتحول الرقمي 
بديوان المحاسبة للحفاظ 

على المال العام

مكة

الرياض

أصدر رئيس الديوان العام للمحاسـبة 
الدكتور حسـام العنقري، قرارا بإنشـاء 
وحدة إداريـة بالديوان بمسـمى )وحدة 
التحـول الرقمـي(؛ لتحقيـق التميز في 
الخدمـات والحلـول الرقميـة فـي ظـل 

مسـتهدفات رؤية المملكـة )2030(.
ويهـدف القـرار إلـى تسـريع تنفيذ 
الرقمـي  التحـول  وأعمـال  مبـادرات 
بالديـوان، وتوفيـر الخدمـات والحلـول 
الرقمية للمسـتفيدين مـن داخل وخارج 
الديـوان، وتعزيـز جهـود الديـوان في 
المحافظـة على المال العـام، إضافة إلى 
بناء القـدرات وتمكين اسـتخدام نماذج 

ذكاء األعمـال.
وتتولى الوحدة مهام تخطيط مبادرات 

وأعمـال التحـول الرقمي ودعـم تطوير 
نمـاذج األعمال بالديـوان؛ للتحـول إلى 
نماذج رقمية وذكية، وتبني أدوات تحليل 
البيانات الضخمة والـذكاء االصطناعي، 
إلـى جانب حوكمة اإلجراءات واإلشـراف 
على تنفيذ المشـاريع الرقمية بالديوان.

ويأتي القرار بالتزامن مع إقامة الندوة 
السـنوية الـ17 للديوان العام للمحاسبة 
وموضوعهـا »مسـتقبل العمـل الرقابي 
الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء 
االصطناعي«، التي سـتعقد - عن بعد - 
اليـوم بالشـراكة مـع الهيئة السـعودية 
للبيانات والذكاء االصطناعي، وبمشاركة 
عدد من المسـؤولين ونخبـة من الخبراء 

والمختصين فـي موضوع الندوة.

البرلمان العربي: مواقف الملك سلمان مشرفة 
في دعم القضية الفلسطينية

واس

القاهرة

العربـي  البرلمـان  أشـاد رئيـس 
عادل العسـومي، بالمواقف المشرفة 
والراسـخة لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سـلمان بـن عبدالعزيـز، تجاه 
القضية الفلسـطينية، مثمنـا الجهود 
المقـدرة والرائـدة التـي تقـوم بهـا 
المملكـة مـن أجـل وقـف العـدوان 
الغاشـم الذي قامت به قوات االحتالل 
اإلسـرائيلي أخيـرا ضد أبناء الشـعب 
الفلسـطيني، والجرائم التي ارتكبتها 

في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، 
وأدت إلى استشـهاد المئـات ووقوع 

آالف الجرحـى.
وشدد العسومي، في بيان له أمس، 
علـى أن التحركات العاجلـة التي قام 
بهـا خـادم الحرمين الشـريفين منذ 
وقوع هذه االنتهـاكات، بداية بالدعوة 
لعقد قمـة طارئـة لمنظمـة التعاون 
اإلسـالمي، وصوال إلى تكليـف وزير 
الخارجية بمواصلـة التحرك في إطار 

منظمـة التعـاون اإلسـالمي واألمـم 
المتحـدة واألطـراف الفاعلـة لدعـم 
الموقف الفلسـطيني ونصرة قضيته، 
كانـت لها آثار بالغة في حشـد الدعم 
اإلقليمي والدولي للشعب الفلسطيني، 
وحث األطراف المؤثـرة للضغط على 
سـلطات االحتـالل لوقـف االعتداءات 
الهمجيـة ضد الشـعب الفلسـطيني، 
والتأكيد على حقوقه المشـروعة وفي 
مقدمتها إقامـة الدولة الفلسـطينية، 

وعاصمتها مدينـة القدس.
وأعـرب رئيـس البرلمـان العربي 
عن خالـص شـكره وعظيـم تقديره 
لخـادم الحرميـن الشـريفين ولولي 
المملكـة،  عهـده األميـن ولحكومـة 
علـى الجهـود الحثيثـة المبذولة في 
المنظمات الدولية واإلسالمية والعربية 
لوقـف عدوان قـوات االحتالل ونصرة 
الشعب الفلسـطيني، واستعادة األمن 

واالسـتقرار فـي المنطقة.

 تعظيم االستفادة من المنصات الرقمية 

في تنفيذ أعمال الديوان 

 تحسين تجربة المستفيدين من داخل 

الديوان وخارجه 

 تحقيق التكامل مع الجهات األخرى 

 توحيد اإلجراءات ومنع االزدواجية

 رفع جودة أداء وكفاءة وفاعلية تنفيذ 

المشاريع الرقمية بالديوان

صدور كتاب عن سياسة اإلسكان في الدول النامية
مكة

الرياض

صدر من مؤسسـة مرجع الكتاب بالرياض كتاب 
بعنوان »سياسـة اإلسـكان في الـدول النامية«، من 
تأليف األسـتاذ في قسم التخطيط العمراني بجامعة 
الملك سـعود الدكتور عبدالله العابد، ورئيس قسـم 
التخطيط العمراني بالجامعة الدكتـور وليد الزامل.

ويقدم الكتاب تصورا شموليا حول مفهوم السياسة 
اإلسكانية والتحوالت التي واكبت تطور السياسات في 
الـدول النامية خالل العقود الخمسـة الماضية. يبدأ 
الكتاب بشـرح مفهوم السياسة اإلسكانية ومكوناتها 
وعالقتها بالنظم االقتصاديـة واالجتماعية، ويناقش 

مجموعة واسعة من الطرق والمناهج التقليدية وغير 
التقليدية لتوفير اإلسـكان، كما يسـتعرض الوسائل 
التي انتهجتها الـدول النامية لردم الفجوة بين دخل 
األسـرة واإلسـكان. ويتناول الكتاب الجهود الشعبية 
لمواجهة تحديات إسـكان فقراء الحضـر والمفهوم 
الواسع للعشـوائيات كأحد الحلول المجتمعية ألزمة 
اإلسـكان. ويخـدم الكتاب المتخصصيـن في مجال 
اإلسـكان سـواء مـن طـالب العمـارة والتخطيـط، 
والجغرافيا، وعلم االجتماع الحضري أو العاملين في 

قطاع اإلسـكان والباحثين واألكاديميين.

حضور راسخ للثقافة السعودية يتواءم مع رؤية 2030
واس

واشنطن

أكـدت المملكة مضيها في ترسـيخ 
حضـور الثقافـة بجميـع أنماطها في 
مختلف مناحي الحياة بشكل يتواءم مع 
رؤية المملكة 2030م وأهداف التنمية 
المستدامة 2030، ومنطلقة في مسيرة 
االسـتراتيجية الثقافيـة الوطنيـة مـن 
إيمان راسـخ وعميق بأهمية الدراسات 
واألبحـاث للنهوض بالقطـاع الثقافي 

مستدامة. بوتيرة 
جاء ذلـك في كلمـة المملكـة أمس 
األول، خـالل االجتماع رفيع المسـتوى 
للثقافة والتنمية المستدامة الذي نظمته 
الجمعية العامة لألمم المتحدة بالتعاون 
مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافـة، والتي ألقتها رئيسـة اللجنة 
الثقافيـة بوفد المملكة الدائم لدى األمم 

المتحدة سارة عاشور.
وقدمـت عاشـور، الشـكر لرئيـس 
الجمعية العامة لألمم المتحدة السـفير 
فولكان بوزكيـر، لعقد هـذا االجتماع، 
مشـيرة إلـى أن الثقافـة تمـر اليـوم 
بتحديات عصيبة، ولكنهـا أيضا تثبت 
قوتها ومرونتها فـي مواجهة األزمات.

وأشارت إلى أن تداعيات أزمة جائحة 
كورونـا أثرت علـى القطـاع الثقافي؛ 
خصوصا على القطاعات المعتمدة على 
المكان، مبينة أن الثقافة كانت حاضرة 
بقوة في المبادرات االفتراضية ونجحت 
في استكشـاف فرص جديدة للتواصل 

والحوار ضمن الفضاء الرقمي.
وبينت أن التواصـل الثقافي بجميع 
أشـكاله وصـوره يسـهم فـي إبـراز 
جماليات التنـوع التي يزخر بها العالم 
اليوم في أفكاره وعاداته وتراثه، مفيدة 
أن الثقافـة تحضـر هنـا بوصفها قوة 
محركـة تكاملية تدعم أهـداف التنمية 
المسـتدامة، وتؤدي إلى تعزيز مظاهر 
التنـوع وتوظيفهـا فـي خلـِق الحوار 
العابر للحضـارات، وهذا ما نحتفي به 

اليوم.

وأكـدت أنه لضمـان اسـتمرار ذلك، 
أصبحـت الحاجة اليـوم أكثـر إلحاحا 
لدعـم الفنانين والممارسـين الثقافيين 
في مسـاعيهم إلثراء المشـهد الثقافي 
باالبتكارات التي تسهم في تعزيز الحوار 
والتنوع الثقافي، كمـا تعزز من جهود 
تطوير االقتصاد اإلبداعي وتعظيم أثره 
اإليجابي علـى جودة حياة المجتمعات، 
مفيـدة أنه بعـد األزمة التـي أثرت على 
القطاع ومنسوبيه، فمن المهم أن تكون 
خطط تعافي القطاع الثقافي أساسـية 
في جهود التعافي الكبرى حول العالم.

ولفتت عاشور، إلى أن وزارة الثقافة 
في المملكة حرصت على تقديم تقرير 
مفصـل عـن الحالـة الثقافية بشـكل 
سـنوي بهدف رصد مظاهر التحوالت 
والتطـورات الثقافيـة لديهـا بشـكل 
علمـي والبنـاء عليها لفحـص مظاهر 
التقدم في تحقيق المستهدفات ولرسم 

التحول المستقبليّة. اسـتراتيجيات 
وقالت »نظرا ألن العام 2020م شهد 
تسـارعا في التحول الرقمـي لمقاومة 
تبعات جائحة كورونا المسـتجد، مثل 
تحويـل الفعاليات الثقافيـة لمبادرات 

افتراضية، فقد اختـارت وزارة الثقافة 
في بالدي ثيمة »رقمنة الثقافة« عنوانا 
لتقريـر الحالـة الثقافيّة فـي المملكة 
للعـام 2020م، إللقـاء الضـوء علـى 
سـمة الرقمنة باعتبارها أبرز الوسائل 
اإلبداعية التي أثبتت بها الثقافة قدرتها 

على مجابهـة التحديات.
واسـتعرضت عددا من الجهود التي 
قامت بها وزارة الثقافة في المملكة في 
هـذا الصدد خالل مدة العـزل الوقائي 
لمواجهـة جائحـة كورونا المسـتجد، 
حيث اتخذت الوزارة شعار )الثقافة في 

العزلـة( الذي يعد مظلة تشـمل جميع 
المبـادرات الثقافيـة البتـكار أنشـطة 
ثقافيـة متنوعة تسـتفيد منها مختلف 
شـرائح المجتمع، والذي من شـأنه أن 
ينعكـس إيجابـا علـى جهود الـوزارة 
الرامية إلى جعل الثقافة نمط حياة في 

الظروف. كل 
وألمحـت، إلـى أنه باإلضافـة إلى ما 
سـبق، جاء قرار وزيـر الثقافة بتمديد 
عام الخط العربي لالسـتفادة القصوى 
ولمنـح فرص أكبـر لالحتفـاء بالخط 
العربي عـن طريـق إقامـة الفعاليات 

المحلية والدولية وذلك حتى نهاية عام 
2021م.

علـى  التأكيـد  عاشـور،  وجـددت 
أن المملكـة كانـت وال تـزال حاضـرة 
جميـع  فـي  الفعالـة  بمشـاركتها 
المتعلقـة  والمؤتمـرات  االجتماعـات 
بالثقافـة، علـى سـبيل المثـال وليس 
الحصر، االجتماع االفتراضي المشترك 
لـوزراء الثقافـة فـي دول مجموعـة 
العشـرين الذي انعقد على هامش عام 
الرئاسـة السعودية لمجموعة العشرين 

فـي 4 نوفمبـر 2020م.

سارة عاشور تلقي كلمة المملكة في اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة                               )واس(

مبادرات 
الثقافة في العزلة شملت:

l  أدب العزلة لتحفيز المواهب األدبية 
للكتابة خالل فترة العزل الوقائي.

l  )عدد المسجلين في منصة )أدب العزلة 

في أيامها األولى 95 ألفا.

l  مسابقة التأليف المسرحي بهدف 
اكتشاف المواهب في الكتابة المسرحية. 

 
l  ماراثون القراءة« وهي منصة« 

الكترونية مخصصة ذات مسارين رئيسيين:

l  »1 - »القارئ الصغير
l »2 - »القارئ الكبير
l  شهد الماراثون في أسبوعه األول 

قراءة ألكثر من 149 ألف صفحة.

l  فيلم الليلة« نشر رابط الكتروني لفيلم« 
سعودي كل يوم من أيام فترة العزل 

الوقائي. 
l  مبادرة إرث مطبخنا، وهي مبادرة تهدف 

إلى تكوين قاعدة بيانات لوصفات طهي 

سعودية.

بماذا تعنى الوحدة؟


