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نيوم-وا�ص
�سلمان  امللك  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  اأع��رب 
بن عبد العزيز اآل �سعود، رئي�س جمل�س الوزراء، 
احل��ادي  الوطني  اليوم  منا�سبة  مع  التطلع  عن 
لتحقيق اخلري  الإجن��از  من  مزيد  اإىل  والت�سعني 
والزدهار لهذا الوطن العزيز الذي اأر�سى ركائزه 
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، 
ووا�سل البناء والتمكني من بعده اأبناوؤه، ليكون 
وم��وط��ن  احل�����س��ارة،  وم��ن��ارة  ال��ت��ق��دم،  بو�سلة 

ذلك  جاء  قاطبة.  للعامل  ال�سالم  واإ�سعاع  العدل، 
اأم�س،  املجل�س،  الله، جل�سة  تروؤ�سه، حفظه  لدى 
على  املجل�س  واف��ق  حيث  املرئي،  الت�سال  عرب 
عمل  اآل��ي��ة  وعلى  للتخ�سي�س  املنظمة  ال��ق��واع��د 
وحوكمة اإبرام التفاقيات التجارية وذات ال�سلة 

بالتجارة.
واأو�سح وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن 
عبدالله الق�سبي، اأن املجل�س تطرق، اإىل ما اأكدته 
العربية  والإم���ارات  ال�سعودية  العربية  اململكة 

املتحدة  وال��ولي��ات  امل��ت��ح��دة  واململكة  امل��ت��ح��دة 
الأمريكية من التزامها بحل �سيا�سي �سامل لالأزمة 
يف اليمن، ودعمها الكامل للمبعوث اخلا�س لالأمم 
�سرعة  اإىل  اليمنية  احلكومة  ودع���وة  املتحدة، 
بتحقيق  للبدء  ال��الزم��ة  اخل��ط��وات  جميع  اتخاذ 
ال�ستقرار القت�سادي يف بالدها. وجدد املجل�س، 
دعم اململكة للجهود الدولية الرامية ملنع اإيران من 
عدم  منظومة  وتعزيز  ال��ن��ووي،  ال�سالح  حيازة 

النت�سار يف املنطقة والعامل

ال�سحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �سدرت يف 4/ اأبريل / 1932م
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طموح بال حدود

الملك المؤسس عبدالعزيز يتحدث لـ              :

المؤتمر العربي وليد الشعور بالحاجة للتفاهم
حريصون على السلم وحفظ األرواح واألعراض 

املرتب�سون يت�ساقطون

رصد لنماذج المتساقطين 
تحت صخرة الشموخ 

السعودي

دار الأجداد ت�سطر الأجماد

قصة حصد المراتب المتقدمة 
عالميا في المؤشرات 

التنافسية 

املبادئ را�سخة والروؤو�ص �ساخمة
مالمح المواقف الثابتة 

لبالد  تكتنز مروءة 
وشهامة  

قلوب عامرة بع�سق الوطن
مثقفون ومشاهير ينثرون 

العشق لوطن يستحق 
التضحية

تحلية المياه من »الكنداسة« إلى صدارة اإلنتاج العالمي

غدًا اخلمي�ص 
اإ�سدار خا�ص
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تسليم وحدات سكنية لمستحقيها بحائل 

حائل-البالد
اأم�س،  بالإمارة،  حائل  اأمري  منطقة  عبدالعزيز  بن  �سعد  بن  عبدالعزيز  الأمري  رعى 
بح�سور الأمري في�سل  بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب اأمري املنطقة،  ت�سليم عدد 

من الوحدات  ال�سكنية مل�ستحقيها من م�ستفيدي الإ�سكان التنموي باملنطقة.  
كما �سهد �سموه توقيع التفاقية الإطارية بني �سوؤون الإ�سكان باملنطقة  وجمعية حائل 

للإ�سكان اخلريي.

أمير الشمالية يطلع على أعمال هيئة 
تطوير محمية الملك سلمان

عرعر-وا�س
اطلع الأمري في�سل بن خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز اأمري منطقة احلدود ال�سمالية 
امللكية  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  حممية  تطوير  هيئة  اأعمال  على  اأم�س،  مبكتبه، 
اخلطط  اإىل  بالإ�سافة  والجتماعية،  ال�سياحية  الفر�س  واأهــم  واإ�سرتاتيجيتها 
الفطرية واإمنائها، وحماية  للحفاظ على احلياة  العمل عليها  التي �سيتم  والأهــداف 
الرئي�س  ا�ستقباله  لدى  ذلك  باملحمية.جاء  البيئي  التوازن  يكفل  مبا  داخلها  البيئة 
وال�سياحة  التطوير  عام  مدير  يرافقه  العامر،  اأحمد  بن  عبدالله  للهيئة،  التنفيذي 

بالهيئة في�سل بن حممد التويجري.

إطالق حملة مكارم األخالق بالجوف
�سكاكا-البالد

"مكارم  حملة  اجلــوف،  منطقة  اأمــري  عبدالعزيز  بن  نــواف  بن  في�سل  الأمــري  اأطلق 
يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمــر  هيئة  فرع  ينظمها  التي  الأخلق" التوعوية 
املنطقة.جاء ذلك خلل ا�ستقبال �سموه يف مكتبه بالإمارة، اأم�س، مدير عام فرع هيئة 

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املنطقة الدكتور علي بن ذويب العنزي.

أخبار موجزة كرم مديرة االبتدائية 26 بالطائف 

الفيصل يعلن فوز الرئيس التنفيذي لمشروع 
نيوم بجائزة االعتدال

أمير المدينة يكرم الفائزين بمسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة 

جدة-البالد
املكرمة  مكة  منطقة  اأمــري  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  م�ست�سار  اأعــلــن 
مقر  يف  الفي�سل  خالد  الأمــري  العــتــدال،  جائزة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
للعام  اخلام�سة  دورتــهــا  يف  العــتــدال  بجائزة  الفائز  بجدة،  الإمـــارة 
1443/2021 وهو  املهند�س نظمي الن�سر.جاء ذلك لدى تروؤ�س �سموه 
اجتماعًا للجائزة ، بح�سور رئي�س جامعة امللك عبد العزيز نائب رئي�س 
جمل�س اأمناء اجلائزة الدكتور عبد الرحمن اليوبي، وعميد معهد الأمري 
خالد الفي�سل للعتدال الأمني العام للجائزة الدكتور احل�سن املناخرة. 
وقال �سموه "ي�سرين يف هذا اليوم اأن اأعلن عن الفائز بجائزة العتدال 
يف دورتها اخلام�سة للعام 1443/2021 وهو املهند�س نظمي الن�سر 
املـُـقــدرة،  الوطنية  جــهــوده  نظري  نــيــوم،  مل�سروع  التنفيذي  الرئي�س 
وطموحه ال�سعودي البارز، الذي عزّز من خلله �سورًة ذهنيًة اإيجابيًة 
عن اململكة قيادًة و�سعًبا، م�ستثمًرا الفر�س التي اأتاحها قادة هذه البلد 
لكافة اأبناء الوطن"، م�سيًفا اأن م�سريته ال�سخ�سية والعملية واأفكاره 
التطويرية عك�ست مفاهيم العتدال ال�سعودي الذي اتخذته هذه البلد 

املباركة قيادًة و�سعًبا منهًجا لها منذ تاأ�سي�سها.
وُتعد جائزة العتدال اأحد اأهم اجلوائز املحفزة لتعزيز قيم العتدال 
كما  وخارجًيا،  داخلًيا  اأ�سكاله  بجميع  التطرف  ومكافحة  والو�سطية 
لنهج  املوؤكدة  الروافد  من  رافــًدا  وتعترب  املجال،  هذا  يف  الأوىل  اأنها 
اململكة العربية ال�سعودية املتبنى للفكر الو�سطي املعتدل منذ ن�ساأتها 
مبينة اجلهود احلثيثة يف ا�ستئ�سال الأفكار املتطرفة وحماربتها بكل 

الطرق والو�سائل وتعزيز قيم العتدال وتطبيقاته يف �ستى املجالت.
املجتمع  لــدى  رئي�سية  مفاهيم  خم�سة  تعزيز  اإىل  اجلــائــزة  وتــهــدف 
العتدال، ودعم  للمملكة يف جمال  ال�سورة احلقيقة  اإبراز  تتمثل يف 
لثقافة  املــعــززة  املـــبـــادرات  وت�سجيع  العـــتـــدال،  جمــال  يف  اجلــهــود 
العتدال، اإ�سافة اإىل زيادة م�ستوى الوعي حول اأهمية العتدال يف 
للأفراد  الرائدة  اإىل جانب دعم واإبــراز اجلهود  كافة جمالت احلياة، 
مفهوم  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  واملوؤ�س�سات  الهيئات  اأو  واجلماعات 
العتدال وتطبيقه. ُيذكر اأن جائزة العتدال نبعت من فكر الأمري خالد 

الإجناز والتميز  الإن�سان واملكان وحتقيق  بناء  الفي�سل وروؤيته يف 
والإبداع فيهما ومنهجه الدائم "ل للتطرف ل للتكفري، ل للتغريب، نعم 
للعتدال يف الفكر وال�سيا�سة والقت�ساد والثقافة، اإنه الدين واحلياة، 

اإنه الإ�سلم واحل�سارة، اإنه منهج العتدال ال�سعودي".
الـ 26 بالطائف دلل القحطاين  اأخرى كرم �سموه، مديرة البتدائية  من جهة 
يف  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  بجائزة  الأول  املركز  حتقيقها  نظري 
الدكتور  الطائف  تعليم  مدير  املتميز، بح�سور  التعليمي  للأداء  الـ 23  دورتها 
طلل اللهيبي.وهناأ �سموه القحطاين بهذا الإجناز، متمنيًا لها املزيد من التميز.

املدينةاملنورة-البالد
ال�سركات  بناء  م�سابقة  يف  الفائزين  تكرمي  حفل  املنورة،  املدينة  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  في�سل  الأمري  رعى 
النا�سئة املبتكرة يف ن�سختها الرابعة "طيبة تبتكر" والتي نظمتها جامعة طيبة، معلنًا عن م�ساعفة مبلغ جوائز امل�سابقة من 
300 األف ريال اإىل 600 األف ريال، توزعت على خم�سة م�ساريع فائزة، حيث ح�سل على املركز الأول )SWC( مببلغ 200 
األف ريال ، واملركز الثاين )Smartie( مببلغ 160 األف ريال ، واملركز الثالث ترينتل مببلغ 100 األف ريال، واملركز الرابع 

)ecoloy( مببلغ 80 األف ريال، واملركز اخلام�س )Dr.Friend( مببلغ 60 األف ريال.
م�سروعاتهم  خلله  من  اخلتامية  للمرحلة  املتاأهلون  املت�سابقون  ا�ستعر�س  حيث  امل�ساحب،  املعر�س  على  �سموه  واطلع 
الريادية وما يطمحون له م�ستقبًل، ثم �ساهد �سموه فيلمًا وثائقيًا للم�سابقة يف اأعوامها ال�سابقة بعنوان "عقيق املعرفة" يحكي 
ابتكارات املدينة املنورة موطن البتكارات على مدى الأزمان، اإ�سافة اإىل اأهداف امل�سابقة وماتقدمه من تنمية لقدرات ال�سباب 
على �سناعة اخلدمات واملنتجات البتكارية وحتويلها اإىل �سركات ريادية لتوفري الوظائف وتعزيز ال�ستدامة القت�سادية 

التي ت�ستهدف طلب وطالبات جامعات اململكة وكلياتها وخريجيها.
كما د�سن �سموه، مبادرة وزارة الت�سالت مع �سركة وادي طيبة، والتي تهدف اإىل توطني التقنية وتوظيفها لتحقيق 
خمتلف  يف  اأعمالها  نطاق  لتو�سيع  التقنية  ال�سركات  حتفيز  خلل  من  اململكة  مناطق  يف  م�ستدامة  اقت�سادية  تنمية 
على  ا�ستناًدا  الرقمي  القت�ساد  و�سيا�سة  الطموحة   2030 اململكة  لروؤية  الأ�سا�سية  الركائز  مع  متا�سًيا  املناطق، 

م�ستهدفات اإ�سرتاتيجية قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات 2023م.
بلغ )521( م�ساركًا  امل�سابقة  امل�ساركني وامل�ساركات يف  اأن عدد  ال�سراين،  الدكتور عبدالعزيز  واأو�سح رئي�س جامعة طيبة 
وروؤية  واعــدة،  واقت�سادية،  ا�ستثمارية،  بيئة  اليوم  متتلك  اململكة  اأن  اإىل  م�سريًا  م�سروعًا،   )188( امل�ساريع  عدد  بلغ  فيما 
طموحة جعلتها رائدة يف جميع امل�ستويات الإقليمية والعاملية بف�سل الله وتوفيقه، ثم برعاية �سخية وكرمية، وبدعم م�ستمر 

ومتوا�سل من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود وويل عهده الأمني، يحفظهما الله.
تبني  خلل  من  جمالت  عدة  على  ارتكزت  امل�سابقة  اأن  املطريي  جابر  الدكتور  طيبة  وادي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وبني 

التقنيات احلديثة، حيث مت فرز املت�سابقني من خلل جلان التحكيم يف كل مرحلة، حيث بلغ عدد امل�ساريع املتاأهلة للمرحلة 
اخلتامية 16 �سركة نا�سئة.

ويف اخلتام د�سن اأمري املنطقة، م�سابقة بناء ال�سركات النا�سئة واملبتكرة يف مو�سمها اخلام�س "طيبة تبتكر 5"، كما كرم رعاة 
امل�سابقة يف مو�سمها الرابع واأع�ساء جلنة التحكيم.

هنأت القيادة الرشيدة والشعب العزيز

خيركم: اليوم الوطني.. 91 عاما من الفخر والبناء والتنمية
جدةـالبالد

مبحافظة  خريكم  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  رفــع 
التهاين  اآيــات  اأ�سمى  حنفي  عبدالعزيز  املهند�س  جدة 
والتربيكات ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
�ساحب  الأمــني  عهده  وويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
العزيز  �سلمان بن عبد  الأمري حممد بن  امللكي  ال�سمو 
وجميع اأبناء ال�سعب الكرمي مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 

91 لتوحيد اململكة.
وبنّي رئي�س خريكم اأن هذا اليوم هو ذكرى بطولت 
وملحم �سطرها رجال ناطحت هاماتهم ال�سحب ، ذو 
ال�سرب  يف  الأمثلة  اأروع  �سربوا   ، و�سجاعة  عزمية 
العائلة  �سمل  مل  لأجل  العقبات  وتخطي  والت�سحية 
البحر  اإىل  اخلليج  من  الــواحــد  وال�سعب  الــواحــدة 
للم�سلمني  قبلة  يــزال  كــان ول  الــنــور وطــن  لــريى   ،

ومنارة للعروبة.
عهد  منذ  الدولة  اإن   : خريكم  رئي�س  وقال 

خادم  عهد  اإىل  ثــراه  الله  طيب  املوؤ�س�س 
بن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني 
جهدًا  تــاألــو  ل  الــلــه  حفظه  عبدالعزيز 
وهذا  العزيز،  الله  كتاب  وتعليم  لن�سر 
فقد  ــــداين  وال الــقــا�ــســي  بــه  ي�سهد  مــا 
ــت  واأول واملعاهد  اجلامعات  اأنــ�ــســاأت 
ــكــرمي؛  ـــراآن ال ـــق جــمــعــيــات حتــفــيــظ ال
عناية ودعم ورعاية وباركت براجمها 

م�سلحة  يف  ت�سب  والــتــي  وفعالياتها 
اأخــلقــًا وقــيــمــًا وو�سطية واعــتــدال ،  الــوطــن  ــاء  ــن اأب
واليوم الوطني هو يوم فخر جلمع �سمل اأبناء الوطن 
الواحد وتوحيد كلمتهم حتت راية ل اإله اإل الله حممد 

ر�سول الله ، ونحن جميعا يف العام الواحد 
والت�سعني من اأعوام الوطن نرى م�ستقبًل 
اأبناء  ثماره  يجني  �ساطعًا  وجمد  زاهــرًا 
ظل  يف  القادمة  والأجــيــال  اجليل  هذا 

هذا العهد امليمون.
ونـــا�ـــســـد املـــهـــنـــد�ـــس حــنــفــي جــمــيــع 
اأبـــنـــاء وبــنــات هـــذا الــوطــن الــغــايل 
مع  جــانــب  اإىل  جنبًا  الــوقــوف  على 
تخليد  وعلى    - الله  اأيدها  القيادة- 
التي   العزيزة والغالية  املنا�سبة  هذه 
امللُك  فعَل  ــا  مبمِ ــر  ــُتــَذكمِ لمِ عــاٍم  ــَل  ُك تتكرُر 
الــربرة  اأبــنــاوؤه  بعده  – ومــن  الله  مُه  – رحمِ املوؤ�س�ُس 
الكيان حتت رايٍة واحدٍة وامل�سي بهمِ يف  لتوحيدمِ هذا 

طريقمِ النمومِ والتطورمِ والبناء.

69 إصابة جديدة بكورونا 
الريا�س-البالد

اأعلنت وزارة ال�سحة، اأم�س، عن ت�سجيل )69( حالة اإ�سابة بفريو�س كورونا)كوفيد 19( وتعايف )48( حالة فيما بلغ 
عدد احلالت الن�سطة )2359( حالة منها )317( حالة حرجة.

وبلغ اإجمايل الإ�سابات يف اململكة )546681( حالة وحالت التعايف )535650( حالة، ومت ت�سجيل )5( حالت وفاة 
لي�سل الإجمايل اإىل )8672( حالة.

الفريو�س،  املتحورات واحلماية من م�ساعفات  للوقاية من  اأخذ اجلرعتني  ا�ستكمال  امل�سارعة يف  اإىل  الوزارة  ودعت 
بالتوا�سل مع مركز )937(  باملناطق كما ن�سحت اجلميع  اللقاحات  املتاحة يف جميع مراكز  املواعيد  وال�ستفادة من 
م�ستجدات  ومعرفة  واخلدمات  ال�سحية  املعلومات  على  واحل�سول  ال�ساعة،  مدار  على  وال�ستف�سارات  لل�ست�سارات 

الفريو�س.

تطبيق االختبار الدولي بالصف الخامس االبتدائي
الريا�س-البالد

ت�ستعد وزارة التعليم لتطبيق الدرا�سة الدولية لقيا�س مدى تقدم القراءة يف العامل )PIRLS( خلل العام الدرا�سي 
احلايل، بهدف بناء عمليات تطوير اخلطط الدرا�سية وفق اأ�س�س علمية ومعايري عاملية، وحت�سني نتائج طلب وطالبات 
اململكة يف الختبارات الدولية، وقيا�س م�ستويات الطلبة ومقارنة النتائج بني الدول امل�ساركة، وذلك دعمًا لل�سيا�سات 
روؤية  م�ستهدفات  وحتقيق  الدولية،  املوؤ�سرات  يف  اململكة  نتائج  م�ستوى  رفع  يف  ت�سهم  التي  والربامج  وامل�سروعات 
اململكة 2030. و�ستنفذ الوزارة تطبيق الختبار الدويل)PIRLS( على طلبة ال�سف اخلام�س البتدائي خلل الفرتة 
من 8 اإىل 17 نوفمرب املقبل؛ بهدف قيا�س م�ستويات الفهم القرائي للطلب والطالبات، ومقارنة النتائج مب�ستوى الأداء 

.)IEA( العاملي بني الدول امل�ساركة يف الختبارات التي ت�سرف عليها الهيئة الدولية لتقييم التح�سيل الرتبوي

وزير الخارجية يناقش مع غريفيث منع وقوع كارثة إنسانية بأفغانستان
نيويورك-وا�س

تراأ�س �ساحب ال�سمو الأمري في�سل بن فرحان بن عبدالله وزير 
اجلل�سة  يف  امل�سارك  اململكة  وفــد  )الــثــلثــاء(،  اأم�س  اخلارجية 
ال�ساد�سة  دورتها  يف  املتحدة  للأمم  العامة  للجمعية  الفتتاحية 

وال�سبعني بنيويورك.
العامة  للجمعية  امل�ستوى  العامة رفيعة  املداولت  اأعمال  وعقدت 
للأمم املتحدة مب�ساركة قادة العامل وم�سوؤولني رفيعي امل�ستوى 

من الدول الأع�ساء.
جمهورية  خارجية  وزير  اأم�س،  اخلارجية،  وزير  �سمو  والتقى 
اأعمال  هام�س  على  وذلــك  �سون،  ثانه  بــوي  ال�سرتاكية  فيتنام 

وال�سبعني  ال�ساد�سة  دورتها  يف  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية 
يف نيويورك.

و�سبل  البلدين  بني  الثنائية  العلقات  بحث  اللقاء  خلل  وجرى 
الإقليمية  املو�سوعات  ا�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافة  وتعزيزها،  دعمها 

والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.
كما التقى �سمو وزير اخلارجية، وكيل الأمني العام للأمم املتحدة 
مارتن  الطوارئ  حالت  يف  الإغاثة  ومن�سق  الإن�سانية  لل�سوؤون 
الأخرية  زيارته  ما جرى خلل  �سموه على  اأطلع  الذي  غريفيث، 
اإن�سانية،  اأزمة  اإىل منع وقوع  ناق�سا احلاجة  لأفغان�ستان، حيث 

بالإ�سافة اإىل بحث عدد من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.

الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  رئي�س  �سموه  التقى  ذلــك،  اإىل 
بيرت ماورر، وا�ستعر�س معه اجلهود الإغاثية والإن�سانية للجنة 
الدائم  اململكة  دعــم  مــاورر  قــدر  فيما  الأحــمــر،  لل�سليب  الدولية 

وم�ساندتها للأعمال الإن�سانية والإغاثية يف خمتلف الدول.
والــلــقــاءات  املتحدة  الأمم  جلمعية  الفتتاحية  اجلل�سة  ح�سر 
بن  �سلطان  بن  بندر  بنت  رميــا  الأمـــرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 
عبدالعزيز �سفرية خادم احلرمني ال�سريفني لدى الوليات املتحدة 
ال�سفري  املتحدة  الأمم  لدى  الدائم  اململكة  ومندوب  الأمريكية، 
لل�سوؤون  اخلارجية  وزارة  ووكيل  املعلمي،  يحيى  بن  عبدالله 

الدولية املتعددة الدكتور عبدالرحمن الر�سي.

ترأس وفد المملكة في جلسة الجمعية العامة لألمم المتحدة
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الحتفال  اأجـــواء  اململكة  تعي�ش 
مرور  مبنا�سبة   ، الوطني  باليوم 
الكيان  تاأ�سي�ش هذا  91 عامًا على 
ال�سامخ على يد امللك عبد العزيز ، 
طيب الله ثراه، يف ملحمة وطنية 
مرتكزًا  الــوطــن  لينه�ش  جمــيــدة 
�سامية،  ور�سالة  قــومي  نهج  على 
والنماء  البناء  م�سرية  موا�ساًل 
بقيادة  امليمون  العهد  هــذا  حتى 
امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم 
�ــســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وويل 
عــهــده الأمــــني، الأمــــري حمــمــد بن 

�سلمان، حفظهما الله.
م�سرية  ت�ست�سحب  الفرحة  هــذه 
لتتبواأ  والــعــطــاء،  بــالــبــذل  حافلة 
الدول  بني  الالئقة  مكانتها  اململكة 
واملــتــوازنــة  الــثــابــتــة  ب�سيا�ستها 
ـــون واملــ�ــســاعــدة  ـــع ـــد ال ــــد ي ، وم
كل  يف  واملــنــكــوبــني  للمحتاجني 
ــة  ــل ومــوا�ــس متــيــيــز  دون  مـــكـــان 
التميز على كافة امل�ستويات خلري 

الب�سرية جمعاء.
ـــي تــاأكــيــد خـــــادم احلــرمــني  ـــاأت وي
جل�سة  يف  الله،  رعــاه  ال�سريفني، 
جمــلــ�ــش الـــــــــوزراء، اأمــــ�ــــش، عن 
التطلع مع منا�سبة اليوم الوطني 
لتحقيق  الإجنــــاز  مــن  مــزيــد  اإىل 
ــهــذا الــوطــن  اخلـــري والزدهـــــــار ل
امللك  ركائزه  اأر�سى  الــذي  العزيز 
ــعــزيــز ، ووا�ـــســـل الــبــنــاء  عــبــدال
والتمكني من بعده اأبناوؤه، ليكون 
بو�سلة التقدم، ومنارة احل�سارة، 
ال�سالم  واإ�سعاع  العدل،  وموطن 
تبديه  ملا  جت�سيدًا  قاطبة،  للعامل 
قوية  اإرادة  من  احلكيمة  القيادة 
 ، الــويف  ال�سعب  رفاهية  لتحقيق 
البناء  ملحمة  يف  قــدمــًا  وامل�سي 
روؤيــة  اأتاحته  مــا  مــع  والتطوير، 
اململكة الطموحة من فر�ش وا�سعة 

لغد اأف�سل وم�ستقبل م�سرق.

مسيرة االزدهار
كلمة

م�شتجدات العمل اخلليجي امل�شرتك
واأو�سح وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبدالله الق�سبي، يف بيانه لوكالة 
الأنباء ال�سعودية، اأن املجل�ش تناول عددًا من املو�سوعات الراهنة على ال�ساحتني 
الإقليمية والدولية، ومن ذلك ما ا�ستمل عليه البيان ال�سادر عن املجل�ش الوزاري 
ملجل�ش التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته التا�سعة والأربعني بعد املائة، من 
م�سامني ا�ستعر�ست تطورات الق�سايا ال�سيا�سية يف املنطقة والعامل، بالإ�سافة 
اإىل م�ستجدات العمل اخلليجي امل�سرتك يف �سوء اجلهود املبذولة لتنفيذ قرارات 

املجل�ش الأعلى وروؤية خادم احلرمني ال�سريفني لتعزيزه يف جميع املجالت.

احلل ال�شيا�شي ال�شامل للأزمة اليمنية
العربية  والإمـــارات  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأكدته  ما  اإىل  املجل�ش،  وتطرق 
املتحدة واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية من التزامها بحل �سيا�سي 
�سامل لالأزمة يف اليمن، ودعمها الكامل للمبعوث اخلا�ش لالأمم املتحدة، ودعوة 
بتحقيق  للبدء  الــالزمــة  اخلــطــوات  جميع  اتــخــاذ  �سرعة  اإىل  اليمنية  احلكومة 

ال�ستقرار القت�سادي يف بالدها.

منع اإيران من حيازة ال�شلح النووي
وجدد املجل�ش، دعم اململكة للجهود الدولية الرامية ملنع اإيران من حيازة ال�سالح 

اإليه  اأ�سارت  وما  والَعامل،  املنطقة  يف  النت�سار  عدم  منظومة  وتعزيز  النووي، 
اإيران  ا�ستمرار  ب�ساأن  الذرية  الطاقة  وكالة  حمافظي  جمل�ش  دورة  انعقاد  خالل 
بالربتوكول  اللتزام  عن  امل�سرتكة وتوقفها  ال�ساملة  العمل  انتهاكاتها خلطة  يف 

الإ�سايف من خالل عملها على تو�سيع قدراتها النووية وتطويرها.

تنمية القدرات الب�شرية والقمة الطبية
اململكة  �سهدتها  التي  الن�ساطات  من  جملة  ا�ستعر�ش  املجل�ش  اأن  معاليه،  وبــنينّ 
خالل الأ�سبوع، ومنها اإطالق برنامج تنمية القدرات الب�سرية، اأحد برامج )روؤية 
2030( الذي ميثل ا�سرتاتيجية وطنية ت�ستهدف تعزيز تناف�سية القدرات الب�سرية 

الوطنية حملًيا وعاملًيا، باغتنام الفر�ش الواعدة الناجتة عن الحتياجات املُتجددة 
الطبية  للتقنية  العاملية  الريا�ش  )قمة  خمرجات  ت�سمنته  ما  وكذلك  واملُت�سارعة، 
2021( من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ُينتظر اأن يكون لها اأثٌر اإيجابٌي على 

م�ستقبل �سناعة وا�ستثمار التقنية الطبية احليوية يف اململكة والعامل اأجمع.
بينها  مــن  اأعــمــالــه،  جـــدول  على  املــدرجــة  املــو�ــســوعــات  على  املجل�ش،  ــع  واطــلنّ
مو�سوعات ا�سرتك جمل�ش ال�سورى يف درا�ستها، كما اطلع على ما انتهى اإليه كل 
من جمل�ش ال�سوؤون القت�سادية والتنمية، وجمل�ش ال�سوؤون ال�سيا�سية والأمنية، 

واللجنة العامة ملجل�ش الوزراء، وهيئة اخلرباء مبجل�ش الوزراء يف �ساأنها.
كما اطلع على عدد من املو�سوعات العامة املدرجة على جدول اأعماله، من بينها 
الوطني  والربنامج  الجتماعية،  للتاأمينات  العامة  للموؤ�س�سة  �سنويان  تقريران 
وقد  )�سابقًا(،  العامة  اجلهات  يف  وال�سيانة  والت�سغيل  امل�سروعات  اإدارة  لدعم 

اتخذ املجل�ش ما يلزم حيال تلك املو�سوعات.

الرتقيات
امل�ساعد  الإمــارة  اإىل وظيفة )وكيل  عــردان  اآل  �سلطان بن يحي بن حممد  ترقية  ـ 

لل�سوؤون التنموية( باملرتبة )الرابعة ع�سرة( باإمارة منطقة ع�سري.
ـ ترقية عبدالله بن زيد بن علي التميمي اإىل وظيفة )مدير عام ال�سوؤون الإدارية 

واملالية( باملرتبة )الرابعة ع�سرة( باملديرية العامة حلر�ش احلدود.
اإداري(  )م�ست�سار  اإىل وظيفة  الر�سيد  ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله  ـ 

باملرتبة )الرابعة ع�سرة( باملديرية العامة حلر�ش احلدود.

الموافقة على القواعد المنظمة للتخصيص

قرارات المجلس
ـ اأو من  • تفوي�ش معايل وزير ال�سوؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�ساد 
ينيبه ـ بالتباحث مع اجلانب البوركيني يف �ساأن م�سروع مذكرة تفاهم 
والدعوة  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  بني  الإ�سالمية  ال�سوؤون  جمال  يف 
الإقليمية  الإدارة  ووزارة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ــاد  والإر�ــس
والالمركزية يف جمهورية بوركينا فا�سو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع 

الن�سخة النهائية املوقعة، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
• املوافقة على م�سروع مذكرة تفاهم يف املجال ال�ستثماري بني وزارة 
ال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية وهيئة ال�سراكة بني القطاعني 
معايل  وتفوي�ش  ال�سعبية،  بنغالدي�ش  جمهورية  يف  واخلا�ش  العام 
وزير ال�ستثمار - اأو من ينيبه- بالتباحث مع اجلانب البنغالدي�سي يف 

�ساأنه، والتوقيع عليه.
• تفوي�ش معايل رئي�ش جمل�ش اإدارة الهيئة ال�سعودية للف�ساء - اأو من 

لالأمم  التابع  الف�ساء  جليل  ال�ست�ساري  املجل�ش  مع  بالتباحث   - ينيبه 
املتحدة يف �ساأن م�سروع مذكرة تعاون بني الهيئة ال�سعودية للف�ساء يف 
التابع  الف�ساء  جليل  ال�ست�ساري  واملجل�ش  ال�سعودية  العربية  اململكة 
املوقعة،  النهائية  الن�سخة  رفع  ثم  عليه، ومن  والتوقيع  املتحدة،  لالأمم 

ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
• تفوي�ش معايل رئي�ش جمل�ش اإدارة الهيئة ال�سعودية للف�ساء - اأو من 
ينيبه - بالتوقيع على البيان امل�سرتك لالهتمام بالر�سد الف�سائي للمناخ.
وذات  التجارية  التفاقيات  اإبــرام  وحوكمة  عمل  اآلية  على  املوافقة   •

ال�سلة بالتجارة.
• املوافقة على القواعد املنظمة للتخ�سي�ش.

اعتماد احل�ساب اخلتامي للموؤ�س�سة العامة للتقاعد )�سابقًا( لعام   •
مايل �سابق.

نتطلع لمزيد من اإلنجاز لتحقيق 
الخير واالزدهار للوطن العزيز

نيوم-وا�س
عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني،  احلرمني  خادم  توجه 
اهلل،  رعاه  ال��وزراء،  جمل�س  رئي�س  �شعود،  اآل  العزيز 
باحلمد هلل عز وجل على ما اأ�شبغ على هذه البلد 
املباركة من النعم الظاهرة والباطنة، وما اأكرمها 
وم�شجد  احل���رام  بيته  خدمة  �شرف  م��ن  ب��ه 
وقا�شديهما،  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ر�شوله 
معربًا، اأيده اهلل، عن التطلع مع منا�شبة 
اإىل  والت�شعني  احل��ادي  الوطني  اليوم 
اخل��ر  لتحقيق  الإجن�����از  م���ن  م��زي��د 
الذي  العزيز  الوطن  لهذا  والزده���ار 
بن  عبدالعزيز  امللك  رك��ائ��زه  اأر���ش��ى 
ث����راه،  اهلل  ط��ي��ب  ع��ب��دال��رح��م��ن، 

اأبناوؤه، ليكون بو�شلة التقدم،  ووا�شل البناء والتمكني من بعده 
ومنارة احل�شارة، وموطن العدل، واإ�شعاع ال�شلم للعامل قاطبة.

اأم�س، عرب  املجل�س،  لدى تروؤ�شه، حفظه اهلل، جل�شة  جاء ذلك 
املنظمة  القواعد  على  املجل�س  واف��ق  حيث  امل��رئ��ي،  الت�شال 
للتخ�شي�س وعلى اآلية عمل وحوكمة اإبرام التفاقيات التجارية 

وذات ال�شلة بالتجارة.
جرت  التي  واللقاءات  املحادثات  جممل  على  املجل�س  واط��ّل��ع 
الأيام  خلل  وال�شديقة  ال�شقيقة  الدول  من  وعدٍد  اململكة  بني 
احلرمني  خ��ادم  بعثها  التي  الر�شالة  فحوى  ومنها  املا�شية، 
تبون  عبداملجيد  الرئي�س  لفخامة   � اهلل  حفظه   � ال�شريفني 
وتت�شل  ال�شعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  رئي�س 
امل�شرتك  التعاون  تعزيز  و�شبل  التاريخية  الأخوية  بالعلقات 

بني البلدين ال�شقيقني.

األمير فهد بن مشعل لـ)            ( :
القيادة الرشيدة دعمت 
الشباب محليا وعالميا 

البلد- مها العواودة 
�سعود  بــن  م�سعل  بــن  فهد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأ�ــســاد 
ال�سعودي  الطريان  جمعية  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  عبدالعزيز  بن 
باهتمام القيادة الر�سيدة بال�سباب ال�سعودي والتي و�سعتهم يف 
القيادية  املنا�سب  يف  متكينهم  على  وحر�ست  الأولويات  قائمة 

وعملت على ت�سجيعهم على امل�ستوى املحلي والعاملي.
موؤخرًا  �ساهدناه  ما  " هذا  لـ)البالد(:  حديثه  يف  �سموه  وتابع 
عاملية  ريا�سية  م�ساركات  لهم  كانت  �سعوديني  �سباب  عدة  مع 
م�سرفة، اأي�سًا حر�ست على تهيئة ال�سباب لالنخراط يف حتقيق 
الب�سرية  القدرات  تنمية  برنامج  اإطالق  خالل  من   2030 روؤية 
الأ�سا�سية  املــهــارات  وتطوير  القيم،  تعزيز  اإىل  يهدف  ــذي  ال
ومهارات امل�ستقبل، وتنمية املعارف"، موؤكدا اأن ذلك ياأتي اإمياًنا 
م�سرق  م�ستقبل  لبناء  رئي�سيا  جزءًا  كونهم  ال�ساعد  اجليل  يف 

لالأجيال القادمة.
خلــادم  اأتــقــدم   ": �سموه  قــال  الوطني  الــيــوم  ذكـــرى  ومبنا�سبة 
�سعود، حفظه  اآل  بن عبدالعزيز  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
التهاين  بخال�ش  �سلمان،  بــن  حممد  الأمـــري  العهد  وويل  الــلــه، 
والتربيكات مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 91 لتوحيد اململكة العربية 
�سعود،  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  يدي  على  ال�سعودية 
طيب الله ثراه،  ويف مثل هذا اليوم تتاح لنا الفر�سة باأن نعود 
بالذاكرة اإىل الوراء لن�ستذكر جميع الإجنازات العظيمة والأعمال 
اجلليلة التي �سبت يف م�سلحة اململكة ومكنتنا من تقلد املنا�سب 
الدول  م�ساف  يف  اململكة  جعلت  بف�سلها  والتي  الأوىل  واملراكز 
املتقدمة عامليًا يف جمالت عدة حتت ظل قيادتنا الر�سيدة، �سائلني 
اأن يحفظ اململكة وحكومتها و�سعبها من كل �سوء،  الله عز وجل 

ويدمي علينا نعمة الأمن والرخاء".

مذكرة تفاهم في المجال االستثماري مع بنغالديشإقرار آلية عمل وحوكمة إبرام االتفاقيات التجارية

رئيس الشورى: المملكة تشهد انطالقة جديدة في البناء والتطوير
الريا�س- البلد

و�سف رئي�ش جمل�ش ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبد الله بن 
والت�سعني  الواحدة  الذكرى  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد 
انطالقة  باأنها  ال�سعودية  العربية  للمملكة  الوطني  لليوم 
الــنــوعــي والعمل  الــبــنــاء والــتــطــويــر  مــ�ــســرية  جــديــدة يف 
التي  ال�ساملة  احل�سارية  النقلة  وراء  كان  الذي  املوؤ�س�سي 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  قيادة  حتت  حاليًا  اململكة  تعي�سها 
ال�سمو  و�ساحب  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 
العهد،  العزيز، ويل  عبد  بن  �سلمان  بن  الأمري حممد  امللكي 

نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء، وزير الدفاع، حفظهما الله .
نحتفي  ونحن  املنا�سبة:  بهذه  �سحفي  ت�سريح  يف  وقــال 

انطالقة  من  العا�سر  العقد  يف  الأوىل  اللبنة  بو�سع 
خــالــدة  ذكـــرى  ن�ستح�سر  الــ�ــســامــخ  الــكــيــان  هـــذا 

قادها  والت�سحية  والــبــذل  الكفاح  من  مللحمة 
املوؤ�س�ش واأبناوؤه علينا اأن ن�سري على هداها، 
مكت�سباتها  على  املحافظة  على  �سويًا  ونعمل 

بلدنا  تــواجــه  التي  التحديات  ومــواجــهــة 
الذي بات اأمنوذجًا للتطور والنماء، 

والتنمية  وال�ستقرار،  والأمـــن 
املــــ�ــــســــتــــدامــــة، والزدهـــــــــــار 

القت�سادي يف املنطقة" .
يف  اململكة  اأن  اإىل  ــار   واأ�ــس
هـــــذه الــــذكــــرى املـــبـــاركـــة 
التنمية  يف  الزمن  ت�سابق 

�ستى  يف  تنموية  قــفــزات  مــن  الــيــوم  تعي�سه  مبــا  والــتــقــدم 
اجلــاد  للعمل  وجتــ�ــســيــدًا   2030 ــروؤيــة  ل حتقيقًا  املــجــالت 
نها من الوقوف يف م�ساف الدول الأكرث ا�ستقرارًا  الذي مكنّ
وع�سوًا  الدولية،  ال�ساحة  على  موؤثرًا  و�سريكًا  وازدهـــارًا، 
جمموعة   ” الدولية  القت�سادية  املجموعات  اأهــم  يف  فاعاًل 
الع�سرين “، مبينًا اأن ذلك عززه نهج �سيا�سي حكيم قائم على 
احرتام املواثيق واملعاهدات وي�سعى لتحقيق ال�سالم والأمن 
العامل مما  الإ�سالم وامل�سلمني وكافة �سعوب  وخدمة ق�سايا 

جعل من هذه البالد مرتكزًا حموريًا دوليًا واإقليميًا.
م�سرية  يف  وموؤ�س�ساتها  الــدولــة  اأداء  ومتيز  بتفرد  ونــوه 
التطوير والتحديث التي تعي�سها اململكة حاليًا يف هذا الع�سر 
الزاهر لت�سبح من الدول الأكرث تقدمًا وتطورًا يف 
التي  املتنوعة  لالإ�سالحات  نتيجة  وذلــك  العامل 
نفذتها اململكة على م�ستوى الأنظمة واللوائح 
والإجراءات بالتعاون مع اجلهات احلكومية 
تناف�سية  عـــززت  الــتــي  اخلــا�ــش  والــقــطــاع 
اململكة ورفعت ترتيبها يف التقارير العاملية، 
ولعل ما مت اإجنازه يف مواجهة جائحة 
ــــا وحتـــقـــيـــق مـــوؤ�ـــســـرات  كــــورون
التاأثر  عــدم  يف  متقدمة  عاملية 
اقــتــ�ــســاديــًا و�ــســحــيــًا يــاأتــي 
وتعدد  لديناميكية  تاأكيدًا 
ــتــي  عـــنـــا�ـــســـر الــــقــــوة ال
العربية  اململكة  متتلكها 

دومًا برثوتها من  اململكة متيزت  اأن  اإىل  م�سريًا  ال�سعودية، 
الفارق والذي  اإحداث  القادر على  الوطني  الب�سري  العن�سر 

ميتلك اأدواته، ويتميز بانتمائه ووعيه واإخال�سه.
مت  اململكة  اأن  ال�سيخ  اآل  الــلــه  عبد  الــدكــتــور  مــعــايل  وذكـــر 
تاأ�سي�سها على مبادئ اإ�سالمية قومية ر�سخ ثوابتها امللك عبد 
والثوابت  املبادئ  تلك  مقدمة  ويف  ثراه،  الله  طيب  العزيز، 
مبداأ ال�سورى الذي ير�سم للمجتمع منهاج الت�سامن، و�سبيل 
تطبيقًا  وجت�سدت  الـــراأي،  يف  امل�ساركة  واأ�سلوب  التكامل 
اأكرث من ت�سعة عقود،  اأ�س�ش قبل  الذي  ال�سورى  يف جمل�ش 
تنظيمًا  املــبــداأ  ذلــك  ي�سبح  اأن  يف  بعده  من  اأبــنــاوؤه  واهتم 
اأ�سا�سيًا واإحدى ال�سلطات التي لها �سالحيات وم�سوؤوليات، 
وت�سارك بفاعلية يف �سنع القرار الوطني والتنمية ال�ساملة، 

وم�ساندة مواقف اململكة وعالقاتها الدولية.
واأكد اآل ال�سيخ اأن ما حتقق ملجل�ش ال�سورى من ح�سور 
دعم  دون  يكون  اأن  له  كــان  ما  ودويل  واإقليمي  داخلي 
موؤ�س�سات  اأداء  تكامل  على  وحر�سها  اململكة  قــيــادة 
الدولة، معربًا معاليه عن بالغ تقديره وامتنانه ملا يجده 
جمل�ش ال�سورى يف عهد خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو 
اأدواره  تعزيز  يف  اأ�سهمت  رعاية  من  الأمــني  عهده  ويل 
داعــمــًا  �ــســنــدًا  فــكــان  والــربملــانــيــة  والــرقــابــيــة  التنظيمية 

للحكومة يف جهود الإ�سالح والتطوير.
على  يدمي  اأن  وجل،  عز  املــوىل،  �سائاًل  ت�سريحه  واختتم 
اململكة عزها واأمنها وا�ستقرارها يف ظل قيادتها الر�سيدة 

و�سعبها الكرمي.

مركز الملك سلمان يواصل خدماته الصحية باليمن 
اخلوخة - عدن- وا�س

لالإغاثة  �سلمان  املــلــك  مــركــز  يــوا�ــســل 
لل�سعب  خدماته  الإن�سانية  والأعــمــال 
اليمني ال�سقيق، ففي مديرية اخلوخة، 
قدمت العيادات الطبية املتنقلة التابعة 
 3.867 لـــ  العالجية  خدماتها  املــركــز 
 8 حتى   2 مــن  الــفــرتة  خــالل  م�ستفيدا 

�سبتمرب 2021م.
وبدعم من املركز عقدت منظمة ال�سحة 
العاملية، اأم�ش، دورة تدريبية للعاملني 
ال�سحيني يف مركزي العزل مب�ست�سفى 
اجلــمــهــوريــة ومــ�ــســتــ�ــســفــى الــ�ــســداقــة 

مبحافظة عدن.
وتهدف الدورة التي ت�ستمر ملدة 4 اأيام، 
اإىل تزويد 40 طبيًبا باملهارات املعرفية 
لفريو�ش  العالجية  الإجــــراءات  حــول 
كورونا امل�ستجد )كوفيد-19( للحالت 
وا�ستخدامات  والوخيمة،  املتو�سطة 
املنومة  للحالت  ال�سطناعي  التنف�ش 
الــعــدوى،  ومكافحة  الــعــزل  مــراكــز  يف 
امل�ستخدمة  املــخــربيــة  والــفــحــو�ــســات 
ــابــة،  تــ�ــســخــيــ�ــش احلــــــالت املــ�ــس يف 
وكيفية ت�سخي�ش حالت �سوء التغذية 

وعالقتها باملر�ش.
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 ذكرى اليوم الوطني .. أفــراح  وزينات في كل أرجاء المملكة
عروض شعبية وحفالت ومعــــــــــــارض ابتهاجا بالذكرى العظيمة 

ذكرى سنوية وبهجة سعودية يشارك فيها كل سعودي ومقيم على هذه األرض المعطاءة
وتاأتي املبادرة لالحتفاء مع اأهايل املنطقة ال�سرقية، مبنا�سبة اليوم الوطني 
دار«،  لنا  »هي  �سعار  حتت  ال�سعودية  العربية  للمملكة  والت�سعني  الواحد 
و�ستقام بهذه املنا�سبة التاريخية والذكرى الوطنية الغالية فعاليات متنوعة، 
ت�سمل م�سرًحا للفلكلور ال�سعبي، وم�سرًحا للراوي ل�ستذكار الرتاث العريق، 
الفعاليات  �ست�سمل  كما  التقليدية،  وال�سناعات  اليدوية  للحرف  وم�سرًحا 
خم�س�سة  وم�ساحات  ا�ستعرا�سية،  اأطفال  فرق  مب�ساركة  للطفل  م�سرًحا 
الطابع  الذي يحاكي  ام  للنَهّ اأخرى خم�س�سة  الر�سامني، وم�ساحة  لعدد من 
للريا�سات  املبادرة فعاليات م�ساحبة، ومنها م�سرية  البحري. كما تت�سمن 
البحرية لرفع 91 علم �سعودي، وم�سرية لقوافل الإبل والهجانة واخليول 
ــا لــلــطــريان الــ�ــســراعــي، ومــ�ــســرية لــلــدراجــات الــنــاريــة  الــعــربــيــة، وعــرو�ــسً
والهوائية، وم�سرية لل�سيارات الكال�سيكية وال�سيارات املعدلة والريا�سية. 
حت �سعار »هي لنا دار »، ت�ستعد اململكة العربية ال�سعودية يوم  غد لالحتفال 
باليوم الوطني  حيث يعود هذا التاريخ اإىل املر�سوم امللكي رقم 2716 الذي 
اأ�سدره امللك عبد العزيز يف ذاك اليوم من العام 1932، املوافق 17 جمادى 
احلجاز  مملكة  من  الدولة  ا�سم  بتحويل  والقا�سي  1351هــــ،  عــام  الأوىل 

وجند وملحقاتها اإىل اململكة العربية ال�سعودية.

أعالم الزينة 
املقرر  الفعاليات  اأمانة حمافظة جدة  اعتمدت  ال�ستعدادات  اإطار هذه  يف 
من  وغريها  والبوابات  واملباين  وامليادين  الرئي�سة  الطرق  يف  اإطالقها 
وعرو�ض  امل�سابقات  واإطـــالق  والإ�ــســاءة  الزينة  اأعـــالم  ت�سمل  املــواقــع 
على  وال�سعارات  التهنئة  ون�سر  والت�سكيلية  ال�سعبية  والفنون  الريا�سة 
 91 ال�سعودي  الوطني  اليوم  لحتفالت  الإعالنية  واللوحات  ال�سا�سات 
الثالث  املوافق  �سهر �سفر،  من  ع�سر  ال�ساد�ض  فعالياته يف  تنطلق  والذي 

والع�سرين من �سبتمرب اجلاري حتت �سعار )هي لنا دار(.
و�سيكون �سكان وزوار جدة على موعد مع عرو�ض الفنون ال�سعبية مبركز 
ودمى  لالأطفال  م�سابقات  الفعالية  و�ستت�سمن  الثقايف،  العزيز  عبد  امللك 
وهي  الت�سكيلي،  الفن  جدارية  ال�سارية  ميدان  �سيحت�سن  كما  متجولة، 
عبارة عن ت�سميم لوحة وطنية وفقا لهوية اليوم الوطني وذلك من خالل 

فنانني ت�سكيليني.
امل�سطحات  وزيـــادة  للت�سجري  مبادرتني  اإطـــالق  الفعاليات  و�ستت�سمن 
اخل�سراء وذلك يف مم�سى اليمامة - حديقة النخيل – �سارع الأمري نايف 
الرب  جمعية  مع  بالتعاون  �ستنفذ  والتي  فهد  بن  في�سل  الأمري  – مم�سى 

و�سركة ل�ض التجارية.

معرض صور 
هذا و�ستتزين الطرق وامليادين بالأعالم وذلك يف )�سارع ال�سالم – طريق 
– �سارع  �سحاتة  حمزة  – �سارع  املدينة  – طريق  البيعة  – ميدان  امللك 
املدار�ض – �سارع القا�سم بن اأمية يف احلمدانية – �سارع الأمانة – كوبري 
يف  الإ�ساءة  عرو�ض  بجانب  الأر�سية(،  الكرة  ميدان   – امللكية  ال�سالة 
بوابات:)طريق املدينة ال�سرقية – الغربية – وطريق مكة - وميداين الكرة 
 3D Mapping الأر�سية والقناديل(، كما �ست�سمل العرو�ض اأعمال الـ
لتفعيل  اإ�سافة  البحرية،  الواجهة  النور�ض على  الأمانة وميدان  يف مبنى 
لن�سر  الرئي�سية  وال�سوارع  الطرق  على  الإعالنية  واللوحات  ال�سا�سات 

التهنئة بذكرى اليوم الوطني 91 .
 6 اإطالق  على  الأمانة  مع  بالتعاون  جدة  عيون  جمعية  تعتزم  جانبها  من 
جدة  عيون  بطولة   – جداوية  �سور  )معر�ض  ت�سمل:  متنوعة  فعاليات 
لالألعاب املتعددة – تلوين �سعار اليوم الوطني – جدارية اليوم الوطني 
الرق�سات  اأهــازيــج   - الإلــكــرتونــيــة   91 الــوطــنــي  الــيــوم  م�سابقة   –  91

ال�سعبية(.

شراء األعالم 
ل�سراء  الأ�ــســواق  اىل  بالتوجه  واملقيمون  املواطنون  بــداأ 

ــواق  ــس العــــالم والــ�ــســعــارات حــيــث حتــولــت تــلــك الأ�
بالأعالم  متزينه  لوحات خ�سراء  وواجهاتها اىل 

اململكة  �سعار  حتل  التي  وال�سور  والو�سحة 
عبدالعزيز  امللك  و�سورة  التوحيد  وكلمة 

المـــري  ــعــهــد  ال �ــســلــمــان وويل  واملـــلـــك 
بع�ض  بــداأت  كما  �سلمان.    ين  حممد 

املــوؤ�ــســ�ــســات الهــلــيــة واجلــمــعــيــات 
واملراكز بالحتفال باليوم الوطني 
ــدة  ــنــني املــا�ــســي ومل مــن يـــوم الث
ــــك مـــن اجـــالء  خــمــ�ــســة اأيـــــام وذل
اإعـــطـــاء اكــــرب عــــدد لــلــمــواطــنــني 
ال�ستمتاع يف ظل  من  واملقيمني 

الإجراءات الحرتازية .
الت�سكيليني  الــفــنــانــني  بـــداء  كــم 

فيهم  ــ�ــســني ومبــــا  كـــال اجلــن مـــن 
اخلـــا�ـــســـة  الحــــتــــيــــاجــــات  ذوي 

الفنية  لــوحــاتــهــم  ا�ــســتــعــرا�ــض  مــن 
والــــتــــي حتـــمـــل يف طــيــاتــهــا �ــســور 

العربية  اململكة  مللوك  ت�سكيلية  وفنون 
ــك عــبــدالــعــزيــز  ــل الــ�ــســعــوديــة مــنــذ عــهــد امل

وحتى عهد امللك �سلمان بالإ�سافة اىل لوحات 
العربية  اململكة  يف  التنموية  امل�ساريع  ت�سمنت 

ال�سعودية .
اقامة  امــري منطقة ع�سري  الأمــري تركي بن طــالل  كما وجــه 

البالد ـ حمود الزهراين ـ مرعي ع�ضريي ـ عبد الهادي املالكي ـ جنود  النهدي -ت�ضوي: خالد مر�ضاح
 ت�سطع مالمح الفرحة وعالمات ال�سرور يف كافة ارجاء الوطن مبنا�سبة  الحتفال باليوم الوطني الـ 91 للملكة العربية ال�سعودية فمن الرايات اخل�سراء اإىل  الزينات 
وغريها من مظاهر البهجة جند مالمح الفرحة يف وجوه املواطنني ا�ستعدادا للذكرى العطرة  ففي املنطقة ال�سرقية.  تنطلق يوم غد  مبادرة حتيا ال�سعودية بن�سختها 

الثانية، برعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة ال�سرقية، وبتنظيم من فرع وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية باملنطقة 
ال�سرقية بال�سراكة مع جمل�ض املنطقة ال�سرقية للم�سوؤولية الجتماعية، ومب�ساركة عدد من اجلهات احلكومية و�سبه احلكومية، وجهات من القطاع اخلا�ض، والقطاع غري 

الربحي، وذلك بالواجهة البحرية اجلديدة ملدينة ثروة مبحافظة اخلرب، وت�ستمر ملدة 3 اأيام.
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 ذكرى اليوم الوطني .. أفــراح  وزينات في كل أرجاء المملكة
عروض شعبية وحفالت ومعــــــــــــارض ابتهاجا بالذكرى العظيمة 

المملكة تؤكد للعالم جدارتها في صياغة رؤيتها ورسم مصالحها االستراتيجية
احتفالت �سعبية هذا العام يف القرى الرتاثية مبنطقة ع�سري  حيث حتتفل 
هذه  ويفعل  الوطني  باليوم  ابها  مدينة  غــرب  مــازن  ببني  املخ�ض  قرية 
ال�سيله  القبليه  والعادات  ال�سعبيه  الفنون  باحياء  القريه  ابناء  املنا�سبه 
وقد قال نائب جماعة بني مازن يحي علي املازين اأن هذه الفعاليات تقام 
احتفاء بهذه املنا�سبه الغاليه واحياء لهذه الذكرى ال�سنوية العزيزة علينا. 
ون�سكر امري منطقة ع�سري الذي اتاح لنا هذه امل�ساركة ونحن نرفع ا�سمى 
ايات التهاين ملقام خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده الأمني واىل مقام 
ونحن  ال�سعوديه  العربية  اململكة  مواطني  كل  واىل  ع�سري  منطقة  امري 

جنود جمندون خلدمة قيادتنا ووطننا.

حب الوطن 
�سعبيه واحتفاليه  برامج  باقامة  الرتاثيه  العكا�ض  قرية  كذلك  كما حتتفل   
بهذه املنا�سبه وهو ما او�سحه  اإبراهيم العكا�سي نائب قرية العكا�ض وقال 
باليوم  الحتفاء  يف  ع�سري  منطقة  امري  توجيهات  ننفذ  اأن  عظيم  �سرف 
التهاين  نرفع  اأن  الــبــاد  جــريــدة  خــال  مــن  فر�سه  وجنــدهــا   91 الوطني 
الطموح  عهده  وويل  الله  حفظه  �سلمان  امللك  يف  ممثلة  احلكيمه  لقيادتنا 
نفو�سنا  على  الغالية  الذكرى  بهذه  الله  ونحمد  ال�سعودي.  ال�سعب  ولكل 
التى تاأتي والوطن يف عزة وكرامه يف ظل قيادة ملك احلزم والعزم امللك 

�سلمان بن عبد العزيز وويل عهده الأمني وحكومتنا الر�سيده.
كما حتدث للباد علي ح�سن ع�سريي احد امل�سرفني على قرية النجاد فقال 
باليوم  والأثريه  الرتاثيه  النجاد  قرية  يف  القادم  اخلمي�ض  نحتفل  �سوف 
التى  املنا�سبه  لهذه  منا  و�سوق  ع�سري  منطقة  امري  رغبة  ح�سب  الوطني 
تقام حتت وعاية امري منطقة ع�سري ودعونا عددًا من امل�سوؤولني والأهايل 
حل�سور هذه الحتفالية الوطنية. من  جهة اخرى ويف منا�سبة ثقافيه يف 
منطقة  امري  موافقة  بعد  الثقايف  �سالح  بن  حممد  الدكتور  العميد  مركز 
الأدبــي وبح�سور  ابها  نادي  مع  تركي بن طال وبال�سراكه  الأمري  ع�سري 
وكيل اإمارة منطقة ع�سري ال �ستاذ حممد بن جري�ض وحمافظي املحافظات 
والو�سط الأدبي والإعامي بع�سري وتقام حما�سرة تاريخية للدكتور احمد 
عن  وكلها  متعددة  و�سعرية  ادبية  وم�ساركات  خالد  امللك  جامعة  من  فائع 
اململكة العربية ال�سعودية و�سكر الدكتور حممد بن �سالح ثقة امري منطقة 
ابها  نــادي  مظلة  حتت  �سنويًا  تقام  التى  املنا�سبه  هذه  اقامة  على  ع�سري 
الأدبي. وقال الدكتور احمد العمري مدير عام تعليم منطقة ع�سري اأن هناك 

منا�سبة احتفاليه تقيمها ادارة تعليم ع�سري حتت رعاية امري منطقة ع�سري 
كما وجهنا املدار�ض البنني والبنات اأن تقيم احتفالت يف اليوم الأول من 
العوده للدرا�سه وي�ست�سعر الطاب والطالبات نعمة الأمن يف هذا الوطن 

وحبه والولء لقيادته والدفاع عنه .
  والقرية عمرها اأكرث من 300 عام وتعترب من اأقدم بلدات القرى الأثرية 
و بنيت من احلجر تلك الق�سور وعلى نظام الطوابق املتعددة  وهي تطل 
على اكرب وادي ي�سمى وادي تهلل ويعلو الوادي �سد وادي ع�سران , واأ�سار 
اإىل اآن القرية در�ض اغلب الطاب فيها حيث كانت ول زالت موقع املدر�سة  
يف القرية الأثرية والتي �سميت مدر�سة املعامة  حيث يدر�ض الطاب حفظ 
القرية  مداخل  وعن  الأحــاديــث,  وحفظ  الكرمي   القران  وجتويد  وتــاوة 
الأثرية اأو�سح اآن  الطرق املوؤدية لها ل يوجد �سوى مدخل رئي�سي حيث 
والق�سبة  القاع  وعن  منها.  واخلارج  القرية  اإىل  الداخل  م�ساهدة  ي�سهل 
ت�ستخدم  وهي  الق�سبات   من  عدد  فيها  يوجد  القرية  اأن  اأو�سح  الأثرية  
حلماية القرية يف املا�سي , وقال هناك اتفاق مع كبار رجال قبيلة العكا�ض 
الق�سور  اإحدى  العكا�ض يف  اإيجاد موقع متحف  الأثرية  القرية  من �سكان 
و�سيتم حتويل ال�ساحة اإىل اإعادة ر�سف بالكامل من احلجر و�ستكون مقر 
لا�ستقبال والحتفالت بالقرية الأثرية العكا�ض , واأو�سح اأن القرية يوجد 
فيها م�سجد اثري وقدمي ول زال على و�سع العمارة فيه ومن الداخل جتد 
لل�سقف , وعن القط  اأعمدة اخل�سب تو�سط امل�سجد والتي حتمل �سواري 
يف اإحدى املنازل حتدث  حممد بن هندي ابن املرحومة  عائ�سة بنت هندي 
وهي الفنانة يف جمال القط الع�سريي  والتي توفيت عن عمر ناهز 117 
القط  اإعادة ونق�ض  القرية يف جمال  الدور الأكرب يف تلك  له  عاما  وكانت 
الع�سريي وكانت مبدعة يف جمال فن القط ودقة اخلطوط وو�سع الألوان 

التي كانت ت�ستخرج من املواد الطبيعية من املنطقة .
وتاأهيل  اإعــادة  يف  لل�سياحة  الهام  الــدور  العكا�سي  اإبراهيم  ال�سيخ  واأكــد 
اأهمية  من  له  ومبا   , الأثرية  القرى  ترميم  امل�سروع  �سمن  الأثرية  القرى 
كبرية حلماية ذلك الرتاث من الندثار واملحافظة عليه لكي يتمكن الأجيال 

القادمة مل�ساهدة ذلك الرتاث عن قرب.

احتفاالت ابها لليوم الوطني 91
عبدالعزيز  بن  خالد  امللك  طريق  على  �سخمة  احتفالت  اأبها  يف  يقام  كما 
والتي  ال91,  ال�سعودي  الوطني  اليوم  مو�سم  فعاليات  �سمن  اأبها  يف 

الرق�ض  من  التقليدي  ال�سعودي  للفن  وا�ستعرا�ض  فنية  و�سات  تت�سمن 
واملو�سيقى, كما يتم عر�سها على �سا�سات بث حي �سخمة ومبا�سرة, لكي 
مناطق  باقي  مع  م�سرتكة  فنية  اأعمال  ب�سنع  امل�ساركة  من  الــزوار  يتمكن 

ال�سعودية, مت�سكل من �سخور ماأخوذة من جبال طويق.
املواقع  من  عــدًدا  لها  التابعة  والبلديات  ع�سري  امانة  جتهز  عام  كل  ويف 
تتو�سح  اأبها  اأن  كما  الوطني,  اليوم  فعاليات  اإقامة  اأجل  من  الحتفالية, 
باللون الأخ�سر والأعام يف الطرقات وامليادين, ويكتظ طريق امللك خالد 
الذي يعترب مركز الفعاليات يف و�سط مدينة اأبها بالزوار ممزوجًا باللون 
التي  الفعاليات  العديد من  الأخ�سر والإ�ساءات والألوان اجلميلة, و�سط 
تنظمها هيئة الرتفيه ال�سعودية, كما هناك العديد من الفعاليات املميزة يف 

اأبها املقامة يف �سهر �سبتمرب 2021 بذكرى اليوم الوطني ال91.

أرض الخيال
فعالية اأر�ض اخليال هي عبارة عن متنزه ترفيهي عائلي �سامل ملنطقة األعاب 
متكاملة, ومنطقة ت�سوق واأطعمة وم�سروبات وعرو�ض حية والكثري من 
الفعاليات املميزة, وقد بداأت فعالية اأر�ض اخليال يف الأول من اغ�سط�ض 
2021 وتنتهي يف 30 �سبتمرب 2021, وذلك يف متام ال�ساعة الرابعة م�سًاء 
حتى ال�ساعة العا�سرة م�سًاء, وبتنظيم من �سركة �سغف للرتفيه, والدخول 

فقط للمح�سنني, ويجب اإبراز تطبيق توكلنا عند الدخول.

فعالية سما أبها
العرو�ض  مثل  متنوعة  كرنفالية  فعاليات  تقدم  التي  اأبــهــا  �سما  فعالية 
ال�سرية,  واحلــديــقــة  الــرتامــبــولــني,  األــعــاب  ومــنــتــزه  املمتعة,  امل�سرحية 
مع  اللذيذة  بالأكات  الإ�ستمتاع  وميكن  ومثرية,  مميزة  اأك�سن  واألعاب 
جمموعة حمات و�ساحنات الطعام املختلفة, فهي فعالية كرنفالية عائلية 
مع عرو�ض م�سرحية والعاب املغامرة يف �سماء ابها حتتوي على عربات 
من  الأول  يف  اأبها  �سما  فعالية  بداأت  وقد  املنتجة,  ال�سر  وبوثات  الطعام 
�سبتمرب  �سهر  احلايل  ال�سهر  نهاية  حتى  وت�ستمر  املا�سي  اغ�سط�ض  �سهر 
اآبها  �سما  وتفتح  ال91,  ال�سعودي  الوطني  اليوم  ذكرى  فيه  الذي   2021
من الرابعة م�ساًء اإىل العا�سرة م�ساًء, وي�سمح بدخول اجلميع ولكن وجب 

التح�سني واإبراز تطبيق توكلنا للدخول.

أرض البنفسج
الأجــواء  لع�ساق  فريدة  جتربة  الــزوار  جلميع  تقدم  التي  املميزة  الفعالية 
ال�سباحية واملناظر الطبيعية اخلابة, حيث باإمكان الزائرين لها احل�سول 
اأبها  جبال  على  املطلة  الفنية  املج�سمات  مــع  جميلة  �سور  لقطات  على 
اجلميلة, والإفطار يف حديقة ال�ساي مع اأ�سهى املاأكولت اللذيذة, والت�سوق 
و�سراء التذاكر الع�سريية ال�سعبية, وخال نهاية الأ�سبوع ا�ستمتع بالعزف 
احلي مع اأ�سهر عازفني �سعوديني, وتفتح فعالية اأر�ض البنف�سج يف حديقة 
ابو خيال على طريق امللك عبدالعزيز يف متام ال�ساعة 4:00 م حتى ال�ساعة 

12:00�ض.
مغامرات بلل�سمر واملجاردة

مركز املغامرات لهواة الرتحال واملهتمني باحل�سول على جتارب جديدة, 
جمهز  وخميم  وال�ستقبال  للتجهيز,  خيمة  من  املركز  هــذا  يتكون  حيث 
الإ�ستمتاع  وبــالإمــكــان  وخمـــدة,  ولــبــادة  نــوم  كي�ض  عــن  عــبــارة  للمبيت 
ريا�سة  وممار�سة  النجوم,  لر�سد  تلي�سكوب  مع  للفلك  خا�سة  بجل�سة 
اليوغا والتاأمل باأدوات جمهزة ومميزة, وبالإمكان م�ساهدة فيلم ال�سينما 
اخلارجية اأو ركوب الدراجات الهوائية من حمطة خا�سة لها, وتنتهي هذه 

الفعالية يف 30 �سبتمرب اجلاري. 

عالم ريو
يف  العائلية  الفعاليات  واأجــمــل  اأف�سل  من  تعترب  التي  ريــو  عــامل  فعالية 
اأبها, حيث ميكن لاطفال املرح مع جمموعة كبرية من احليوانات الأليفة 
باإطعامها واللعب معها ب�سكل �سخ�سي مع ح�سور طيور نادرة وم�ساهدة 
على  للم�ساهدة  متنوعة  اأق�سام  فيها  ويوجد  املختلفة,  املائية  احليوانات 
جمال احليوانات والتمتع مبنظرها اخلاب والأجواء اللطيفة والإ�ستمتاع 
يف  جولة  بعد  بريداي�ض  ريو  يف  واجللو�ض  واللذيذة,  املختلفة  بالأكات 

احلديقة ومراقبة جمال املكان.
ويف جدة ت�سهد الزيانات احتفالت باليوم الوطني واكد عدد من املواطنني 

�سرورة غر�ض حب الوطن يف نفو�ض النا�سئة. 
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الريا�س:

تعاون مع "سايبم" اإليطالية في الهندسة والبناء 

"أرامكو السعودية ".. برنامج طموح لالستثمارات الصناعية 
 جدة - البالد

خدمات  جمموعة  مع  اإتفاقا  ال�سعودية"  "اأرامكو  وقعت 
للقيام  �سركة  تاأ�سي�س  لبحث  "�سايبم"،   الإيطالية  الطاقة 
بــاأعــمــال الــهــنــد�ــســة والــبــنــاء يف املــمــلــكــة. واأو�ـــســـح بيان 
�ست�سطلع  ــدة  اجلــدي الــ�ــســركــة  اأن  الإيــطــالــيــة  للمجموعة 
التحتية  الطاقة والبنية  الهند�سة والبناء يف قطاع  باأعمال 

ال�سناعية.
لال�ستثمارات  منـــاءات  برنامج  اإطـــار  يف  التــفــاق  ويــاأتــي   
اأعلنت  وقــد   ، ال�سعودية  اأرامــكــو  تتبناه  الــذي  ال�سناعية 
بتوقيع  الــربنــامــج   هــذا  كــبــرة يف  تو�سعات  عــن  مــوؤخــرا 
م�سروع  اتفاقية  اإىل  بالإ�سافة  جديدة،  تفاهم  مذكرة   22
م�سرتك، تركز على بناء القدرات يف اأربعة قطاعات رئي�سة: 
واملـــواد  ال�سناعية،  واخلــدمــات  والتقنية،  ال�ــســتــدامــة، 

املتقدمة.
الوا�سعة  الفر�س  مــن  ال�ستفادة  اإىل  "مناءات"  ويــهــدف 
النمو  عجلة  ودفــع  جديدة  قيمة  خللق  اململكة  يف  املتاحة 

والتنوع القت�سادي.
اأربعة جمالت رئي�سة  ويركز )مناءات( على ال�ستثمار يف 

تتما�سى متاًما مع اأهداف اأرامكو ال�سعودية:
يف  الكربونية  النبعاثات  كثافة  م�ستويات  ال�ستدامة:   -
اأرامكو ال�سعودية  من بني اأقل امل�ستويات يف قطاع التنقيب 
للحّد  الــدائــري  القت�ساد  مفاهيم  تطبق  وهــي  ــاج،  ــت والإن
التقنيات  تطبيق  خــالل  من  النبعاثات  وتقليل  الهدر  من 

اخل�سراء.
برناجمها  ال�سعودية، من خالل  اأرامكو  ت�ستفيد  التقنية:   -

ال�سناعية  للثورة  املتقدمة  التقنيات  من  الرقمي،  للتحّول 
الت�سغيلية،  الكفاءة  تعزز  جديدة  حلوًل  وتطبق  الرابعة، 
والتكلفة  واملوثوقية  ال�سالمة  حيث  مــن  الأداء  وحت�ّسن 

والبيئة.
- اخلدمات ال�سناعية: للمحافظة على ميزتها يف موثوقية 
لتحقيق  ال�سعودية  اأرامكو  تهدف  التكلفة،  الإمداد وخف�س 
يف  حت�سينات  خــالل  مــن  الإمــــداد  �سل�سة  يف  اأكـــرب  كــفــاءة 
وم�ستوى   ، واللوج�ستيات  وامل�سرتيات،  املخزون،  اإدارة 

التوطني.
البتكارات  ال�سعودية  اأرامــكــو  تكثف  املتقدمة:  املـــواد   -
حمتملة  منافع  تــوفــر  الــتــي  معدنية  ــال  ال املـــواد  جمــال  يف 
والطاقة  الغاز،  والنفط  والإنــ�ــســاءات،  البناء  قطاعات  يف 
احللول  من  بال�ستفادة  والتغليف،  وال�سيارات،  املتجددة، 
املتقدمة لتحقيق القيمة الق�سوى لكل ذرة تنتجها من املواد 

الهيدروكربونية.
وُيعد )مناءات( ا�ستكماًل لربنامج اأرامكو ال�سعودية الرائد 
لتعزيز القيمة امل�سافة الإجمالية لقطاع التوريد يف اململكة 
)اكتفاء(، الذي اأُطلق يف عام 2015م لتح�سني كفاءة �سل�سلة 
الإمداد من خالل التوطني، وتطوير املهارات، ونقل املعرفة، 
وتوفر الفر�س الوظيفية. وهو يتما�سى كذلك مع مبادرات 
عاملي،  م�ستوى  ذات  طاقة  تقدمي  اإىل  تهدف  مهمة  اأخــرى 
امللك  جممع  مثل  ال�سعودية،  يف  �سناعية  اأعمال  ومنظومة 
وجممع  البحرية،  واخلــدمــات  لل�سناعات  العاملي  �سلمان 
امللك �سلمان للطاقة )�سبارك(، ومركز البتكار "املخترب 7" 

امل�ستقبلي.

 إطالق االستثمار في صناديق الدين الجريء

"أماال" ترسي عقودا ضخمة على شركات سعودية 

 3.9 مليار ريال عقود "حديقة الملك سلمان" 

الريا�س- البالد
لال�ستثمار  ال�سعودية  ال�سركة  اأعلنت 
تاأ�س�ست  حكومية  �سركة  وهي  اجلريء، 
القطاع  تطوير  برنامج  مبادرات  �سمن 
املــــايل ، اإطــــالق مــنــتــج ال�ــســتــثــمــار يف 
الــديــن  اأدوات  تــقــدم  الــتــي  الــ�ــســنــاديــق 
�ــســدور  بــعــد  اجلــــريء  ــديــن  ال واأدوات 
القطاع  تطوير  بــرنــامــج  جلنة  مــوافــقــة 
املايل، اأحد برامج روؤية اململكة 2030م.

نبيل  الدكتور  التنفيذي  الرئي�س  وبــني 
يف  ال�ستثمار  اأن  كو�سك  عبدالقادر  بن 
ال�سغرة  واملن�ساآت  النا�سئة  ال�سركات 
خالل  من  يزدهر  اململكة  يف  واملتو�سطة 
و�سناديق  اجلريء  ال�ستثمار  �سناديق 
النمو واملدعومة من الربامج احلكومية 
منظومة  يف  التمويلية  الفجوة  لتغطية 
النمو يف  ال�ستثمار اجلريء وا�ستثمار 
اململكة، وقد ظهرت اأدوات الدين واأدوات 
العاملي  ال�سعيد  عــلــى  اجلــــريء  الــديــن 
ال�ستثمار  مــنــظــومــة  لــتــطــور  كــامــتــداد 

اجلريء وا�ستثمار النمو.
مـــن جـــانـــبـــه، اأو�ــــســــح نـــائـــب حمــافــظ 

اإدارة  جمل�س  وع�سو  للتمويل  من�ساآت 
اجلــري  لال�ستثمار  ال�سعودية  ال�سركة 

تقدم  التي  ال�سناديق  اأن  املالكي،  حممد 
اجلــريء  الــديــن  واأدوات  الــديــن  اأدوات 
النا�سئة  للمن�ساآت  متويلية  حلوًل  توفر 
م�ساعدتها  يف  لت�سهم  الــنــمــو،  �سريعة 
تقلي�س  وتــفــادي  والتو�سع  النمو  على 
ملكية املوؤ�س�سني وامل�ستثمرين احلاليني، 
اجلــولت  بني  املطلوب  النمو  وحتقيق 

ال�ستثمارية.
مـــن جــهــتــه، اأ�ـــســـار مــديــر عـــام بــرنــامــج 
ال�سريف  في�سل  املــايل  القطاع  تطوير 
تطوير  بــرنــامــج  جلنة  مــوافــقــة  اأن  اإىل 
القطاع املايل لإطالق ال�سركة ال�سعودية 
ال�ستثمار  ملنتج  اجلـــريء  لال�ستثمار 
الدين  و�ــســنــاديــق  الــديــن  �سناديق  يف 
تــنــويــع مــ�ــســادر  اإىل  يــهــدف  اجلـــــريء، 
التمويلية  ــفــجــوات  ال ــد  و�ــس الــتــمــويــل 
واملن�ساآت  النا�سئة  لل�سركات  احلالية 
ال�سغرة واملتو�سطة، وياأتي ذلك �سمن 
منو  دعــم  مــن  املالية  املوؤ�س�سات  متكني 

القطاع اخلا�س.

جدة - البالد
قالت �سركة "اأمال" اإنها اأر�ست اأكرث من 230 عقدا بقيمة اإجمالية 

بلغت 3.6 مليار ريال ل�سركات حملية وعاملية.  
"تويرت"، اأن 78 %   واأو�سحت ال�سركة على ح�سابها الر�سمي بـ 
من العقود مت منحها ل�سركات �سعودية وهذا كجزء من التزامها 
بروؤية ال�سعودية 2030 وم�ساهمتها يف دعم القت�ساد ال�سعودي. 
 ويف وقت �سابق ك�سف جون باغانو، الرئي�س التنفيذي لـ"�سركة 
البحر الأحمر للتطوير" و�سركة "اأمال"، -اململوكتني لـ �سندوق 
على  �ست�ستحوذ  الأحمر"  "البحر  اأن  عن  العامة-  ال�ستثمارات 

"اأمال".
يذكر اأن �سندوق ال�ستثمارات العامة اأطلق يف �سبتمرب 2018، 
م�سروع "اأمال" كوجهة �سياحية فخمة على �ساحل البحر الأحمر، 
لي�سبح  وتطويره،  للم�سروع  الأويل  بالتمويل  �سيتكفل  حيث 
�سلمان  بن  حممد  الأمــر  حممية  �سمن  متميزة  �سياحية  وجهة 
الطبيعية يف �سمال غرب اململكة، ومن املتوقع النتهاء من كامل 

امل�سروع بحلول عام 2028.

الريا�س - البالد
�سلمان"  امللك  "حديقة  موؤ�س�سة  اأر�ــســت 
على  ريــــال،  مــلــيــار   3.85 بقيمة  ــوًدا  عــق
لتنفيذ  الوطنية  ال�سركات  مــن  جمموعة 

اأجزاٍء من م�سروع حديقة امللك �سلمان.
للموؤ�س�سة على ح�سابها  وبح�سب تغريدة 
اأعــمــال  الــعــقــود  هــذه  ت�سمل  بـ"تويرت"، 

الأنفاق  من  عــدد  واإن�ساء  املوقع،  جتهيز 
ال�سديق  بكر  اأبي  طريق  على  واجل�سور 
وطريق العروبة، اإ�سافة اإىل اأعمال البنى 
املجمع  مــوقــع  جتهيز  واأعــمــال  التحتية 

امللكي للفنون.
العامل  املدن يف  اأكرب حدائق  وتعد احلديقة 
يف  وتــقــام  مربع  كيلومرت   13.4 مب�ساحة 

)مطار  اجلــويــة  �سلمان  امللك  قــاعــدة  اأر�ـــس 
م�سروع  مبثابة  وهــي  الــقــدمي(،  الــريــا�ــس 
بيئي - ترفيهي - ثقايف - ا�ستثماري، ي�سم 
حدائق ومناطق خ�سراء و�ساحات مفتوحة 

تزيد م�ساحتها على 9.3 مليون مرت مربع.
وحتتوي احلديقة مرافق �سكنية ومكتبية 
جممعات  بينها:  من  وفندقية،  وجتــاريــة 

وحــدة  األــف   12 توفر  ال�سكنية  للمباين 
 2300 توفر  فندقا  و16  خمتلفة،  �سكنية 
ــة  ــة، ومـــ�ـــســـاحـــات جتــاري ــي ــدق ــن وحـــــدة ف
للمطاعم واملقاهي وقطاع البيع بالتجزئة 
مربع،  مرت  األف   500 على  م�ساحته  تزيد 
وجممعات للمباين املكتبية تبلغ م�ساحتها 

600 األف مرت مربع.

العدل" تتوسع في اإلفراغ العقاري اإللكتروني
جدة - البالد

ــــراغ الإلـــكـــرتوين عرب  الــعــدل الإف اأتــاحــت وزارة 
 17 املتاحة  البنوك  اإجمايل  ليبلغ  اإ�سافية  بنوك 
املركزي  البنك  من  ا  مرخ�سً واأجنبًيا  حملًيا  بنًكا 

ال�سعودي. 
البنوك  قائمة  اأن  بيان  يف  الـــوزارة  واأو�ــســحــت   
وامل�سارف ت�سمل بنك البالد، الريا�س، ال�سعودي 
لال�ستثمار،  الــ�ــســعــودي  اجلـــزيـــرة،  الــربيــطــاين، 
الإمنــاء،  الفرن�سي،  ال�سعودي  الوطني،  العربي 
الأهلي  "البنك  و�سامبا  الأهلي  وبنكي  الراجحي، 
م�سقط،  الوطني،  الكويت  -حالًيا-"،  ال�سعودي 
بي  جــي  ـــدويل،  ال اخلليج  بــي،  اإن  بــي  البحرين، 
اإىل جانب  بانكا�سي،  مورجان، وتي �سي زراعات 

بالتعاون مع البنك املركزي ال�سعودي. 
واأكدت اأن التو�سع يف اإجراء اخلدمة عرب البنوك 
اجلديدة يهدف اإىل خدمة اأكرب عدد من امل�ستفيدين 
يف  العقارية  ال�سفقات  مبالغ  اإيـــداع  اإتــاحــة  عــرب 
اإلكرتونية  عملية  يف  وذلـــك  البنكية  ح�ساباتهم 
متكاملة تبداأ من قبول الأطراف ال�سفقة، وحتويل 
وذلك  للم�سرتي  العقار  ملكية  ونقل  للبائع  املبلغ 
najiz. ب�سكل اإلكرتوين متكامل، عرب بوابة ناجز

لزيارة  حاجة  اأية  ودون  ب�سري  تدخل  دون   ،sa
امل�سرف اأو كتابة العدل لإمتام ال�سفقة. 

اإلكرتونيًا،  العقار  ملكية  لنقل  الوزارة  وا�سرتطت 
منهما  كــلٍّ  ولـــدى  �سعوديني،  الــطــرفــان  يــكــون  اأن 

ح�ساب مفعل يف "اأب�سر". 

"جدة اإلدارية" توقع عقدا حصريا مع 
شركات أوايسيس وأماديوس 

 جدة - خا�س
اأعلنت �سركة جدة الإدارية عن توقيع عقد 
�سركات  مــع  �ــســنــوات  ع�سر  ملـــدة  حــ�ــســري 
 Amadeus &( اأواي�سي�س واأماديو�س
OACIS( لتقدمي خدمات اإنهاء اإجراءات 
مدن  جميع  يف  املــطــار  خـــارج  مــن  ال�سفر 
اململكة العربية ال�سعودية، وذلك من خالل 
مقر  اىل  خمت�س  طــران  موظف  ح�سور 
الأمتعة  بطاقات  وا�ــســدار  الــراكــب،  �سكن 
مقر  مــن  الطائرة  اىل  ال�سعود  وبطاقات 

ال�سكن ونقل الأمتعة اىل املطارات.
ــا اىل  ــقــدم هـــذه اخلـــدمـــة اأيــ�ــس و�ـــســـوف ت
ــم احلــج  ــس ــيــوف الـــرحـــمـــن خــــالل مــو� �ــس
يف  �سكنهم  ومقر  الفنادق  داخــل  والعمرة 
اىل  ال�سعود  بطاقة  اإ�سدار  و  املكرمة  مكة 

نقل  ثم  ومــن  الأمتعة،  وبطاقات  الطائرة 
املكرمة  مكة  يف  ال�سركة  مبنى  اىل  اأمتعهم 
املطار  اىل  نقلها  ثم  ومن  اأمنًيا،  وفح�سها 
الرحالت،  مغادرة  وقت  من  �ساعة   24 قبل 
واإلغاء  التفويج  عملية  ي�سهل  �سوف  مما 
احلاجة  وعدم  الكاونرتات  اأمــام  الزدحــام 

للح�سور مبكرا للمطار.
الأ�ستاذ  بح�سور  مت   العقد  توقيع  اعــالن   
ورئي�س  وموؤ�س�س  �سريك   ، ال�سيخ  حممد 
نا�سر  والأ�ــســتــاذ  ال�سركة،  ادارة  جمل�س 
ــريــك واملــــالــــك ملــجــمــوعــة  ــس ــرهــد � ــس اأبـــــو �
وال�سيد  �سرهد،  اأبــو  وموؤ�س�سات  �سركات 
اأو�سي�س  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  تينت 
ل�سركة  املبيعات  عام  مدير  كري�س  وال�سيد 

اأماديو�س.
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اخلرطوم - البالد
اأحالم  ال�سودان، على  االنتقالية يف  ق�ست احلكومة 

االإخوان بالعودة مرة اأخرى اإىل �سدة احلكم، عندما 

قادها  )الــثــالثــاء(،  اأمــ�ــس  اإنــقــالب  حمــاولــة  اأحبطت 

كان  الــذي  الوطني  املــوؤمتــر  حلــزب  يتبعون  �سباط 

حماولة  يف  الب�سري،  عمر  املخلوع  الرئي�س  يتزعمه 

الف�ساد  ملربع  البالد  واإعـــادة  الــثــورة  على  لاللتفاف 

اأوقــفــت  الــ�ــســوداين  اجلي�س  يقظة  اأن  غــري  االأول، 

�سابطًا   40 على  القب�س  واألقت  االنقالبية  املحاولة 

مدنيني  عــن  ف�سال  معهم،  للتحقيق  خمتلفة  بــرتــب 

م�ساركني يف العملية الفا�سلة.

وقطع الناطق الر�سمي با�سم احلكومة وزير الثقافة 

ــقــالب هم  واالإعـــــالم حــمــزة بــلــول، بـــاأن مــنــفــذي االن

م�سرية  البائد،  للنظام  تابعة  اجلي�س  من  جمموعة 

اإىل اأن املخطط االنقالبي يريد اإعادة عقارب ال�ساعة 

واالأجــهــزة  االنتقالية  احلكومة  اأن  مــوؤكــدًا  لــلــوراء، 

ال�سعب  مطمئنة  تـــام،  بتن�سيق  تعمل  الــنــظــامــيــة 

�سدد  بينما  الكاملة،  ال�سيطرة  حتت  االأو�ــســاع  بــاأن 

امل�سلحة  للقوات  العام  للقائد  االإعــالمــي  امل�ست�سار 

الطاهر اأبو هاجه، على اأن االأو�ساع "حتت ال�سيطرة 

متاما"، م�سيفًا اأنه مت اعتقال جميع امل�ساركني.

ال�سالعني  ال�سباط  معظم  اإن  حملية  م�سادر  وقالت 

الفا�سل، والذين مت القب�س عليهم،  يف هذا االنقالب 

ال�سابق  النظام  حــزب  وفلول  لالإ�سالميني  يتبعون 

�سالح  و�سباط  جنود  من  عــددًا  اأن  موؤكدة  املعزول، 

يقفون  بكراوي  الباقي  عبد  اللواء  بقيادة  املدرعات 

وراء حماولة االنقالب، واأنهم حاولوا ال�سيطرة على 

بع�س املوؤ�س�سات احلكومية منها مبنى االإذاعة، لكن 

مت الت�سدي لهم.

و�سدد رئي�س جمل�س ال�سيادة االنتقايل يف ال�سودان، 

و�سوله  اإثر  الربهان،  الفتاح  عبد  ركن  اأول  الفريق 

الــقــوات  اأن  على  اأمــ�ــس،  ــدرعــات  امل �ــســالح  مقر  اإىل 

االأمنية �ستحمل وحدة البالد بكل ما اأوتيت من قوة. 

وقال يف كلمة وجهها اإىل ال�سباط يف مقر املدرعات، 

والعملية  والـــوطـــن،  ــبــالد  ال �سيحمي  اجلــيــ�ــس  اإن 

االنتقالية، مو�سحًا اأن حماولة االنقالب انتهت بدون 

وقوع اأي خ�سائر، داعيًا اإىل وحدة القوى ال�سيا�سية 

اأن اجلي�س  ــدا  مــوؤك املــخــاطــر،  ملــواجــهــة  وتــعــاونــهــا 

وقوات الدعم ال�سريع تعمل معا وبت�سيق تام.

ــــــوزراء الــ�ــســوداين،  مـــن جــهــتــه، كــ�ــســف رئــيــ�ــس ال

الفا�سلة  االنقالبية  املحاولة  اأن  حــمــدوك،  عبدالله 

اجلي�س  داخل  من  جهات،  عدة  بني  بالتن�سيق  جرت 

اجتماع  خــالل  األقاها  كلمة  خــالل  م�سددًا  وخــارجــه، 

ي�سكل  يــزال  ال  ال�سابق  النظام  اأن  على  للحكومة، 

االنتقالية يف  الثورة والتغيري واملرحلة  خطرًا على 

البالد، معتربًا اأن تلك العملية التي اأحبطتها القوات 

امل�سلحة ت�ستدعي مراجعة اأعمال الفرتة ال�سابقة من 

املرحلة االنتقالية.

على  م�سددًا  جــاريــة،  التحقيقات  اأن  حمدوك  واأكــد 

امل�سوؤولني  الع�سكريني واملدنيني  �سيتم حما�سبة  اأنه 

احلكومة  اأن  واأ�ــســاف  الفا�سل.  االنــقــالب  هــذا  عــن 

اإجـــراءات  �ستوا�سل  الــبــالد،  يف  املعنية  واالأجــهــزة 

داعيًا  الب�سري،  عمر  املــعــزول  الرئي�س  نظام  تفكيك 

ال�سلطات  حــول  االلــتــفــاف  اإىل  الــ�ــســوداين  ال�سعب 

االنتقالية يف البالد، موؤكدًا اأن تلك العملية اأتت بعد 

حماوالت حتري�س م�ستمرة �سد احلكومة، من اأجل 

االنقالب  "حماولة  وقــال:  وال�سقاق.  الفو�سى  بث 

اال�ستقرار  عدم  من  حالة  الإيجاد  حمــاوالت  �سبقتها 

وحدة  اأن  معتربًا  ال�سرق"،  يف  وخا�سة  البالد  يف 

قوى احلرية والثورة والتغيري هي ال�سمان لتحقيق 

اأهداف الثورة.

حمــاوالت   8 نحو  الــ�ــســودان  �سهد  ا�ستقالله  ومــنــذ 

اإىل  مدبريها  منها  اثنتان  قــادت  ع�سكري،  انــقــالب 

قيد  اآخــرون  يــزال  ال  فيما  بالر�سا�س  رميًا  االإعـــدام 

منفذيها  حمل  يف  منها   3 جنحت  بينما  املحاكمة، 

اجلي�س  يف  �سابق  �سابط  ــال  وق احلــكــم.  �سدة  اإىل 

املحاولة  قائد  اإن  نيوز"  لـ"�سكاي  وفقًا  ال�سوداين 

االنقالبية اللواء بكراوي كان من االأع�ساء الن�سطني 

 - الوطني  املــوؤمتــر  حلــزب  املنتمني  اجلي�س  داخــل 

يراأ�سه  كــان  الـــذي   - لــالإخــوان  ال�سيا�سي  اجلــنــاح 

الرئي�س املعزول عمر الب�سري.

اخلرطوم،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  اأكــدت  ذلــك،  اإىل 

للعملية  دعم الواليات املتحدة وبريطانيا والرنويج 

عن  الثالث  الدول  واأعربت  ال�سودان.  يف  االنتقالية 

رف�سها اأي حماوالت لعرقلة اأو تعطيل جهود ال�سعب 

ال�سوداين الإن�ساء م�ستقبل دميقراطي و�سلمي.

محاولة إخوانية فاشلة لالنقالب على حكومة السودان
اعتقال 40 ضابطا ومدنيين.. وحمدوك: أتباع المخلوع ال يزالون يشكلون خطرًا

وا�صنطن - البالد
االإيــراين،  االقت�ساد  ظهر  االأمريكية  العقوبات  ق�سمت 

مدى  على  طائلة  اأربــــاح  حتقيق  مــن  املـــاليل  وحــرمــت 

ال�سنوات املا�سية، وبالتايل حرمانها من دعم ملي�سياتها 

اأكد  اإذ  تريده،  الــذي  بال�سكل  املنطقة  دول  يف  املوزعة 

تقرير اأر�سلته اإدارة الرئي�س جو بايدن اإىل الكونغر�س 

دمرت  ترمب  نظام  عقوبات  اأن  احلــايل،  ال�سهر  خــالل 

مليار   46 من  تراجعت  التي  االإيـــراين،  النظام  جتــارة 

دوالر عام 2019 اإىل 28 مليار دوالر يف 2020، ما جعل 

م�سوؤويل نظام املاليل ي�سرخون وير�سلون الرجاءات 

اإىل االإدارة االأمريكية برفع العقوبات، مع م�ساومة يف 

الذرية  الطاقة  منظمة  رئي�س  قبل  من  االأحــيــان  بع�س 

الواليات  على  اإنه  قال  الذي  اإ�سالمي،  حممد  االإيرانية 

املتحدة رفع جميع اأنواع احلظر املفرو�س على طهران 

من اأجل ا�ستئناف املفاو�سات النووية.  

دوالر  مليار   18 بنحو  االنخفا�س  اإن  التقرير  ــال  وق

للو�سول  اإيـــران  ملــحــاوالت  كبرية  �سربة  التجارة  يف 

دمرت  م�ستمرة  نقدية  اأزمــة  و�سط  ال�سعبة  العملة  اإىل 

اقت�ساد البالد واأثارت احتجاجات على م�ستوى البالد، 

عام  يف  بــداأت  التي  العقوبات  فر�س  اإعـــادة  اأن  مبينا 

2018، اأدى اإىل خف�س جتارة اإيران باأكرث من 70 مليار 

دوالر، وفقا لوا�سنطن فري بيكون االأمريكية.

االإدارة  فر�ستها  التي  العقوبات  اأن  التقرير  ويو�سح 

ال�سابقة على اإيران منعت النظام من جني االأرباح حتى 

مع ادعاء منتقدي العقوبات اأن مثل هذه االإجراءات غري 

فعالة. وياأتي هذا الك�سف يف الوقت الذي توا�سل فيه 

توقيع  اإىل  اإيــران وتهدف  مع  مفاو�ساتها  بايدن  اإدارة 

والذي   2015 لعام  النووي  االتفاق  من  معدلة  ن�سخة 

اإيــران على  الـــدوالرات. وت�سغط  مليارات  اإيــران  منح 

امل�سوؤولني االأمريكيني لتفكيك جمموعة العقوبات التي 

تزود  اأن  �ساأنها  من  والتي  ال�سابقة،  االإدارة  فر�ستها 

النظام املت�سدد ب�سريان حياة من االأموال النقدية. ومت 

قانون  مبوجب  الكونغر�س  اإىل  االأخــري  التقرير  تقدمي 

اإبالغ  الرئي�س  يلزم  الذي   ،1996 لعام  اإيــران  عقوبات 

دول  مــع  اإيـــران  لتجارة  الــدوالريــة  بالقيمة  امل�سرعني 

جمموعة الع�سرين.

يف  اخلارجية  ال�سيا�سة  م�سوؤول  اأكــد  ثانية،  جهة  من 

من  وزراء  اأن  ــل،  بــوري جــوزيــب  االأوروبـــــي  االحتــــاد 

بريطانيا وال�سني وفرن�سا واأملانيا ورو�سيا لن يعقدوا 

ال�سنوي  االجــتــمــاع  هام�س  على  اإيــــران  مــع  اجتماعا 

لزعماء العامل يف اجلمعية العامة لالأمم هذا االأ�سبوع. 

الــوزاري بل  لي�س يف عقد هذا االجتماع  "املهم  وقــال: 

يف  املــفــاو�ــســات  ا�ستئناف  يف  االأطــــراف  جميع  رغــبــة 

فيينا".

يذكر اأن املحادثات بني طهران والدول الغربية مب�ساركة 

غري مبا�سرة لوا�سنطن، توقفت يف يونيو املا�سي، بعد 

رئي�سا  رئي�سي  اإبراهيم  انتخاب  اإثــر  جــوالت،   6 عقد 

تفلح اجلــوالت  املحافظني. ومل  غــالة  الإيــران وهــو من 

املا�سية التي انطلقت يف اأبريل 2021 يف عودة طهران 

ووا�سنطن اإىل االمتثال لالتفاق النووي الذي ان�سحب 

عام  يف  ترمب  دونالد  ال�سابق  االأمريكي  الرئي�س  منه 

2018 واأعاد فر�س عقوبات �سارمة على اإيران.

كابل - البالد 
جدد،  وزراء  بتعيني  حكومتها  طالبان  حركة  و�سعت 

م�ستبعدة العن�سر الن�سائي من الت�سكيل الوزاري، مبا 

مكانتها  املــراأة  �ستمنح  باأنها  ال�سابقة  اأقوالها  يخالف 

طالبان،  حركة  با�سم  املتحدث  اأعلن  اإذ  املجتمع،  يف 

ذبــيــح الــلــه جمــاهــد، اأمــ�ــس )الــثــالثــاء(، اأ�ــســمــاء باقي 

اأع�ساء احلكومة التي جرى ت�سكيلها، موؤخرا، و�سط 

انتقادات دولية اأعربت عن اال�ستياء، ب�سبب ا�ستبعاد 

املراأة وعدم متثيل كافة اأطياف املجتمع االأفغاين.

وتلى جماهد الئحة باأ�سماء الوزراء الذين �سي�سغلون 

عددا من احلقائب، وهم: نور الدين عزيزي )من والية 

بنج�سري( وزيرا للتجارة بالوكالة، قلندر عباد وزيرا 

عظيم  وحممد  ب�سري  حممد  بالوكالة،  العامة  لل�سحة 

�سلطان زاده نائبني لوزير التجارة، عبد الباري عمر 

العامة،  ال�سحة  لوزير  نائبني  غيا�سي  ح�سن  وحممد 

عبد  املال  الداخلية،  لوزير  نائبا  اإبراهيم  حممد  املال 

الدفاع، جميب الرحمن عمر  القيوم ذاكر نائبا لوزير 

لوزير  نائبا  غو�س  غالم  واملياه،  الطاقة  لوزير  نائبا 

زاريــن كو�سي  الــكــوارث، جــول حممد وجــول  اإدارة 

نائبا لوزير احلدود والقبائل، عر�سال خوروتي نائبا 

لوزير  نائبا  خريخاه  الله  ولطف  الالجئني،  لوزير 

وزارة  جماهد  الله  ذبيح  يذكر  ومل  الــعــايل.  التعليم 

املراأة التي األغتها حكومة طالبان وحولتها اإىل وزارة 

يف  اأعلنت،  قد  طالبان  وكانت  باملعروف".  "االأمر 

ال�سابع من ال�سهر اجلاري، عن ت�سكيل حكومة موؤقتة 

اأفغان�ستان،  �سوؤون  الإدارة  ح�سن  حممد  املال  برئا�سة 

بعد اأ�سابيع من �سيطرتها على كامل اأنحاء البالد، اإال 

اأنها القت انتقادات اإقليمية ودولية وا�سعة ب�سبب عدم 

متثيل االأقليات فيها.

عدم  ب�سبب  دولية  انتقادات  طالبان  حكومة  وتواجه 

احلكم،  ت�سلمها  عند  قطعتها  التي  بالوعود  اإيفائها 

املــراأة  منح  مع  بالتعليم  للفتيات  لل�سماح  واملتعلقة 

ذلك مل يتحقق  اأن  بيد  املجتمع،  حريتها ومكانتها يف 

حتى االآن، ف�ساًل عن خماوف دولية من عودة االإرهاب 

كــابــل يف ظــل التفجريات  بــوابــة  الــعــامل عــرب  لـــدول 

امل�ستمرة بالعا�سمة االأفغانية.

احلكوميني  املوظفني  مــن  العديد  ا�ستكى  ذلــك،  اإىل 

على  �سهرين  منذ  رواتبهم  على  يح�سلوا  مل  اأنهم  من 

اأن  طــالــبــان،  حركة  با�سم  الناطق  اأكــد  بينما  ـــل،  االأق

حكومته متلك االأموال الالزمة لدفع رواتب املوظفني 

الوقت،  اإىل  حتتاج  لكنها  اأفغان�ستان  يف  احلكوميني 

فيما يواجه الكثريون ظروفا معي�سية �سعبة يف ظل 

النقدي،  ال�سحب  على  �سارمة  قيودا  البنوك  فر�س 

بينما ارتفعت اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية.

العقوبات األمريكية تدمر االقتصاد اإليراني

طالبان توسع حكومتها.. وتستبعد النساء

منعت الماللي من جني أرباح طائلة.. واشنطن:

موظفون يشكون من تأخر الرواتب

البرلمان الليبي
يسحب الثقة من الحكومة

تدمير زورقين حوثيين مفخخين

طرابل�س - البالد
�سحب  )الــثــالثــاء(،  اأم�س  الليبي،  الربملان  اأعلن  متوقع،  غري  ــاأزم  ت يف 

عبد  االأعــمــال  رجــل  يقودها  التي  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  مــن  الثقة 

من  اأ�سهر   3 وقبل  ال�سلطة  توليها  من  عام  ن�سف  بعد  الدبيبة،  احلميد 

من  يزيد  ما  البالد،  يف  العامة  االنتخابات  اإجــراء  ومــن  مهامها  انتهاء 

جربيل  الليبي  بالربملان  النائب  وقال  الليبي.  ال�سيا�سي  امل�سهد  تعقيد 

الوطنية،  الوحدة  حكومة  من  نهائيا  الثقة  �سحب  الربملان  اإن  اأوحيدة، 

من  نائبا   89 ت�سويت  بعد  طــربق،  مبدينة  مبقره  مغلقة  جل�سة  خــالل 

املجل�س  با�سم  املتحدث  اأكــد  بينما  اجلل�سة،  ح�سروا  نائبا   113 اأ�سل 

االأعلى للدولة رف�سه اإجراءات �سحب الثقة من حكومة الوحدة، موؤكدا 

باأغلبية  الربملان  ثقة  الدبيبة  حكومة  ونالت  �سرعية.  وغري  باطلة  اأنها 

انتقادات  الفرتة  هذه  خالل  واجهت  لكنها  املا�سي،  مار�س  يف  �ساحقة 

وا�سعة واتهامات بالف�سل يف تنفيذ امل�ساريع التي تعهدت بحّلها، وعلى 

وتنظيم  املوؤ�س�سات  وتوحيد  لليبيني،  العامة  اخلدمات  حت�سني  راأ�سها 

االنتخابات، واإهدار املال العام يف غري حمله وخارج البالد، و�سلت حّد 

املطالبة ب�سحب الثقة منها. و�سبق اأن ح�سرت احلكومة جل�سات م�ساءلة 

�سابقة اأمام الربملان، دافع فيها الدبيبة عن حكومته وحّمل فيها م�سوؤولية 

تعطل تنفيذ بع�س امل�ساريع اإىل الربملان نف�سه، ب�سبب عدم موافقته على 

خطوة  الدبيبة،  حكومة  من  الثقة  �سحب  اأن  اإىل  ي�سار  امليزانية.  اإقــرار 

بخارطة  ويطيح  البالد،  يف  ال�سيا�سي  امل�سار  يعيق  قد  ما  متوقعة  غري 

نهاية  برملانية ورئا�سية  انتخابات  باإجراء  تنتهي  التي  االأممية  الطريق 

العام اجلاري.

عدن - البالد
مليلي�سيات  مفخخني  زورقــني  تدمري  باليمن،  ال�سرعية  دعم  حتالف  اأكــد 

تهديد  با�ستمرار  مــنــددا  و�سيك،  هجوم  واإحــبــاط  بال�سليف  احلــوثــي 

احلوثي للمالحة مب�سيق باب املندب وجنوب البحر االأحمر، وا�ستمرار 

انتهاك ميلي�سيات احلوثي التفاق �ستوكهومل باإطالق عمليات عدائية من 

بحق  ج�سيمة  احلوثي  ميلي�سيات  انتهاكات  اإن  التحالف  احلديدة.وقال 

التهديد  م�سادر  مع  يتعامل  واإنه  املدنيني،  وا�ستهداف  الدويل  القانون 

تاأتي  العدائية.  الهجمات  من  املدنية  واالأعيان  املدنيني  حلماية  بحزٍم 

املحاوالت احلوثية املتكررة واملت�ساعدة خالل الفرتة املا�سية، يف وقت 

حتاول االأمم املتحدة اإر�ساء وقف الإطالق النار يف اليمن، من اأجل اإعادة 

املتوا�سل منذ  للنزاع  اإىل حل �سلمي  التو�سل  املفاو�سات، بغية  اإطالق 

باملقاومة  م�سنودة  الوطني  اجلي�س  قوات  متكنت  جهتها،  من  �سنوات. 

ال�سعبية من حترير وا�ستعادة مواقع ع�سكرية، وتكبيد ميلي�سيا احلوثي 

االإرهابية، املدعومة من اإيران خ�سائر يف العتاد واالأرواح، بجبهتي قناو 

ميلي�سيا  دحر  من  القوات  متكنت  كما  اجلوف  �سرقي  �سمال  واخلنجر، 

ناطع،  جبهة  يف  عليها  �سيطرت  كانت  مواقع  من  االإرهــابــيــة  احلوثي 

مبحافظة البي�ساء.
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 الريا�ض ـ البالد 
على  الدرعيــة  بوابــة  تطويــر  هيئــة  تعمل   ،2017 عام  تاأ�سي�سها  منذ 
تنفيذ م�ساريع كربى ومتنوعة لتطويــر الدرعيــة لُت�سبــح رمـزًا للوحـدة 
الوطنيـة النابعة من تاريخها العريق وقاعـدة اأ�سا�سـية للمكونات الثقافية 
التـي ت�سهم فـي ت�سـكيل امل�ســتقبل ال�ســعودي. ومتثل الدرعية احدى اأهم 
املحاور التاريخية يف اململكة، حيث حتاكي بفخر للعامل الرتاث التاريخي 
للمملكة الذي ميتد لأكرث من 300 عام، من خالل جمموعة �سيقة وملهمة 
وال�سياح  للمقيمني  والرتفيه  والت�سوق  والثقافة  الـــرتاث  جتــارب  مــن 
جريي  الدرعية  بوابة  تطوير  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وبني  والزائرين. 
انزيريلو اأن م�سروع بوابة الدرعية من امل�ساريع التي يجري العمل عليها 
يف اململكة ليجمع بني عراقة التاريخ ومتعة ال�سياحة والرتفيه والت�سوق، 
وترفيهية  و�سياحية  وثقافية  تاريخية  كوجهة  اململكة  عن  للعامل  ليعلن 
واملتكاملة  املتنوعة  م�ساريعها  خالل  من  الهيئة  لها.وت�ستهدف  مثيل  ل 
اإىل  بالإ�سافة  املحلي  املحتوى  وتطوير  الإجمايل،  املحلي  الناجت  زيادة 
م�ساهمتها يف توفري الفر�س الوظيفية لل�سعوديني وال�سعوديات بحلـول 

عــام 2030م.

نجاحات كبيرة 
الت�سغيلية  للعمليات  التنفيذي  املدير  اأّكــد  الطموحات  هذه  مع  وتوازيًا 
التحول  خالل  من  كبرية  جناحات  حققت  اأنها  فاروقي  في�سل  الهيئة  يف 

ال�سامل يف عملياتها الت�سغيلية، م�ستعينة بالأمتتة ل�سمان فعالية خدمة 
اململكة  روؤية  �سمن  الرئي�سي  الهدف  اإىل  الو�سول  ُبْغية  العمليات،  هذه 
الرتاثية  املــواقــع  م�ساف  اإىل  الدرعية  اإي�سال  يف  واملتمثل   2030
عملياتها  بناء  الهيئة حتر�س يف  اأن  واأ�ساف  العامل.  والأ�سهر يف  الأهم 
مع  والإقليمية،  العاملية  واملمار�سات  املعايري  مع  مت�سقة  لتكون  الداخلية 
التمويل  ومنها  الهيئة،  يف  الأ�سا�سية  الداخلية  للمهام  الأولوية  اإعطاء 
والمتته  والجــــراءات  النــفــاق  وكــفــاءة  امل�ساريع  واإدارة  وامل�سرتيات 

وخدمات البلدية والعمليات واإداراة الأ�سول واملرافق.

منهجيت التطوير 
اأو  تــداخــل  اأي  جتنب  اأجــل  مــن  وعملياتها  �سيا�ساتها  الهيئة  و�سممت 
خالل  ومــن  واجلـــودة،  الكفاءة  على  احلر�س  مع  بينها  فيما  ازدواجــيــة 
اتباعها لهذا النهج متكنت الهيئة من حتقيق م�ستويات متميزة يف الأداء 
واأ�ساليبه،  العمل  ملنظومة  امل�ستمر  التطوير  منهجية  خالله  من  عــززت 
داخلية  تنظيمية  بنية  يف  واملتمثلة  تاأ�سي�سها  منذ  الهيئة  اعتمدتها  التي 
وعملياتها  و�سيا�ساتها  وا�سرتاتيجياتها  اأنظمتها  يف  الكفاءة  قوامها 
اإىل حتقيق م�ستويات عليا من  املطاف  نهاية  قادها يف  الذي  الأمر  كافة، 
على  تقوم  ا�سرتاتيجية  بت�سمني  الهيئة  قامت  كما  املوؤ�س�سية.  الكفاءة 
حتقيق املعايري املالية الأكرث كفاءة فيما يخ�س النفقات وذلك عن طريق 
حتديد اأف�سل الفر�س املتاحة لتطبيقها و�سبل التعاون املتاحة بالتن�سيق 

لتنفيذ  فاعلة  قيادة  متكني  اإىل  اإ�سافة  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  املبا�سر 
املبذولة  اجلهود  لتقييم  و�سعت  حمددة  مبعايري  مرتبطة  ال�سرتاتيجية 
لنطاق  التف�سيلية  الدرا�سات  طريق  عن  املعنية،  العمل  فــرق  جميع  من 

العمل للم�ساريع اأو اخلدمات املقدمة.

التميز المؤسسي
فئة  عن  املوؤ�س�سي  التميز  جائزة  على  بح�سولها  الهيئة  جهود  وتوجت 
جهة،   400 من  اأكــرث  بني  من  احلكومية  واملراكز  واملوؤ�س�سات  الهيئات 
وذلك على الرغم من حداثة اإن�سائها، الأمر الذي يعك�س التفوق والتمييز 
للثقافة  وجهة  اأكــرب  تطوير  نحو  �سعيها  يف  به  حتظى  الــذي  املوؤ�س�سي 
والرتاث يف العامل وفق اأف�سل املمار�سات واملنهجيات املحلية والعاملية. 
وتعتمد جائزة التميز املوؤ�س�سي يف معايري منحها على التقدم يف برنامج 
لتحقيق  اجلاهزية  رفع  اإىل  يهدف  الذي  الإنفاق،  كفاءة  ا�ستدامة  ركائز 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وفــق  م�ستدام  وب�سكل  ذاتــيــًا  الإنــفــاق  كفاءة 

واملحلية دون التاأثري على جودة اخلدمات املقدمة.
يذكر اأن م�سروع تطوير بوابة الدرعية �سي�سم عند اكتماله جمموعة من 
املناطق الثقافية والرتفيهية والتجارية والفندقية والتعليمية واملوؤ�س�سية 
املتاحف  الفنادق وجمموعة متنوعة من  العديد من  بينها  وال�سكنية، من 
التجارية  الأ�سواق  من  ناب�س  قلب  اإىل  بالإ�سافة  الثقافية،  واملوؤ�س�سات 

ووجهة عاملية للثقافة والرتاث.

أهم الوجهات التراثية والثقافية في العالم

 تضم مجموعة من المناطق الثقافية والترفيهية والتجارية والفندقية

بوابة الدرعية
رمز للوحدة الوطنية النابعة من تاريخها العريق

اليوم الوطني ذكرى عظيمة وفرحة شعب
جدة -جنود النهدي

للوحدة  كعنوان  الوطنى  اليوم  ذكــرى  تتجدد 
ــتــكــامــل، كــيــف ل وقـــد جتــ�ــســد هـــذا الــيــوم  وال
التاريخي يف ذاكرة ووجدان املوطن ال�سعودي 
يروي فيه كيف ا�ستطاع امللك عبدالعزيز، جمع 
ال�ستات والتناحر والفرقة حتت راية التوحيد 

واإر�ساء قواعد الأمن والأمان.
 وتعم  جميع اأرجاء اململكة، الحتفالت  ابتهاجا 
املنا�سبة  الـ91،وحتمل  الوطني  اليوم  بذكرى 
ح�سارتها  وبــاين  الــبــالد  هــذه  موؤ�س�س  ذكــرى 
ونه�ستها عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود، 
وترت�سخ قيم الوطن من وحدة وانتماء وولء، 
وتنمويا  ح�ساريا  عهدا  اململكة  ت�سهد  حيث 
زاهرا، يف ظل ما تنعم به من الأمن وال�ستقرار 

والرخاء.
وحدثا  كــبــرية  منا�سبة  الوطني  الــيــوم  ويــعــد 
اأكــــرب، وحـــدت فــيــه هـــذه الأطـــــراف املــرتامــيــة 
امللك  ذلك  عبدالعزيز  امللك  يد  على  وهناك  هنا 
الذي جعل من اأوىل اهتماماته جمع فرقة هذه 
اأخوة  اجلميع  اأ�سبح  حتى  املتناحرة،  املناطق 

حتت مظلة وطن واحد. 
البحر الحمر  بداأت الحتفالت   ويف عرو�س 
الحتفال  مظاهر  اأن   حيث  الوطني،  باليوم 
بهذه املنا�سبة العظيمة تبدو جلية يف ال�سوارع  

البحرية وحتى  التجارية والواجهات  واملراكز 
يف واجهات البيوت.

 واأكـــــد عـــدد مـــن املـــواطـــني  انـــه يــجــب علينا 
قلوب  يف  الوطن  حب  نغر�س  اأن  كمواطنني؛ 
"منال  الطفلة  راأي  نر�سد  هنا  ومــن  الأطــفــال، 
مع  الزينة  و�ــســع  يف  حما�سها  عــن  الله"  عبد 
الوطني؛  باليوم  لالحتفال  املنزل  يف  والدتها 
حيث قالت: اأنها �سعيدة جدا ومتحم�سة للغاية 
وتاأكل  حتتفل  لكي  ب�سرعة  اليوم  هذا  وتتنظر 
العائلة  اأن  ذكــرت  اآخــر  جانب  ومــن  احلــلــوى؛ 

اليوم، حيث مت جتهيز  كاملة �ستجتمع يف هذا 
اأقول  فاأنا  املنا�سبة،  بهذه  والفعاليات  الألعاب 
للملك �سلمان كل عام واأنت بخري واأنا اأحبك يا 

بابا �سلمان. 
فــمــن هــنــا فــرحــة املــواطــن الــ�ــســعــودي ت�ستعد 
حب،  بكل  املليء  اجلميل  اليوم  بهذا  لالحتفال 
فحب ال�سعودية ل يختلف عليه اثنني، فاململكة 
الأطفال  هي منبع احلب، وهي كل �سيء فرحة 
احلبيبة  ومملكتنا  عــام  كــل  القلب  مــن  املــعــربة 

باألف خري واأمان و�سالم.

»صقر الجزيرة للطيران« 
يفتح أبوابه للزوار

الريا�ض ـ البالد 
للم�ساركة  للطريان  اجلزيرة  �سقر  متحف  ي�سارك 
فعاليات  خالل  من  الـ91  الوطني  اليوم  باحتفالت 
غد  اخلمي�س،  يوم  من  تبداأ  اأيــام  ثالثة  ملدة  ت�ستمر 
وتت�سمن الفعاليات العديد من الفقرات امل�سوقة منها 
فعاليات خا�سة لالأطفال وفعاليات حركية وتفاعلية 
الع�سكرية  باملو�سيقى  ع�سكري  وعــر�ــس  ــلــزوار  ل
والــعــر�ــســة الــ�ــســعــوديــة وعـــرو�ـــس اأخــرى.وبــهــذه 
املتحف  اأبــواب  فتح  املتحف  اإدارة  قــررت  املنا�سبة 
ال�ساعة  مــن  الفعاليات  ـــام  اأي طيلة  ــلــزوار  ل جمــانــًا 
م�ساًء.   11 ال�ساعة  حتى  م�ساًء  والن�سف  الرابعة 
ي�سار اإىل اأن هذه الفعالية تاأتي من �سمن املبادرات 
ال�سعودية  امللكية  اجلــويــة  ــقــوات  ال تقدمها  الــتــي 

للم�ساركة يف املنا�سبات والحتفالت الوطنية.

ورشة عمل لدعم المواهب لكتابة 
الرواية التاريخية السعودية 

الريا�ض ـ البالد 
العمل  لور�سة  الفرتا�سية  التفاعلية  اجلل�سات  اأوىل  اأم�س  بــداأت 
دارة  برنامج  �سمن  واأ�ساليبها(  التاريخية  الرواية  كتابة  )اأدوات 
 )70( مب�ساركة  الوطنية(  التاريخية  )الــروايــة  عبدالعزيز  امللك 
اإىل  الدارة  اإطار �سعي  اململكة يف  ال�سباب من  الروائيني  ا من  معنيًّ
ا�ستنفار الطاقة الأدبية العامة للتوجه للكتابة التاريخية الوطنية، 
للكتابة،  امل�سجعة  الوطني  التاريخي  املحتوى  كنوز  وا�ستجالء 
الور�سة  وت�ستمر  التاريخية،  باملعلومات  للرواية  املوؤلفني  واإ�سناد 

اأربعة اأيام مبجموع اثنتي ع�سرة �ساعة تدريبية.
هذا الربنامج حافل بعدد من الأن�سطة الأخرى للو�سول اإىل ح�سد 
ال�سعودية  التاريخية  الروائية  الكتابة  على  لالإقدام  وذهني  وطني 
الثقايف.  امل�سهد  يف  املوؤكدة  واملواهب  اجلديدة  املواهب  قبل  من 
جامعة  يف  العربية  التطبيقية  الل�سانيات  اأ�ستاذ  الور�سة  ويقدم 
الأعرج  وا�سيني  الدكتور  املعروف  ،الروائي  بباري�س  ال�سوربون 
يف  العري�سة  التجربة  �ساحب  وهــو   )  ZOOM  ( تطبيق  عرب 
كتابة الرواية التاريخية التي قوبلت من املتلقي العربي بكثري من 
الروائي،  الفن  ذلك  الإعجاب واملتابعة، وحقق عالمات متفوقة يف 
وت�سعى دارة امللك عبدالعزيز من خالل ا�ست�سافة الدكتور وا�سيني 
والتجارب  الأعـــرج،  للدكتور  الفردية  التجربة  نقل  اإىل  الأعـــرج 
للروائي  والعملي  النظري  الإطار بجانبيها  املهمة يف هذا  العربية 
تطرقه  مل  ال�سعودية  للرواية  خ�سب  م�سار  واإ�سافة  ال�سعودي، 
عن  حمــاور  اأربعة  الور�سة  وتتناول  وقليلة.  �سحيحة  جتــارب  اإل 
وهي:  خا�سة،  اخلليجية  التجربة  وعن  عامة  التاريخية  الرواية 
زيدان  جورجي  وجناحات  واحلــدود،  امل�سافات  والتاريخ  الرواية 
والــروايــة  اخلليجية،  واخل�سو�سية  البحار  واأدب  واإخــفــاقــاتــه، 
اللقاء بني  ال�سخ�سية ورواية احلدث. ويعد هذا  التاريخية رواية 
الذي  للربنامج  والتطبيقي  التدريبي  امل�سار  �سمن  ا  روائيًّ �سبعني 
واإتاحة  الوطنية،  الهوية  لتعزيز  عبدالعزيز  امللك  دارة  به  ت�سطلع 
من  املهتمني  خمتلف  اإىل  لإي�سالها  التاريخية  للمعلومات  وا�سعة 
ال�سباب الروائيني بهدف تعزيز الهوية الوطنية بالإفادة من الرواية 
، وتوطيد النتماء لرتاث الوطن وثقافته، وتكري�س معاين الوحدة 
والتعريف  الوطني،  بالتاريخ  احلا�سر  ربط  طريق  عن  الوطنية 
التحولت  يف  اأ�سهمت  التي  التاريخية  وال�سخ�سيات  بــالأحــداث 
والثقافية  اجلغرافية  املناطق  خمتلف  يف  والجتماعية  ال�سيا�سية 

ال�سعودية.

الجمع بين عراقة التاريخ ومتعة 
السياحة والترفيه والتسوق

تمثل إحدى أهم المحاور 
التاريخية في المملكة 
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الريا�ض- في�صل الرقيبة
غيابات  اأزمــة  جــاردمي،  ليوناردو  الهالل  لنادي  الفني  املدير  يواجه 
يف مواجهة ال�سباب غدا اخلمي�س، �سمن مناف�سات جولة )هي لنا دار(  
الدو�سري  الفريق �سامل  من دوري املحرتفني، وذلك بعد خ�سوع جنم 
اأربطة  اأحــد  يف  وقطع  لتمزق  تعر�سه  اأكـــدت  اإ�سعاعية  لفحو�سات 
اأ�سابيع،   4 اإىل   3 بني  يــرتاوح  عالجي  لربنامج  و�سيخ�سع  املف�سل، 
كاريلو،  اأندريه  البريويف  املحرتف  اإ�سابة  الفحو�سات  اأو�سحت  كما 
الأمين  الظهري  اإىل  بالإ�سافة  اأي�سا،  اأ�سابيع   4 الآخــر  هو  و�سيغيب 

حممد الربيك ب�سبب التواء يف مف�سل القدم، واإ�سابة نا�سر الدو�سري 
اإليهم حممد القحطاين و�سعد النا�سر، كما  يف ع�سلة ال�ساق، وان�سم 
خ�سع الدويل عبد الله عطيف اإىل عملية منظار يف الركبة، يف مدينة 
لعالج  "بوني�س؛  الأملاين  الدكتور  اإ�سراف  الأملانية، حتت  اأوغ�سبورغ 

اإ�سابته الأخرية التي حلقت به اأمام املنتخب الفيتنامي. 
 ومن املتوقع غياب الالعب عبدالله عطيف عن املالعب ملدة ترتاوح  
بني ٦ اإىل 8 اأ�سابيع. ويحاول جاردمي جاهدا اإيجاد البدلء املنا�سبني 

ل�سد العجز بغياب كل هوؤلء الالعبني. 

الريا�ض-حممد اجلليحي
بداأ قطار اإقالت مدربي اأندية دوري 
فحتى  املو�سم،  هــذا  مبكًرا  املحرتفني 
الآن متّت اإقالة )4( مدربني يف الدوري 
ال�سعودي بعد مرور )5( جولت فقط.

التعاون  بفريق  البداية  كانت  حيث 
الذي اأقال مدربه ن�سيتور ال ماي�سرتو، 
ومــن ثــم نـــادي الحتـــاد بــاإقــالــة مدربه 
ــي فــابــيــو كــاريــلــي، ومـــن ثم  ــل الــربازي

الكوكي  حممد  التون�سي  اأعفى  الــذي  الطائي  نــادي 
الــربازيــلــي مانو  املـــدرب  مــن من�سبه، واأخـــريا كــان 

اأقيل  بعدما  ال�سجايا،  مينيزاآخر 
خ�سارته  بعد  الن�سر  تــدريــب  مــن 
مقابل  اأهـــداف  بثالثة  الحتـــاد  مــن 
الأندية  كلفت  الإقــالت  هذه  هــدف. 
مــن الــتــاحــيــة املــاديــة كــثــريا. تــرى 
ــقــادم  مـــن �ــســيــكــون عــلــيــه الـــــدور ال
هــنــاك  اأن  ــة  املــــدربــــني، خــا�ــس مـــن 
الفر�سة  مــدربــيــهــا  مــنــحــت  اأنـــديـــة 
القريبني  املدربني  واأقرب  الأخرية، 
الربازيلي  والأهــلــي،  ال�سباب  مــدربــا  الرحيل  مــن 

�سامو�سكا، والألباين ها�سي.

حمى اإلصابات تداهم الهالل قبل ديربي الرياض 

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�ض : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�صتقبل اعالناتكم على مدار ال�صاعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

منصة الكلمة

جولة االثارة والندية 
حممد اجلليحي

�سلمان  الأمــري حممد بن  كاأ�س  ملناف�سات دوري  الإثــارة من جديد  عادت 
�ساهدنا  حيث  اخلام�سة  اجلــولــة  يف  كــانــت  املـــرة  وهـــذه  للمحرتفني، 

مواجهتي الن�سر والحتاد والرائد مع التعاون.  
وذكرتنا  الحتادية  للنمور  الكبرية  امل�ستويات  عــادت  الأول  اللقاء  يف 
البطولت  على  دائما  مناف�سا  فيها  كان  التي  لالحتاد  اجلميلة  باحلقبة 
بثالثية  بارك  مر�سول  ملعب  يف  الن�سر  فريق  على  النت�سار  وا�ستطاع 

كانت قابلة للزيادة. 
اجته  والحتــادي  الن�سراوي  الفريقني؛  حمبي  بني  الإعالمي  الحتدام 
ملنحنى �سلبي خا�سة بعد ال�سباق بينهما على املحرتف ان�سيلمو وك�سب 
الن�سر خدماته مما زاد التوتر بينهما بالإ�سافة اإىل ذلك ما ذكره املذيع 
ر�سم  مما  بالعميد!!  "ان�سيلمو"  املحرتف  و�سف  من  للملعب  الداخلي 

عالمات تعجب حول تلك الأو�ساف! 
اأثناء املباراة من رمي العلب من جمهور  وكذلك الت�سرفات التي حدثت 
لكيال  اأمامها من جلنة الن�سباط  الوقوف بحزم  اأوجب  ما  الن�سر وهو 
اأنها تكررت للمرة الثانية، غري ترديد بع�س الألفاظ  اإذا ما علمنا  تتكرر 

ال�سيئة من بع�س اجلماهري. 
اإثــارة  اإىل  حاجتنا  بقدر  امللعب  خــارج  اإثـــارة  اإىل  بحاجة  ل�سنا  نحن 
وم�ستويات فنية رفيعة داخل امللعب مع عمل احرتايف كامل من اجلميع 

لتكتمل منظومة اجلمال الريا�سي من جميع الزوايا. 
بجمال  اأنع�ستنا  التي  البهجة  فكانت  التعاون  مع  الرائد  مواجهة  اأمــا 
تاريخية  بخما�سية  انتهت  التي  املباراة  فخالل  ونتيجتها  م�ستوياتها 
القدم  كــرة  مباريات  يف  كــثــريًا  تتكرر  ل  "رومنتادا"  �ساحبها  للرائد 
وكمية  الالعبني  لــدى  الكبرية  ــروح  وال الأداء  بجمال  اجلميع  ا�ستمتع 

الأهداف الغزيرة. 
انت�سر فريق فهد املطوع الذي عمل وتعب من اأجل و�سع ا�سم الرائد من 
تعدى مرحلة  لديهم  فالطموح  األف ح�ساب  لها  التي يح�سب  الأندية  بني 
فمن  لهم.  ويحق  الكبار  اخلم�سة  املراكز  على  املناف�سة  اإىل  فقط  البقاء 

يجتهد �سي�سل ملبتغاه. 
اإ�ساءات.. 

النتائج  ناحية  من  �سواء  اجلميع؛  ا�ستغراب  حمل  زال  ل  الأهلي  فريق 
التي �سجلت رقمًا قيا�سيًا بخم�سة تعادلت منذ بداية الدوري اأو القرارات 
الطريقة  بهذه  باولينهو  الربازيل  جنم  فرحيل  اإدارتــه،  من  ت�سدر  التي 
املوؤ�سفة خرب غري جيد ملو�سم جديد يتاأمل فيه الأهالويون اإعادة توجيه 
ماجد  اخللوق  تواجه  التي  امل�ساكل  اأن  اإل  البطولت  لطريق  بو�سلتهم 

النفيعي رئي�س الأهلي اأكرب من جتاوزها خالل فرتة ب�سيطة. 
املرحلة  هذه  لتجاوز  معه  والوقوف  الرئي�س  م�ساندة  الأهالويني  على 
اأو  فاإما معاجلة الأخطاء والنطالق مع بقية الأندية املناف�سة  احلرجة؛ 
التقهقر والرتاجع يف ترتيب الدوري والبقاء �سمن فرق الو�سط، وهذا 

ما ل تريده جماهريه.  
 @Mohammed158888

فيما قدمت عرضها النهائي لالعب سعود عبدالحميد

مصادر "         ": إدارة االتحاد تنهي تفاصيل عقد الرعاية األكبر

جدة - حممد بن نافع
اأكدت م�سادر " البالد " اأن اإدارة نادي الحتاد اأنهت 
لنادي  اجلديد  الراعي  مع  التفاق  نهائي  �سبه  ب�سكل 
اأن ي�سخ مبلغا ماليا كبريا خلزينة  الحتاد واملتوقع 
اجلهات  قبل  مــن  العقد  اعــتــمــاد  ــور  ف الحتـــاد  نـــادي 

امل�سوؤولة بوزارة الريا�سة.  
اإدارة احلائلي جنحت يف  اأن  واأكدت ذات امل�سادر 
ال�سوق  يف  كبرية  مكانة  ذات  مرموقة  �سركة  جلب 
ال�سعودي؛ لتكون راعيا ر�سميا لنادي الحتاد مببلغ 
جمز. جدير ذكره اأن الإدارة الحتادية جنحت موؤخرًا 
يف التوقيع مع عدد من ال�سركات مبزايا مالية خمتلفة 
راعيًا  لتكون  الإيطالية   ""errea �سركة  مع  بــداأت 
�سركة  مع  اآخــر  عقد  لتوقيع  بالإ�سافة  الفريق  لأطقم 
مع  الأكــرب  العقد  " واأخـــريًا  " بريين  ال�سهرية  املياه 

"اإمكان" املالية من جهة اأخرى، علمت م�سادر  �سركة 
تفا�سيل  كافة  اأنهت  الحتادية  الإدارة  " اأن  " البالد 
عبداحلميد،  �ــســعــود  لــالعــب  الــتــعــديــل  بــعــد  عر�سها 
الالعب  طــاولــة  على  العقد  لتجديد  عر�سها  وبـــات 
النهائي  الرد  احلائلي  اإدارة  وتنتظر  اأعماله،  ووكيل 
عديدة  ميزات  على  ا�ستمل  الذي  املقدم  عر�سها  على 
ي�ستفيد منها الالعب، واأكدت ذات امل�سادر اأن الإدارة 
مع  مفاو�ساتها  ل�سقف  معينا  حدا  و�سعت  الحتادية 
وقيمة  كامل  ب�سكل  الــالعــب  حقوق  ي�سمن  الــالعــب 
النادي  اإمكاناته وو�سع  مع  يتوافق  املالية مبا  عقده 
العرو�س  اأكرب  من  الحتــادي  العر�س  ماليًا، ويعترب 
التي ح�سل عليها الالعب حتى الآن، ومن املتوقع اأن 
يتم النتهاء من ملف �سعود عبداحلميد ب�سكل نهائي؛ 

اإما بالتوقيع اأو الرف�س خالل الأيام القليلة القادمة. 

صانع مجد البرتغال يعزز صفوف الرائد
جدة – هالل �صلمان

الرائد يف ك�سب �سفقة مميزة متمثلة باملهاجم  جنح نادي 
الطبية  للفحو�سات  �سيخ�سع  الــذي  لوبيز  اإيدير  الربتغايل 
للفريق ملدة مو�سم واحد  ان�سمامه  الر�سمي عن  الإعالن  قبل 

قابل للتجديد.
�سين�سم  حيث  الأجــنــبــي؛  ال�سباعي  بذلك  الــرائــد  واأكــمــل 
اإيدير اإىل كل من" كرمي الربكاوي وحممد فوزير واإدواردو 
هــريــكــي وريــنــيــه �ــســانــتــو�ــس واحلـــار�ـــس يــاغــو هــرييــريــن 

وكري�ستيان اأت�سو".
وقال ثامر النا�سر املتحدث الر�سمي لنادي الرائد: "ح�سلنا 
خارج  اإيدير  املهاجم  لت�سجيل  الحــرتاف  جلنة  من  اإذن  على 
باب  اإغــالق  قبل  حــرًا  لعبًا  كــان  كونه  الالعبني؛  قيد  فــرتات 

الت�سجيل بناء على املادة 29 من نظام الحرتاف".
لدى  كبرية  مكانة  ويحمل  عاما،   33 العمر  من  اإيدير  يبلغ 
جماهري الربتغال بعد اأن كان �ساحب هدف الفوز القاتل يف 
ليقود )برازيل  اأوروبا 201٦،  كاأ�س  مرمى فرن�سا يف نهائي 

اأوروبا( لأول لقب دويل يف تاريخهم.
اأ�سرته  مع  طفل  وهو  وانتقل  بي�ساو  غينيا  يف  اإيدير  ولد 
اأوليفريا  فريق  مع  الحرتافية  م�سريته  وبــداأ  الربتغال،  اإىل 

هو�سبيتال عام 200٦، ثم مثل العديد من الأندية الربتغالية 
 82 يف  هدفا   33 لــه  �سجل  ــذي  ال بــراغــا  �سبورتينغ  اأبــرزهــا 
الذي  الويلزي  �سيتي  �سوانزي  يف  يحرتف  اأن  قبل  مباراة، 
 201٦/2015 مو�سم  املمتاز  الإجنليزي  الدوري  يناف�س يف 
الفرن�سي قبل  ليل  اإىل  اأعري  ثم  اأن يحقق جناحا كبريا،  دون 
اإىل  جمــددا  ليعار   ،2018/2017 مو�سم  عقده  ي�سرتي  اأن 
ي�سرتي  اأن  قبل  بعام  بعدها  الرو�سي  مو�سكو  لوكوموتيف 

الأخري عقده الذي انتهى �سيف العام اجلاري.
ومع منتخب الربتغال، خا�س اإيدير 35 مباراة دولية اأحرز 

خاللها 5 اأهداف.

بعد رحيل 4 مدربين..مقصلة اإلقاالت بدأت مبكرًا
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اليوفي يسجل أسوأ 
بداية منذ نصف قرن

جدة – البالد
انطالقه  ــواأ  اأ�ــس يوفنتو�س  نـــادي  �سجل 
بعدما  عــامــًا،  اآخــر 50  املو�سم خــالل  له يف 
اآخر 18 مباراة  اأهدافًا يف  ا�ستقبلت �سباكه 
فقط  نقطتني  ليحقق  هجومه،  جنم  وخفت 
الهبوط  منطقة  يف  ويقبع  جـــولت،   4 مــن 

بالدوري الإيطايل.
اأمام ميالن من جديد  التعادل 1-1  ك�سف 
"ال�سيدة  ــنــادي  ل املـــحـــدودة  الـــقـــدرات  عــن 
األيغري،  ما�سيميليانو  بقيادة  العجوز"، 
الذي تعادل هذا املو�سم 2-2 مع اأودينيزي، 

اأمــام  وخ�سر   ،0-2 التقدم  يف  فــرط  بعدما 
ونــابــويل   1-0 اإميــبــويل  حــديــثــًا  ال�ساعد 

.2-1
و�سجل النادي الذي فرط املو�سم املا�سي يف 
لت�سعة  عليه  �سيطر  بعدما  "الكالت�سيو"،  لقب 
من  متتالية  �سل�سلة  ــواأ  اأ�ــس متتالية،  اأعـــوام 
باأوروبا،  �سباكه  فيها  اهتزت  التي  املباريات 
وخ�سر 7 نقاط بعد التقدم يف النتيجة، ويبلغ 
لكل  هــدفــًا  الأمــامــي  خلطه  التهديف  متو�سط 

مباراة يف الدوري الإيطايل.
اأهـــداف هــذا املو�سم،  الــيــويف 4  واأحـــرز 

اثـــنـــان مــنــهــم لألــــفــــارو مــــوراتــــا، وواحــــد 
لالأرجنتيني باولو ديبال، واآخر للكولومبي 

خوان كوادرادو، وا�ستقبل 6 اأهداف.
بهذا  الإيــطــايل  الفريق  لعبي  كل  وعــادل 
الــتــي �سجلها جنمه  الأهــــداف  عــدد  الــرقــم، 
مبارياته  يف  رونالدو  كري�ستيانو  ال�سابق 
الثالثة الأوىل مع مان�س�سرت يونايتد، الذي 
فريق  من  قادمًا  املا�سي  ال�سيف  اإليه  انتقل 

العجوز". "ال�سيدة 
ــتــوهــج الـــربتـــغـــايل ويــ�ــســجــل  فــبــيــنــمــا ي
بفرتة  اليويف  مير  يونايتد،  يف  وي�ستمتع 

ــنــوات مـــن الــهــيــمــنــة يف  �ــســعــبــة بــعــد 9 �ــس
اإيطاليا.

وحاول األيغري الذي عاد اإىل النادي بعد 
اأن رحل عنه قبل عامني، ليخلف ماوري�سيو 
�سوء  خلفية  على  بريلو،  واأنــدريــا  �ــســاري، 
التكتيكية  اخلــطــة  على  الــعــثــور  الــنــتــائــج، 
مل  ولكنه  للفريق،  التوازن  لإعــادة  املنا�سبة 

ي�سل اإىل الآن اإىل النتائج املرجوة.
ومل يكرر األيغري اأي ت�سكيلة اأ�سا�سية يف 
املباريات الأربع التي خا�سها، وغري خططه 

من 4-3-3 اإىل 2-4-4.

فينيسيوس: ثقة 
أنشيلوتي سر تألقي

جدة – البالد
اأكد الربازيلي فيني�سيو�س جونيور جناح 
ال�سر"  "كلمة  اأن  الإ�ــســبــاين  مــدريــد  ريـــال 
الفريق  مع  املو�سم  هــذا  القوية  بدايته  يف 
هي  هــدف،  و�سناعة  اأهــــداف،   5 بت�سجيل 
اأن�سيلوتي،  كــارلــو  الإيــطــايل  الفني  املــديــر 

الذي مينحه "الثقة" التي يحتاجها.
عقب  تــ�ــســريــحــات  يف  فيني�سيو�س  قـــال 
منذ  "املريينغي"  يف  لعب  اأف�سل  اختياره 
"اأعتقد اأن كلمة ال�سر هي اأن  بداية املو�سم: 
للقيام  اأحتاجها  التي  الثقة  مينحني  املدرب 
زمالئي  ممكن.  �سكل  اأف�سل  على  بــالأمــور 

اأي�سًا مينحوين هذه الثقة".
ي�سعر  اأنــــه  عـــامـــًا(،   21( �ــســاحــب  ــــد  واأك
ب�سعادة كبرية ببدايته الرائعة هذا املو�سم، 
بينما وجه ال�سكر جلماهري الفريق "امللكي" 

على دعمها.

وقال يف هذا ال�سدد: "�سعيد جدًا ببدايتي 
بنف�س  ال�ستمرار  واأريــد  للمو�سم،  اجليدة 
بحب  للغاية  �سعيد  النهاية.  حتى  امل�ستوى 

اجلميع. اأ�سكركم جميعًا".
مو�سمًا  الربازيلي  الــدويل  الالعب  ويقدم 
اأهـــداف   5 �سجل  حــيــث  الآن،  حــتــى  رائــعــا 
هدايف  �سدارة  يف  الثاين  املركز  بها  يحتل 
الفرن�سي  زميله  خلف  وامل�سابقة،  الفريق 
كرمي بنزميا، بينما �سجل 3 اأهداف فقط يف 
املو�سم املا�سي خالل 35 مباراة �سارك فيها 

يف "الليغا".
"النجم الأ�سمر" يف انت�سار فريقه  وتاألق 
-2( فالن�سيا  على  قــواعــده  خــارج  ال�سعب 
1(، بعد اأن كان متاأخرًا بهدف حتى الدقائق 
هدف  و�سناعة  التعادل،  بت�سجيل  الأخرية، 

الفوز الثمني لبنزميا.

والتطوير لال�س��تثمار  اململك��ة  )م�ساهم�ة �سعودية مقفل�ة(�س��ركة 
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مسارات لذوي اإلعاقة بمداخل المسجد الحرام
مكة املكرمة - البالد

بالرئا�سة  والتطوعية،  الجتماعية  اخلدمات  وكالة  نفذت 
وبالتعاون  النبوي  وامل�سجد  احلــرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العامة 
مع وكالة التفويج واإدارة احل�سود، املرحلة الأوىل من و�سع 
امل�سجد  مداخل  بع�ض  يف  احلركية  الإعــاقــة  لــذوي  م�سارات 
م�سارات  لو�سع  مــراحــل  لــعــدة  العمل  و�سي�ستمر  احلــــرام.  

 ، الإعاقة  لــذوي  املخ�س�سة  املداخل  جميع  يف  عددها  وزيــادة 
وذلك بح�سب مدير عام الإدارة العامة ل�سوؤون الأ�سخا�ض ذوي 

الإعاقة اأحمد الربكاتي.
  واأكد وكيل الرئي�ض العام للخدمات الجتماعية والتطوعية 
خدمة  على  العامة  الرئا�سة  حر�ض  احلازمي  اأجمــد   املهند�ض 

هذه الفئة الغالية وتقدمي جميع اخلدمات لهم.

اليوم بداية االعتدال 
الخريفي 

نظارات »ذكية« تبطئ 
فقدان البصر

جدة- البالد
كامل  العتدال اخلريفي يف  بداية  اليوم  م�ساء  الأر�سية  الكرة  ت�سهد 
الأر�ض  ا�ستواء  ال�سم�ض على خط  ال�سمايل لكوكبنا، و�ستكون  الن�سف 
مبا�سرة قادمة ظاهريًا من �سمال ال�سماء متجهه نحو اجلنوب وهو اأول 
املهند�ض  بجدة  الفلكية  اجلمعية  رئي�ض  واأو�سح  اخلريف.  ف�سل  اأيــام 
حمور  مليالن  يرجع  العتدال  حــدوث  يف  ال�سبب  اأن  زاهــرة،  اأبــو  ماجد 
املتوا�سل  ودورانها  درجــة   23.5 مبقدار  نف�سها  حول  الأر�ــض  دوران 
الأر�ض يف و�سعية ل مائل  ال�سم�ض، فعندما يكون حمور دوران  حول 

بعيدًا عن ال�سم�ض ول مائل باجتاهها يحدث العتدال.
حتى  �ساعة   23 و  يومًا   89 ي�ستمر  �سوف  اخلريف  ف�سل  اأن  ُيذكر 

موعد  التحول ال�ستوي يف 21 دي�سمرب القادم.

بكني - وكاالت
اإبطاء  اأو  لإيــقــاف  العد�سات  يف  "حلقات"  بها  نــظــارات  علماء  طــور 
تطور ق�سر النظر، وهي حالة تبدو فيها الأ�سياء البعيدة غري وا�سحة.
ما  العني،  �سبكية  على  ال�سوء  لرتكيز  املركز  متحدة  احللقات  و�سممت 
يجعل ال�سور اأكرث و�سوحا، ومن خالل القيام بذلك ميكن اإبطاء معدل 

تغري �سكل مقلة العني، وهي �سمة مميزة لق�سر النظر.
ويف درا�سة �سينية، �سهد 167 طفال ممن ارتدوا النظارات ملدة 12 
�ساعة يوميا تباطوؤا ي�سل اإىل 70 % يف تطور ق�سر نظرهم بعد عامني.
ويحدث ق�سر النظر عندما تنمو مقلة العني لفرتة طويلة جدا، وت�سبح 
بي�ساوية ال�سكل ولي�ست م�ستديرة. وهذا يغري الطريقة التي ي�سرب بها 
لل�سوء يف اجلزء اخللفي من  العني، اخلاليا احل�سا�سة  �سبكية  ال�سوء 

العني والتي تر�سل ال�سور املرئية التي نراها، اإىل الدماغ.

تجنب الموسيقى 
الصاخبة أثناء القيادة

 فحص مياه زمزم على 
مدار الساعة

سقوط عصابة سرقة 
السيارات بجدة

سلوكيات مهمة للحماية 
من الزهايمر

جدة- البالد
ل�سرقة  ع�سابيا  ت�سكيال  املكرمة  مكة  مبنطقة  الأمنية  الأجهزة  �سبطت 
املتابعة  بــاأن  املنطقة،  ل�سرطة  الإعــالمــي  املُْتحّدث  ــّرح  و�ــسَ  . ال�سيارات 
الأمنية ملكافحة جرائم العتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها اأ�سفرت عن 
ا�ستعادة )13( مركبة �سرقت يف و�سع الت�سغيل مبحافظة جدة والقب�ض 
على �سارقيها )4( مواطنني ومقيم من اجلن�سية الفل�سطينية، يف العقدين 
الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد تفكيك بع�ض اأجزائها بق�سد بيعها، 
اإيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، واإحالتهم  وجرى 

اإىل فرع النيابة العامة.

جدة - البالد
يف  الإن�سان  ي�ساعد  �سحي؛  حياة  منط  اتباع  اأن  العلمية  الدرا�سات  اأكــدت 
يف  والـــدواء،  للغذاء  العامة  الهيئة  اأ�ــســارت  فيما  "الزهامير"،  مر�ض  جتنب 
ر�سالة توعوية مبنا�سبة اليوم العاملي ملر�ض "الزهامير"، اإىل اأنه يعد اأحد اأكرث 
الأمرا�ض انت�ساًرا حول العامل.  ووجهت الهيئة عدة ن�سائح للوقاية منه اأبرزها، 
امل�ستمرة  واملتابعة  �سحي،  غذائي  نظام  واتباع  الريا�سة،  ممار�سة  �سرورة 
لالأمرا�ض املزمنة كال�سكري و�سغط الدم.  وك�سفت دوريات علمية عن عدة اأ�سياء 
ت�سّرع احتمالية الإ�سابة اأبرزها قلة النوم والتوتر ، ومنط الغذاء غري ال�سحي ، 
وعدم ممار�سة الن�ساط البدين ، ونق�ض فيتامني )د( والتاريخ املر�سي العائلي.

لندن - وكاالت
حذرت درا�سة �سادرة عن جامعة برونيل يف لندن، من اأن ال�ستماع اإىل 
اأغنيات ذات مو�سيقى �ساخبة اأثناء القيادة يوؤدي اإىل حالة اإرهاق عقلي 
�سارك  بتجارب  الباحثون  اأخطاء.وقام  ارتكاب  ال�سائق خلطر  ويعر�ض 
م�ستخدمني  الفرتا�سية  بالقيادة  خاللها  قاموا  بالغًا  متطوعًا   34 فيها 

جهاز حماكاة مربمج مل�سارات حمددة.
وخالل كل جولة حماكاة مدتها ثماين دقائق، واجه ال�سائقون خم�سة 
للطريق  امل�ساة  عــبــور  بــني  مــا  تــراوحــت  معها،  التعامل  يجب  اأحـــداث 
اأن  الباحثون  ولحـــظ   ، �ساحنة  وجتـــاوز  احلــمــراء  املـــرور  واإ�ـــســـارات 
على  حتتوي  التي  اأو  عــاٍل  ب�سوت  ال�ساخبة  املو�سيقى  اإىل  ال�ستماع 
كلمات اأدت اإىل م�ستويات اأعلى من الت�سو�ض الذهني و ترفع م�ستويات 

العدوانية وت�سجع الثقة املفرطة، خا�سة بني ال�سائقني الأ�سغر �سنًا.

املدينة املنورة- البالد
النبوي  امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  بوكالة  املخترب  اإدارة  تطبق 
امل�سجد  اأرجــاء  يف  املوزعة  املياه  حلافظات  الوقائية  الإجــراءات  يوميًا 
من  �سهريًا  عينة   1800 مبعّدل  يوميًا  عينة   60 باأخذ  وذلــك  النبوي، 
امليكروبات  من  وخلّوها  �سالمتها  من  للتاأكد  زمزم،  مياه  م�سادر  جميع 
اخلزانات  من  ابــتــداًء  العامة،  ال�سحة  على  توؤثر  قد  التي  واجلراثيم 

الأر�سية، مرورًا بالناقالت ونقاط التعبئة ثم احلافظات وامل�سربيات.
اجلنوبية  ال�ساحة  يف  زمــزم  �سبيل  املخربية  الفحو�سات  وت�سمل 
الغربية من امل�سجد النبوي على مدار 24 �ساعة، حيث يتم حتليل املياه 

كيميائيًا وميكروبيولوجيًا با�ستخدام اأعلى التقنيات احلديثة.

السعودية وصناعة 
التوحيد والتنمية

كل  وحتــت  اأر�ـــض  كــل  فــوق  لل�سعوديني  يحق 
�سماء الفخر والعتزاز بوطنهم. والتباهي مبا 
اإليه من مكانة عالية يف جميع الأ�سعدة  و�سل 

وامل�ستويات. 
كل  الأحـــــــوال ويف  كـــل  مــفــخــرة يف  الـــوطـــن 
الظروف. فكيف اإذا كان هذا الوطن هو اململكة 
العربية ال�سعودية.الذي بناه اأبناوؤه من ال�سفر 
اأية جهة خارجية  .. ودون م�ساندة اأو دعم من 
وطنهم  بناء  م�سرية  يف  ال�سعوديني  انطلق   ..
على  ثم  تعاىل  الله  على  ومتوكلني  م�ستعينني 

دعم وت�سجيع قيادتهم الر�سيدة. 
زمنية  فــرتات  يف  التنموية  املعجزات  فحققوا 
من  الوطن  فحولوا   .. الأمم  عمر  من  ق�سرية 
اإىل وطن قوي  الفقر  �سديدة   .. قاحلة  �سحراء 
الأركان .. وواحدًا من اأكرث دول العامل ثراءًا .. 
ينعم مواطنوه برغد معي�سي واإ�ستقرار منقطع 

النظري.
يذكر التاريخ اإن اململكة العربية ال�سعودية يف 
بداية تاأ�سي�سها قد �سنفت اأكرث دول العامل فقرًا 
القيادة  الله تعاىل ثم بدعم وتوجيه  .. وبحمد 
ال�سعودي  ال�سعب  الر�سيدة وباإ�سرار  احلكيمة 
يف  التنمية  �ــســواهــد   .. امل�ستحيل  حتــقــق   ..
املجالت املتعددة كثرية وكثرية وي�سعب عدها 

وح�سرها.
اأكرث  فهناك  الب�سرية.  التنمية  م�ستوى  فعلى 
اأرقى  من  تخرجوا  �سعودي  مليون  ن�سف  من 
اجلامعات يف العامل .. وباململكة الع�سرات من 
اجلامعات والكليات النموذجية والأكرث تطورًا 
من  الآلف  ع�سرت  �سنويًا  تخرج  الــعــامل.  يف 
ممتاز  ب�سكل  املوؤهلني  واخلريجات  اخلريجني 

جدًا.
بها  يعتز  التي  الوطنية  املكت�سبات  وتتوا�سل 
والالحقة  واحلالية  ال�سابقة  باأجياله  املواطن 
بحول الله تعاىل. فقد �ساهد العامل باأ�سره كيف 
حتولت اململكة العربية ال�سعودية من م�ساحات 
كتلة  اإىل  الأطــراف  مرتامية  قاحلة  �سحراوية 

وطبة واحدة ذات بنيان قوي ومر�سو�ض.
اأكرث  من  واحــدة  اإىل  ال�سحراء  هذه  وتتحول 
ــعــامل منـــوًا وتـــطـــورًا. وتــتــحــول املــدن  دول ال
القيادة  بدعم  ثم  تعاىل  الله  بف�سل  ال�سعودية 
مدن  اإىل  الـــويف  ال�سعب  وحما�ض  واإخــال�ــض 
عمق  يف  م�سيئة  وجــواهــر  حــديــثــة  ع�سرية 
لهذا  حتققت  التي  املنجزات  اإن   .. ال�سحراء 
 .. لها  حــدود  ل  والنجاحات   .. كثرية  الــوطــن 
للحرمني  خدمتهم  �سرفًا  ال�سعوديني  ويكفي 
ال�سريفني .. وما تقدمه القيادة من خدمة لأعظم 
احلجاج  وا�ست�سافة   .. الــعــامل  يف  املقد�سات 
واحلياة  اخلدمات  كافة  وتقدمي  واملعتمرين. 

الكرمية لهم.
بل   .. الأوطــان  كباقي  وطنًا  لي�ست  ال�سعودية 
اأمان وخري وموطن للحياة الكرمية  هي واحة 

والأمن وال�ستقرار.
الوطني  ــيــوم  ال ذكـــرى  الــتــوحــيــد  ذكـــرى  ويف 
املوؤ�س�ض  امللك  �سرية  فخر  بكل  نتذكر  ال�سامخ 
�سعود  اآل  الفي�سل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
ورجاله الأوفياء الذين اأخل�سوا ما عاهدوا الله 
عليه .. وبذلوا الغايل والنفي�ض خلدمة العقيدة 

وجلمع �ستات الوطن م�ستعينني بالله تعاىل. 
ون�ستذكر بكل فخر عطاءات رجال هذه الدولة 
وخالد  وفي�سل  �سعود  امللك  ال�سابقني  وملوكها 
�سلطان  الأمري  العهود  واأولياء  وعبدالله  وفهد 
قدموه عليهم رحمة  ما  نتذكر   .. نايف  والأمري 
 .. املــواطــن  وخدمة  الوطن  لتنمية  تعاىل  الله 
 .. ال�سرور واملحن والقالقل  الوطن من  واإنقاذ 
واأن   .. نزلهم  يكرم  اأن  القدير  العلي  الله  ن�ساأل 

يجازيهم خري اجلزاء. 
اأزهى ع�سوره واأكرثها  الوطن يعي�ض  واليوم 
بف�سل  ثم  تعاىل  الله  بف�سل  وازدهـــارًا  تنمية 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  المة  قائد  توجيهات 
تعاىل  الله  حفظه  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ومتابعات  ومبادرات   ..
ويل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري 
بهذا   .. والتجديد  النه�سة  وقائد  الأمــني  العهد 

اليوم يزداد الوطن �سموخًا .. ويزداد قوة.

المهندس محمد بن صالح البطي 

الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإلسكان

حرب األلوان
 �سمن برامج "�سيفنا اأحلى.. الوجهة الأجمل للرتفيه" يف املدينة 

العامة  الهيئة  بت�سريح من  العيون  املقامة و�سط مزارع   ، املنورة 
الليلية  الأجــواء  مع  خا�سة  كبريا  اإقبال  الفعاليات  ت�سهد  للرتفيه، 

اجلميلة، والدخول متاح جمانًا. 
وت�سم العديد من الفعاليات املميزة على مدى 4 اأيام  ابتداًء 

من  الوطني،  اليوم  احتفالت  �سمن  الأربعاء  اليوم  من 
التحدي،  وميدان  امل�سوقة  البنتبول  لعبة  بينها 

والهوائية  الكهربائية  ــعــاب  الأل مــن  والــعــديــد 
مميزة  مقاهي  املكان  يف  يتوفر  كما  املنوعة، 

واأماكن للجلو�ض والتنزه. 

املدينة املنورة - حممد قا�سم
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