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اإلقبال على التسجيل قد يكسر حاجز المليون

تاريخيًا ضمن السجل الوطني للتراث العمراني
1024 موقعًا

الريا�ض ـ البالد 
ينتجه  ما  خالل  من  تتج�ّسد  الإن�ساين  احل�سور  دللة 
اأ�س�ست  لذلك  ي�سيده ويبنيه،  ما  اأو من خالل  ويبتكره، 
الوطني  "ال�سجل  عليه  اأط��ل��ق��ت  ك��ي��ان��ًا  ال���راث  هيئة 
وت�سجيل  ح�سر  عملية  وه��و  العمراين"،  ل��ل��راث 
ال��راث  ومباين  مناطق  جلميع  وتوثيق  وت�سنيف 
فيها  توجد  التي  واملناطق  وحمتوياتها،  العمراين 
واملحيطة بها، ليكون رافدًا مل�سار "ال�سجل الوطني 
لالآثار" اللذين تندرج حتتهما جميع الآثار ومواقع 
واأن��واع��ه��ا،  قوالبها  بجميع  ال��ع��م��راين  ال���راث 
خ��الل  م��ن  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ج��ه��ود  �سمن  وذل���ك 
هيئة الراث يف ح�سر الآثار، ومواقع الراث 
اململكة، وتوثيقها  العمراين يف عموم مناطق 
ميدانيًا ورقميًا. وك�سفت جهود هيئة الراث 
العمراين"  ل��ل��راث  ال��وط��ن��ي  "ال�سجل  يف 
والإح�����س��اءات  النتائج  م��ن  جمموعة  ع��ن 
ب��خ�����س��و���ص م��واق��ع ال����راث ال��ع��م��راين، 
مبنى  اأو  ع��م��راين  ت���راث  منطقة  ���س��واء 
املواقع  تراث عمراين، حيث و�سل عدد 

الراثية 1024 موقعًا كمرحلة اأوىل.

تاأهيل امل�ساجني 
و�سوق للمزارعني

جدة - يا�سر بن يو�سف
مكة  منطقة  اأم���ر  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  م�ست�سار  �سهد 
فرع  بني  تعاون  اتفاقيات  توقيع  الفي�سل  خالد  الأم��ر  املكرمة 
العامة  والإدارة  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  امل��وارد  وزارة 

للتدريب التقني واملهني باملنطقة وعدد من اجلهات.
باملنطقة  وامل��ه��ن��ي  التقني  ال��ت��دري��ب  ب��ني  الت��ف��اق��ي��ة  وت��ه��دف 
واأ�سرهم  عنهم  وامل��ف��رج  ال�سجناء  لرعاية  الوطنية  واللجنة 
"تراحم جدة" اإىل تعزيز التعاون امل�سرك بني الطرفني لتحقيق 
التكامل وتوحيد اجلهود وامل�ساركة يف الأعمال التطوعية لرعاية 

ال�سجناء واملفرج عنهم واأ�سرهم.
الب�سرية والتنمية  وتن�ص التفاقيات، بني فرع وزارة املوارد 
التنمية  وب��ن��ك  ج���دة  حم��اف��ظ��ة  واأم���ان���ة  باملنطقة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
�سوق  م�سروع  تنفيذ  على  للتنمية،  امل��ودة  وجمعية  الجتماعية 

املزارعني لبيع املنتجات الزراعية عرب اأ�سر ال�سمان الجتماعي
وف��رع  واملهني  التقني  ال��ت��دري��ب  ب��ني  الت��ف��اق��ي��ات  تن�ص  كما 
وزي��ادة  الجتماعية  امل�سوؤولية  دع��م  على  باملنطقة،  ال����وزارة 
املجالت  يف  اأثرها  وتعظيم  ون�ساطاتها  براجمها  يف  امل�ساهمة 

التنموية باملنطقة وفق روؤية اململكة ٢٠٣٠.

البالد - مها العواودة
اأكد نائب رئي�ص جلنة احلج والعمرة الدكتور من�سور اأبو خنجر 
اأن اختيار احلجاج ملو�سم هذا العام �سيكون وفق معاير دقيقة خا�سة 
واأن الإقبال على الت�سجيل قد يك�سر حاجز املليون مع اقراب احل�سم 
يف منح الراخي�ص. وراأي اأبو خنجر اأن حمدودية العدد اأثرت على 
ت�سعرة اخليمة التي كانت تت�سع لع�سرة حجاج و�ستكون الآن فقط 
الكوادر  ع��دد  يف  زي��ادة  وج��ود  اإىل  ولفت  حجاج.  ثالثة  اأو  لأرب��ع��ة 

وطريقة  ال�سراطات  مراعاة  مع  ومتوافقة  �سل�سة  بطريقة  العاملة 
التكتل  يف  �سوابط  ل��وج��ود  نقل  اأو  اإع��ا���س��ة  ���س��واء  اخل��دم��ة  تقدمي 
كمجموعات بحيث ل يتجاوز عدد املجموعة ٥٠ يف كل موقع، كما اأن 
ارتفاع الأ�سعار ياأتي موافقًا للخدمات التي �ستكون م�ساعفة للحجاج 
للقبول �ستمر مبراحل مرتكزة  اأن ال�سراطات  التاأكيد على  . وجدد 
اأو  اجلرعتني  ملتلقي  وذل��ك  املبدئي  القبول  اأولها  معاير  ثالثة  على 

جرعة واحدة مر عليها على الأقل ١٤ يومًا.
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ترقية وتعيني ق�ساة يف ديوان املظامل
الريا�ض- وا�ض

اأ�سدر خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود -اأيده الله- اأمًرا ملكًيا برقية وتعيني 
ال�سيخ  الإداري  الق�ساء  جمل�ص  رئي�ص  املظامل  دي��وان  رئي�ص  بذلك  �سرح  املظامل.  بديوان  قا�سًيا  ع�سر  خم�سة 
الدكتور خالد بن حممد اليو�سف، مبيًنا اأن الأمر امللكي ت�سمن ترقية قا�ٍص من درجة ) رئي�ص حمكمة/ب( اإىل 
درجة ) رئي�ص حمكمة/اأ ( وترقية قا�ٍص من درجة )قا�سي/ج( اإىل درجة )قا�سي/ب( وتعيني ثالثة 

ق�ساة على درجة )قا�سي/ب( وتعيني ع�سرة ق�ساة على درجة مالزم ق�سائي .
ما  كل  على  الله-  -اأيدها  الر�سيدة  القيادة  حلر�ص  تاأكيًدا  ياأتي  امللكي  الأمر  هذا  اأن  واأكد 
من �ساأنه دعم مرفق الق�ساء الإداري، وتطوير اأداء عمله، ورفده بكفاءات ق�سائية مميزة؛ 

فظ بها احلقوق وترد املظامل. و�سوًل لق�ساٍء اإداري متميز باأحكاٍم ر�سينة حتحُ

المملكة تحقق المستوى األعلى في مؤشر التنظيم الرقمي

من �سركات 
املقاولت �سعودية

الريا�ض - البالد
�سركات  اأن  للمقاولني  ال�سعودية  الهيئة  ك�سفت 
املقاولت ال�سعودية متثل الن�سبة الأكرب يف القطاع 
% بينما �سجلت   5.7 % ( بزيادة بلغت   99.4  (
عن   %  1.4 بلغت  زي��ادة  ال�سعودية  غر  املن�ساآت 

العام ال�سابق.
 ،  2020 ل��ع��ام  للهيئة  اح�سائي  تقرير  واك���د 
من  الأكرب  على اجلانب  الريا�ص  منطقة  ا�ستحواذ 
 46،286 بنحو  العمالة  واأع���داد  املن�ساآت  ن�سبة 
مكة  منطقة  وت��اأت��ي   ،%  26.4 ن�سبتها  من�ساأة 
املكرمة يف املرتبة الثانية يف عدد املن�ساآت العاملة 
متثل  من�ساأة   37،899 بنحو  املقاولت  قطاع  يف 
بنحو  ال�سرقية  املنطقة  تليها   ،%  21.6 ن�سبتها 
يف  ويعمل   ،  %  14.5 ون�سبة  من�ساأة   25،415
 2،838،151 اأن�سطتها  مبختلف  القطاع  من�ساآت 
موظفًا وموظفة.   واأظهر حتليل البيانات فروقات 
ك��ب��رة يف ت��رت��ي��ب امل��ن�����س��اآت م��ن ح��ي��ث احل��ج��م، 
متناهية  املن�ساآت  الأول  الرتيب  يف  ج��اء  حيث 
 70.3 بن�سبة  من�ساأة   123،361 بواقع  ال�سغر 
ال�سغرة  املن�ساآت  التايل  املركز  يف  وحلت   ،%
فيما   ،%  26.1 ون�سبة  من�ساأة   45،730 بنحو 
الثالث  املركز  على  املتو�سطة  املن�ساآت  ا�ستحوذت 
وج��اءت   ،%  3 ون�سبة  من�ساأة   5،235 بحوايل 
امل��ن�����س��اآت ال��ك��ب��رة يف اآخ���ر ال��رت��ي��ب ب��� 1،145 

من�ساأة ن�سبتها 0.7 % .

%  99.4 توسيع دائرة التعاون لتوفير الوظائف 
وزيادة دخل أسر الضمان االجتماعي

التفا�سيل �ض6

نائب رئي�ض جلنة احلج والعمرة لـ »               «:

طهران .. االبتزاز يعرقل المفاوضات

تطوير منظومة القطاع ال�سياحي 
ال�سيف 



جدة - يا�سر بن يو�سف
مكة  منطقة  �أميير  �ل�شريفني  �حلييرمييني  خييادم  م�شت�شار  �شهد 
فرع  تعاون بني  �تفاقيات  �لفي�شل توقيع  �لأمر خالد  �ملكرمة 
وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتنمية �لجتماعية باملنطقة و�لإد�رة 

�لعامة للتدريب �لتقني و�ملهني باملنطقة وعدٌد من �جلهات.
وتن�ص �لتفاقيات، بني فرع وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتنمية 
�لتنمية  وبيينييك  جييدة  حمافظة  و�أمييانيية  باملنطقة  �لجتماعية 
 " م�شروع  تنفيذ  على  للتنمية،  �ملييودة  وجمعية  �لجتماعية 
�ل�شمان  �أ�شر  عرب  �لزر�عية  �ملنتجات  لبيع  �ملييز�رعييني  �شوق 
�ملو�رد  وز�رة  فرع  عام  مدير  �لتفاقيات  ووقع  �لجتماعي"، 
فهد بن رقو�ص و�أمني  باملنطقة  �لب�شرية و�لتنمية �لجتماعية 
حمافظة جدة �شالح �لرتكي وعن جمعية �ملودة رئي�ص جمل�ص 
�حلميدي نائب  و�شلطان  �ل�شمنودي،  في�شل  �ملهند�ص  �لإد�رة 
عن  نيابة  �لأعييمييال  لقطاع  �لجتماعية  �لتنمية  بنك  رئي�ص 

�إبر�هيم بن حمد �لر��شد �لرئي�ص �لتنفيذي للبنك.
دعم امل�سوؤولية االجتماعية

باملنطقة  و�ملهني  �لتقني  �لتدريب  بني  �لتفاقيات  وتت�شمن 
عام  مدير  و�لتي وقعها عن �جلانبني  باملنطقة  �لييوز�رة  وفرع 
�ملييو�رد  فييرع  كد�شه ومدير  عقيل  بن  في�شل  �لتقني  �لتدريب 
وزيادة  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  دعم  رقو�ص،  بن  �لب�شرية فهد 
�مل�شاهمة يف بر�جمها ون�شاطاتها وتعظيم �أثرها يف �ملجالت 

�لتنموية باملنطقة وفق روؤية �ململكة ٢٠٣٠.

توظيف الكوادر الوطنية 
وغرفة  باملنطقة  و�ملهني  �لتقني  �لتدريب  بني  �لتفاقية  وتن�ص 
�لدكتور  �لإد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لتوقيع  يف  مثلها  و�لتي  �لطائف 
�شامي �لعبيدي على دعم وزيادة م�شاهمة قطاع �لأعمال يف توظيف 
وخمرجات  باإمكانات  �خلا�ص  �لقطاع  وتعريف  �لوطنية  �لكو�در 
�لفر�ص  لتوفر  �لطائف  حمافظة  يف  و�ملهني  �لتقني  �لييتييدريييب 

�لوظيفية للخريجني و�خلريجات وفقًا لحتياجات �شوق �لعمل.
رعاية ال�سجناء واملفرج عنهم

وتهدف �لتفاقية بني �لتدريب �لتقني و�ملهني باملنطقة و�للجنة 

�لوطنية لرعاية �ل�شجناء و�ملفرج عنهم و�أ�شرهم "تر�حم جدة" 
و�لتي مثلها يف �لتوقيع  رئي�ص جمل�ص �لإد�رة �أحمد �حلمد�ن 
لتعزيز �لتعاون �مل�شرتك بني �لطرفني لتحقيق �لتكامل وتوحيد 
�ل�شجناء  لرعاية  �لتطوعية  �لأعييمييال  يف  و�مل�شاركة  �جلهود 
م�شت�شار  ��شتقبل  �أخييرى  جهة  من  و�أ�ييشييرهييم.  عنهم  و�ملييفييرج 
خادم �حلرمني �ل�شريفني �أمر منطقة مكة �ملكرمة �لأمر خالد 
�لفي�شل، �لدكتور عبد�لله �ملعطاين و�لذي �شّلم �شموه ن�شخة 
من كتابه �لذي يحمل عنو�ن )�لتجربة �لإبد�عية يف �شعر خالد 

�لفي�شل( �ل�شادر عن �لنادي �لأدبي بجدة.

محليات
�لثالثاء 1٢ ذو �لقعدة 144٢هي �ملو�فق ٢٢ يونيو ٢٠٢1م �ل�شنة 9٠ �لعدد 2٢٣٣75

اعتماد الفائزين بجائزة أمير 
تبوك للمزرعة النموذجية 

380 ألف مستفيد من خدمة 
مواعيد الجلسات عبر منصة معين

افتتاح حديقة الملك عبد العزيز بنجران

تبوك- البالد
�لعليا  �للجنة  رئي�ص  تبوك  منطقة  �أميير  عبد�لعزيز  بن  �شلطان  بن  فهد  �لأميير  �عتمد 
جلائزة �شموه للمزرعة �لنموذجية، �أ�شماء �لفائزين باجلائزة يف عامها �لثالثني، �لذين 

�شيتم تكرميهم يف �حلفل �لذي �شرعاه �شموه يوم غد �لأربعاء.
�لنموذجية  للمزرعة  �شموه  عام جائزة  �أمني  �أم�ص،  �شموه مبكتبه  لقاء  ذلك خالل  جاء 
�ل�شتعد�د�ت  �آخر  على  �شموه  �طلع  حيث  �للجنة،  و�أع�شاء  �لعمري  و��شل  �ملهند�ص 
من  و�هتمام  دعييم  من  �لييزر�عييي  �لقطاع  به  يحظى  مبا  منوها   ، �جلييائييزة  حفل  لإقيياميية 
من  قامت  �جلائزة  �أن جلان  �لعمري،  �ملهند�ص  و�أو�شح   . �لله  �أيدها  �حلكيمة،  �لقيادة 
�جلائزة  نيل  على  للمناف�شة  ت�شجيلها  مت  �لتي  �ملييز�رع  �إىل  �مليد�نية  �لييزيييار�ت  خالل 
بالتاأكد من تطبيق جميع �ل�شروط و�ملعاير �لتي حددتها جلنة �جلائزة، م�شرً� �إىل �أن 
جائزة �شموه للمزرعة �لنموذجية �نطلقت منذ ٣٠ عامًا بدعم مادي ومعنوي من �شموه، 
�لنهو�ص  يف  �أ�شهمت  كما  نيلها  على  للتناف�ص  �ملنطقة  مز�رعي  لكل  هدفًا  و�أ�شبحت 

بالقطاع �لزر�عي باملنطقة.

اكتمال تفعيل قضاء االستئناف مرافعة وتدقيقًا

الفيصل يشهد توقيع اتفاقيات تعاون لعدد من الجهات  

تنفيذ سوق المزارعين ودعم المسؤولية االجتماعية 

 �سموه يت�سلم ن�سخة من كتاب جتربته  االإبداعية 

الريا�ض- البالد
مكنت خدمة �ل�شتعالم عن مو�عيد �جلل�شات من خدمة �أكرث من ٣8٠ �ألف م�شتفيد عرب 

من�شة "معني" �لرقمية بديو�ن �ملظامل.
وتتيح �خلدمة للم�شتفيدين "�ملوّثقة بياناتهم يف من�شة �أب�شر" �إمكانية �ل�شتعالم عن 
مو�عيد �جلل�شات ب�شكل �إلكرتوين، دون �حلاجة �إىل مر�جعة �ملحكمة �أو �لت�شال على 
على  و�جلهد  �لوقت  ولتوفر  للم�شتفيد،  مرجوة  فائدة  �أعلى  لتحقيق  �ملوحد؛  �لرقم 
�مل�شتفيد، حيث متكن �خلدمة من �لطالع على مو�عيد �جلل�شات �ملحددة يف �لدعوى 

ووقتها ونوع �جلل�شة.
يذكر �أن خدمة �ل�شتعالم عن مو�عيد �جلل�شات تاأتي �شمن خدمات رقمية وفرتها من�شة 
معني �لرقمية، هدفها توفر �لوقت و�جلهد، وت�شهيل متابعة �شر �لدعوى عن بعد، يف 

بيئة رقمية مو�كبة للتحول �لرقمي، باأعلى �ملعاير �لتقنية.
على  لالطالع  �مل�شتفيدين  لعموم  �لرقمية  �خلييدمييات  تقدمه  ما  خييالل  من  ذلييك  وييياأتييي 

جمريات �شر �لدعوى رقمًيا.

جنران - وا�ض
م�شاعد  بن  �لعزيز  عبد  بن  جلوي  �لأميير  �فتتح 
�ملييلييك عبد  �أمييي�يييص، حييديييقيية  �أمييير منطقة جنييير�ن 
�لييعييزيييز، �ييشييرق مييدييينيية جنيييير�ن، �لييتييي تييقييع على 
عند  و��ييشييتييمييع  مييربييعييًا.  ميييرتً�   ٣6.٣1٢ م�شاحة 
�ملنطقة  �أمييني  من  لإيجاز  �حلديقة،  مقر  و�شوله 
�ملهند�ص عيد �لعتيبي عن �مل�شروع، �لذي يقع على 
م�شاحة ٣6.٣1٢ مرتً� مربعًا، ويتكون من مالعب 
وم�شطحات  لييالأطييفييال،  و�ألييعيياب  م�شاة،  وممييير�ت 
خر�شانية،  ومقاعد  خ�شبية،  ومظالت  خ�شر�ء، 
 1٠.81٠ �إىل  بييالإ�ييشييافيية  مطاطية،  و�أر�ييشيييييات 
�أن  �لعتيبي  وبيينّي  �خل�شر�ء.  �مل�شطحات  من  م٢ 
�ل�شوؤون  وز�رة  مييبييادرة  �شمن  ييياأتييي  �مليي�ييشييروع 
�ملييدن،  �أن�شنة  يف  و�لإ�ييشييكييان  و�لييقييروييية  �لبلدية 

ورفع ن�شيب �لفرد من �مل�شطحات �خل�شر�ء.

بعد إنجاز مراحل المشروع الثالث.. وزير العدل:

 جدة - يا�سر بن يو�سف
�أعلن وزير �لعدل رئي�ص �ملجل�ص �لأعلى للق�شاء 
�كتمال  �ل�شمعاين  حمييمييد  بيين  وليييييد  �لييدكييتييور 

تفعيل ق�شاء �ل�شتئناف مر�فعة وتدقيقًا.
وياأتي ذلك بعد �إجناز مر�حل �مل�شروع �لثالث، 
كافة  �لق�شائية  �لخت�شا�شات  �لآن  لت�شمل 
�لعرت��ص  وتفعيل  �ل�شتئناف،  حماكم  جلميع 
بطريق �لنق�ص �أمام �ملحكمة �لعليا على �لأحكام 
حماكم  توؤيدها  �أو  ت�شدرها  �لتي  و�لييقيير�ر�ت 

�ل�شتئناف.
نظمته  حفل  خييالل  كلمة  يف  �لعدل  وزييير  و�أكييد 
�شعار  حتت  �لتفعيل  �كتمال  مبنا�شبة  �لييوز�رة 
وجيييودة  نيياجييزة  وعييد�ليية  ر��ييشييخيية  "�شمانات 
مو�شوعية"، �أن �كتمال تفعيل ق�شاء �ل�شتئناف 
يف مييي�يييشييياري �ملييير�فيييعييية و�ليييتيييدقيييييييق وتييفييعيييييل 
�لعليا  �ملحكمة  �أمييام  �لنق�ص  بطلب  �لعييرت��ييص 
من  وجييوهييرييية  مهمة  تاريخية  مرحلة  ميثالن 
مر�حل تطوير �لق�شاء، ويعك�شان مدى �لتطور 
مو�كبة  �لعديل  �ملرفق  يعي�شه  �لييذي  �لق�شائي 
بييدعييم خييييادم �حلييرمييني  �ملييمييلييكيية ٢٠٣٠  ليييروؤيييية 
�ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود، 
�ل�شمو  �شاحب  من  وم�شتمرة  د�ئمة  ومتابعة 

�مللكي �لأمر حممد بن �شلمان بن عبد�لعزيز �آل 
�لييوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  �لعهد  ويل  �شعود 

وزير �لدفاع - حفظهما �لله -.
�مليير�حييل �لثالث  �أثيينيياء تنفيذ  �إنييه روعييي  وقييال 
"ق�شاء  �إىل  �لتمييز"  "ق�شاء  ميين  لييلييتييحييول 
تيياأثيير  وعييييدم  �لنييتييقييال  �ييشييال�ييشيية  �ل�شتئناف" 
�ليييدعييياوى �مليينييظييورة �أثييينييياء فييييرت�ت �لنييتييقييال، 
و�لتغلب على �لتحديات �لت�شغيلية �لتي و�جهت 
عالية  بهمة  �ل�شتئناف،  ق�شاء  تفعيل  طريق 

وعمل ومتيز يعك�ص �حرت�فية �لكو�در �لب�شرية 
�لعدل  وز�رة  من�شوبي  ميين  �لييوطيين  �أبيينيياء  ميين 

و�ملجل�ص �لأعلى للق�شاء.
و�أكد معاليه �أن �كتمال تفعيل ق�شاء �ل�شتئناف 
وتفعيل �لعرت��ص بطريق �لنق�ص �أمام �ملحكمة 
درجييات  تييعييدد  مييبييد�أ  �إعييمييال  �إىل  يهدفان  �لعليا 
�لق�شائية،  �ل�شمانات  �شيعزز  مما  �لتقا�شي، 
كانت  �أن  بعد  �مليينييازعييات  يف  �لف�شل  وييي�ييشييّرع 
�لق�شية تاأخذ م�شارها �لطويل يف ق�شاء �لتمييز 

�لتمييز؛  وحمكمة  �لأوىل  �لدرجة  حمكمة  بني 
�أ�شبحت حمكمة �ل�شتئناف حاليًا هي يف غالب 
�لتاأييد  �أو  بالنق�ص  فيها  تف�شل  من  �لييدعيياوى 

مر�فعًة �أو تدقيقًا.
�شيعزز  �ل�شتئناف  ق�شاء  �أن  �ل�شمعاين  وذكر 
جيييودة �لأحيييكيييام �لييقيي�ييشييائييييية، ويييحييقييق �لييعييد�ليية 
و�شيوفر  �لنز�ع،  لأطيير�ف  و�ل�شفافية  �لناجزة، 
�ليييوقيييت و�جليييهيييد عييلييى �ملييتييقييا�ييشييني و�ملييحيياكييم، 
ق�شاء  ميين  �لييتييحييول  مميييييز�ت  �أبييييرز  وتتلخ�ص 
�لأحييكييام  جتييويييد  يف  �ل�شتئناف  �إىل  �لتمييز 
بالكامل  �ليييدعييياوى  نييظيير  خيييالل  ميين  �لق�شائية 
من  متخ�ش�شني  ق�شاة  ميين  تدقيقًا  �أو  مر�فعة 
��ييشييتييقيير�رً�  �شيحقق  �أنييييه  كييمييا  �خليييييربة،  ذوي 
للمبادئ �لق�شائية، ومتيزً� يف ت�شبيب �لأحكام، 
ينعك�ص �أثره على تطوير خرب�ت ق�شاة �لدرجة 
مما  كييكييل،  �لييعييدلييييية  �مليينييظييوميية  وعييلييى  �لأوىل 
�لن�شو�ص  تطبيق  يف  قانونيًا  �ن�شباطًا  يخلق 
ودقة  بتميز  �لق�شائية  �لوقائع  على  �لنظامية 
وجودة مو�شوعية. ويف ختام �حلفل كّرم وزير 
�أع�شاء  للق�شاء  �لأعييلييى  �ملجل�ص  رئي�ص  �لعدل 
بني  �مل�شرتكة  �ل�شتئناف  ق�شاء  تفعيل  فييرق 

وز�رة �لعدل و�ملجل�ص �لأعلى للق�شاء.

سفير خادم الحرمين لدى قطر يقدم نسخة من أوراق اعتماده
الدوحة- وا�ض

نائب  ثيياين،  �آل  عبد�لرحمن  بيين  حممد  �ل�شيخ  ��شتقبل 
مكتبه  قييطيير، يف  دولييية  خييارجييييية  �لييييوزر�ء وزيييير  رئي�ص 
�ل�شمو  �شاحب  �أميي�ييص،  �لييدوحيية،  يف  �لأميييري  بالديو�ن 
�لأمر من�شور بن خالد بن فرحان �شفر خادم �حلرمني 

�ل�شريفني �ملعني لدى دولة قطر.
�شفرً�  �عتماده  �أور�ق  ميين  ن�شخة  �ل�شفر  �شمو  وقييدم 
خلادم �حلرمني �ل�شريفني لدى دولة قطر، متهيدً� لتقدميها 
�أمر دولة  �آل ثاين  ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ متيم بن حمد 

قطر.
منوهًا  �ل�شفر،  ب�شمو  قطر  دوليية  خارجية  وزييير  ورحييب 
�لبلدين  تربط  �لتي  �لوطيدة  �لتاريخية  �لرو�بط  بعمق 
�لقيادة  ، و�هتمام وحر�ص  �ل�شقيقني يف جميع �ملجالت 
�لأ�شعدة  يف  لتعزيزها  �ل�شقيقني  �لبلدين  يف  �حلكيمة 

كافة، ومبا يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة للبلدين �ل�شقيقني.

مكة املكرمة-البالد
�شليمان  بن  �لفتاح  عبد  �لدكتور  و�لعمرة  �حلج  وزييير  نائب  تفقد 
�أم�ص، �لأعمال و�لتجهيز�ت بامل�شاعر �ملقد�شة ملو�شم �حلج  م�شاط، 
تقدمي  و�آليييييات  �لآمييين،  �لتنقل  �إجيييير�ء�ت  عيين  �شرح  �إىل  و��شتمع 

�لوجبات للحجاج، و�خلدمات �للوج�شتية لطريقة تفويجهم.
خدمات  ومر�قبة  �ملتابعة  للجان  �لرئي�ص  �ملقر  �جلييوليية  و�شملت 
بتو�جد  �خلييا�ييشيية  و�ملييقيير�ت  �ملخيمات  �إىل  بييالإ�ييشييافيية  �حلييجيياج، 
لييالطييالع على �شر  عييرفييات ومييزدلييفيية وميينييى،  �حلييجيياج يف م�شعر 
�أعمال �لتجهيز�ت فيها، ومدى مطابقتها لالإجر�ء�ت و�ل�شرت�طات 
على  و�لقائمني  �لرحمن  �شيوف  �شالمة  على  للحفاظ  �ل�شحية 

خدمتهم.
ل�شوؤون �حلج، ووكيل  �لييوز�رة  ور�فق م�شاط خالل �جلولة وكيل 
�لوز�رة خلدمات �حلجاج  ل�شوؤون �حلج، ووكيل  �مل�شاعد  �لوز�رة 
و�ملعتمرين، ووكيل �لوز�رة �مل�شاعد خلدمات �حلجاج و�ملعتمرين 

وعدد من �مل�شوؤولني بالوز�رة.

نائب وزير الحج والعمرة يتفقد التجهيزات بالمشاعر المقدسة
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والإجنــاز  التطوير  م�سرية  تتوا�سل 
يف املـــرفـــق الـــعـــديل بــدعــم كــامــل من 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
ومبتابعة  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بــن 
الأمــري  العهد  ويل  �سمو  مــن  م�ستمرة 
حمــمــد بــن �ــســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز ، 
الـــروؤيـــة  يـــواكـــب  مبـــا  الـــلـــه،  حفظهما 
الطموحة مما اأهل اململكة للتقدم عامليًا 
وقانونية  ق�سائية  موؤ�سرات  عــدة  يف 

وت�سريعية.
العهد  هــذا  يف  النوعية  النقالت  هــذه 
ر�سخ  �ــســامــاًل  تــطــورًا  �سكلت  املــبــارك 
مــوؤ�ــســ�ــســيــة الــقــ�ــســاء، وا�ــســتــقــاللــه، 
وحتديث اإجراءات التقا�سي، واإ�سدار 
الــعــديــد مــن املــبــادئ املــو�ــســوعــيــة يف 
تد�سني  وواكــبــه  بــه،  املتعلقة  امل�سائل 
واملتخ�س�سة  الــنــمــوذجــيــة  املــحــاكــم 
وا�ــســتــقــطــاب الـــكـــفـــاءات الــقــ�ــســائــيــة، 
ال�سفافية  وتعزيز  الق�ساة،  وتــاأهــيــل 
بــدائــل  وتفعيل  الإجــــــراءات  ورقــمــنــة 
الرقمي  التكامل  وحتقيق   ، التقا�سي 
مــع اجلــهــات احلــكــومــيــة واخلــا�ــســة ، 
عدل  كاتب  وظيفة  على  املــراأة  وتعيني 

لأول مرة يف تاريخ الوزارة.
ــاء ال�ــســتــئــنــاف  ـــي تــفــعــيــل قــ�ــس ـــاأت وي
مـــرافـــعـــة وتـــدقـــيـــقـــًا، لــتــعــزيــز جـــودة 
العدالة  وحتقيق  الق�سائية،  الأحــكــام 
النزاع،  لأطــراف  وال�سفافية  الناجزة، 
وتوفري الوقت واجلهد على املتقا�سني 
واملحاكم، وكما اأكد وزير العدل رئي�س 
وليد  الدكتور  للق�ساء  الأعلى  املجل�س 
بن حممد ال�سمعاين ، اأن اكتمال تفعيل 
امل�سارات  هــذه  يف  ال�ستئناف  ق�ساء 
ميثل مرحلة تاريخية مهمة وجوهرية 
الق�ساء، ويعك�سان  تطوير  مراحل  من 
يعي�سه  الــذي  الق�سائي  التطور  مــدى 
املرفق العديل ل�سمان العدالة الناجزة 
يف كافة جمالتها �سمن م�سرية التقدم 

والتنمية ال�ساملة للوطن.

مسيرة اإلنجاز
كلمة أمير الرياض يثمن خدمات جمعية عيوني الصحية

الريا�ض- البالد
اطلع الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز 
اأمري منطقة الريا�ض، على تقرير عن اأعمال 
جمعية عيوين ال�صحية واأهدافها يف توفري 
للمر�صى  وال��وق��ائ��ي��ة  ال��ع��اج��ي��ة  اخل��دم��ات 

الفقراء واملحتاجني.
بق�صر  مكتبه  ا�صتقباله، يف  لدى  ذلك  جاء 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  اأم�����ض،  احلكم 
اجلمعية الدكتور �صلمان املطريي واأع�صاء 
اجلمعية  ب����دور  م��ن��وه��ا  الإدارة،  جم��ل�����ض 

ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

أمير المدينة يطلع على مشروعات 
الطيران المدني

املدينة املنورة- البالد
اط��ل��ع الأم�����ري ف��ي�����ص��ل ب���ن ���ص��ل��م��ان بن 
املنورة،  املدينة  منطقة  اأمري  عبدالعزيز 
على عر�ض عن م�صروعات الهيئة العامة 
وامل�صتقبلية  احل��ال��ي��ة  امل���دين  ل��ل��ط��ريان 
باملنطقة، منوهًا بجهود الهيئة والقائمني 

عليها لتطوير قطاع الطريان املدين.
جاء ذلك لدى لقاء �صموه برئي�ض الهيئة 
بن  عبدالعزيز  امل���دين  للطريان  العامة 
له،  امل��راف��ق  وال��وف��د  الدعيلج،  عبدالله 

بح�صور م�صاعد وزير النقل عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن العريفي.

وعرب رئي�ض الهيئة، عن �صكره وتقديره 
بدعم  تعمل  الهيئة  اأن  م��وؤك��دًا  ل�صموه، 
اململكة  روؤي��ة  لتحقيق  الر�صيدة  القيادة 
اجلوي،  النقل  مرافق  وتطوير   ،2030
والإ����ص���ه���ام يف حت�����ص��ي��ن��ه��ا، ك��م��ا ثمن 
املنورة  املدينة  منطقة  اأم��ري  توجيهات 
للم�صافرين  اخل��دم��ات  اأف�����ص��ل  بتقدمي 

عرب مطارات املنطقة.

وزير الداخلية: أمن الوطن مسؤولية الجميع

الشورى يطالب صندوق النفقة بالتعريف 
بخدماته ومشروعاته

تعزيز البحث العلمي واالبتكار في الجامعات

الريا�ض- البالد
بن  �صعود  بن  عبدالعزيز  الأم��ري  اأك��د 
الوطن  اأم��ن  اأن  الداخلية  وزي��ر  نايف 

م�صوؤولية اجلميع.
ع���رب ح�صاب  ت��غ��ري��دة  ذل���ك يف  ج���اء 
تويرت،  م��وق��ع  على  الر�صمي  �صموه 
ل��وزارة  بيان  اإىل  الإ���ص��ارة  ت�صمنت 
عن  الإب�������اغ  اإىل  دع����ا   ، ال��داخ��ل��ي��ة 

واأمن  والعمل  الإقامة  اأنظمة  خمالفي 
احلدود.

وكانت الداخلية دعت جميع املواطنني 
عن  ب��الإب��اغ  امل��ب��ادرة  اإىل  واملقيمني 
والعمل  الإق���ام���ة  "لأنظمة  امل��خ��ال��ف��ني 
بالرقم  ب��الت�����ص��ال  احلدود"  واأم����ن 
وال���ري���ا����ض،  م��ك��ة  مل��ن��ط��ق��ت��ي   )911(
وبالرقم )999( جلميع مناطق اململكة.

وزير الخارجية يستعرض مع مسؤولة أممية مبادرة مكافحة الفساد
فيينا- وا�ض

مع  اأم�ض،  اخلارجية،  وزير  عبدالله  بن  فرحان  بن  في�صل  الأم��ري  ا�صتعر�ض 
وكيل الأمني العام لاأمم املتحدة واملدير التنفيذي ملكتب الأمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلرمية )UNODC( يف فيينا ال�صيدة غادة وايل، مبادرة 
املعنية  القانون  اإن��ف��اذ  ل�صلطات  العاملية  العمليات  �صبكة  لتاأ�صي�ض  الريا�ض 
ال���دورة  هام�ض  على  تد�صينها  مت  وال��ت��ي   ،)GlobE( الف�صاد  مبكافحة 
يونيو  �صهر  مطلع  الف�صاد  ملكافحة  املتحدة  لاأمم  العامة  للجمعية  ال�صتثنائية 

اجلاري.
كما ناق�ض اجلانبان �صبل تعزيز التن�صيق امل�صرتك بني امل.ملكة والأمم املتحدة 

يف العديد من املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك.
ح�صر اللقاء، الأمري عبدالله بن خالد بن �صلطان �صفري خادم احلرمني ال�صريفني 

لدى جمهورية النم�صا املندوب الدائم لدى املنظمات الدولية يف فيينا.

والتقى الأمري في�صل بن فرحان بن عبدالله وزير اخلارجيةاأم�ض ، مدير عام 
�صموه  زي��ارة  خ��ال  وذل��ك  غرو�صي،  رافائيل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

الر�صمية اإىل العا�صمة النم�صاوية فيينا.
الإيراين  النووي  الربنامج  التطورات جتاه  اأبرز  اللقاء مناق�صة  وجرى خال 
واأهمية فر�ض الآليات الازمة للتفتي�ض ال�صريع وال�صامل لكافة املواقع النووية 
الإيرانية ووقف النتهاكات وال�صيا�صات الإيرانية للقوانني والأعراف الدولية 

والتي تزعزع اأمن وا�صتقرار املنطقة والعامل.
الذرية من  للطاقة  الدولية  املعايري  اأهمية اللتزام بتطبيق  ناق�ض اجلانبان  كما 
اإىل  بالإ�صافة  عامليًا،  امل�صتدامة  التنمية  لتحقيق  والتقدم  النمو  حتفيز  اأج��ل 

مناق�صة اأبرز امل�صتجدات على ال�صاحة الإقليمية والدولية.
ح�صر اللقاء الأمري عبدالله بن خالد بن �صلطان �صفري خادم احلرمني ال�صريفني 

لدى جمهورية النم�صا، واملندوب الدائم لدى املنظمات الدولية يف فيينا.

الريا�ض- البالد
برئا�صة  اأم�ض،  جل�صته  يف  ال�صورى،  جمل�ض  ا�صتمع 
بن  حممد  بن  عبدالله  الدكتور  ال�صيخ  املجل�ض  رئي�ض 
اإبراهيم اآل ال�صيخ، اإىل تقرير جلنة ال�صوؤون الإ�صامية 
ملحوظات  من  الأع�صاء  طرحه  ما  ب�صاأن  والق�صائية، 
للعام  النفقة  ل�صندوق  ال�صنوي  التقرير  جت��اه  واآراء 
جل�صة  يف  مناق�صته  اأث��ن��اء  1441/1442ه���������،  امل���ايل 
ت�صمنه  ما  ب�صاأن  ق��راره  على  املجل�ض  وواف��ق  �صابقة، 
�صندوق  قيام  واملت�صمن  تو�صيات،  من  اللجنة  تقرير 
منا�صبة  ي��راه��ا  ال��ت��ي  ال�صبل  بجميع  بالتو�صع  النفقة 
للتعريف عن ر�صالته، واأهدافه وم�صروعاته، وبراجمه، 
يف  املجل�ض  دعا  كما  للم�صتفيدين،  املقدمة  واخلدمات 
التف�صيلية  بالدرا�صة  بالقيام  النفقة  �صندوق  ق���راره 
وتتبع  ال�صنوية،  امل�صتهدفات  وحتديد  اأدائ��ه  ملوؤ�صرات 

قيا�صها على �صوء خطته الإ�صرتاتيجية.

ك��م��ا ن��اق�����ض املجل�ض ت��ق��ري��ر جل��ن��ة الق��ت�����ص��اد وال��ط��اق��ة 
املايل  للعام  التجارة  ل���وزارة  ال�صنوي  التقرير  ب�صاأن 
1441/1442ه��� ، وذلك بعد اأن اأمتت اللجنة درا�صته 

وقدمت عليه عددًا من التو�صيات.
اللجنة  اإعطاء  اللجنة  رئي�ض  طلب  املناق�صة  نهاية  ويف 
امل��زي��د م��ن ال��وق��ت ل��درا���ص��ة م��ا ط��رح��ه الأع�����ص��اء من 
ملحوظات ومقرتحات والعودة بوجهة نظر اللجنة جتاه 

ما اأثري ب�صاأن التقرير، يف جل�صة لحقة.
والهيئات  الإن�صان  تقرير جلنة حقوق  املجل�ض  وناق�ض 
الرقابية ، ب�صاأن التقرير ال�صنوي لهيئة حقوق الإن�صان 
اأمت��ت  اأن  بعد  وذل���ك  / 1441ه�����،  امل���ايل 1442  للعام 
اللجنة درا�صة التقرير مقدمة عليه عدًدا من التو�صيات. 
الوقت  م��ن  م��زي��دًا  اللجنة  اإع��ط��اء  اللجنة  رئي�ض  وطلب 
التقرير  واآرائ��ه��م جت��اه  الأع�����ص��اء  ملحوظات  ل��درا���ص��ة 

والعودة بوجهة نظر اللجنة يف جل�صة لحقة.

 نائب رئيس لجنة الحج والعمرة لـ             :

  بحث مع مدير الوكالة الذرية البرنامج النووي اإليراني

اإلقبال على التسجيل قد يكسر حاجز المليون 
السن المتوقع للمقبولين يتجاوز األربعين 

منصور ابو خنجر

ضبط مستحضرات صيدالنية بمنشأتين غير مرخصتين
الريا�ض- وا�ض

�صبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء اأكرث من 196 األف م�صتح�صر 
ملزاولة  مرخ�صتني  غ��ري  من�صاأتني  يف  جتميلي  ومنتج  �صيدلين 
منطقتي  يف  وذل��ك  "الهيئة"،  قبل  من  والتوزيع  التخزين  ن�صاط 

الريا�ض والق�صيم.
واأو�صحت الهيئة اأنه من خال جولت البحث والتق�صي مت ر�صد من�صاأة 
والتوزيع  التخزين  ن�صاط  ت���زاول  ال��ري��ا���ض،  مدينة  يف  مرخ�صة  غ��ري 
وجرى  "الهيئة"،  من  رخ�صة  على  احل�صول  قبل  التجميلية  للمنتجات 
على اإثر ذلك �صبط وحجز 184.500 منتج جتميلي للتاأكد من �صامتها 
اإج����راءات  امل��ن�����ص��اأة حل��ني ا�صتكمال  وم�����ص��ادره��ا، واإغ����اق م�����ص��ت��ودع 
الرتخي�ض. كما مت �صبط 11.650 م�صتح�صرًا �صيدلنيًا داخل من�صاأة 
غري مرخ�صة يف بريدة تزاول ن�صاط التخزين والتوزيع للم�صتح�صرات 
ال�صيدلنية قبل احل�صول على رخ�صة من "الغذاء والدواء"، ومت حجز 
ا�صتكمال  حلني  وم�صادرها  �صامتها  من  للتاأكد  امل�صبوطة  الكميات 

الإجراءات الت�صحيحية.

توقع  للتطوير  األحمر  البحر  شركة 
اتفاقية أبحاث رئيسية

جدة- وا�ض
وّقعت �صركة البحر الأحمر للتطوير مع جامعة امللك عبد الله 
للعلوم والتقنية اتفاقية اأبحاث رئي�صية، وتاأتي هذه التفاقية 
القابلة للتجديد بعد خم�ض �صنوات، يف اأعقاب تعاون مكثف 
للحياة  التقييمات  و���ص��ع  على  فيه  العمل  مت  ال��ط��رف��ني  ب��ني 
امل�صاحي  للتخطيط  وعملية  املنطقة،  يف  واحليوانية  النباتية 
البحري، اإ�صافة اإىل اإطاق م�صابقة "نبتكر لنتميز" العاملية، 
كما تعزز اإطار العمل القانوين للم�صاريع البحثية ذات املنفعة 
البحرية،  البيئات  ا�صتدامة  مثل  ع��دة  جم��الت  يف  املتبادلة 
الغذائي،  والأم��ن  والت�صييد،  البناء  خملفات  اإدارة  واأنظمة 

وتر�صيد الطاقة، وعزل الكربون.
اإدراٌك  "ثمة  باغانو:  جون  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  وقال 

متناٍم ل�صرورة اأن تكون ال�صياحة، اأكرث ا�صتدامة وجتددًا، 
املنظومات  اأنقى  من  اململكة  يف  الأحمر  البحر  �صاحل  ويعد 
البيئية يف العامل، لذا ي�صاعد تعاوننا مع اجلامعة يف تخطي 
الفريد  البيئي  الكنز  ه��ذا  لتعزيز  البيئة  على  فقط  احل��ف��اظ 

لاأجيال القادمة".
ال�صركة  يف  البيئية  ال���ص��ت��دام��ة  رئي�ض  اأو���ص��ح  جهته  م��ن 
الكربوين  احل��ي��اد  حتقيق  اأن  ب��ري��ن��ارد،  را���ص��ت��ي  ال��دك��ت��ور 
وحت�صني التنوع البيولوجي يف هذا املوقع البكر والفريد من 
نوعه هو مهمة �صعبة، ولكنها بالغة الأهمية بالن�صبة لل�صركة.

واجلامعة  ال�صركة  بني  م�صرتكة  عمل  جمموعة  حاليًا  وتقوم 
وحلماية  البحرية  لاأبحاث  م�صرتك  مركز  لإقامة  بالتخطيط 

ال�صعب املرجانية يف موقع م�صروع.

جدة- يا�سر بن يو�سف
التبادل  "من�صة  ب�  للتعريف  ُبعد،  عن  عمل،  ور�صة  التعليم،  وزارة  نظمت 
املعريف"، التي �صيتم اإطاقها يف وقت لحق، واإبراز الأدوار التي تقوم بها 

الوزارة يف دعم منظومة البحث والبتكار يف اجلامعات ال�صعودية. 
الدكتور  والب��ت��ك��ار  والبحث  للجامعات  التعليم  وزي��ر  نائب  وا�صتعر�ض 
حممد بن اأحمد ال�صديري يف كلمته اأم�ض الأول، خال ور�صة العمل، عددًا 
والبتكار من  البحث  وكالة  ال��وزارة ممثلًة يف  اأطلقتها  التي  املبادرات  من 

البحث  والبتكار يف اجلامعات ومراكز  العلمي  البحث  تعزيز جهود  اأجل 
وال�صتفادة  التعّلم،  ن��واجت  وحت�صني  الع�صر،  متغريات  ملواكبة  احلكومية 
التقنيات  الأمثل يف  ال�صتثمار  املختلفة، ومتكني  والتطبيقات  الربامج  من 
ل�صتكمال  و���ص��وًل  ال�صطناعي،  وال��ذك��اء  ال�صخمة  كالبيانات  احلديثة 
اجلهود املبذولة يف توفري املمكنات الازمة التي ت�صهم يف حت�صني التعاون 
بني القطاعني العام واخلا�ض واجلامعات ال�صعودية، من خال اإنتاج اأبحاث 

علمية تطبيقية تدعم دفع عجلة التنمية والتطوير الوطنية.

البالد - مها العواودة 
اأب��و  من�صور  الدكتور  والعمرة  احل��ج  جلنة  رئي�ض  نائب  اأك��د 
خنجر اأن اختيار احلجاج ملو�صم هذا العام �صيكون وفق معايري 
دقيقة خا�صة واأن الإقبال على الت�صجيل قد يك�صر حاجز املليون 

مع اقرتاب احل�صم يف منح الرتاخي�ض.
وراأي اأبو خنجر اأن حمدودية العدد اأثرت على ت�صعرية اخليمة 
اأو  التي كانت تت�صع لع�صرة حجاج و�صتكون الآن فقط لأربعة 
ثاثة حجاج، وكذلك اخلدمات التي �صتقدم �صتكون عالية جدًا، 
لفتًا اإىل وجود زيادة يف عدد كوادر هذا التجمع بطريقة �صل�صة 
ومتوافقة مع مراعاة  ال�صرتاطات وطريقة تقدمي اخلدمة �صواء 

بحيث  كمجموعات  التكتل  يف  �صوابط  لوجود  نقل  اأو  اإعا�صة 
ارتفاع  اأن  كما  م��وق��ع،  ك��ل  يف   50 املجموعة  ع��دد  يتجاوز  ل 
الأ�صعار ياأتي موافقًا للخدمات التي �صتكون م�صاعفة للحجاج .

مبراحل  �صتمر  للقبول  ال���ص��رتاط��ات  اأن  على  التاأكيد  وج��دد 
يكون  وذل��ك  املبدئي  القبول  اأولها  معايري  ثاثة  على  مرتكزة 
بوجود حت�صني اإما متلقي للجرعتني اأو جرعة واحدة مر عليها 
اأ�صهر، والفلرتة  اأو متعايف ل يقل عن 6  على الأقل 14 يومًا، 
اأن  متوقعًا  عمرًا  لاأكرب  الختيار  �صيكون  حيث  العمر  ح�صب 
ينح�صر احلج وفق الأعداد املتقدمة ملن هم فوق الأربعني عامًا 

ثم اأف�صلية احلج ملن مل يحج �صابقًا.
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مكة املكرمة - احمد االحمدي   

لتجويد  النوعية  والنقلة  التطوير  مل�سرية  ا�ــســتــمــرارا 

عمليات  امتــام  والعمرة  احلــج  وزارة  اأعلنت  اخلــدمــات، 

�سركات  اإىل  الت�سعة  الطوافة  اأربـــاب  موؤ�س�سات  حتــول 

م�ساهمة بنجاح، حيث عقدت اجلمعيات التاأ�سي�سية الأوىل 

ل�سركات اأرباب الطوافة الت�سعة، وانتهت بالت�سويت على 

البنود التاأ�سي�سية مب�ساركة وا�سعة وبتحقيق ن�سب عالية 

من الأ�سوات. ومتثلت البنود الأربعة التي مت الت�سويت 

عليها، يف التحقق من الكتتاب بكل اأ�سهم ال�سركة والوفاء 

قيمة  من  امل�ستحق  وبالقدر  املــال  راأ�ــس  من  الأدنــى  باحلد 

النهائية  الن�سو�س  واإقــرار  النظام،  لأحكام  وفقًا  الأ�سهم 

ما  التعديالت  تدخل  األ  على  الأ�ــســا�ــس،  ال�سركة  لنظام 

يــخــالــف نــظــام مــقــدمــي خــدمــة حــجــاج اخلــــارج واأحــكــام 

مع  يتعار�س  ل  مبا  التنفيذية  والالئحة  ال�سركات  نظام 

ح�سابات  مــراجــع  اأول  تعيني  اإىل  بالإ�سافة  النظامني، 

يف  واملداولة  الأول،  املايل  للعام  اأتعابه  وحتديد  لل�سركة 

اقت�ساها  التي  والنفقات  الأعــمــال  عن  املوؤ�س�سني  تقرير 

اأبو  حممد  املهند�س  واعترب  ـــراره.  واإق ال�سركة  تاأ�سي�س 

اخلري ا�سماعيل، رئي�س مركز ال�سرتاتيجية واإدارة الأداء 

اأربــاب  �سركات  لكافة  التاأ�سي�سية  اجلمعيات  انعقاد  اأن 

م�سرية  يف  ورئي�سية  مهمة  خطوة  يعد  بنجاح،  الطوافة 

اأرباب الطوافة ويدل على الوعي الكبري  تاأ�سي�س �سركات 

لدى امل�ساهمني وتفاعلهم الإيجابي ورغبتهم يف املحافظة 

على هذه الكيانات واأن تتخذ ال�سكل النظامي الذي يواكب 

القيادة  تطلعات  حتقيق  يف  وي�سهم  امل�ستقبلية  التغريات 

وجه،  اأكمل  على  الرحمن  �سيوف  الر�سيدة وخدمة 

اأنه  مت عقد كافة اجلمعيات، عن ُبعد،  م�سريا اإىل 

من  امل�ساهمون  ومتكن  بــاهــر،  بنجاح  وتكللت 

مداخالتهم  خــالل  من  الـــراأي  واإبـــداء  امل�ساركة 

ن�سبة  وكانت  البنود  كافة  عن  وا�ستف�ساراتهم 

امل�ساركات ملفتة وكذلك ن�سب املوافقة متميزة 

وعالية ب�سكل كبري.

تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة

1212 إصابة 
جديدة بكورونا

نشر ثقافة 
التبرع بالدم

أمانة جدة تطلق مبادرة تطوعية 
لتنظيف سقالة الكورنيش

الريا�ض - البالد

الإجــراءات  تطبيق  اأهمية  على  ال�سحة  وزارة  �سددت 

الحرتازية، وا�ستمرار التقيد بها حتى ي�سل املجتمع 

 )1212( ت�سجيل  عن  اأم�س،  واأعلنت  الأمـــان،  بر  اإىل 

)كوفيد19(  كورونا  بفريوو�س  موؤكدة  اإ�سابة  حالة 

خالل الأربع والع�سرين �ساعة املا�سية وتعايف)1510( 

 )10584( الن�سطة  احلــــالت  عـــدد  بــلــغ  فيما  حـــالت 

عدد  اإجــمــايل  وبلغ  حرجة.  حالة   )1489( منها  حالة 

الــتــعــايف  وحــــالت  حــــالت   )475403( الإ�ـــســـابـــات 

)457128( حالة، ومت ت�سجيل )14( حالة وفاة لي�سل 

اإجمايل الوفيات اإىل )7691( حالة. ون�سحت الوزارة 

لال�ست�سارات   )937( مــركــز  مــع  بالتوا�سل  اجلميع 

على  واحل�سول  ال�ساعة،  مــدار  على  وال�ستف�سارات 

املعلومات ومعرفة م�ستجدات الفريو�س.

جدة- يا�سر بن يو�سف

الدم  نقل  وخدمات  لطب  ال�سعودية  اجلمعية  عقدت 

باليوم  الحتفال  مع  تزامنًا  تثقيفية  توعوية  نــدوة 

العاملي  باليوم  والحتفال  بالدم  للمتربعني  العاملي 

ال�سعودية  اجلمعية  مع  بالتعاون  املنجلية،  لالنيميا 

ملر�سي الثال�سيميا والأنيمياء املنجلية ، حتت �سعار" 

باحلياة" وذلــك  ينب�س  الــعــامل  واجــعــل  بــالــدم  تــربع 

�سعيًا لن�سر ثقافة التربع بالدم يف املجتمع ال�سعودي 

وللتوعية  املر�سى،  اآلف  حياة  اإنقاذ  يف  وللم�ساهمة 

التطوعي.  العمل  مــبــداأ  ولرت�سيخ  الــتــربع،  باأهمية 

ُبعد  عن  املبا�سر  البث  تقنية  عرب  اأقيمت  التي  الندوة 

اأمرا�س  اأ�ستاذ  الظافري،  عبدالله  الدكتور  ادارهـــا 

الدم امل�ساعد وكيل البحث العلمي للتطوير واجلودة 

با�سم  الدكتور  الأفــتــتــاح  كلمة  واألــقــي  تبوك  جامعة 

ال�سعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  البريوتي، 

حمليني  خـــرباء  قــدم  فيما  الـــدم  نقل  وخــدمــات  لطب 

بــالــدم  الــتــربع  عــن  ــرات علمية  واإقــلــيــمــيــني حمــا�ــس

والثال�سيميا والأنيمياء.

جدة- يا�سر بن يو�سف

مبادرتها  الأول،  اأمــ�ــس  جـــدة،  حمافظة  اأمــانــة  اأطلقت 

تهدف  والــتــي  "كن_مكاين"  عــنــوان  حتــت  التطوعية 

بــواجــهــة  حــولــهــا  ومـــا  "ال�سقالة"  مــنــطــقــة  لــتــنــظــيــف 

الحرتازية  التدابري  مراعاة  مع  ال�سمايل  الكورني�س 

لتكري�س  تبذلها  التي  اجلهود  �سمن  وذلــك  والوقائية، 

اأفراد املجتمع، ون�سر  مبادئ امل�سوؤولية املجتمعية لدى 

للمدينة.  اجلمايل  املظهر  على  احلفاظ  باأهمية  التوعية 

املجتمعية  للعالقات  العامة  الإدارة  عام  مدير  واأو�سح 

من  عــدد  مب�ساركة  انطلقت  املــبــادرة  اأن  حــمــودة  هتان 

املوؤثرين مبواقع التوا�سل حيث ارتدى امل�ساركون زيا 

اأن  م�سيفًا  الحــرتازيــة،  الإجـــراءات  تطبيق  مع  موحدا 

البيئة هي م�سوؤولية اجلميع ل �سيما يف الأماكن العامة . 

من جهة اأخرى نفذت الأمانة وبلديات املحافظات التابعة 

مع  رقابية  جولة   7835 املا�سيني  اليومني  خــالل  لها 

التجارية  املن�ساآت  امتثال  ملتابعة  وذلك  املعنية  اجلهات 

عن  اأ�سفرت  والتي  الحــرتازيــة،  والتدابري  لالإر�سادات 

اإغالق 64 من�ساأة خمالفة. واأو�سحت الأمانة اأن اجلهود 

بلدية   15 و  فرعية  بلدية   19 نطاق  �سملت  الرقابية 

145 خمالفة،  الفرق امليدانية خاللها  حمافظة ور�سدت 

تنوعت ما بني عدم اللتزام بالتباعد وعدم التقيد بلب�س 

الكمامة بال�سكل ال�سحيح، والت�ساهل يف قيا�س حرارة 

العمالء اأو يف الإلزام باإبراز تطبيق توكلنا، وغريها من 

خمالفات التعليمات الوقائية.

مفتون وعلماء يؤكدون دعمهم 
للمملكة لتنظيم حج صحي وآمن

جاهزية مختبرات وزارة البيئة البيطرية للحج

جامعة المؤسس تستثمر الطاقات في خدمة مركز لقاحات كورونا

الريا�ض- البالد

الإ�سالمي  بالدور  الإ�سالمية  القيادات  من  عدد  نوه 

ال�سعودية يف  العربية  اململكة  الذي تقوم به حكومة 

مكة  يف  الرحمن  و�سيوف  امل�سلمني  ورعاية  حماية 

املكرمة واملدينة املنورة، من خالل ما �سدر عن ق�سر 

احلج لهذا العام على حجاج الداخل،ل�ستمرار جائحة 

كــورونــا وبــعــد ظــهــور حتـــورات جــديــدة للفريو�س، 

جو  يف  الإ�سالم  �سعائر  اإقامة  على  حر�سها  موؤكدين 

�سحي واآمن. 

الدكتور  باأ�سرتاليا  الــفــدرايل  الحتــاد  رئي�س  وثمن 

احلرمني  خـــادم  حلكومة  جنيد،  علي  حممد  راتـــب 

�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

و�سمو ويل عهده الأمني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

عدد  حتديد  على  عبدالعزيز،  بــن  �سلمان  بــن  حممد 

احلجاج لهذا العام وذلك لعدم متكن العامل من الق�ساء 

على جائحة كورونا ووجوهها املتجددة.

للقارة  العام  الوطني  املفتي  �سماحة  قال  جانبه  من 

الأزهري:"  حممد  عبدالقدو�س  ال�سيخ  الأ�سرتالية 

نتقدم بالتاأييد والدعم الكامل للقرار، منوهًا باهتمام 

حكومة اململكة بامل�سلمني ورعاية وحماية مقد�ساتهم، 

موؤكدًا الوقوف التام بدعم وم�ساندة اململكة حكومة 

و�سعبًا".    

اأحمد  ال�سيخ  ت�ساد  جمهورية  مفتي  �سماحة  ونــوه 

النور حممد احللو، باجلهود التي تقوم بها حكومة 

اململكة يف موا�سم احلج كل عام، وقال: "اإننا نتابع ما 

ُي�ستجد من �سوؤون امل�سلمني ل�سيما يف مملكة اخلري، 

واإننا كغرينا من علماء العامل الإ�سالمي نرى اأن اأخذ 

اأمــر واجــب مــراعــاتــه والأخـــذ به،  احليطة واحلـــذر 

ومعروف اأن حفظ النف�س من الكليات اخلم�سة التي 

اأجمع عليها امل�سلمون، وهذه العلة الفاتكة بالإن�سان 

ل زالت قائمة مل متح بعد. 

اجلامعات  وروؤ�ساء  ال�سخ�سيات  من  عدد  اأ�ساد  كما 

دول  مــن  عــدد  يف  الإ�سالمية  واملعاهد  واجلمعيات 

فري�سة  بتنظيم  اتخذته  الــذي  اململكة  بقرار  العامل، 

ال�سالمة  معايري  وفــق  احلــج  �سعرية  باإقامة  احلــج، 

اململكة  ملواقف  قــوة  بكل  دعمهم  موؤكدين  للحجاج، 

اأمـــن وا�ــســتــقــرار امل�ساعر  الــ�ــســديــد عــلــى  وحــر�ــســهــا 

الدينية، وكل ما تتخذه من اإجراءات ل�سمان حتقيق 

ذلك.

واأكدوا، يف بيانات تلقتها وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية 

تعطيل  عــدم  يراعي  القرار  اأن  والإر�ــســاد،  والــدعــوة 

احلج، ويتفق مع مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية للحفاظ 

من  الرحمن  و�سيوف  احلجيج  و�سالمة  اأرواح  على 

الكتاب  من  الأدلــة  اإىل  وم�ستند  والأمرا�س،  الأوبئة 

اأ�ــســول  املــطــهــرة، ويــعــتــرب وفـــق م�سلحة  والــ�ــســنــة 

ال�سريعة الإ�سالمية حلماية الإن�سانية.

الأ�سباب  بــذل  اإطــار  يف  ياأتي  القرار  اأن  واأو�سحوا 

التي توؤدي اإىل عدم انتقال الأوبئة والأمرا�س من بلد 

اإىل بلد اآخر، مما جاء به ال�سرع احلكيم، وهو اتباعًا 

ل�سنة الر�سول �سلى الله عليه و�سلم، واأنه يدل دللة 

�سعائر  اإقامة  على  اململكة  حكومة  حر�س  على  كاملة 

الإ�سالم يف جو �سحي واآمن.

جدة- يا�سر بن يو�سف

نادي  وطالبات  طالب  واإمكانات  قــدرات  عبدالعزيز  امللك  جامعة  ت�ستثمر 

عمل  يف  امل�ساركة  خــالل  من  الــطــالب،  �ــســوؤون  بعمادة  العامة  العالقات 

تنظيم  باجلامعة، يف   29 مبنى  )كوفيد-19( يف  كورونا  لقاحات  مركز 

ومن�سوبي  واملقيمات  واملقيمني  واملواطنات  املواطنني  دخــول  حركة 

وطلبة اجلامعة وتوجيههم داخل املركز ت�سهياًل لعملية اأخذ اللقاحات. 

العمل  تر�سيخ  اإىل  الطالب  �سوؤون  بعمادة  ممثلة  اجلامعة  وتهدف 

الجتماعي والتطوعي، وتنمية روح املبادرة لدى جمتمعها الطالبي. 

وحقق الطلبة منذ اإن�ساء املركز وب�سكل يومي معدلت عمل مرتفعة، 

بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  من  بتوجيهات 

عبيد اليوبي، لتنمية الروح القيادية لدى �سريحة طلبة اجلامعة، 

اإليهم يف فرز املواعيد،  حيث تتلخ�س الأعمال املختلفة املوكولة 

وقيا�س  "توكلنا"،  تطبيق  عــرب  ال�سحية  احلــالــة  مــن  والــتــاأكــد 

والتطعيم،  والت�سجيل،  لال�ستقبال،  والتوجيه  احلرارة،  درجة 

عربات  بوا�سطة  والــنــقــل  والنــتــظــار،  لــلــخــروج،  والتوجيه 

القولف. واأكد عميد �سوؤون الطالب الدكتور م�سعود بن حممد 

القحطاين على جهود طالب وطالبات نادي العالقات العامة 

املتميزة يف مركز اللقاحات باجلامعة، والتي تاأتي يف اإطار 

الكبري  الــدور  له  كــان  مما  اجلامعة،  قطاعات  بني  التكامل 

به  يتمتع  الــذي  والن�سباط  والتفاين  القدرات  اإبــراز  يف 

م�ستفيدي  وثــنــاء  و�سكر  اإ�ــســادة  و�سط  اجلامعة،  طلبة 

العامة  العالقات  نادي  اأمني  املركز.   وبني  وم�ستفيدات 

العمل من  امل�ساركة يف هذا  اأن  الغامدي  الطالب في�سل 

يف  املجتمع  اأطــيــاف  جميع  خلدمة  امل�ساركات  اأجمل 

لنجاح  وا�سحة  ب�سمة  و�سع  الــذي  اللقاحات،  مركز 

�سارة  الطالبة  اأكــدت  فيما  اجلامعة،  وطالبات  طالب 

اأنها  العالقات  نــادي  من  امل�ساركات  اأحــدى  بارباع 

املجتمع  خدمة  جمال  يف  لها  بالن�سبة  مهمة  فر�سة 

والوطن خالل اجلائحة.

راتب جنيدعبدالقدوس األزهري أحمد الحلو

جدة- يا�سر بن يو�سف

اأعلنت وزارة البيئة واملياه والزراعة جاهزيتها ملو�سم 

حج هذا العام 1442 هجرية، يف ظل جائحة كورونا، 

من خالل توفري الكوادر البيطرية املتخ�س�سة، التي 

تعمل يف منافذ العا�سمة املقّد�سة حتى انتهاء مو�سم 

التاأكد  اإل بعد  احلج؛ وذلك للحد من دخول املوا�سي 

من م�سدرها و�سالمتها .

ومت اإعداد خطة لفرق احلج البيطرية تت�سمن جتهيز 

اأربع  اإىل  اإ�سافة  املقد�سة،  العا�سمة  منافذ  يف  فرق 

والــطــوارئ  الأنــعــام  لأ�ــســواق  ميدانية  بيطرية  فــرق 

وامل�ساندة ولإمارة منطقة مكة املكّرمة، كما مت اإبالغ 

جميع م�ستوردي املوا�سي واملربني مبنافذ العا�سمة 

املقّد�سة التي مت اعتمادها لدخول املوا�سي احلية.

ــــوادر الــبــيــطــريــة  ــــك ــنــت اخلـــطـــة تـــوفـــري ال ــّم وتــ�ــس

لفح�س  ال�ساعة؛  مدار  على  تعمل  التي  املتخ�س�سة، 

الإ�سالمي،  جدة  ميناء  طريق  عن  ــواردة  ال املوا�سي 

والتاأكد  احلج  ومو�سم  املحلي  ال�سوق  طلب  لتغطية 

واإن�ساء  وخمــربيــًا،  ظاهريًا  بالك�سف  �سالمتها  مــن 

بكوادر  املقّد�سة  العا�سمة  مداخل  على  تفتي�س  نقاط 

متخ�س�سة تعمل على مدار ال�ساعة اأي�سًا؛ ملنع دخول 

اأي اأغنام اإل بعد التاأكد من م�سدرها و�سالمتها.

العامة  الإدارة  عــام  مدير  تفقد  مت�سل  �سياق  ويف 

الفهيد،  منديل  بن  حممد  البيئة  بــوزارة  للمختربات 

للمختربات  العامة  ــــالإدارة  ب اجلـــودة  مــديــر  برفقة 

البيئة  وزارة  خمتربات  املهنا  �سالح  بنت  مو�سي 

املــكــرمــة، وكـــان يف  ــزراعــة مبنطقة مكة  واملــيــاه وال

ال�ساعدي  عبدالغني  بن  غالب  الدكتور  ا�ستقبالهما 

نائب مدير عام فرع الوزارة باملنطقة وفوؤاد بن اأحمد 

املنطقة، وعدي  بفرع  الزراعة  اإدارة  احلمراين مدير 

املحيميد مدير املختربات البيطرية.



امل��ه��رج��ان��ات   تنظيم   وي���اأت���ي  
املحلية   ال�����س��ي��اح��ة  لت�سجيع 
مب��خ��ت��ل��ف م���ن���اط���ق امل��م��ل��ك��ة، 
ال�����س��ي��اح��ة تلقى  ب��ات��ت  ح��ي��ث 
دع��م��ًا م��ت��زاي��دًا م��ن احلكومة 
حاليا  تعمل  ال��ت��ي  ال��ر���س��ي��دة 
ع��م��ل��ي��ات تطوير  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
����س���ام���ل���ة مل���ن���ظ���وم���ة ال���ق���ط���اع 
من  ع���ددا  ت�سمل  ال�سياحي، 
وحتديث  ال��ك��رى،  امل�ساريع 
وت���ط���وي���ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
ال�سياحية  امل���واق���ع  وت��اأه��ي��ل 
وال�������راث�������ي�������ة، واالرت�������ق�������اء 
ب���ق���ط���اع االإي���������واء ووك������االت 
االأن�سطة  وت��ط��وي��ر  ال�سياحية،  واخل��دم��ات  ال�سفر 
تنمية  ف�ساًل عن  ال�سياحية،  املواقع  والفعاليات يف 
ال�سياحة  هيئة  وت�سعى  ال�سياحية.  الب�سرية  املوارد 
اإىل قطاع  ال�سياحة  ال�ستكمال مهمتها نحو حتويل 
اقت�سادي ي�سهم بفعالية متزايدة يف الناجت القومي 
االإجمايل، ودعم االقت�ساد الوطني، بعائدات ت�سل 
اإىل 10%، وتوفري ما ي�سل اإىل 1.6 مليون وظيفة 

يف عام 2030.
املو�سمية  املهرجانات  حققته  ال��ذي  املذهل  النجاح 
– الزيتون  ع��ك��اظ  – ���س��وق  الطائفي  ال���ورد  مثل 
التي  املهرجات  من  وغريها  – اجلنادرية  – النب 
الفعاليات  اأبعاد  يرجم  ال�سنة  يف  حم��دد  وق��ت  لها 
املقومات  توظيف  مرحلة  اإىل  للو�سول  حققها  التي 
ال�سياحية باملناطق التي تقام بها اال انها حترم منها 
املهرجات  لتلك  تفتقد  التي  االأخ���رى  املناطق  بع�ض 

فت�سبح خاليه من الفعاليات .

 استجمام وترفيه 
ال�سيفية   ال�سياحة  يف  ال�����س��ع��ودي   املجتمع  يجد   
اأوق�����ات ممتعة مع  اال���س��ت��ج��م��ام وال��رف��ي��ة وق�����س��اء 
ع��ائ��الت��ه��م وخ��ا���س��ة ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ح��ث ع���ن ف��ع��ال��ي��ات 
املن�سود  هدفها  ولها  ونافعة  ترفيهية  ومهرجانات 

بعيدا عن التكرار 
مدير  ال�سياحي  امل�ست�سار  ق��ال  ال�سياق  ه��ذا  ويف   
عام �سوق عكاظ �سابقا عبدالله بن عبيدالله ال�سواط 
تكاملية  منظومة  م��ن  عن�سرا  املهرجانات  تعتر   :
التحتية  البنى  توفر  اإىل  باالإ�سافة  ممتعة   ل�سياحة 
منا�سبة  �سياحي  اإي��واء  ومرافق  للخدمات  والفوقية 
احتياجات  م��ن  وغ��ريه��ا  وم��ط��اع��م  ت�سوق  وام��اك��ن 
ال�سائح  ميار�سها  �سياحية  جت��رب��ة  متثل  ال�سائح 
اماكن  تهيئة  اأن  كما  اجلميلة  بلحظاتها  ويحتفظ 
التنزه الطبيعية واحلدائق ومدن االلعاب ت�ساعد يف 

اثراء جتربة ال�سائح.
متابعة  يف  املخت�سة  اجل��ه��ات  م�ساهمة  تعتر  كما 
ج����ودة اخل���دم���ات وت��ط��وي��ره��ا وم���راق���ب���ة اال���س��ع��ار 
وال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة وت��وف��ري االأم����ن وال��ت��ع��ري��ف ب��اأه��م 
املواقع ال�سياحية وابراز املزايا التي جتذب ال�سائح 

اإليها من اأهم عوامل جناح املوا�سم ال�سياحية.

عناصر الجذب 
اأو�سح   اأب��و فهد اح��د  الزائرين  يف ج��دة   املواطن 
وعنا�سر  للتطوير   بحاجة  ال�سيف  مهرجانات  اأن 
بجميع  املجتمع  تهم  التي  الرامج  وتفعيل  اجل��ذب  
افراده ، على ان تعم املهرجانات جميع مدن اململكة 
وال تقت�سر على مدينة دون �سواها ، على ان تكون 
املهرجانات حتمل �سبغة كل منطقة  ، خ�سو�سا وان 
لل�سياحة   كبرية  مقومات  بها  اململكة  يف  منطقة  كل 
مثل املنتجعات وال�سواحل وريا�سة �سيد االأ�سماك 
واملناطق  ال�سحراء  �سياحة  اإىل  اإ�سافة  والغو�ض  

االأثرية واملغارات.
قال:  الريا�ض  زائ��ر جل��دة من �سكان مدينة  واإىل    
ال�سنوية  وامل��ع��روف��ة  القائمة  امل��ه��رج��ان��ات  ل��الأ���س��ف 
ال�سعب تكرارها يف كل  تخت�ض مبدن معينة ومن 
مدن اململكة بح�سب طبيعة املكان حيث من امل�ستحيل 
ن��ق��ل او اإق��ام��ة م��ه��رج��ان ال��زي��ت��ون يف اجل���وف اىل 
عكاظ  �سوق  وك��ذل��ك  اجلنوبية  او  ال�سرقة  املنطقة 
يجد  لذلك  ال�سمالية  املنطقة  اىل  نقلة  امل�ستحيل  من 
املواطن العناء يف التنقل بني تلك املهرجان وخا�سة 
ي�سكن  ال��ذي  في�سطر  االط��راف  اململكة مرامية  ان 
كيلومر  االلفي  قرابة  م�سافة  يقطع  ان  جيزان  يف 
او رايل حائل  باجلوف  الزيتون  حل�سور مهرجان 

وكذلك العك�ض.

 تطوير االتصاالت 
ال�سياحة  ان   املالكي  �سارة  اأو�سحت  جانبها  من   

توفري  حمتاج  فال�سائح  ومقوماتها  متطلباتها  لها 
االت�ساالت  و�سبكة  املياه  مثل  ال�سرورية  اخلدمات 

والنظافة العامة وكذلك دورات مياه نظيفة 
واالأ�سعار �سرورية اأي�ساأ بحيث تتما�سى مع  ذوي  

فهي  ل��ل��م��ه��رج��ان��ات   بالن�سبة  ام���ا  امل��ح��دود  ال��دخ��ل 
والفعاليات  ومدرو�سة  منظمة  تكون  لكن  �سرورية 

منوعة  "بال تهريج وال ابتذال". 
يف  ال�سياحية  املقومات  اه��م  من  ان  املالكي  وبينت 
وقتنا احلا�سر هي االت�ساالت حيث اأ�سبحت مواقع 
التوا�سل االجتماعي هي الو�سيلة لنقل ال�سياحة يف 
املحافظات  بع�ض  ال�سبكة يف  ان �سعف  اال  اململكة 
ال�سياحة  ت��ط��ور  على  �سلبا  ي��وؤث��ر  وال��ق��رى  وامل���دن 
ومن ذلك احجام امل�سطاف يف االقبال على منطقة 

�سياحية اذا مل يكن بها االت�ساالت جيدة.

تنقل بين المهرجانات 
يف  الر�سمية  املهرجانات  اإن  املطريي  عبدالله  وقال 
اململكة العربية ال�سعودية مبا حتملة من اإرث يختلف 
من منطقة اإىل اخرى ير�سم للمواطن وال�سائح هوية 
املنطقة كمهرجان الورد بالطائف ومهرجان الزيتون 
وجتتمع  اململكة  م�ستوى  على  والكثري  اجل��وف  يف 
الريا�ض  مدينة  يف  اجل��ن��ادري��ة  م��ه��رج��ان  يف  كلها 
لكن حاجز البعد بني املناطق واإرهاق ال�سفر يحول 
لدى البع�ض دون زيارة الكثري من تلك املهرجانات 
روؤي��ة  تدعمهم  ملقرحني  احل��دي��ث  حولنا  ل��و  ف��م��اذا 
بن �سلمان 2030  االم��ري حممد  العهد   �سمو  ويل 
ووزارة  الرفية  هيئة  من  مبا�سر  ودع��م  وباإ�سراف 
منظومة  يف  للعمل  العالقة  ذات  والقطاعات  الثقافة 

ال  امل��ث��ال  �سبيل  على  ليكون  عهدناها  كما  متناغمة 
بعد  ينتقل  اجل��وف  يف  الزيتون  مهرجان  احل�سر 
يف  ك�سيف  باأ�سبوع  اجل��وف  منطقة  يف  تد�سينه 
املناطق االأخرى ملدة ا�سبوع كن�سخة مطابقة  والذي 
ثانيًا عمل تطبيق تقني  املهرجانات.  بقية  يبنى عليه 
على  مهرجان  كل  ينقل  الرفية  هيئة  تديره  ر�سمي 
حدة ب�سورة احرافية ويرتبط فيه الزائر بامل�ساركة 
كما لو كان موجودًا وكما خ�س�ض امل�سارك �سخ�سا 
للزائر  للزائر املكاين ويوفر �سخ�سا ي�سرح  ي�سرح 
اأق�سى االر�ض  ليت�سنى ملن يف  لغات  التقني وبعدة 
م�ساركتنا عن كثب. من جانبها اأكدت الهيئة العامة 
املهرجانات  تدعم  اأنها  الوطني  وال���راث  لل�سياحة 
ال�سياحية  وامل��واق��ع  للوجهات  وال��روي��ج  اإع��الم��ي��ًا 
االإع��الم  و�سائل  اإعالمية يف  م��واد  من  تبثه  ما  عر 
كبري  ع��دد  طباعة  ج��رت  اأن���ه  اإىل  م�سرية  املختلفة، 
الفعاليات  تفا�سيل هذه  تت�سمن  التي  املطويات  من 
يف  ال�سياحية  املعلومات  مراكز  على  توزيعها  ومت 
احلملة  اإىل  اإ�سافة  ال��ك��رى،  واالأ���س��واق  امل��ط��ارات 
والتلفزيون  ال�سحف  يف  تنفذها  ال��ت��ي  االإع��الن��ي��ة 

والطرق مل�ساندة هذه الفعاليات.

5
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مهرجانات الصيف .. إبراز  لهويات المناطق

االهتمام بالبنية التحتية وتأهيل مواقع اآلثار تطوير أماكن التنزه الطبيعية إلثراء تجربة السائح 

عبداهلل ال�سواط

عبداهلل املطريي

عمليات تطوير شاملة لمنظومة القطاع السياحي

غدت ال�سياحة �سناعة اإثر الرتقاء بها وبالقائمني عليها واإخراجهم من دائرة الجتهادات الفردية اإىل منظومة العمل املوؤ�س�سي، و�سربت دول عدة اأبلغ الأمثال يف انتعا�سها اقت�ساديًا من خالل اعتمادها على �سوق 
ال�ستثمارات ال�سياحية، ما ارتفع مبوؤ�سر ومعايري اأداء ال�سياحة ودفع بها اإىل م�ساف املورد الأول لكثري من البلدان والعوا�سم العاملية والإقليمية، وات�ساقا مع ذلك تعد ال�سياحة يف اململكة العربية  ال�سعودية  

اأحد القطاعات النا�سئة ذات النمو ال�سريع، ومتثل اأحد املحاور املهمة لروؤية ال�سعودية 2030. واإ�سافة للمكنوز التاريخي والرتاثي والتنوع الطبيعي والثقايف لل�سعودية، حيث تعد اأر�سها مهد الدين الإ�سالمي 
ما يجعلها حمل جذب �سياحي، حيث يق�سد امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ماليني امل�سلمني لأداء فري�سة احلج ومنا�سك العمرة، وجاءت اململكة اأول الوجهات العربية تف�سيال من قبل ال�سياح امل�سلمني ورابعها 

عاملًيا �سمن قائمة الوجهات الع�سر الأوىل الأكرث زيارة من قبل ال�سياح امل�سلمني، من بني 130 بلًدا بح�سب تقرير املوؤ�سر العاملي لل�سياحة الإ�سالمية ل�سنة 2019م.

جدة ـ عبدالهادي املالكي 

إطالق فعاليات 
الصيف في جميع 

مدن المملكة 
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الريا�س:

الريا�س- البالد
اأعلن االحتاد الدويل لالت�ساالت عن ت�سنيف اململكة 
يف اأعلى م�ستويات "موؤ�سر الن�سج التنظيمي الرقمي" 
"امل�ستوى اخلام�س"،  العامل  االت�ساالت حول  ملنظمي 
عــقــب جنــاحــهــا يف بـــنـــاء اإطـــــار تــنــظــيــمــي مــ�ــســتــدام 
لتكون  التعاوين،  التنظيم  نحو  والتحول  ومتجان�س 
ويف  واأفريقيا،  االأو�ــســط  بال�سرق  االأوىل  املرتبة  يف 

املرتبة التا�سعة بني دول جمموعة الع�سرين.
روؤيـــــــة 2030 يف  خـــــالل  مــــن  ــكــة  ــل ــم امل وجنـــحـــت 

وو�سع  املعلومات  وتقنية  االتــ�ــســاالت  قطاع  متكني 
رقمي"  "منظم  نحو  للتحول  طموحة  اإ�سرتاتيجية 
من  املــجــال،  هــذا  يف  العاملية  التوجهات  مــع  تن�سجم 
خالل اإطالق عدد من املبادرات لتطوير تنظيمات قطاع 
االت�ساالت وتقنية املعلومات والو�سول به نحو اأعلى 
التنظيمي عاملًيا وتعزيز اال�ستثمار  الن�سج  م�ستويات 
يف االقــتــ�ــســاد الــرقــمــي وتــ�ــســريــع الــتــحــول الــرقــمــي، 
اجلهات  بــني  التن�سيق  مــن  م�ستوى  اأعــلــى  وحتقيق 

التنظيمية يف خمتلف القطاعات احليوية.

يف  االت�ساالت  لقطاع  التنظيمية  الرحلة  اأن  ُيذكر 
اململكة متتد حلوايل 100 عام، بداأت منذ اإطالق مديرية 
الربيد والربق والهاتف عام 1924م، ومتكنت اململكة 
اإحداث  "هيئة االت�ساالت" يف 2001م من  اإن�ساء  منذ 
اإ�سالحات جذرية اأ�سهمت يف رفع ت�سنيفها دوليا كاأحد 
اأكرث منظمي القطاع ن�سجا حول العامل، وتنعك�س تلك 
النجاحات التنظيمية على حت�سن اخلدمات وم�ساعفة 
االإنرتنت،  �سرعة  يف  ومنو  املرخ�سة  ال�سركات  اأعــداد 

بنحو 1548% خالل ال�سنوات االأربع املا�سية.

 الرياض تتصدر نسبة المنشآت والعمالة

99.4 % من شركات المقاوالت سعودية 
هيئة المقاولين: برامج لنمو السوق واالرتقاء بقدرته التنافسية

الريا�س - البالد
ــهــيــئــة الــ�ــســعــوديــة  كــ�ــســفــت ال
املقاوالت  �سركات  اأن  للمقاولني 
االأكــرب  الن�سبة  متثل  ال�سعودية 
بزيادة   )  %99.4  ( القطاع  يف 
�ــســجــلــت  بــيــنــمــا   %5.7 ــغــت  ــل ب
زيــادة  ال�سعودية  غــر  املن�ساآت 

بلغت 1.4% عن العام ال�سابق.
للهيئة  اإح�سائي  تقرير  واكــد 
منطقة  ا�ستحواذ   ،  2020 لعام 
الريا�س على اجلانب االأكرب من 
العمالة  واأعـــداد  املن�ساآت  ن�سبة 
ن�سبتها  من�ساأة   46،286 بنحو 
مكة  مــنــطــقــة  وتـــاأتـــي   ،%26.4
يف  الثانية  املرتبة  يف  املكرمة 
قطاع  يف  العاملة  املن�ساآت  عــدد 
املقاوالت بنحو 37،899 من�ساأة 
تليها   ،%21.6 ن�سبتها  متــثــل 
املنطقة ال�سرقية بنحو 25،415 

من�ساأة ون�سبة %14.5.
ــاآت قــطــاع   ويــعــمــل يف مــنــ�ــس
اأن�سطتها  خمتلف  يف  املــقــاوالت 

وموظفة،  موظفًا   2،838،151
بنحو  ُيــقــدر  انخفا�سًا  م�سجلة 
بلغ  والــذي  عام 2019م  7% عن 
عدد العمالة بنهاية الربع الرابع 

موظفًا   3،055،066 نحو  منه 
وموظفة، واأظهر حتليل البيانات 
من  املن�ساآت  ترتيب  يف  اختالفًا 
حــيــث احلـــجـــم، حــيــث جــــاء يف 

الرتتيب االأول املن�ساآت متناهية 
ال�سغر بواقع 123،361 من�ساأة 
بن�سبة 70.3%، وحلت يف املركز 
بنحو  ال�سغرة  املن�ساآت  التايل 

45،730 من�ساأة ون�سبة %26.1، 
ـــتـــحـــوذت املــنــ�ــســاآت  فــيــمــا ا�ـــس
الثالث  املــركــز  عــلــى  املتو�سطة 
ون�سبة  من�ساأة   5،235 بحوايل 
الكبرة  املن�ساآت  وجـــاءت   ،%3
 1،145 بــــ  الــرتتــيــب  اآخـــــر  يف 
من�ساأة ن�سبتها 0.7% من اإجمايل 
العاملة يف قطاع  املن�ساآت  اأعداد 

املقاوالت.
  ويــعــد قــطــاع املــقــاوالت اأحــد 
النفطية  غــر  الــقــطــاعــات  اأكــــرب 
الهيئة  وتــ�ــســعــى   ، املــمــلــكــة  يف 
لتقدمي  لــلــمــقــاولــني  الــ�ــســعــوديــة 
املهني،  للتطّور  متنوعة  فر�س 
تــتــمــثــل يف حـــزمـــٍة ممـــيـــزة من 
التطويرية،  واالأن�سطة  الربامج 
حتقيق  يف  بدورها  ت�سهم  التي 
متطلبات  بني  املطلوب  التوازن 
ــي، و�ــســمــان  ــوطــن االقــتــ�ــســاد ال
بقدرته  واالرتــقــاء  ال�سوق  منــو 
اإقليمًيا  والــريــاديــة  التناف�سية 

وعاملًيا.

المملكة تحقق المستوى األعلى في مؤشر التنظيم الرقمي

تفعيل الخدمات اإللكترونية 
للصندوق الصناعي

الريا�س- البالد
اإنــهــاء  مــن  عــمــالءه  الــ�ــســعــودي  ال�سناعية  التنمية  �ــســنــدوق  مــّكــَن 
اإجراءات التعاقد اإلكرتونًيا، دون احلاجة اإىل ح�سور العميل اإىل مقر 
ال�سندوق، وذلك �سعًيا اإىل خدمة عمالئه، وت�سهيل اإجراءات ح�سولهم 

على قر�س.
التي  ال�سناعي،  الــ�ــســنــدوق  خطط  �سمن  اخلــطــوة  هــذه  ــاأتــي  وت
ت�ستهدف ت�سريع وترة التحول الرقمي، باإطالق حزمة من املبادرات 
"، وذلك بالتن�سيق  "االعتماد االإلكرتوين للعقود  االإ�سرتاتيجية، منها 
اخلدمات  تطوير  بهدف  واخلا�سة،  احلكومية  اجلهات  من  عــدد  مع 

املقدمة للعمالء وخف�س زمن اإجناز املعامالت.
اأن  اإال  2019م،  العام  بداية  منذ  ذلك  على  بالعمل  ال�سندوق  وبــداأ 
اأول اإطالق جتريبي لها كان خالل فرتة فر�س االإجراءات االحرتازية 
يف  ال�سندوق  من  �سعًيا  وذلــك  كوفيد19،  فايرو�س  ملواجهة  امل�سددة 
رحلة  كامل  ولتي�سر  كفاءة،  بكل  بعد  عن  اأعماله  ا�ستمرارية  �سمان 
عميل ال�سندوق يف احل�سول على قر�س، وتقدمي الرهون وال�سمانات 

املطلوبة، دون احلاجة اإىل ح�سور العميل اإىل مقر ال�سندوق.
ومتّكن ال�سندوق ال�سناعي بالتعاون مع وزارة العدل يف غرة �سهر 
رم�سان من العام احلايل من اأن يكون اجلهة االأوىل يف اململكة، التي 
اإىل  اإلكرتونًيا، دون احلاجة  متّكن عمالءها من رهن العقارات وفّكها 

ح�سور العميل اإىل كتابة العدل.

16 شركة سعودية في معرض الصحة العربي 

 حريري رئيسا تنفيذيا لهيئة الموانئ

  الريا�س -  البالد 
ال�سعودية"  يف  "�سنع  بــرنــامــج  مظلة  حتــت 
ال�سحي  املجال  يف  �سعودية  �سركة   16 ت�سارك 
والدوائي واملعدات الطبية املخت�سة ،يف معر�س 
دبي  حتى 24  مدينة  املنعقد يف  العربي  ال�سحة 
املنتج  تعزيز  اإطـــار  يف  وذلـــك   ، اجلـــاري  يونيو 
االإقليمي  املــ�ــســتــوى  عــلــى  الــ�ــســعــودي،  الــوطــنــي 
والعاملي، مبا ُي�سهم يف و�سول املنتجات الوطنية 
النفطية،   غر  ال�سادرات  ن�سبة  ورفــع  لالأ�سواق 
املعدنية  والــرثوة  ال�سناعة  وزير  اأعلن  وموؤخرا 
الــ�ــســادرات  تنمية  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس 
ويل  �سمو  برعاية  الربنامج  اإطــالق  ال�سعودية  
لدعم  تــهــدف  مــبــادرة  يف   ، الــلــه-  -حفظه  العهد 

امل�ستويني  على  الوطنية  واخلــدمــات  املنتجات 
املحلي والعاملي.

املــنــتــجــات  تــ�ــســويــق  اإىل  ــامــج  ــربن ال ويــ�ــســعــى 
القوة  وتوجيه  وعامليًا،  واإقليمًيا  حملًيا  الوطنية 
املحلية،  واخلــدمــات  املنتجات  نحو  ال�سرائية 
و�سواًل اإىل رفع اإ�سهام القطاع اخلا�س يف الناجت 
املحلي االإجمايل اإىل 65% ورفع ن�سبة ال�سادرات 
غر  املــحــلــي  ــنــاجت  ال اإجـــمـــايل  يف  النفطية  غــر 

النفطي اإىل نحو 50 % بحلول عام 2030.
ــامــج الــتــو�ــســع اإقــلــيــمــًيــا  ــربن كــمــا يــ�ــســتــهــدف ال
املعار�س  يف  الفاعلة  امل�ساركة  خالل  من  وعاملًيا 
واملوؤمترات الدولية، حيث يقدم حزمة كبرة من 

املزايا والفر�س لل�سركات االأع�ساء.

الريا�س- البالد
وافق جمل�س اإدارة الهيئة 
تعيني  على  للموانئ  العامة 
عــمــر بـــن طــــالل حـــريـــري، 
رئي�ًسا تنفيذًيا للهيئة العامة 
للموانئ، وذلك ابتداًء من 1 

يوليو 2021.
 18 لنحو  متتد  خــربة  حــريــري  وميتلك 
املنا�سب  مــن  الــعــديــد  خــاللــهــا  تقلد  عــامــًا 
واخلــدمــات  النقل  قــطــاعــات  يف  الــقــيــاديــة 

اللوج�ستية.
الرئي�س  من�سب  ي�سغل  حــريــري  وكــان 

الــتــنــفــيــذي لــ�ــســركــة اخلــطــوط 
وال�سركة  لل�سحن  ال�سعودية 
ــــة لـــلـــخـــدمـــات  ــــودي ــــع ــــس ــــ� ال
العام  منذ  )�سال(  اللوج�ستية 
تطوير  على  وعــمــل  2018م، 
وتنفيذ ا�سرتاتيجية املجموعة 
اململكة  روؤيــة  مع  يتما�سى  مبا 
الرئي�س  من�سب  و�سغل   ،2030
اك�سربي�س،  فيديك�س  ل�سركة  التنفيذي 
التجاري  للقطاع  الرئي�س  نائب  ومن�سب 
دي.  ب�سركة  ال�سعودية  العربية  باململكة 

اإت�س. اإل اك�سربي�س.

رئيس منتدى تطوير الفكر العربي للدراسات:

السعودية نموذج متفرد في الكفاءة والحرية االقتصادية
البالد  - مها العواودة 

قال اأبوبكر الديب الباحث يف ال�ساأن االقت�سادي 
للدرا�سات  العربي  الفكر  تطوير  منتدى  ورئي�س 
اإن اململكة العربية ال�سعودية متثل منوذجا مهما 
ومتفردا يف احلرية االقت�سادية، موؤكدا اأن اململكة 
تتقدم ب�سكل مت�سارع يف جماالت حرية التجارة 
املتطورة،  والتكنولوجيا  التنظيمية  والكفاءة 
واحلرية النقدية، ولديها �سلطة القانون وحكومة 
مفتوحة،  واأ�ــســواق  عالية  تنظيمية  كفاءة  ذات 
الق�سائية  ــاءة  ــف ــك وال املــلــكــيــة  حــقــوق  و�ــســمــان 
وحمـــاربـــة الــفــ�ــســاد وزيـــــادة مــ�ــســاهــمــة الــقــطــاع 
اإنتاجية  االإجــمــايل، ورفـــع  الــنــاجت  اخلــا�ــس يف 
وكفاءة املرافق احلكومية وزيادة ال�سادرات غر 
االأكرب  ليكون  �سيادي  �سندوق  واإطــالق  النفطية 
دوالر،  تريليوين  يبلغ  اأن  يتوقع  باأ�سول  عامليا 
متوقعا اأن ت�سبح اململكة �سمن اأف�سل 10 اقت�ساد 

يف العامل.
الــعــربــيــة  اأن روؤيـــتـــي املــمــلــكــة  ـــح  اأو�ـــس كــمــا 
ب�سكل  تــعــززان    2040 و   2030 الــ�ــســعــوديــة 
كفاءة  وترفع  باململكة  االإقت�سادية  احلرية  كبر 
على  باالنفتاح  ال�سعودي  االقت�ساد  وفعالية 
املبا�سرة  وغر  املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات 
القطاع  من�ساآت  واإعــطــاء  االحــتــكــارات  ومــنــع 
يف  وم�ساهمة  اأكــرب  تناف�سية  فر�سة  اخلــا�ــس 
غر  االقت�ساد  لتنويع  املحلي  الناجت  اجمايل 

النفطي. 
العربي  الفكر  تطوير  منتدي  رئي�س  واأ�ــســار 
اخلا�س  القطاع  م�ساهمة  اأن  اإىل  للدرا�سات، 
يف الناجت املحلي ال�سعودي ارتفعت اإىل 44.1 
مقابل  اجلــاري،  العام  من  االأول  الربع  خالل   %
41 % يف الفرتة نف�سها من العام املا�سي متوقعا 
مت�سارع  ب�سكل  للنمو  اخلــا�ــس  القطاع  اجتــاه 
 2030 روؤيتا  تعول  حيث  املقبلة،  الفرتة  خالل 
و 2040 عليه كثرا كمحرك رئي�سي لالقت�ساد، 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  وجهود  حكمة  بف�سل 
�سمو  عهده  وويل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 

االأمر حممد بن �سلمان.
وا�ست�سهد الديب بتقرير بنك جولدمان �ساك�س 
الذي رفع توقعاته لنمو الناجت املحلي االإجمايل 
بـ  مقارنة  للعام اجلــاري،    % اإىل 4.5  لل�سعودية 

2.5 % يف وقت �سابق ورفع البنك توقعاته 
 2022 املقبل  للعام  املحلي  الناجت  لنمو 

ف%   5.7 بتوقعات  مقارنة   %  7 اإىل 
ــار  ــع ــس ــابــقــا و�ـــســـط ارتــــفــــاع اأ� �ــس

دوالرا   70 على  يزيد  مبا  النفط 
للربميل.

عمر بن طالل حريري



واشنطن وموسكو.. 
عودة ألجواء التوتر

وا�سنطن - مو�سكو - وكاالت

ع��ل��ى غ���ر الأج��������واء الإي���ج���اب���ي���ة ال��ت��ي 

الأمريكية  الرو�سية  القمة  خ��ال  ���س��ادت 

وامل�سافحة التاريخية يف قمة جنيف بني 

ونظره  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س 

ال���رو����س���ي ف����ادمي����ر ب����وت����ني، اأع������ادت 

البلدين،  يف  مل�سوؤولني  حادة  ت�سريحات 

، فما  ال���وراء  اإىل  الأج���واء خ��ط��وات  تلك 

جنيف  لقاء  اأن  الأبي�س  البيت  اأعلن  اإن 

بني بايدن وبوتني مل يجلب اأي تغير يف 

�سيا�سة العقوبات الأمريكية �سد رو�سيا، 

ليعيد  غ��ا���س��ب��ا،  م��و���س��ك��و  رد  ج���اء  ح��ت��ى 

التوتر �سرته الأوىل.

الأبي�س  البيت  با�سم  املتحدثة  وق��ال��ت   

باأن  القانون  "يق�سي  جني ب�ساكيب�ساكي: 

العقوبات  اأه���داف  يف  النظر  يف  ن�ستمر 

املتعلقة با�ستخدام الأ�سلحة الكيماوية".

مو�سكو  غ�سب  اأث��ارت  الت�سريحات  هذه 

اخلارجية  با�سم  املتحدثة  وقالت  بقوة، 

على  ردا  زاخ����اروف����ا،  م��اري��ا  ال��رو���س��ي��ة 

حديث املتحدثة با�سم البيت الأبي�س، اإنه 

على  يجب  "قانون"،  بكلمة  النطق  قبل 

ما  على  نف�سها  تعاقب  اأن  اأول  وا�سنطن 

فعلته يف دول عديدة .

وق��ب��ل اأي�����ام ات��ف��ق ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي 

بينهما  قمة  اأول  يف  ال��رو���س��ي،  ون��ظ��ره 

على ا�ستئناف حمادثات احلد من الت�سلح 

وا�سنطن  اإىل  البلدين  �سفري  وع���ودة 

يف  قائمة  ظلت  اخلافات  لكن  ومو�سكو، 

ق�سايا اأخرى.

وح��م��ل��ت ع����ودة ال�����س��ف��ر ال��رو���س��ي ل��دى 

الوليات املتحدة اإىل وا�سنطن بعد ثاثة 

لإع��ادة  اأم��ل  ب�سي�س  الغياب،  من  اأ�سهر 

البلدين، كاأوىل ثمار  عاقات طبيعية بني 

قمة جنيف، التي اأظهرت التغطية املبا�سرة 

لها اأجواء اإيجابية بني رئي�سي البلدين.
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لإطاق  القوية  العاملية  الإدان���ات  تتواىل 

 ، اي���ران  م��ن  املدعومة  احل��وث��ي  ميلي�سيا 

امل��دن  �سد  املفخخة  امل�����س��رة  ل��ل��ط��ائ��رات 

واأدان���ت  اململكة.  يف  امل��دن��ي��ة  والأع���ي���ان 

وا���س��ن��ط��ن ب�����س��دة ال��ه��ج��م��ات احل��وث��ي��ة 

الإرهابية. 

وقال �سامويل وربرج، املتحدث الإقليمي 

وا�سنطن  اإن  الأمريكية،  اخلارجية  با�سم 

ت��دي��ن ب�����س��دة ه��ج��م��ات احل��وث��ي��ني على 

ال�سعودية.

امللي�سيا  الأم���ري���ك���ي،  امل��ت��ح��دث  وح��م��ل 

ال�سراع  ا�ستمرار  م�سوؤولية  الرهابية 

اأن باده �ستوفر كل ما  اليمن، موؤكدا  يف 

�سد  نف�سها  عن  للدفاع  للمملكة  بو�سعها 

الهجمات احلوثية.

الهجمات  ت�ساعد  اأن  م��راق��ب��ون  وي���رى 

املجتمع  ي�����س��ع   ، احل��وث��ي��ة  الإره���اب���ي���ة 

ح�ساباته  مراجعة  �سرورة  اأم��ام  ال��دويل 

والبحث  اليمني،  امللف  م��ع  التعامل  يف 

وعملية  جديدة  وبدائل  فعالة  اآليات  عن 

لردع تلك اجلماعات وداعميها ،  كما يوؤكد 

ترف�س  احلوثية  امليل�سيات  اأن  الت�سعيد 

حلل  �سيا�سي  حل  يف  ترغب  ول  ال�سام 

يف  البقاء  يف  ترغب  بل  اليمنية،  الأزم��ة 

املعادلة اليمنية لنهب ثروات الباد و�سن 

املنطقة  يف  اإي���ران  ع��ن  بالوكالة  ح���روب 

وا�ستهداف ا�ستقرارها.

املناطق  ع��ل��ى  ولق���ت ه��ج��م��ات احل��وث��ي 

املدنية اإدانات عربية ودولية، موؤكدين اأن 

ا�ستمرارها يقو�س حل الأزمة اليمنية.

الق�سف  يتوا�سل  اليمني  ال��داخ��ل  ويف 

اآلف  ون�������زوح  م�������اأرب  ع���ل���ى  احل����وث����ي 

ال�سويداء  خميم  م��دي��ر  واأك���د  اليمنيني. 

للنازحني يف املدينة، عرفات ال�سباري اأن 

تفتقر  نازحة،  اأ�سرة   1802 ي�سم  املخيم 

كهرباء  با  املياه ويعي�سون  للغذاء و�سح 

ب�سبب الق�سف احلوثي. وموؤخرا ك�سفت 

ك�سفت  ك��ان��ت  للهجرة  ال��دول��ي��ة  املنظمة 

اأن  ال�سهر املا�سي يف تغريدة على تويرت 

م��اأرب  يف  املهاجرين  م��ن   %52 م��ن  اأك��ر 

بحاجة اإىل دعم غذائي ، فيما اأكد املتحدث 

اأن  الأمريكية  اخلارجية  با�سم  الإقليمي 

يف  ان��ت�����س��ار  اأي  يحققوا  ل��ن  احل��وث��ي��ني 

ماأرب.

 وا���س��ت��ه��دف احل��وث��ي��ون ب��ال�����س��واري��خ 

مناطق  امل��ف��خ��خ��ة  امل�����س��رة  وال��ط��ائ��رات 

وبح�سب   . م���اأرب  داخ���ل  مدنية  �سكنية 

املتحدة  الأمم  مفو�سية  با�سم  الناطقة 

ق�سف  الإن���������س����ان،  حل���ق���وق  ال�����س��ام��ي��ة 

احل��وث��ي��ون حم��ط��ة ت����زود ب��ال��وق��ود يف 

اأ�سفر  ما  ال�سهر اجل��اري،  �سابق من  وقت 

بينهم  اإجمال،  �سخ�سا  ع�سرين  مقتل  عن 

اأطفال.

اإىل  الأم��رك��ي اخل��ا���س  املبعوث   وات��ه��م 

اليمن تيم ليندركينغ، امليلي�سيا النقابية 

بتعري�س اأكر من مليون مدين يف ماأرب 

منذ  احلوثية  امليلي�سيا  وت�سعى  للخطر. 

اأنها  اإل  فرباير اإىل ال�ستياء على ماأرب، 

خ�سائر  وتكبدت  ي��ذك��ر،  تقدًما  حت��رز  مل 

اجلي�س  من  �سديدة  مقاومة  و�سط  فادحة 

اليمني.

عوا�سم - وكاالت

 ، الإي���راين  ال��ن��ووي  ب�ساأن  فيينا  مفاو�سات  ت��واج��ه   

حتديات كبرة يف حال ا�ستمرت دون  اتفاق خال ال� 40 

يوما القادمة ، حيث يت�سلم الرئي�س اجلديد مهامه يف 

اأن فوز املر�سح  اأغ�سط�س املقبل، وي�سر مراقبون اإىل 

لبتزاز  الإي��راين  للمفاو�س  دافع  اأكرب  ي�سكل  املت�سدد 

الو�سول  تتتعجل  قد  التي  املفاو�سة  واأطرافها  الدول 

موؤمتر  اأول  يف  رئي�سي  رف�����س  م��ع  خا�سة   ، لت��ف��اق 

�سحايف اأم�س الإثنني ملا اأ�سماه "مفاو�سات ا�ستنزافية 

لي�س  البالي�ستية  ال�سواريخ  "برنامج  واأن   ، لإيران" 

العقوبات.   كل  برفع  وا�سنطن  مطالبا  نقا�س"  مو�سع 

�سمن  "رئي�سي"  اجلديد  الإي���راين  الرئي�س  ولي���زال 

التي فر�ستها على احلر�س  الأمريكية  العقوبات  قائمة 

املتورطني  الإي��ران��ي��ني  امل�سوؤولني  من  وع��دد  ال��ث��وري 

والنافذين يف دعم ومتويل الإرهاب.

  ومع انتهاء اجلولة ال�ساد�سة من املفاو�سات بني اإيران 

والقوى ال�ست العاملية، تاأرجحت التوقعات بني تفاوؤل 

اأوروبي اإيراين توقع اأن تكون اجلولة القادمة حا�سمة 

املتفاو�سة،  الأط����راف  م��ن  نهائية  ب��ق��رارات  وحمملة 

بني  كبرة  ت��زال  ما  الهوة  اأن  من  اأمركية  وحتذيرات 

املتفاو�سني، واأن اأهم النقاط ما تزال عالقة.

منها  يتعلق  م��ا  �سيما  ل  رئي�سي  ت�سريحات  وت��اأت��ي   

باملفاو�سات النووية، متزامنة مع تاأكيد املمثل الأعلى 

جوزيب  الأوروب���ي  الحت��اد  يف  اخلارجية  لل�سيا�سة 

اأمله  ع��ن  معربا   ، �سعبة  امل��ح��ادث��ات  تلك  اأن  ب��وري��ل، 

اإىل تعطيل جهود  اإي��ران  القيادة يف  ي��وؤدي تغير  باأل 

القومي  الأم����ن  ُم�ست�سار  وك���ان  لت���ف���اق.    ال��ت��و���س��ل 

الإي��راين  التفاوؤل  فند  قد  �سوليفان،  جيك  الأم��رك��ي، 

للمر�سد  مُيكن  مبا  متعلق  احلا�سم  القرار  باأن  مذكرًا   ،

العالقة،  الق�سايا  جتاه  اتخاذه  خامنئي  علي  الإيراين 

وذكر باأن "امل�سافة ما تزال طويلة يف م�سار مفاو�سات 

الرئي�سة، مبا يف ذلك  الق�سايا  فيينا، قبل حل عدد من 

على  يتعني  ال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة،  والل��ت��زام��ات  العقوبات 

اإيران اأن تتعهد بها".  ويرى املراقبون اأن ت�سريحات 

"التعجيزية"  الإيرانية  املطالبات  اإىل  ت�سر  �سوليفان 

املطالبة  مثل  املفاو�سات،  من  ال�ساد�سة  املرحلة  خال 

ال��ولي��ات  فر�ستها  التي  العقوبات  ع��ن  بتعوي�سات 

ُملزم  �سرط  و�سع  اأو  ال��ن��ووي،  امللف  ب�سبب  املُتحدة 

اأمركية جديدة من  اإدارة  اأية  املُتحدة، مينع  للوليات 

الن�سحاب من التفاق النووي.

"لعبة الوقت" التي   كما ي�سر املراقبون اإىل ماي�سمى 

تفكرهم  اآل��ي��ات  على  وت��وؤث��ر  امل��ف��او���س��ون  يتجاذبها 

للتو�سل اإىل اتفاق ، خا�سة واأن ما يقارب اأربعني يومًا 

الرئا�سة  ت�سلم  وحتى  الآن  منذ  الفا�سل  الوقت  هي   ،

الأوروب��ي��ة  القوى  ت�سعى  فيما   ، طهران  يف  اجلديدة 

لأن  الفر�سة،  هذه  ا�ستغال  املتحدة  الوليات  لإقناع 

الرئا�سة الإيرانية احلالية تريد اأن حترز ك�سبًا معنويًا 

ال�سيا�سية،   �سرتها  بها  لتختم  الت��ف��اق،  ج��راء  من  ما 

احل�سم  وع��دم  الطرفني،  بني  م�سرتكة  م�سلحة  وه��ي 

اجلديدة،  الرئا�سة  مع  ال�سفر  نقطة  اإىل  العودة  يعني 

خ�سو�سًا  املفاو�سة  الأط��راف  ابتزاز  �ستحاول  التي 

خال �سهورها الأوىل.

بروك�سل - وكالت

اأبابا اإىل  اأدي�س  حث الحتاد الأوروبي حكومة 

التو�سل لتفاق مع م�سر وال�سودان حول ال�سد،  

اإىل  الأوروبي  "بيكا هافي�ستان" املبعوث  واأكد 

الوليات  مع  الحت��اد  عزم  وال�سودان،  اإثيوبيا 

املتحدة والحتاد الإفريقي على م�ساعدة الدول 

و�سط،  ح��ل��ول  اإىل  التو�سل  اأج���ل  م��ن  ال��ث��اث 

ت�سمن حقوق جميع الأطراف.

كما �سدد على اأهمية التو�سل اإىل اتفاق انتقايل 

التفاق  انتظار  يف  لل�سد،  ال��ث��اين  امل��لء  ح��ول 

ه��ذا  ت�سغيل  ج��وان��ب  خمتلف  ح���ول  ال��ن��ه��ائ��ي 

ريبة  �سنوات  منذ  اأثار  الذي  ال�سخم،  امل�سروع 

القاهرة واخلرطوم.

 جاء ذلك على هام�س اجتماعات وزراء خارجية 

دول الحتاد الأوروب��ي يف لوك�سمبورغ، حيث 

يبحثون اأزمة اإقليم تيغراي وتداعيات اأزمة �سد 

النه�سة، �سمن ق�سايا عدة.

اإىل ذلك، اأو�سح هافي�ستان اأن الحتاد الأوروبي 

النه�سة  �سد  مفاو�سات  يف  مراقب  ب��دور  يطلع 

الفنية  املعلومات  ت��ب��ادل  اأهمية  على  م�سددا   ،

حول مراحل ملء ال�سد ، لفتا اإىل اإن ال�سودان 

توفرها  عدم  لأن  الفنية،  للمعلومات  حاجة  يف 

خماطر  م��ن  التحتية  البنى  على  يقلق  يجعله 

الفي�سانات.

م�سار  اأن  ���س��اب��ق  وق���ت  يف  م�����س��ر  واأع��ل��ن��ت    

امل��ف��او���س��ات احل��ال��ي��ة حت���ت رع���اي���ة الحت����اد 

اأن  بعد  ملحوظ،  تقدم  اأي  يحدث  لن  الإفريقي 

التي  املحادثات  تعر  منذ  التوترات  ت�ساعدت 

تو�سط فيها بني الدول الثاث يف اأبريل املا�سي.

 وج����ددت اخل���رط���وم وال��ق��اه��رة اأي�����س��ا دع��وة 

حل  يف  امل�����س��اع��دة  اأج���ل  م��ن  ال����دويل  املجتمع 

التو�سل لتفاق  ، كما مت�سكتا ب�سرورة  النزاع 

دويل ملزم ينظم مراحل امللء، وكمية املياه التي 

اإثيوبيا يف اجتاه جمرى النهر، ل�سيما  تطلقها 

كذلك   ، �سنوات  لعدة  جفاف  ح��دوث  حالة  يف 

باإ�سافة  القا�سية  الإثيوبية  اخلطة  اأن  اعتربتا 

يوليو  يف  امل��ي��اه  م��ن  مكعب  م��رت  مليار   13.5

القادم اإىل خزان ال�سد ت�سكل تهديًدا لهما.

وكالء إيران يدمرون اليمن واستقرار المنطقة
واشنطن تندد باإلرهاب الحوثي ضد المملكة.. مراقبون:

النووي اإليراني بين
لعبة الوقت »ومربع صفر«

تحرك أوروبي أمريكي 
بشأن السد األثيوبي



إزالة إحداثات بمخططات جنوب مكة المكرمة

رفع 90 سيارة تالفة و400 لوحة مخالفة

ضبط مخالفين لنقل الرمال وتجريف التربة

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي  

غري  اإح��داث��اٍت  املقد�سة  العا�سمة  اأم��ان��ة  اأزال���ت 

نظامية على اأرا�ٍض بي�ساء مبخططات ويل العهد 

وغرف  بئر  اإقامة  �سملت  املكرمة،  مكة  جنوب   9

م�سوٍغ  دون  الأر�����ض  ا���س��ت��غ��ال  ب��ه��دف  �سعبية 

نظامي.

ُمبا�سرة  اإىل  الفرعية  مكة  جنوب  بلدية  واأ�سارت 

اآل��ي��ات الأم��ان��ة اأع��م��ال الإزال����ة ف��ور ت��اأك��د ال��ِف��َرق 

الرقابية من عدم وجود وثائق ُملكية لدى املعتدين 

على الأرا�سي، لفتًة اإىل متكني ال�سركات املطورة 

الُبنى  اأعمال  ا�ستكمال  من  العهد  ويل  ملخططات 

التحتية وحتقيق التنمية العمرانية باملنطقة.

املُخالفات  ومنع  ر�سد  مكة  جنوب  بلدية  ��دت  واأَكّ

بالتن�سيق  الرادعة  واجلزاءات  الأنظمة  وتطبيق 

مبا  وذل��ك  الأمنية،  وال��ف��رق  التعديات  جل��ان  مع 

ي�سمن املحافظة على الأرا�سي احلكومية.

يف  ممثلًة  وال�سيانة  الت�سييد  وكالة  ��ذت  ن��َفّ كما 

لأمانة  التابعة  ال�سيول  ل�سبكات  العامة  الإدارة 

اأعمال �سيانة وتنظيف قنوات  العا�سمة املقد�سة 

امل�ساعر  يف  وال�سيول  الأم��ط��ار  مياه  ت�سريف 

حج  مو�سم  ا���س��ت��ع��دادات  �سمن  وذل���ك  املقد�سة 

1442هـ. 

قنوات  ونظافة  �سيانة  املُنفذة  الأعمال  و�سملت 

 – ال�����س��دود  واأح���وا����ض  ال�سطحي  ال��ت�����س��ري��ف 

– وال��ق��ن��وات اجلبلية يف  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ق��ن��وات 

وت�سمنت  ع��رف��ات،   – م��زدل��ف��ة   – م��ن��ى  م�سعر 

مغلقة  �سندوقية  قنوات  ونظافة  �سيانة  الأعمال 

باأطوال بلغت 2550م. وقنوات ت�سريف �سطحي 

العزيزية   – ال�سوقية   – امل�سفلة   – )اأج��ي��اد  يف 

– املعابدة(  – العمرة  – العتيبية  مكة  –جنوب 
دون  ال�سيول  مياه  تدفق  ان�سيابية  ل�سمان  وذلك 

ال�سوائب  من  كبرية  كميات  اإزالة  ومتت  عوائق، 

الأوراق  م��ن  جمموعة  يف  املتمثلة  واملُ��خ��َلّ��ف��ات 

والأتربة واأغ�سان الأ�سجار والأع�ساب.

والتجميل  للحدائق  العامة  الإدارة  وا�سلت  كما 

العا�سمة  لأه��ايل  احلدائق  وجاهزية  كفاءة  رفع 

�ساحة  ونظافة  �سيانة  اأعمال  خال  من  املقد�سة 

�سيانة  جانب  اإىل  بالعوايل،  الكر�ستال  وملعب 

)اخلطاطني  حدائق  يف  املزروعات  وري  ونظافة 

وحديقة   – باملعي�سم   3 وحديقة   – بالعزيزية 

اخل�سري بالنوارية(.

للطرق  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ق��ام��ت  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 

يف  وال�سفلتة  الك�سط  اأع��م��ال  بتنفيذ  والن����ارة 

منها  املقد�سة  العا�سمة  وخمططات  اأحياء  بع�ض 

ال�سرائع   – العدل   – النزهة   – العمرة  )زه��رة 

وم�ساحات  2386م2  بلغت  باأطوال  ال�سيل(   12

تركيب  اأعمال  تنفيذ  اإىل جانب  29200م2  بلغت 

احلواجز اخلر�سانية يف كدي، وت�سمنت الأعمال 

فانو�ض   605 لعدد  الداخلية  التجهيزات  �سيانة 

واإ�ساح 492 فانو�ض اإنارة.

الدمام  ـ البالد    

ن��ّف��ذت اأم���ان���ة امل��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق��ي��ة حملة 

الت�سوه  معاجلة  حملة  �سمن  ميدانية 

احل�سري  امل�سهد  وحت�سني  الب�سري، 

رفع  ع��ن  ا�سفرت  اجلبيل،  حمافظة  يف 

اأكرث  واإزال���ة  ومهملة،  تالفة  �سيارة   90

من 400 لوحة دعائية ع�سوائية خمالفة، 

امل�����س��وه��ة وجتميل  ال��ك��ت��اب��ات  وط��م�����ض 

م��رب��ع،  م��ر   2400 مب�ساحة  الأ����س���وار 

اإ�سافة اإىل اأعمال اإ�ساح حفر ال�سوارع 

من  ع��دد  واإ���س��اح  املتهالكة،  والأر�سفة 

اأع��م��دة الإن�����ارة وم��ع��اجل��ة احل��اوي��ات، 

ورفع املخلفات.

واأّك��������دت الأم����ان����ة ا����س���ت���م���رار احل��م��ل��ة 

الوعي  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  امليدانية، 

املحافظة  باأهمية  احل�ساري  وال�سلوك 

ال��ع��ام��ة،  امل��راف��ق  وح��م��اي��ة  البيئة  ع��ل��ى 

باملحافظة،  الب�سري  التلوث  ومعاجلة 

لتحقيق  ال��ت��ع��اون  اإىل  اجل��م��ي��ع  داع��ي��ة 

اأه�����داف احل���م���ات، م��ن خ���ال الإب����اغ 

بالت�سوهات  واملت�سببني  املخالفني  عن 

الب�سرية، عرب مركز الباغات 940.

جدة ـ يا�سر بني يو�سف     

 توا�سل القوات اخلا�سة بالمن البيئي  

ال�سجري  القطاع  حماية   يف  جهودها 

والنباتي  من الإحتطاب  والرعي اجلائر 

امل��خ��ال��ف��ني لنظام  ف�����س��ا ع��ن ���س��ب��ط    ،

الربة   بتجريف  يقومون  والذين  البيئة 

القوات  �سبطت  وبالم�ض  الرمال  ونقل 

خمالفني   )4( البيئي  ل��اأم��ن  اخل��ا���س��ة 

ل��ن��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ة ل��ق��ي��ام��ه��م ب��ن��ق��ل ال��رم��ال 

وجتريف الربة دون ت�سريح يف مدينة 

الريا�ض.

واأو����س���ح امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ل��ل��ق��وات 

اخل��ا���س��ة ل��اأم��ن ال��ب��ي��ئ��ي ال���رائ���د رائ��د 

املالكي، اأنه مت �سبط )4( اآليات ت�ستخدم 

تعود  الربة،  وجتريف  الرمال  نقل  يف 

مقيمون  عليها  ويعمل  ملواطن،  ملكيتها 

والباك�ستانية  اليمنية  اجلن�سيات  م��ن 

الإج��������راءات  ت��ط��ب��ي��ق  ومت  وال��ه��ن��دي��ة 

ال��ن��ظ��ام��ي��ة ك��اف��ة ب��ح��ق��ه��م م���ن اجل��ه��ات 

املخت�سة.

وحث الرائد املالكي اجلميع على الإباغ 

البيئة  على  اعتداًء  متثل  حالت  اأية  عن 

 )911( ال��رق��م  على  الفطرية  احل��ي��اة  اأو 

مب��ن��ط��ق��ت��ي م��ك��ة امل��ك��رم��ة وال���ري���ا����ض، 

مناطق  ج��م��ي��ع  يف  و)996(  و)999( 

اململكة.  يذكر اأن جتريف الربة  يت�سبب 

يف  تدهور خ�سوبة الربة، ونقل بذور 

احل�سائ�ض وامل�سببات املر�سية من مكان 

ل��رثوة  واإه�����دار  البيئة  وت��ل��وي��ث  لآخ���ر 

بل  وي�سعب،  ال�سنني  اآلف  عرب  تكونت 

يكاد ي�ستحيل تعوي�سها ويق�سد بعملية 

من  ال�سطحية  الطبقة  اإزال���ة  التجريف 

اأو  الطوب   �سناعة  بهدف  �سواء  الربة 

الربة لربة رملية  لنقل هذه  اأو  البناء  

العنا�سر  م��ن  حم��ت��واه��ا  رف���ع  ب��غ��ر���ض 

الغذائية.
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الريا�ض ـ البالد    

الله  عبد  بن  بدر  الأم��ري  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 

اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  الثقافة،  وزير  فرحان  بن 

بتكليف  ق��رارًا  التقليدية،  للفنون  امللكي  املعهد 

عامًا  م��دي��رًا  اليحيى  حممد  ���س��وزان  الدكتورة 

اإدارة  لتتوىل  التقليدية،  للفنون  امللكي  للمعهد 

�سوؤون املعهد، وتنفيذ توجهاته ال�سراتيجية، 

وتطوير منظومة الفنون التقليدية انطاقًا من 

روؤية املجل�ض. وتعد الدكتورة �سوزان اليحيى 

الت�ساميم  جم��ال  يف  الأكادميية  الكفاءات  من 

والفنون، حيث عملت ع�سوًا يف هيئة التدري�ض 

ب��ج��ام��ع��ة الأم�����رية ن����ورة ب��ن��ت ع��ب��د ال��رح��م��ن، 

بالإ�سافة اإىل تقلدها عددًا من املنا�سب الإدارية 

كما  وال�ست�سارية خال فرة عملها باجلامعة، 

عدٍد  يف  وع�سوًا  م�ست�سارًا  عملت 

داخل  ال�ست�سارية  اللجان  من 

وخارج اجلامعة.

والدكتورة اليحيى حا�سلة 

يف  املاج�ستري  درج��ة  على 

ال���رب���ي���ة ال��ف��ن��ي��ة ودرج����ة 

تكنولوجيا  يف  الدكتوراه 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  التعليم، 

درج��ة دك��ت��وراه ثانوية 

ال�����س��ي��ا���س��ات  يف 

والقيادة الربوية من جامعة �سمال كولورادو 

موؤمترات  عدة  يف  م�ساركات  ولها  الأمريكية، 

يف  البحوث  من  العديد  بن�سر  وقامت  علمية، 

التي  ال�سخ�سيات  من  وه��ي  منوعة،  جم��الت 

اأ�سهمت يف �سبيل اإجناح فكرة م�سروع املعهد 

حتى مت اإطاقه ر�سميًا. يذكر اأن املعهد �سُيطلق 

خال  التدريبية  دورات���ه  م��ن  الأوىل  احل��زم��ة 

�سهر �سبتمرب املقبل، الهادفة اإىل اإثراء الفنون 

التقليدية وتاأهيل الكوادر الوطنية املتخ�س�سة 

مل�ستوى  رف��ع  م��ن  ذل��ك  يت�سمنه  م��ا  م��ع  فيها، 

من  الوطنية  للهوية  وتاأكيد  بها،  العام  الوعي 

الثقايف  ال��راث  اأ���س��ول  على  املحافظة  خ��ال 

املادي وغري املادي يف جمال الفنون التقليدية.

�سمن  التقليدية  للفنون  امللكي  املعهد  وياأتي 

برامج  اأح��د  احلياة  ج��ودة  برنامج  م��ب��ادرات 

وتهدف   ،2030 اململكة  روؤي��ة  حتقيق 

اإىل  ت��اأ���س��ي�����س��ه  م��ن  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 

املحلي،  ال��ث��ق��ايف  ال��ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر 

حيث  واملعرفة،  بالتعليم  وتنميته 

برامج  توفري  على  املعهد  �سيعمل 

تعليمية متقدمة للمواهب والكفاءات 

ي�سمن  اأك��ادمي��ي  قالب  يف  الوطنية 

التقليدية  ال��ف��ن��ون  ا���س��ت��دام��ة 

ال�سعودية.

تطوير منظومة الفنون التقليدية
سوزان اليحيى مديرًا عامًا لـ"المعهد الملكي"

1024 موقعًا
تاريخيًا ضمن السجل 

الوطني للتراث العمراني

الريا�ض ـ البالد 

من  تتج�ّسد  الإن�ساين  احل�سور  دلل��ة 

خال ما ينتجه ويبتكره، اأو من خال 

هيئة  اأ�س�ست  لذلك  ويبنيه،  ي�سيده  ما 

"ال�سجل  عليه  اأط��ل��ق��ت  ك��ي��ان��ًا  ال���راث 

وه��و  العمراين"،  ل��ل��راث  ال��وط��ن��ي 

وت�سنيف  وت�����س��ج��ي��ل  ح�����س��ر  ع��م��ل��ي��ة 

وتوثيق جلميع مناطق ومباين الراث 

ال��ع��م��راين وحم��ت��وي��ات��ه��ا، وامل��ن��اط��ق 

ليكون  بها،  فيها واملحيطة  التي توجد 

لاآثار"  الوطني  "ال�سجل  مل�سار  راف��دًا 

الآث���ار  جميع  حتتهما  ت��ن��درج  ال��ل��ذي��ن 

بجميع  ال��ع��م��راين  ال����راث  وم���واق���ع 

جهود  �سمن  وذلك  واأنواعها،  قوالبها 

الراث  هيئة  خال  من  الثقافة  وزارة 

يف ح�����س��ر الآث������ار، وم���واق���ع ال���راث 

اململكة،  مناطق  ع��م��وم  يف  ال��ع��م��راين 

وتوثيقها ميدانيًا ورقميًا.

وك�����س��ف��ت ج���ه���ود ه��ي��ئ��ة ال������راث يف 

العمراين"  للراث  الوطني  "ال�سجل 
عن جمموعة من النتائج والإح�ساءات 

العمراين،  ال��راث  مواقع  بخ�سو�ض 

مبنى  اأو  عمراين  ت��راث  منطقة  �سواء 

تراث عمراين، حيث و�سل عدد املواقع 

اأوىل،  كمرحلة  موقعًا   1024 الراثية 

ال��راث  ومباين  مناطق  توزيع  وج��اء 

الإداري����ة  امل��ن��اط��ق  بح�سب  ال��ع��م��راين 

 ،232 ال��ري��ا���ض  ال��ت��ايل:  النحو  على 

 ،112 ال�سرقية  املنطقة   ،131 ع�سري 

الباحة   ،78 ج��ازان   ،103 املكرمة  مكة 

 ،58 املنورة  املدينة   ،69 الق�سيم   ،72

 ،38 ت��ب��وك   ،41 ال�����س��م��ال��ي��ة  احل����دود 

جنران 33، اجلوف 31، حائل 26.

 وي��ع��ت��رب  ���س��ج��ل ال�����راث ال��ع��م��راين 

اإدارة  اأداة  ال�سعودية  العربية  للمملكة 

الثقايف  ال��راث  مل��وارد  وفاعلة  �ساملة 

ت�سجيًا  يكون  اأن  بهدف  والعمراين، 

وتوثيقًا ملوارد الراث العمراين كافة، 

واأن يكون نظامًا لإدارة مواقع الراث 

ال�سجل  ي��ك��ون  اأن  ك��ذل��ك  ال��ع��م��راين، 

متاحًا لكافة الفئات املجتمعية.

واخل��دم��ات  امل��ه��ام  تتلخ�ض  ح��ني  يف 

العمراين"  للراث  الوطني  ل�"ال�سجل 

بدايًة بطلب ت�سنيف وت�سجيل مواقع 

ال�سجل  يف  العمراين  ال��راث  ومباين 

الإل�����ك�����روين، وك���ذل���ك ط��ل��ب ت��ع��دي��ل 

م��ع��ل��وم��ات ت�����س��ج��ي��ل م���وق���ع ال����راث 

الإل���ك���روين،  ال�سجل  يف  ال��ع��م��راين 

ال��راث  م��وق��ع  ت�سجيل  اإل��غ��اء  وط��ل��ب 

الإل���ك���روين،  ال�سجل  يف  ال��ع��م��راين 

اإ�سافة اإىل طلب موافقة على الت�سرف 

ال��ع��م��راين، وطلب  ال���راث  يف م��وق��ع 

ت��راث  مل��وق��ع  احل��م��اي��ة  منطقة  اإل���غ���اء 

ع���م���راين، وط��ل��ب امل��واف��ق��ة ع��ل��ى نقل 

ملكية/ بيع موقع الراث العمراين.

املعلومات  نظم  على  ال�سجل  وي��ق��وم 

اجلغرافية التي يتم بها جتميع وحفظ 

قواعد  يف  اآل��ي��ًا  واملعلومات  البيانات 

وت�سجيلها  ملعاجلتها  وذل���ك  ب��ي��ان��ات، 

وت�سنيفها ح�سب نظام الآثار واملتاحف 

وال���راث ال��ع��م��راين، وم��ن ث��م اإخ��راج 

لأهداف  والو�سفية  املكانية  املعلومات 

حمددة، املت�سمنة لوحة القيادة ل�سجل 

مهمة  جمموعة  عرب  العمراين،  الراث 

من املوؤ�سرات واملعلومات التي ت�سمح 

ل�سجل  �ساملة  نظرة  على  باحل�سول 

كذلك  ت�سمح  بحيث  العمراين،  الراث 

والتوجيه  الت�سيري  ق���رارات  باتخاذ 

اإ�سراتيجية  �سمن  الأه����داف  لبلوغ 

هيئة الراث.

وحتقيق نتائج دقيقة مل�سروع "ال�سجل 

يخ�سع  العمراين"  ل��ل��راث  ال��وط��ن��ي 

مل��ج��م��وع��ة م��ن اخل���ط���وات الإج��رائ��ي��ة 

للو�سول اإىل ت�سجيل وت�سنيف مواقع 

ال��ع��م��راين، اخل��ط��وة الأوىل:  ال���راث 

ا�ستقبال الطلبات، وتتيح هذه اخلدمة 

اإمكانية  املجتمع  يف  فرد  اأو  جهة  لأي 

يف  ت��راث��ي  م��وق��ع  وت�سنيف  ت�سجيل 

ال�سجل الإلكروين، بحيث تتم اأر�سفة 

ون�سرها  ال��راث��ي  امل��وق��ع  م��ع��ل��وم��ات 

حماية  منطقة  وحتديد  بها،  للتعريف 

ملوقع اأو مبنى الراث العمراين، حتى 

ميكن احل�سول على هذه اخلدمات من 

خال تقدمي طلب اإىل الهيئة.
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الريا�ض- في�صل الرقيبة
اأكدت م�سادرلـ" البالد" اأن اإدارة نادي الهالل تنتظر التقرير الفني النهائي من املدرب 
الربتغايل "جاردمي" حول حتديد م�سري عدد من الالعبني الذين مت ت�سعيدهم للفريق 
اإىل  بالإ�سافة  لعبا،   17 عددهم  يبلغ  الذين  الإعـــارة،  من  العائدين  وكذلك  الأول، 
باهربي وحممد  هتان  الالعبني   مثل  املو�سم  هذا  عقودهم يف  تنتهي  الذين  الالعبني 
جحفلي، و�سي�سلم الربتغايل جاردمي لإدارة نادي الهالل التقرير الكامل حول م�سري 
هوؤلء الالعبني ومن �سي�ستعني بهم يف املو�سم اجلديد، والراحلني، مع حتديد طلباته 

الفنية من لعبني اأجانب وحمليني. 

"جارديم" يحدد مصير 19 العبا بالهالل 

وزير الرياضة يطلق منصة "نافس" إلصدار التراخيص الرياضية

الريا�ض- البالد
اأعــلــن الأمــــري عــبــد الــعــزيــز بــن تــركــي الفي�سل 
العربية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  الريا�سة  وزير 
ة "ناف�س" اخلا�سة  ال�سعودية اأم�س اإطالق من�سّ
وال�سالت  والأكــادميــيــات  الأنــديــة  برتاخي�س 
يف  الأوىل  لــلــمــّرة  وذلـــك  اخلــا�ــســة،  الريا�سية 

اململكة.
ويــهــدف هـــذا املــ�ــســروع الــعــمــالق الـــذي يــنــدرج 
القطاع  متكني  اإىل  احلياة،  جودة  برنامج  حتت 
اخلــا�ــس مــن ال�ــســتــثــمــار يف قــطــاع الــريــا�ــســة 
للم�ستثمرين املحليني  الفر�سة  باململكة، واإتاحة 
والأجانب، لتاأ�سي�س وتطوير اأندية واأكادمييات 
ــة، مـــن خـــالل طلب  و�ـــســـالت ريــا�ــســيــة خــا�ــس
هذه  عــرب  الــالزمــة  الرتاخي�س  على  احل�سول 

املن�سة، حتقيقًا مل�ستهدفات روؤية اململكة 2030، 
جمتمٍع  بناء  نحو  القت�ساد  م�سادر  وتنويع 

�سحي.
�سمو  فيه  اأعلن  افرتا�سي،  حفل  خالل  ذلك  جاء 
ال�سخم  املــ�ــســروع  هــذا  اإطـــالق  الريا�سة  وزيــر 
ت�سريح  قـــال يف  حــيــث  نـــوعـــه،  مـــن  والــفــريــد 
اأتــقــدم  اأن  اأوًل  "اأود  املنا�سبة:  بــهــذه  �سحفي 
احلرمني  خـــادم  مـــولي  ملــقــام  اجلــزيــل  بال�سكر 
و�سيدي  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
�سلمان  بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن 
– على  الله  – حفظهما  الــدفــاع  ـــوزراء وزيــر  ال
القطاع  ومنــو  بنه�سة  املحدود  غري  اهتمامهما 
ــام  ــه الإل ن�ستمد  ــدعــم  ال هـــذا  ومـــن  الــريــا�ــســي، 

بفر�سه  واعـــد  ريــا�ــســي  قــطــاع  نحو  والتحفيز 
بخطى  ون�سري  اجلــاذبــة،  وبيئته  ال�ستثمارية 
واثقة نحو امل�ساهمة يف حتقيق الأهداف الثالث 

لروؤية 2030".
الريا�سي  القطاع  �سهد  "لقد  �سموه:  واأ�ــســاف 
عز  الله،  بف�سل  املا�سية،  الأخــرية  الأعـــوام  يف 
وجل، ثم الدعم والهتمام الكبريين من قيادتنا 
�ساهمت  م�سبوقة،  غري  نوعية  قفزات  الر�سيدة، 
بن�سبة  القطاع  منــو  يف  وجــلــي  وا�ــســح  ب�سكل 
جانب  اإىل  املا�سية،  الثالثة  الأعــوام  يف   %170
للريا�سة  املــمــار�ــســني  املــواطــنــني  عـــدد  ارتــفــاع 
القطاع  قيمة  وارتــفــاع   ،%19 بنحو  بانتظام 
اأمام  نحن  واليوم  ريــال،  مليار   6.5 اإىل  لت�سل 
بــاإطــالق  ال�سعودية  للريا�سة  جــديــدة  مرحلة 

من�سة "ناف�س" التي ن�سعى من خاللها اإىل زيادة 
الريا�سية  الأندية والأكادمييات وال�سالت  عدد 
الريا�سي  امل�ستوى  تعزيز  يف  رغبًة  اخلا�سة؛ 
الريا�سيني،  اأداء  وتطوير  املناف�سة،  وجـــودة 

ودعم منو الريا�سة والقت�ساد".
الفي�سل  تركي  بــن  عبدالعزيز  الأمـــري  واختتم 
الله،  باإذن  �ستكون،  املن�سة  "هذه  قائاًل:  حديثه 
اململكة،  يف  الريا�سة  �سناعة  يف  حتــول  نقطة 
حــيــث اإنـــهـــا تــتــيــح الــفــر�ــســة لــلــقــطــاع اخلــا�ــس 
منوها  يف  وامل�ساهمة  ريا�ستنا،  يف  لال�ستثمار 
الرخ�س  على  احل�سول  خالل  من  وازدهــارهــا، 
و�سالت  واأكادمييات  اأندية  لتاأ�سي�س  الالزمة 

ريا�سية ملختلف الألعاب".
الأوىل  مرحلته  يف  امل�سروع  و�سيت�سمن  هــذا، 

اإ�ــســدار  فيها  ميكن  التي  الريا�سات،  مــن  عـــدًدا 
نوع  وفق  اأكادمييات  اأو  اأندية  تاأ�سي�س  رخ�س 
الــريــا�ــســة، ومــنــهــا: كـــرة الــ�ــســلــة، ال�ــســكــوا�ــس، 
ــتــجــديــف، الــتــجــديــف الـــداخـــلـــي، اجلــمــبــاز،  ال
اجلوجيت�سو،  الكاراتيه،  التايكوندو،  اجلودو، 
الفرو�سية،  املتنوع،  القتال  فنون  امل�سارعة، 
ـــدراجـــات الــهــوائــيــة، كـــرة الـــقـــدم، املـــبـــارزة،  ال
الكيك بوك�سينج،  تاي،  املواي  املالكمة،  التن�س، 
ال�سباحة،  ال�سراعية،  املالحة  ال�سراعي،  التزلج 
الريا�سات  ال�سطرجن،  الإلكرتونية،  الريا�سات 
الال�سلكية، الرماية، والري�سة الطائرة، و�ستكون 
الإلكرتوين  املوقع  عرب  متاحة  الرتاخي�س  هذه 
وخارجها،  اململكة  داخــل  من  امل�ستثمرين  لكافة 

على الرابط التايل:

www.mos.gov.sa/ar/NAFES
كافة  لتقدمي  ا�ستعدادها  الريا�سة  وزارة  وتوؤكد 
الإمكانيات والدعم الالزم للم�ستثمرين، لت�سهيل 
ح�سولهم  يف  واملــ�ــســاعــدة  الــرتاخــيــ�ــس  خــدمــة 
عــلــى عــ�ــســويــة الحتــــاد املــعــنــي، ول�ــســيــمــا اأن 
خمتلف  مع  كبريًا  تعاونًا  ي�سهد  امل�سروع  هــذا 
وزارة  مثل  باململكة،  واملوؤ�س�سات  الــــوزارات 
ال�سوؤون  ووزارة  ال�ستثمار  ووزارة  التجارة 
الداخلية  ووزارة  والإ�سكان  والقروية  البلدية 
والبنك املركزي ال�سعودي، بالإ�سافة اإىل جميع 
دعم  �سيتم  كما  املعنية،  الريا�سية  الحتـــادات 
مــبــادرات  مــن  عــدد  تفعيل  عــرب  "ناف�س"  ة  من�سّ
واملتو�سطة  ال�سغرية  للمن�ساآت  العامة  الهيئة 

"من�ساآت".

ّ ُ

االتفاق يجدد الثقة بالعطوي.. وكارول يرحل   حجازي يشارك مع الفراعنة في" أولمبياد طوكيو"
جدة- عماد ال�صاملي

التــفــاق جتديد  نــادي  اإدارة  قـــّررت 
الثقة يف املدير الفني خالد العطوي 
بعد  الــتــوايل،  على  الثالث  للمو�سم 
التي  اجليدة  والنتائج  امل�ستويات 
حققها الفريق املو�سم املن�سرم. وقد 
علمت م�سادر البالد اأّن اإدارة النادي 
اقرتبت ِمن اإنهاء العالقة مع الالعب 
الأ�ستوين كارول ميت�س بالرتا�سي 
قلب  مــع  التــفــاق  بعد  الطرفني  بــني 
يف  معه  التوقيع  �سيتم  جديد،  دفاع 
الأيام القادمة خا�سة واأّن الأمور، مل 
تنته مع املدافع �سعيد الربيعي الذي 
والعرو�س  التــفــاق  عر�س  يدر�س 
الأخرى املقدمة له من بع�س الأندية 

يف الدوري ال�سعودي.

جدة- البالد
الحتاد  نادي  اإدارة  اأن  م�سرية  ميديا  ذكرت 
وافقت على طلب الحتاد امل�سري لكرة القدم 
الفراعنة   مع  حجازي  اأحمد  املدافع  مب�ساركة 
 »2020 »طوكيو  الأوملبية  الألعاب  دورة  يف 

املقرر اإقامتها يف يوليو املقبل.
ويعد حجازي اأحد اأبرز املدافعني الأجانب يف 
اإىل  ان�سمامه  منذ  واأ�سهم  ال�سعودي  الدوري 
الحتاد يف اإنهاء مو�سم الفريق اجلداوي يف 
املركز الثالث ليتاأهل ر�سمًيا اإىل دوري اأبطال 

اآ�سيا.
حجز  الـــذي  املــ�ــســري  املنتخب  و�سيخو�س 
لقب  حقق  بعدما  طوكيو  اأوملبياد  يف  مقعده 
املجموعة  �سمن  عاما،   23 حتت  اإفريقيا  اأمم 
ــتــني واإ�ــســبــانــيــا  الأرجــن الــتــي ت�سم  الــثــالــثــة 

واأ�سرتاليا.

الطائي يضم الحارس البلغاري لوكوف
جدة – هالل �صلمان

دوري  اإىل  ال�ساعد  الطائي  نــادي  اأعلن 
للمو�سم  �سفقاته  اأوىل  عــن  املحرتفني 
اجلـــديـــد، حــيــث تــعــاقــد مـــع احلـــار�ـــس 
البلغاري مارتن لوكوف البالغ من العمر 
لوكوموتيف  نــادي  من  قادما  عاما،   29

بلوفديف البلغاري.
الطائي  لنادي  الر�سمي  احل�ساب  ون�سر 

مقطع فيديو لالإعالن عن �سفقة لوكوف، 
ظهر فيه احلار�س البلغاري وهو يقول: 
املجد  تــاج  �ساأرتدي  القادمة  "الليايل 
ــي. �ــســوف  ــطــائ ــاتــل مـــن اأجــــل ال ــاأق و�ــس
احلار�س  واأنــا  اأجله،  من  واأقاتل  اأعي�س 
يحمي  الـــذي  والــــدرع  الــفــر�ــســان  لقلعة 
مملكة الرجال من بداية هذه الليلة، فاأنا 
يا  انتظروين  ال�سمال..  فار�س  حار�س 

بعد حيي".
مع   2012 عــام  م�سريته  لــوكــوف  وبـــداأ 
انتقل  ثــم  غـــريوي  �سليفين�سكي  نـــادي 
بعام،  بعدها  بي�سرتيت�سا  فيتو�سا  اإىل 
عام  رازلــــوغ  بــرييــن  مــع  يلعب  اأن  قبل 
ثم   ،2015 عــام  واأوبوري�ستي   ،2014
ذاد عن عرين فريق دوناف روزي لثالثة 
موا�سم، قبل اأن ينتقل اإىل لوكوموتيف 

وظل   2019/2018 مو�سم  بلوفديف 
معه لثالثة موا�سم اأي�سا حتى 2021.

عن  الـــطـــائـــي  نـــــادي  اإدارة  وتــبــحــث 
مناف�سات  خو�س  قبل  �سفوفها  تدعيم 
�سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  كــاأ�ــس  دوري 
لــلــمــحــرتفــني، ووعــــدت حمــبــي )فــار�ــس 
الأيام  ال�سفقات يف  ال�سمال( مبزيد من 

املقبلة.

الفيصلي يفاوض الربيعي 

الريا�ض- عماد ال�صاملي 
علمت م�سادر" البالد" اأّن اإدارة نادي الفي�سلي ُتفّكر جديًا يف 
التعاقد مع مدافع نادي التفاق �سعيد الربيعي، الذي �سبق له 
الفي�سلي  اإدارة  وتعمل  هذا  �سابقة،  فرتة  يف  الفريق  متثيل 
املحلية  بالعنا�سر  الفريق  تدعيم  على  املــدلــج  فهد  برئا�سة 
دوري  يف  �سدير  لعنابي  الأوىل  القارية  للم�ساركة  جتهيزا 
اأبطال اآ�سيا بعد تتويجه بطال لكاأ�س خادم احلرمني ال�سريفني، 

بعد تغلبه على التعاون 3/2 يف النهائي.
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نقاط رياضية

النفيعي واالستقرار

حممد �آل ها�شم

اليوم �ساأعود للما�سي القريب، واأراه من الواجب علي العودة 
اإليه، للتذكري، فقط ولي�س غريه. يف يوم عقد اجلمعية العمومية 
اأعلن ر�سميا باأن الرئي�س القادم للنادي الأهلي  لالأهلي، عندما 
هو اأ. ماجد النفيعي، كنت متواجدا حينها يف النادي العريق، 
ول اأخفيكم �سًرا، واأنا اأ�ساهد امل�سهد و�سوت اجلمهور وت�سابق 
الإعالميني حول ن�سر اخلرب والرتحيب بالرئي�س القادم، واأنا 
النادي  جـــدران  �سمعت  ب�سمت،  اأتــابــع  البعيدة  الــزاويــة  يف 
موجهة  امل�سهد  ت�ساركني  وهي  خافت،  ب�سوت  تردد  واأركانه 
�سوتها للنفيعي بدندنتها "رجع يل عافيتي، رتب يل و�سعيتي 
الأ�سرار،  و�سم  عليه  حافظ  اأرتــاح،  خليني  نف�سيتي،  تعبانة   ،
خليني واثق بك رجع يل عافيتي". هكذا كانت جدرانه واأركانه 

من قريب.
ولن  الأهــالوي  للجمهور  تربيكات  هناك  فكانت  بعيد،  من  اأما 
اأخفيكم �سرا باأن هذه التربيكات اأ�سعدتني كثريا، لي�س حبا يف 
ماجد النفيعي، ولكن حبا يف الأهلي وا�ستقراره الإداري الذي 

ل يعرفه الأهلي من عدة �سنوات.
الأهلي اإداريا ل يحب ال�ستقرار، ويرى البع�س اأن ال�ستقرار 
الأهــالويــون  يغريه  اأن  لبــد  الفكر  وهــذا  مهما،  لي�س  الإداري 
ا�ستقرار فني، ومن  لن يكون هناك  الإداري  ال�ستقرار  فبدون 

امل�ستحيل اأن يكون هناك ح�سد للبطولت.
اأنا  النفيعي، لكي يقول  اأن هناك من ينتقد ماجد  من العجائب 
هنا والبع�س ينتقد ملجرد النتقاد، بعيدا عن املو�سوعية، وعند 
الأطروحات  بع�س  يف  متاأثرا  الفكر،  متناق�س  تراه  مناق�سته 

التي يكون وراءها ما وراءها، واأهلها لي�سوا من اأهل الأهلي.
على  املــهــم  وي�سهل  م�ستقرا،  الأهــلــي  يجعل  لــن  الــفــكــر  هـــذا 
بعيدا  الأهلي  يكون  لكي  امللكي؛  اأ�سوار  خارج  من  املرتب�سني 
ي�سكل  وهــذا  الإداريـــة،  ال�سراعات  دوامــة  ويف  املناف�سة،  عن 

خطرا كبريا على ا�ستقرار النادي.
ر�سالتي لالأهالويني يف الوطن العربي، وحني اأقول يف الوطن 
العربي، فاإنني اأعي متاما هذه الكلمة؛ لأن ع�ساق امللكي لي�س 

لهم حدود جغرافية فالأهلي تعدى اأ�سوار اخلليج.
قفوا مع "ناديكم" من خالل دعم هذه الإدارة، اطلبوا ما ترونه 
لك  طلبي  ولكن  املبالغة،  عن  بعيدا  الإدارة،  من  تلبيته  ممكنا  

بالدعم، ثم الدعم، ثم الدعم.
ختاما 

النتقاد مطلب لكل الإدارات والع�سوائية �سلوك نتائجه �سلبية؛ 
مهما كانت حيثياتها.

النصر يطارد األخطبوط الكوري
جدة – هالل �شلمان

اأكدت ميديا كورية اأن نادي 
الن�سر يجري مفاو�سات ل�سم 
مرمى  حار�س  وو  هيون  جو 
ـــ�ـــســـان هــيــونــداي  فـــريـــق اأول
واملنتخب الكوري اجلنوبي.

نــادي  اأن  تــقــاريــر  وذكــــرت 
 3 قيمته  عر�سا  قــدم  الن�سر 
اأول�سان  لنادي  دولر  ماليني 
الذي  الكوري  احلار�س  ل�سم 
�ــســنــوي يبلغ  بــراتــب  وعــــده 
2.5 مليون دولر، اأي بزيادة 
راتبه  عن  دولر  مليون   1.5

احلايل.
ويرغب الن�سر ب�سم حار�س 
جونز  بــراد  لالأ�سرتايل  بديل 
الــــذي رحـــل بــنــهــايــة املــو�ــســم 
مناف�سة  ويــواجــه  املن�سرم، 
من نادي ت�سونبوك هيونداي 
وو  هيون  ب�سم  يرغب  الــذي 

امللقب بـ)الأخطبوط(.
ويف حال عدم التو�سل اإىل 
الكوري،  احلار�س  مع  اتفاق 
حار�س  اأي�سا  الن�سر  و�سع 
الحتـــاد فـــواز الــقــرين �سمن 

دائرة اهتماماته.
اأول�سان  وفاز هيون وو مع 
ــا عــام  ــي ــس ـــطـــال اآ� ـــــدوري اأب ب
عــلــى  الــــفــــوز  بـــعـــد   ،2020
-2( الإيــراين  بري�سيبولي�س 

1(، ويعد من اأف�سل احلرا�س 
ــا اجلــنــوبــيــة خــالل  يف كــوري

العقد الأخري.
 34 وو  هـــيـــون  وخــــا�ــــس 
مباراة مع اأول�سان يف املو�سم 
نظافة  على  وحافظ  املا�سي، 
)كلني  مــبــاراة   12 يف  �سباكه 
جناح  ن�سبة  وبلغت  �سيت(، 
بــالإ�ــســافــة   %74 تــ�ــســديــاتــه 
دقـــة  يف   %90 ــبــة  ــ�ــس ن اإىل 

التمريرات.

في كأس األمم األوروبية

 تشيكيا تواجه األسود.. وكرواتيا تخشى الخروج
جدة – هالل �شلمان

نظريه  مــع  اإجنــلــرتا  منتخب  يلعب 
الرابعة،  املجموعة  مت�سدر  الت�سيكي 
فيما تالقي كرواتيا مناف�ستها ا�سكتلندا 
هو  والــهــدف  ذاتــهــا،  املجموعة  �سمن 
كاأ�س  نهائي  ثمن  اإىل  الــتــاأهــل  �سمان 

اأوروبا.
حتــتــل اإجنـــلـــرتا املــركــز الــثــاين يف 
مت�ساوية  نقاط   4 بر�سيد  املجموعة 
ت�سمن  اأن  وبــاإمــكــانــهــا  ت�سيكيا،  مــع 
ال�سدارة، يف حال فوزها يف مباراتها 
يف  ــجــمــوعــات،  امل دور  يف  الأخــــــرية 
ــا املــركــز الــثــالــث  ــي حــني حتــتــل كــروات
ا�سكتلندا  بالت�ساوي مع  بنقطة يتيمة، 

الرابعة.
اإجنلرتا  اأن  اإىل  احل�سابات  وت�سري 
لــلــخــروج بتعادل  الأقــــل  عــلــى  حتــتــاج 
للتاأهل اأو اأن تنتظر عدم فوز ا�سكتلندا، 
العامل  اأبــطــال  ينهي  اأن  احتمالية  مــع 
1966 هذا الدور يف املركز الثالث يف 
وفــوز  ت�سيكيا،  اأمـــام  خ�سارتهم  حــال 
ــارق من  ــف ا�ــســكــتــلــنــدا عــلــى كــرواتــيــا ب

الأهداف ي�سمح لها بالتفوق.
ويف حال التعادل، �ستت�سدر ت�سيكيا 
املجموعة بفارق الأهداف عن اإجنلرتا 

التي ت�سمن الو�سافة.
ت�سيكيا  حتجز  اأن  ميكن  املقابل،  يف 
�سدارة  يف  النهائي  ثمن  اإىل  مقعدها 

اخل�سارة  تــفــادت  حــال  يف  املجموعة 
"الأ�سود الثالثة"، ويف �سيناريو  اأمام 
الثاين،  املركز  اأن حتتل  معاك�س ميكن 
و�سيفة  على  ا�سكتلندا  فــازت  حال  يف 

بطلة مونديال 2018.
املنتخب  يــرتاجــع  اأن  اأرجــحــيــة  اأمـــا 
يف  فتكمن  الثالث  املركز  اإىل  الت�سيكي 
الإجنــلــيــز، وفــوز  اأمـــام  حــال خ�سارته 
من  وافر  بعدد  ا�سكتلندا  على  كرواتيا 
لل�سعود  اأف�سليتها  يرجح  ما  الأهــداف 

للمركز الثاين.
ومع معدل اأعمار يبلغ 25 عامًا و31 
ا�سكتلندا  لقاء  اإجنلرتا  خا�ست  يومًا، 
مع اأ�سغر ت�سكيلة يف تاريخ م�ساركاتها 

الت�سكيلة  و�سمت  كــربى،  بطولة  يف 
ثنائي ت�سل�سي مي�سون ماونت واملدافع 
فــوديــن،  فيل  ــواعــد  وال جيم�س  ريــ�ــس 

وديكالين راي�س وكالفني فيليب�س.
حتت  الإجنــلــيــزي  املنتخب  ويعي�س 
اأو  فرن�سا  مواجهة  هاج�س  ثقل  وطــاأة 

اأملانيا اأو الربتغال يف دور الـ 16.
ــتــي ميــّر  ورغــــم احلـــالـــة الــ�ــســلــبــيــة ال
املــدرب  الــهــداف هــاري كــني، يوؤكد  بها 
مبهاجمه  يثق  زال  مــا  اأنــه  �ساوثغيت 
ت�سيكيا،  اأمـــــام  اأ�ــســا�ــســيــًا  و�ــســيــلــعــب 
بالإ�سافة اإىل جاك غريلي�س الذي طالبه 

مبزيد من اجلدية.

كرو�تيا وخطر �خلروج
ا�سكتلندا  م�سيفتها  كرواتيا  تواجه 
مــدركــة  بارك"  "هامبدن  ملعب  عــلــى 
املجموعات  دور  لإنــهــاء  الفوز  اأهمية 
علمًا  منتخب،  اأف�سل  كثالث  الأقل  على 
للمركز  ت�سيكيا  جتــاوز  باإمكانها  اأنها 

الثاين بفارق الأهداف.
ويواجه رجال املدرب زلتكو داليت�س 
خطر اخلروج املبكر من "يورو 2020" 
ناجحة يف مونديال رو�سيا  بعد حملة 
2018 اأو�سلتهم اإىل النهائي )خ�سروا 

اأمام فرن�سا 4-2(.
وتــبــدلــت مــعــامل كــرواتــيــا كــثــريًا عما 
اأزعجت  حــني  رو�سيا،  يف  عليه  كانت 
�سورة  فقدمت  واإجنــلــرتا،  الأرجنتني 
دون  مــن  الــقــاريــة  البطولة  يف  باهتة 
ماندزوكيت�س  راكيتي�س وماريو  اإيفان 
املعتزلني دوليًا، وتراجع م�ستوى لوكا 

مودريت�س واإيفان بريي�سيت�س.
اأمـــام  خــ�ــســرت  الــتــي  ا�سكتلندا  اأمـــا 
اإجنــلــرتا  مــع  وتــعــادلــت   2-0 ت�سيكيا 
الفوز  واجــب  عاتقها  على  فيقع  �سلبًا، 
اأو  الأقــل،  على  الثالث  املركز  لحتالل 
جتاوز "الأ�سود الثالثة" للمركز الثاين 

بفارق الأهداف.

حالق يورط منتخب تشيلي

جدة – �لبالد
للفقاعة  بخرقه  الت�سيلي  الحتـــاد  اأقـــّر 
املقامة  اأمريكا  كوبا  م�سابقة  ال�سحية يف 
ح�سور  خلفية  على  الــربازيــل،  يف  حاليًا 
حالق حملي اإىل مقر اإقامة اأبطال ن�سختي 
و�سط  كويابا،  مدينة  يف  و2016   2015

الدولة امل�سيفة.
بيان  عرب  للعبة  املحلي  الحتــاد  واأفـــاد 
الجتماعي  التوا�سل  مــواقــع  يف  ن�سره 
باإقراره "مع الطاقم التقني بخرق الفقاعة 
ال�سحية للوفد بعد الدخول غري املرخ�س 
من  الرغم  على  الــذي  الربازيلي  للحالق 
"بي  لفح�س  �سلبية  ك�سف  نتيجة  اإبــرازه 
اأن  اأنه مل يكن يتوجب عليه  اإل  اآر"،  �سي 

يخالط الالعبني".
واأ�ساف، من دون الف�ساح عن اأ�سماء، 
الأ�ــســخــا�ــس  كـــل  مــعــاقــبــة  "�ستتم  اأنـــــه: 

املتورطني".
وكان اأحد جنوم املنتخب وهو اأرتورو 
فـــيـــدال، مـــع املـــدافـــع غــــاري مــيــديــل، قد 
الجتماعي  التوا�سل  مــواقــع  يف  ن�سرا 
بق�س  احلــالقــني  اأحــد  قيام  تظهر  �ــســورًا 
حيث  الفندق،  يف  يبدو  مــا  على  �سعره، 
لقاء  قبل  وذلك  روخا"،  "ل  منتخب  ينزل 
الأخري اأمام بوليفيا 1-0 اجلمعة حل�ساب 
مناف�سات  من  الثانية  اجلولة  مناف�سات 

املجموعة الأوىل يف البطولة القارية.
عن  بيانه  يف  الت�سيلي  الحتـــاد  وعــرّب 
اأ�ــســفــه ملــا حــ�ــســل، مــقــدمــًا اعـــتـــذاره "عن 

اأع�ساء  اأن  اجلميع  ونعلم  امل�ساألة،  هــذه 
اآر" �سلبية  �سي  "بي  نتيجة  قدموا  الوفد 

ال�سبت".
وبح�سب و�سائل اإعالم ت�سيلية، �سيعمد 
ــكــرة الــقــدم  ــا اجلــنــوبــيــة ل ــك احتــــاد اأمــري
"كومنيبول" اإىل فتح ملف تاأديبي بوجه 
الحتــاد املحلي لعدم احــرتام الإجــراءات 
ال�سارمة للربوتوكول ال�سحي، يف حني 
ــة  دول ثـــاين  هــي  امل�سيفة  الـــربازيـــل  اأن 
مع  "كوفيد-19"  تــداعــيــات  مــن  تــعــاين 
ب�سبب  وفـــاة  حــالــة  مليون  ن�سف  قــرابــة 

الوباء.
يف  املــ�ــســاركــة  للمنتخبات  ي�سمح  ول 
اأ�سخا�س  مع  الحتكاك  القارية  امل�سابقة 
"كومنيبول" اأنــه  ــد  اأك اآخــريــن، يف حــني 
 30 اإىل  ت�سل  مالية  عقوبة  فر�س  �سيتم 

األف دولر على املخالفني.
وتلعب ت�سيلي، التي حتتل املركز الثاين 
نقاط   4 بر�سيد  الأوىل  املــجــمــوعــة  يف 
الأرجنتني  مع  بالت�ساوي  مباراتني  من 
كويابا  الأوروغــواي يف  اأمام  املت�سدرة، 

يف اجلولة الثالثة من املناف�سات.
�سواريز  لوي�س  املهاجم  زمــالء  ويحتل 
بعد  نقطة  اأي  دون  مــن  الـــرابـــع  ــز  املــرك
اخل�سارة اأمام "راق�سي التانغو" بنتيجة 
البطولة  يف  مبارياتهم  م�ستهل  يف   1-0
القارية، اأما الأرجنتني فتواجه باراغواي 
اآخر  يف  ورفاقه  ملي�سي  عقدة  ت�سكل  التي 

4 مباريات.
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التجارة تشهر بمحـرري شيكات بدون رصيد
الريا�ض ـ البالد 

�سهرت وزارة التجارة، اأم�ص  بـ8 اأ�سخا�ص، حرروا �سيكات 
من دون ر�سيد، مبينة العقوبات التي �سيتم تطبيقها يف حقهم.

غرامات  فر�ص  املدانني،  بحق  ال�سادرة  الأحكام  وت�سمنت 
األف ريال،  األف ريال و20  مالية مببالغ متفاوتة تراوحت بني 

وذلك ح�سب قيمة املخالفة وقيمة ال�سيك امل�سدر.

التي  ال�سجن  بعقوبة  املتهمني  بع�ص  ـــوزارة  ال عاقبت  كما 
تراوحت مدتها بني �سهر و3 اأ�سهر، فيما ُعوقبت بع�ص احلالت 
بالعقوبة املالية دون ال�سجن، مع الت�سهري باملخالف على نفقته.

الشرطة تطيح
 بصائدي الوعل الجبلي 

الباحة ـ البالد 
اإىل  اإ�سارة  باأنه  الباحة،  منطقة  ل�سرطة  الإعالمي  املتحدث  �سرح 
ويظهر  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب  املتداول  الفيديو  مقطع 
بلجر�سي  مبحافظة  جبلي  وعــل  با�سطياد  اأ�سخا�ص   )3( قيام  فيه 
القب�ص  عن  الأمنية   املتابعة  اأ�سفرت  فقد  ون�سره،  ذلــك  وت�سوير 
عليهم، وهم مواطنان ومقيم من اجلن�سية الأفغانية، يف العقد الثاين 
والزراعة  البيئة  وزارة  فرع  اإىل  اجلبلي  الوعل  واإعــادة  العمر،  من 
الإجــــراءات  بحقهم  واتــخــذت  اإيــقــافــهــم  وجـــرى  باملنطقة،  واملــيــاه 

النظامية، واإحالتهم لفرع النيابة العامة.
ويف  ريــال،  األــف   )60( تبلغ  اجلبلي  الوعل  �سيد  عقوبة  اأن  يذكر 
حال تكرار املخالفة خالل �سنة واحدة، ن�ص نظام البيئة على تغليظ 
العقوبة، بحيث ت�سل اإىل ال�سجن ملدة )10( �سنوات، وغرامة مالية 

ت�سل اإىل )30( مليون ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

رؤية إعالمية حديثة 
لإلذاعات الدولية السعودية

ابتعاث منسوبي هيئة 
الترفية ألعرق الجامعات 

أيام لقبول طالب 
بكالوريوس االتصاالت 

الريا�ض- وا�ض
بروؤية  الدولية  الإذاعــات  اإطالق  والتلفزيون  الإذاعــة  هيئة  تعتزم 
اللغات،  عدد  املحتوى،   ( حيث  من  عاملية  ومبعايري  حديثة  اإعالمية 

و�سائط النقل احلديثة(.
واأو�سح مدير الإذاعات الدولية ال�سعودية روي�سد را�سد ال�سحفي،، 
اأنه جرى ا�ستكمال اإجراءات القبول والفرز لـ36 �سابًا وفتاة من اأبناء 
الوطن، وانطلقت اأم�ص الأول، الدورة التدريبية الأوىل حول اأهمية 
الإعالم الذي تنظمه الإذاعات الدولية ال�سعودية مبجمع اإذاعات جدة 
حتت عنوان "جيٌل واعد.. مل�ستقبٍل ُم�سرق"، مب�ساركة جمموعة من 

الأكادمييني والرتبويني والإعالميني.

جدة ـ خالد بن مر�ضاح 
 ك�سفت  الهيئة العامة للرتفيه عن اإطالق برامج البتعاث اخلارجي 
البتعاث   اإن   اإىل  لفتة   ، العاملية  اجلامعات   اعــراق  يف  ملن�سوبيها 
�سيكون يف تخ�س�سات دقيقة  وحمددة لها  عالقة بالقطاع  ، وذلك 
يف 24  جامعة من بينها هارفارد ، اإك�سفورد ، �ستانفورد ، مان�س�سرت  

وتورنتو .

جدة ـ البالد 
اأعلنت كلية الت�سالت والإلكرتونيات بجدة عن فتح باب القبول 
للف�سل  وامل�سائي  ال�سباحي  البكالوريو�ص  لــربامــج  والت�سجيل 
القبول  خطة  �سمن  وذلــك  هـ   1443 الــقــادم  للعام  الأول  التدريبي 

باملوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني .
فرتة  اأن  العامودي  عبود  بن  فهد  املهند�ص  الكلية  عميد  واأو�سح 
رابــط  طــريــق  عــن  �ستكون  اأيـــام  ع�سرة  �ست�ستمر  والــتــي  الــقــبــول 
https://ugate.tvtc.gov.sa/ باملوؤ�س�سة  قبويل  بوابة 

ومرا�سلة  املتقدمني  فرز  اإجــراءات  تبداأ  فيما   /AFrontGate
املقبولني يوم الأحد 22 ذي القعدة اجلاري وملدة ثالثة اأيام ، مفيدًا 
ذاته  ال�سهر  �ستتم يومي 26 و27 من  النهائية  القبول  اإجــراءات  اأن 

وفق معايري املفا�سلة التي اأعلنتها املوؤ�س�سة .
وبني اأن التخ�س�سات املتاحة للبكالوريو�ص بالكلية ت�سمل التقنية 
باملتقدمني  مهيبا  الت�سالت،  وتقنية  احلا�سب  وتقنية  الإلكرتونية 
للدخول عرب �سفحة القبول ملعرفة �سروط القبول واإجراءات التقدمي 

واملفا�سلة.

حاالت يحظر فيها           عرضا  فنيا في  ملتقى فيديو آرت حقل.. المناخ المتفرد يستقطب هواة الغوص 
فصل خدمة المياه 

 حقل ـ البالد 
فيها  الأجواء  باعتدال حرارة  ال�سيفي  مناخ حمافظة حقل  يت�سف 
املطلة  ال�ساحلية  املــدن  ملناخ  خالفًا  الرطوبة،  م�ستوى  وتــدين 
على البحر، لي�سكل بذلك ظاهرة فريدة جعلت منها مق�سدًا 
لل�سياح دائما لأهايل منطقة تبوك وللزوار من خمتلف 

املناطق ومن خارج اململكة.
متتلك  املناخية  املــيــزة  هــذه  اإىل  واإ�ــســافــة 
املحافظة العديد من املقومات ال�سياحية، منها 
طول  على  ال�سباحة  ريا�سة  ممار�سة  مواقع 
بها  تنفرد  التي  املرجانية  وال�سعب  ال�ساحل 
الرملية  والكثبان   ، الأخــاذ  بحرها  اأعماق  يف 
مع  اخلالبة  املناظر  ذات  واله�ساب  واجلبال 

امتزاج خ�سرة النخيل وزرقة البحر.
يف  الرطوبة  م�ستوى  تــدين  اأ�سباب  وعــن 
لالأر�ساد  الوطني  املركز  فرع  مدير  بنينّ  حقل 
ذلك  اأن  العنزي  فــرحــان  ال�سمالية  باملنطقة 
خليج  �سمن  اجلغرايف  املحافظة  ملوقع  يعود 
�سمالية  ماتكون  عــادًة  فيه  الــريــاح  اجتــاهــات 
و�سمالية غربية، الأمر الذي يوؤدي اإىل اإزاحة 
عوامل  اأن  اإىل  اإ�سافة  تقليلها،  اأو  الرطوبة 
الأمر  معتدلة،  تكون  املنطقة  تلك  يف  التربيد 

الذي ينعك�ص بالإيجاب على املحافظة.

الريا�ض ـ البالد 
قال منظم املياه اإن هناك 7 حالت يحظر 
لعدم  امل�ستهلك  عن  املياه  خدمة  ف�سل  فيها 

�سداد الفواتري امل�ستحقة.
واأكد منظم املياه يف دليل تقدمي خدمات 
على  املن�سور  ال�سحي  والــ�ــســرف  املــيــاه 
موقعه الإلكرتوين اأن احلالت التي يحظر 
منها:  ال�سداد  لعدم  املياه  خدمة  ف�سل  فيها 
فرتة الختبارات الدرا�سية ملدار�ص التعليم 

العام.
وكذلك خارج اأوقات العمل الر�سمية ملقدم 
رم�سان  و�سهر  الر�سمية،  والعطل  اخلدمة 
عيد  ال�سكني،  ال�ستهالك  ولفئة  املــبــارك 

الفطر وعيد الأ�سحى واليوم الوطني.
ف�سل  فيها  يحظر  الــتــي  احلــــالت  ومـــن 
الــ�ــســداد، مو�سم احلج  لــعــدم  املــيــاه  خــدمــة 
املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  مدينتي  يف 
وذلك من الأول وحتى يوم 20 من �سهر ذي 
احلجة من كل عام هجري ح�سب تقومي اأم 

القرى جلميع فئات ال�ستهالك.

الدمام ــ البالد 
م ملتقى الفيديو اآرت الدويل يف دورته الثالثة  يقدنّ
الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون يف الدمام  بعد 
غد اخلمي�ص  عرو�سه اجلديدة التي ات�سمت فكرتها 
مبحور "�سوت النا�ص"، وذلك يف امل�ساحة الإبداعية 

الريا�ص. يف  ال�سفارات  "امل�ستل" بحي 
خم�سة  مــدى  على  تقام  التي  العرو�ص  وتت�سمن 
جتربة  حتمل  ـــة،  دول  19 مــن  فنيًا  عــمــاًل   30 اأيــــام، 
كـــل فــنــان رغـــم الخـــتـــالفـــات اجلــغــرافــيــة وطــريــقــة 
التقنيات  اإىل جانب اخل�سو�سية من حيث  التنفيذ، 

وامل�سمون والبتكارات.
ــر جــمــعــيــة الــثــقــافــة والــفــنــون يف  ـــح مــدي واأو�ـــس
من  امللتقى  يقدمه  مــا  اأن  احلــربــي  يو�سف  الــدمــام 
عرو�ص وفعاليات يعدنّ فر�سة لإيجاد تعاون حقيقي 
بــني الــفــنــانــني واملــتــابــعــني واملــهــتــمــني والــبــاحــثــني 
والأكـــادميـــيـــني، مــن خـــالل تــقــدمي الأعـــمـــال الفنية 
وا�ستعرا�ص التجارب وتبادل املعرفة، م�سريًا اإىل اأن 
هذه العرو�ص تعدنّ منفذ توا�سل بني امللتقى وف�ساء 
وانعكا�سًا  اإبداعية  م�ساحة  ميثل  الذي  "امل�ستل"، 

جماليًا للهوية ال�سعودية.
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مخالب 
الصقر  

انطلقت  والذي  الأمريكية،  والقوات  ال�ضعودية  امللكية  الربية  القوات  ال�ضقر4" بني  "خمالب  مترين  مناورات  تتوا�ضل 
فعالياته منذ اأ�ضبوع يف املنطقة ال�ضمالية الغربية. وياأتي التمرين امتدادًا للتمارين امل�ضرتكة بني البلدين ال�ضديقني، 
بهدف التدريب على عمليات القيادة وال�ضيطرة، والتدريب على الرماية غري املبا�ضرة، وعلى النقل القتايل الهجومي، 

والتخل�ض من املتفجرات وحت�ضني التوافق بني املعدات الع�ضكرية للجانبني..)وا�ض(.
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