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الريا�ض- البالد
 ( كورونا  فريو�س  بجائحة  �إ�صابة  حالة  �أول  �صجلت 
 2020 مار�س  من  �لثاين  يف  �ململكة  يف   )19 كوفيد- 
 546792 ت�صجيل  مت   ،2021 �صبتمرب   23 وحتى 
حالة  و279   ، ن�صطة  حالة   2325 منها  موؤكدة،  حالة 
حالة،   535783 �ل�صفاء  ح��االت  عدد  بلغ  فيما  حرجة، 
يف  �لوبائية  �ملوؤ�صر�ت  وو��صلت   .8684 و�لوفيات 
ب��االإج��ر�ء�ت  �لتقيد  ��صتمر�ر  م��ع  �النخفا�س  �ململكة 

�الحرت�زية و �لوقائية وتلقي �لتح�صني يف مر�كز �للقاح 
�لتي يتجاوز عددها 590 مركزً� مبختلف �ملناطق،   وقد 
�أكدت وز�رة �ل�صحة �أن �لدر��صات �لعلمية �أثبتت �أهمية 
م�صاعفات  من  للحماية  بجرعتني  �لتح�صني  ��صتكمال 
�أثبتت  كما  �الأم���د،  طويل  كوفيد  م��ن  و�حل��د  �لفريو�س 
�للقاح  م��ن  �أخ��ذ �جل��رع��ات  م��ع  �أن��ه  �لعلمية  �ل��در����ص��ات 
بجرعتني  �لتطعيم  بعد  �الإ���ص��اب��ة  �حتمالية  تنخف�س 
عالية  حماية  وتوفر  �أ�صابيع،  �أربعة  م��رور  بعد  خا�صة 

من �ملر�س �ل�صديد و�حلاجة �إىل �لدخول للم�صت�صفى �أو 
�لعناية �حلرجة �أو �لوفاة وتقلل من خماطر كوفيد طويل 

�الأمد �إىل �لن�صف تقريبًا.
ويف هذ� �ل�صياق وتاأكيدً� النخفا�س �ملوؤ�صر �لوبائي، 
�إ�صابة  حالة   39 ت�صجيل  عن  �أم�����س،  �ل���وز�رة،  �أعلنت 
وتعايف)50(   )19 )كوفيد  ك��ورون��ا  بفريو�س  م��وؤك��دة 
حالة فيما بلغ عدد �حلاالت �لن�صطة )2296( حالة منها 

)255( حالة حرجة، كما مت ت�صجيل )6(حاالت وفاة.

اململكة توا�سل ت�سفري عداد كورونا

نيويورك- وا�ض
�أكد مندوب �ململكة �لد�ئم لدى �الأمم �ملتحدة �ل�صفري عبد�لله بن يحيى 
�ملعلمي، �أن �ململكة �نخرطت يف زخم ت�صريع منو �القت�صاد �لرقمي يف 
�أنحاء �لعامل، باعتبارها ع�صوً� يف منظمة �لتعاون  �ملنطقة ويف جميع 
�لرقمي، و�صتو��صل �لتز�مها بتعظيم �الإمكانات �لرقمية على �مل�صتويني 
�ألقاها، خالل �حلدث  �لتي  �ململكة  كلمة  �لوطني و�ل��دويل. جاء ذلك يف 
بعنو�ن:  �لرقمي  �لتعاون  منظمة  نظمته  �لذي  �مل�صتوى  رفيع  �جلانبي 

"ت�صكيل ع�صر رقمي �صامل"، بالتعاون مع وفد �ململكة �لعربية �ل�صعودية 
روؤي��ة  مع  متا�صيًا  �أن��ه  على  �لتاأكيد  وج��دد،  �ملتحدة.  �الأمم  ل��دى  �لد�ئم 
تبني  خالل  من  �لرقمي  �لتحول  عجلة  دفع  �إىل  �ململكة  تهدف   ،2030

وتنفيذ �أحدث �أنظمة �الت�صاالت وتكنولوجيا �ملعلومات و�الت�صاالت.
من  كال  مّكنت  للمملكة  �لقوية  �لرقمية  �لتحتية  �لبنية  �أن  �إىل  ولفت 
لوباء كورونا  �ملدمرة  �لتحديات  �لعام و�خلا�س من مو�جهة  �لقطاعني 

�مل�صتجد )كوفيد19-(.

ال�سعودية تعظم الإمكانات الرقمية
جدة - عبد الهادي املالكي 

لي�س غريبا �أن تخو�س �ل�صينما �ل�صعودية �ملناف�صات �لدولية، رغم 
عمرها �لق�صري ن�صبيا، فاأرباب هذه �ل�صناعة يحققون �ملزيد من �إثبات 
ما  نظري  و�لدولية؛  �لعربية  �ملهرجانات  من  �لعديد  خ��الل  من  �ل��ذ�ت 
ي�صعرون به من ت�صجيع من قبل �جلهات �ملخت�صة  يف وز�رة �لثقافة ، 
ومن �صمنها �لفن �ل�صينمائي، وقد �أدى هذ� �لت�صجيع �مل�صتمر �إىل خو�س 
تلك �ملناف�صات بروح و�ثبة وو�ثقة، فكان الأولئك �لفنانني و�لفنانات من 

�لتعريف بثقافات �ململكة وفنونها من خالل  �لفاعل يف  �ململكة دورهم 
تلك �ملهرجانات، ف�صناعة �ل�صينما �ل�صعودية �آخذة يف �لتطور و�لنمو 
�لتو�صع  مع  �إيجابا  تتز�من  هائلة  �قت�صادية  عو�ئد  ذ�ت  �أنها  �صيما  ال 
فاإن  �الإمكانات، وبالتايل  باململكة بكل  �لثقافة و�لفنون  �لكبري يف رفد 
كما  �ملهرجانات  تلك  �مللحوظ يف  كانت حا�صرة بزخمها  �ل�صناعة  تلك 
�ن �فتتاح �لكثري من دور �ل�صينما يف خمتلف مناطق �ململكة يوؤكد �أن 

�ل�صينما �ل�صعودية تعد من ىليات جودة �حلياة.

ال�سينما املحلية تقتحم العاملية
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القيادة تهنئ الرئيس اليمني بذكرى سبتمبر
الريا�ض- وا�ض

بعث خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك �صلمان 
بن عبد�لعزيز �آل �صعود، برقية تهنئة لفخامة 

�جلمهورية  رئي�س  ه��ادي  من�صور  عبدربه  �لرئي�س 
�ليمنية مبنا�صبة ذكرى 26 �صبتمرب لبالده.

بن  حممد  �الأم���ري  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  بعث  كما 

نائب  �لعهد  ويل  �صعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �صلمان 
برقية  �ل��دف��اع،  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 

تهنئة لفخامته بهذه �ملنا�صبة.
التفا�سيل �ض3

اإطالق مبادرة ماأ�س�سة امل�سوؤولية املجتمعية باجلامعات

الوطن
جدة ـ عبد الهادي  املالكي 

�الأطفال  حقوق  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  ت��ويل 
�أه��م��ي��ة ك���ربى، ح��ي��ث �صنت �ل��ق��و�ن��ني �ل��ن��اب��ع��ة من 
�ء و�ملتناغمة مع �التفاقيات  �ل�صريعة �الإ�صالمية �لَغَرّ
�لدولية �لتي تكفل حماية هذه �حلقوق. كما �صنت 
وتعزيز  �ل��ط��ف��ل،  حلماية  وطنية  ��صرت�تيجية 
مع  تتعامل  �ل��ت��ي  للجهات  �ملوؤ�ص�صية  �ل��ق��درة 
�الأطفال و�أ�صرهم، مبا يتو�فق مع روؤية �ململكة 
فعاليات  وخ��الل   ،  2030 �مل�صتد�مة  للتنمية 
�ليوم �لوطني كان لالطفال ح�صور ز�ٍه حيث 
�لوطن  فرحة  �ملناطق   خمتلف  يف  �صاركو� 
91 من خالل ح�صورهم  بيومه �لوطني �ل� 
لهذه  �مل�صاحبة  للفعاليات  �أ�صرهم  برفقة 
من  �ل��ع��دي��د  �حت�صنتها  �ل��ت��ي  �ملنا�صبة 
و�مل��والت  و�مل��ر�ك��ز  و�مليادين  �ل�صو�رع 

�لتجارية �لكربى. 
و����ص���ارك �الأط����ف����ال م���ع �ل��ع��رو���س 
�ل�����ص��ي��ق��ة يف �ل���ع���دي���د م����ن �مل���ر�ك���ز 
�إ�صافة  �لعامة،  و�الأم��اك��ن  �لتجارية 
�أ�صاءت  �لتي  �لنارية  �الأل��ع��اب  �إىل 
���ص��م��اء �مل����دن وت��ع��ال��ت �أ����ص���و�ت 
�الأط���ف���ال ب���االأه���ازي���ج �ل��وط��ن��ي��ة، 
ممر�ت  جنبات  على  و��صطفو� 
�ململكة  �أعالم  حاملني  �لفعاليات 
ت��رف��رف ب��ك��ل ���ص��م��وخ وع���زة ، 
على  منهم  �لكثري  حر�س  كما 
حتمل  �لتي  �ملالب�س  �رت���د�ء 
�أل�������و�ن �ل���وط���ن و����ص���ورً� 
حفظها   - �لر�صيدة  للقيادة 
�لله - تعبرًي� عن �صعادتهم 

بهذه �ملنا�صبة.

في سويداء القلوب
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يستعرض العالقات مع 
نظيريه القطري والكولمبي

يواصل المشاريع 
الصحية باليمن

نيويورك- وا�ض
��صتعر�س �الأمري في�صل بن فرحان بن عبد�لله وزير 
�ل����وزر�ء وزي��ر  ن��ائ��ب رئي�س جمل�س  م��ع  �خل��ارج��ي��ة، 
�آل  �لرحمن  عبد  بن  حممد  �ل�صيخ  قطر  دول��ة  خارجية 
ثاين، �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين �ل�صقيقني، و�صبل 
�إ�صافة  �مل�صرتكة،  �مل�صالح  دعمها وتعزيزها مبا يخدم 
�الإقليمية  �لق�صايا  ح��ي��ال  �لنظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  �إىل 

و�لدولية ذ�ت �الهتمام �مل�صرتك.
لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أعمال  هام�س  على  ذلك  جاء 

�ملتحدة يف دورتها �ل�صاد�صة و�ل�صبعني بنيويورك.
نائبة رئي�س جمهورية  �أم�س، مع  كما بحث �صموه، 
لو�صيا  م��ارت��ا  �ل�صيدة  �خل��ارج��ي��ة  وزي���رة  كولومبيا 
ر�مرييز، �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين، و�صبل دعمها 

وتعزيزها مبا يخدم �مل�صالح �مل�صرتكة.

وزير اخلارجية

مركز امللك �سلمان
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طالبان

م�سري املحاميات 
والقانونيات جمهول

وا�سنطن - البالد
�إج����ر�ء�ت  �الأم��ري��ك��ي،  �لكونغر�س  يف  �جل��م��ه��وري��ة  �للجنة  �صّمنت 

تخفيف  ومنع  �إي��ر�ن  ملحا�صرة  �ل�صنوي،  �لدفاع  قانون  مب�صروع  عدة 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  قبل  م��ن  عليها  �ملفرو�صة  �القت�صادية  �لعقوبات 

�أك���رب جت��م��ع ح��زب��ي للحزب  �ل��ل��ج��ن��ة، وه���ي  �إذ دون���ت  �الأم��ري��ك��ي��ة، 
قانون  يف  الإي��ر�ن  �ملناه�س  برناجمها  �لكونغر�س،  يف  �جلمهوري 

تفوي�س �لدفاع �لوطني لعام 2022 و�لذي مت متريره عرب جمل�س 
�لنو�ب هذ� �الأ�صبوع.

�ل��ن��و�ب من  ن�صخة جمل�س  �مل��درج��ة يف  �الإج���ر�ء�ت  ومتنح 
قانون NDAA، �مل�صرعني نافذة غري م�صبوقة للق�صاء على 

زمالئها  مع  �الأم��ن  جلنة  عملت  فيما  �خلبيثة،  �إي��ر�ن  �أن�صطة 
�لقانون  يف  �الإج���ر�ء�ت  من  �لعديد  لفر�س  �لدميقر�طيني 

بايدن  �إد�رة  على  �ل�صفافية  تفر�س  �أن  �صاأنها  من  و�لتي 
مقدًما  �لكونغر�س  و�إخ��ب��ار  �إي���ر�ن،  مع  تفاو�صها  �أثناء 

ب�صاأن �أي قر�ر بخ�صو�س عقوبات �إير�ن.
وي��ت��ط��ل��ب �إج�����ر�ء �آخ����ر م���ن �حل��ك��وم��ة �أن ي��ق��دم 

�خلبيثة  �لعمليات  جميع  ع��ن  تقريًر�  للكونغر�س 
�لتي تقوم بها �إير�ن على �الأر��صي �الأمريكية وهو 

مطلب �آخر غري م�صبوق. و�صي�صمل ذلك �لهجمات 
�الإره���اب���ي���ة �مل��دع��وم��ة م��ن �إي�����ر�ن وم���وؤ�م���ر�ت 

�الختطاف و�نتهاكات �لت�صدير و�أن�صطة خرق 
�لعقوبات وغ�صيل �الأمو�ل وغريها.

 الكونغر�ض يقر قانونا ملحا�سرة اإيران
تتقدم عالميا في 

تجارة التجزئة
الريا�ض - البالد

�ملرتبة  ، حيث  �لتجزئة  عامليا يف جتارة  تقدما  �ململكة  حققت 
�لذي  �لعاملي  �لتجزئة  تطوير  موؤ�صر  ت�صنيف  بح�صب  �ل�صابعة 
قطاع  يف  �ال�صتثمار  �إىل  بالن�صبة  نا�صئة  دولة   30 �أهم  ي�صنف 

�لتجزئة يف جميع �أنحاء �لعامل.
�ل�صوق  يف  �لو�عدة  �لفر�س  من  فريد  مبزيج  �ململكة  وتتمتع 
يف  �لعاملي  لال�صتثمار  مثالية  وجهة  منها  جعلت  �لتي  �ملحلي 
�لبيع بالتجزئة �لذي  خمتلف قطاعاتها �القت�صادية ومنها قطاع 
يعد من �لقطاعات �لو�عدة و�لفر�س �لكبرية �أمام جتار �لتجزئة 
توفري  على  �ل��ق��درة  ي�صمن  مبا  �ململكة  �إىل  ��صتثمار�تهم  لنقل 

خدمات �لعمالء ب�صكل �أف�صل و�أ�صرع.
حتليل  على  �لعاملي  �لتجزئة  تطوير  موؤ�صر  ت�صنيف  و�عتمد 
25 متغريً� حمددً� لالقت�صاد �لكلي و�لتجزئة، جاء ذلك يف وقت 
قادة  د�ئرة  "قمة  مرة  الأول  �ملا�صي  �لعام  �ململكة  فيه  ��صت�صافت 
ت�صليط  بهدف  �أفريقيا"  و�صمال  �الأو���ص��ط  �ل�صرق  يف  �لتجزئة 
�الأعمال  وجهات  ت�صّدر  �إىل  �لر�مية  �ململكة  خطط  على  �ل�صوء 

و�ال�صتثمار وجتارة �لتجزئة.

ال�سعودية
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851 وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة اإلمام عبدالرحمن

أمير القصيم يطلق استعراض ومسيرة "هي لنا دار"

إطالق مبادرة مأسسة المسؤولية المجتمعية في الجامعات 
الريا�ض- البالد

يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  "م�أ�س�سة  مب�درة  التعليم  وزارة  اأطلقت 
اجل�مع�ت ال�سعودية"بتوجيه من وزير التعليم الدكتور حمد بن 
للم�سوؤولية  الع�ملي  اليوم  مع  ب�لتزامن  وذلــك  ال�سيخ،  اآل  حممد 
امل�سوؤولية  لــتــ�أطــر  ال�سبت؛  اأمــ�ــس  �ــســ�دف  الـــذي  الجتم�عية 
املجتمعية يف اجل�مع�ت، مب� ين�سجم مع اأبع�د التنمية امل�ستدامة، 
الوزارة  اململكة 2030، حيث خ�س�ست  وي�سهم يف حتقيق روؤية 
امل�س�ريع  �سمن  اجلــ�مــعــ�ت  يف  املجتمعية  للم�سوؤولية  جــ�ئــزة 
وتلبية  املجتمع  تنمية  يف  امل�س�همة  مــن  لتمكينه�  الــداعــمــة؛ 

احتي�ج�ته وفق موؤ�سرات اأداء معتمدة.
الدكتور  والبتك�ر  والبحث  للج�مع�ت  التعليم  وزير  ن�ئب  واأكد 
حممد بن اأحمد ال�سديري اأن الوزارة تهدف من املب�درة اإىل و�سع 
اإط�ر تنظيمي يربط اأداء امل�سوؤولية املجتمعية ب�لأداء املوؤ�س�سي، 
امل�ستدامة  والتنمية  املجتمع  خدمة  جمــ�ل  يف  جهوده�  لتنظيم 
نظ�م  بن�ء  اإىل  ب�لإ�س�فة  املجتمع،  خلدمة  موّحد  مفهوم  لرت�سيخ 
وم�س�ريع  واأن�سطة  بــرامــج  ير�سد  للحوكمة  مــوّحــد  اإلــكــرتوين 
بي�ن�ت  ق�عدة  لبن�ء  اجل�مع�ت  يف  املنّفذة  املجتمعية  امل�سوؤولية 
�سم�ن  على  وتعمل  امل�سوؤولية،  هذه  تفعيل  وتوثق  تنظم  �س�ملة 
ورفــع  حمليً�  اجلــ�مــعــ�ت  بــن  مف��سلة  مع�ير  واإيــجــ�د  اجلـــودة 

م�ستوى ت�سنيفه� ع�مليً�.
تك�ملية  تن�ف�سية  بيئة  اإيــجــ�د  ت�ستهدف  املــبــ�درة  اأن  واأو�ــســح 
وجــ�ذبــة  اجلــ�مــعــ�ت  ملن�سوبي  حمــّفــزة  املجتمعية  للم�سوؤولية 
يف  وي�سهم  املجتمعي  ال�ستثم�ر  يعزز  مب�  الأخـــرى،  للقط�ع�ت 
حتقيق كف�ءة الإنف�ق وير�ّسخ ثق�فة الإبداع والبتك�ر، مع ت�أمن 
املجتمعية  امل�سوؤولية  امل�س�همة يف  الفّع�ل بن اجله�ت  التوا�سل 
املجتمع  اأدائه� يف خدمة  م�ستوى  لرفع  داخل وخ�رج اجل�مع�ت 

وتعظيم خمرج�ته�.

لــلــتــعــلــيــم اجلــ�مــعــي  الــتــعــلــيــم  بــــّن وكـــيـــل وزارة  مـــن جــ�نــبــه، 
الدكتورحممد بن اإبراهيم الع�سيب اأن من اأبرز اإيج�بي�ت اإ�سف�ء 
الط�بع املوؤ�س�سي للم�سوؤولية املجتمعية يف اجل�مع�ت هو حتديد 
الفرق بن مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية والعمل التطوعي، واإيج�د 
وم�دية  معنوية  حوافز  وجود  مع  الأداء  م�ستوى  لقي��س  اأدوات 
املب�درة  اأن  اإىل  م�سرا  املجتمعية،  امل�سوؤولية  خمرج�ت  لتطوير 
من  ملجموعة  م�ستدامة  مبم�ر�س�ت  اجل�مع�ت  التزام  على  تقوم 
املب�دئ والقيم التي تخدم املجتمع وحتقق اأبع�د التنمية امل�ستدامة 
حتت مظلة امل�سوؤولية املجتمعية، بف�سل م� متتلكه اجل�مع�ت من 
ومب�ٍن  متنوعة،  علمية  وتخ�س�س�ت  �سخمة،  ب�سرية  اإمك�ن�ت 

ومع�مل وخمتربات، وم�ست�سفي�ت ج�معية.
ال�سعودية  اجل�مع�ت  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  مب�درة  اأن  ُيذكر 
مرت، قبل اإطالقه�، بعدة مراحل بدءًا بت�سكيل الفريق من وزارة 
ن�ئب  مع�يل  مبكتب  وامل�ست�س�رة  املب�درة  م�لكة  برئ��سة  التعليم 
مقبل  بنت  جن�ح  الدكتورة  والبتك�ر  والبحث  للج�مع�ت  الوزير 
لو�سع  اخلــربة  ذات  اجل�مع�ت  ببع�س  لال�ستع�نة  الــقــرعــ�وي؛ 
العمل  ور�ــس  بعقد  مـــرورًا  املــبــ�درة،  مل�س�ريع  املبدئي  الت�سّور 
املــبــ�درة،  مل�س�ريع  الإ�سرتاتيجي  الإطـــ�ر  وو�ــســع  املتخ�س�سة، 

وانته�ًء ب�عتم�د املتطلب�ت الالزمة لتد�سن املب�درة.

د.حممد ال�ضديري[د.حممد الع�ضيب

وزير الخارجية يستعرض مع نظيريه 
القطري والكولمبي دعم العالقات

نيويورك- وا�ض
ا�ستعر�س الأمر في�سل بن فرح�ن بن عبدالله وزير اخل�رجية، اأم�س الأول،  مع 
ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء وزير خ�رجية دولة قطر ال�سيخ حممد بن عبد الرحمن 
مب�  وتعزيزه�  دعمه�  و�سبل  ال�سقيقن،  البلدين  بن  الثن�ئية  العالق�ت  ث�ين،  اآل 
يخدم امل�س�لح امل�سرتكة، اإ�س�فة اإىل تب�دل وجه�ت النظر حي�ل الق�س�ي� الإقليمية 

والدولية ذات الهتم�م امل�سرتك.
اخل�رجية  وزيرة  كولومبي�  جمهورية  رئي�س  ن�ئبة  مع  اأم�س،  �سموه،  بحث  كم� 
دعمه�  و�سبل  البلدين،  بن  الثن�ئية  العالق�ت  رامــريــز،  لو�سي�  م�رت�  ال�سيدة 
حي�ل  النظر  وجه�ت  تب�دل  اإىل  اإ�س�فة  امل�سرتكة،  امل�س�لح  يخدم  مب�  وتعزيزه� 
اأعم�ل  ه�م�س  على  وذلــك  امل�سرتك،  الهتم�م  ذات  والدولية  الإقليمية  الق�س�ي� 

اجلمعية الع�مة لالأمم املتحدة يف دورته� ال�س�د�سة وال�سبعن بنيويورك.

40 مطوفًا في خدمة ضيوف الرحمن 
مكة املكرمة- البالد

اأحمد  واملطوفن  التطويف  ل�سوؤون  الع�مة  الإدارة  ع�م  مدير  اأو�سح 
الده��سي، اأن امل�س�ركن يف تنفيذ خدمة التطويف اأكرث من 40 مطوفً� 
ومرافقتهم  املعتمرين  طلب�ت  تلبية  على  يعملون  احلــرام،  امل�سجد  يف 
�سرورة  مع  و�سلم،  عليه  الله  �سلى  امل�سطفى  هدي  وفق  ن�سكهم  لأداء 
تقيدهم ب�لإجراءات الحرتازية اأثن�ء تقدميهم للخدمة من خالل التب�عد 
التوجيهية  ال�سوؤون  وك�لة  وتقوم  الكم�م.  ولب�س  امل�ستفيدين  بن 
والإر�س�دية ب�لرئ��سة الع�مة ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي 
ممثلة يف الإدارة الع�مة ل�سوؤون التطويف واملطوفن بتقدمي خدم�ت 
التطويف لعم�ر بيت الله احلرام، ب��سراف من�سوبي الإدارة ومب�س�ركة 
ُتعنى مبت�بعة حثيثة  التطويف  اأن خدم�ت  الده��سي  املطوفن.  وبن 
والإر�س�دية  التوجيهية  لل�سوؤون  الع�م  الرئي�س  وكيل  من  وم�ستمرة 
امل�سجد  ل�سوؤون  الع�م  الرئي�س  لتوجيه�ت  واإنــفــ�ذًا  احلــرام  ب�مل�سجد 
عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الدكتور  ال�سيخ  النبوي  وامل�سجد  احلــرام 

ال�سدي�س يف تقدمي اأرقى اخلدم�ت ل�سيوف الرحمن.

اختتام مناورات التمرين الرباعي للعمليات الخاصة 
الريا�ض- وا�ض

اختتم يوم اخلمي�س امل��سي، التمرين الرب�عي امل�سرتك بجمهورية 
اأثين�، وذلك مب�س�ركة وحدات املظليين وقوات  ب�لع��سمة  اليون�ن 
الأمن اخل��سة ب�لقوات الربية امللكية ال�سعودية والقوات اخل��سة 
ب�جلي�س  واملظالت  ال�س�عقة  وقوات  اخل��سة  والقوات  الإم�راتية 
بح�سور  اليون�نية،  امل�سرتكة  اخل��سة  العملي�ت  وقــوات  امل�سري 
للدف�ع  الع�مة  الأركــ�ن  هيئة  ورئي�س  اليون�ين،  الدف�ع  وزير  ن�ئب 
و�سفر  اليون�نية،  الدف�ع  بوزارة  القوات  وق�دة  اليون�ين  الوطني 
خ�دم احلرمن ال�سريفن بجمهورية اليون�ن �سعد بن عبد الرحمن 
العم�ر وم�س�عد ق�ئد وحدات املظلين والقوات الأمن اخل��سة اللواء 

الركن �سلط�ن اإ�سالم .
وي�أتي تنفيذ مثل هذه التم�رين يف اإط�ر روؤية تطوير وزارة الدف�ع 
ال�سعودية  امللكية  الربية  القوات  تنتهجه�  التي  التدريبية  واخلطة 
والقت�لّية  التدريبّية  والكف�ءة  الأداء  يف  الع�يل  امل�ستوى  لإدامـــة 
مع  تنفيذه�  يتم  التي  ال�سنوية  التدريبية  الــربامــج  �سمن  وذلــك   ،
واإعداده�  تنظيمه�  على  يحر�س  والذي  وال�سديقة،  ال�سقيقة  الدول 
اخلربات  ولتب�دل  املر�سومة،  الوطنية  لالأهداف  حتقيًق�  وتنفيذه� 

الع�سكرية وامله�رات القت�لية املختلفة.

الدمام- البالد
موعدًا  اليوم،  ب�لدم�م،  في�سل  بن  عبدالرحمن  الإمــ�م  ج�معة  حــددت 
لبدء التقدمي يف 851 وظيفة اأك�دميية وتعليمية بدرجة )اأ�ست�ذ، اأ�ست�ذ 
اجل�معي  للع�م  اجل�معة  طرحته�  مدر�س(  م�س�عد،  اأ�ست�ذ  م�س�رك، 
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املتقدم  يكون  اأن  اأ�سبوعن،  ي�ستمر  الذي  للقبول  وا�سرتطت اجل�معة 
للتخ�س�س  املحددة  العلمية  الدرجة  على  وح��ساًل  اجلن�سية  �سعودي 
املراد التقدمي عليه من اجل�مع�ت ال�سعودية اأو اجل�مع�ت املو�سى به� 
من قبل وزارة التعليم على اأن يرفق اثب�ت املع�دلة من وزارة التعليم 
البك�لوريو�س  يف  التخ�س�س  وامتداد  التوظيف،  نظ�م  يف  وارف�قه� 
عليه  التقدمي  املـــراد  التخ�س�س  ذات  يف  والــدكــتــوراه  وامل�ج�ستر 

وارف�قه� يف نظ�م التوظيف، واأن يكون املتقدم ح��ساًل على تقدير جيد 
جدًا فم� فوق يف درجة البك�لوريو�س وارف�قه� يف نظ�م التوظيف، واأن 
الدكتوراه(  امل�ج�ستر،  بك�لوريو�س،   ( املتقدم  موؤهالت  جميع  تكون 
الختب�ر  يجت�ز  واأن  التوظيف،  نظ�م  يف  وارف�قه�  النتظ�م  بنظ�م 
العلمي الذي يجريه الق�سم املخت�س للرت�سح للمق�بلة ال�سخ�سية، واأن 

يجت�ز املق�بلة ال�سخ�سية التي جتريه� الكلية املخت�سة.

بريدة- البالد
بن  �ــســعــود  بــن  م�سعل  بــن  في�سل  ــدكــتــور  ال ــــر  الأم اأطــلــق 
اأم�س ، ا�ستعرا�س وم�سرة  عبدالعزيز اأمر منطقة الق�سيم، 
"هي لن� دار" مبن��سبة اليوم الوطني91 بتنظيم اإم�رة املنطقة 
�سلم�ن  امللك  طريق  على  وذلــك  وال�سرطة،  الأم�نة  وم�س�ركة 

مبدينة بريدة.
واأقيم حفل بهذه املن��سبة بدئ بتالوة اآي�ت من القراآن الكرمي 
، ثم األقى مدير �سرطة املنطقة اللواء علي بن ح�سن بن مر�سي 

كلمة بهذه املن��سبة، ثم األقيت ق�سيدة وطنية .
ود�سن �سموه ا�ستعرا�س "هي لن� دار " والتي انطلقت بعر�س 
وال�سي�رات  ال�ستعرا�سية  الفرق  من  وعدد  وطني  مو�سيقي 
اأمني  قــطــ�ع   30 مــن  اأكـــرث  مب�س�ركة  والــهــجــن،  الكال�سيكية 
والهج�نه  الكال�سيكية  ال�سي�رات  اإىل  ب�لإ�س�فة  وحكومي، 

والري��سين.
وعرب �سموه عن �سع�دته ب�مل�س�ركة يف املن��سبة، موؤكدًا حر�س 
املواطنن  من  �سواء  الوطنية  الفع�لي�ت  اجن�ح  على  اجلميع 
حب  على  يدل  اأنه  م�سيف�  احلكومية،  واجله�ت  واملواطن�ت 
عميق للوطن ترتجمه جميع القط�ع�ت احلكومية واملواطنن 
اأن  القدير  الله  �س�ئاًل  والوطنية،  الفرحة  ب�إظه�ر  واملواطن�ت 
والعز  الأمــن  وطنن�  على  يدمي  واأن  الر�سيدة  قي�دتن�  يحفظ 

والتمكن.
عبدالرحمن  الــدكــتــور  املنطقة  اإمــــ�رة  وكــيــل  احلــفــل  ح�سر 
الوزان، ووكيل الإم�رة لل�سوؤون الأمنية اللواء الدكتور ن�يف 
املرواين، واأمن املنطقة املهند�س حممد املجلي، ومر �سرطة 
الق�سيم اللواء علي بن ح�س�ن بن مر�سي، ومديرو القط�ع�ت 

احلكومية والأمنية واملح�فظن.

10 تراخيص لمنشآت 
صحية خاصة بحائل

77 مخالفة ضبطتها 
أمانة الشرقية 

حائل - البالد
للقط�ع  ال�ستثم�ر  تنمية  اإدارة  يف  ممثلة  حــ�ئــل  �سحة  اأ�ــســدرت 
ال�سحي اخل��س، 10 تراخي�س ملن�س�آت �سحية خ��سة جديدة، وذلك 

خالل �سهر اأغ�سط�س من الع�م احل�يل.
ملن�س�آت �سحية خ��سة جديدة  تراخي�س  اأ�سدرت 4  اأنه�  واأو�سحت 
خ��سة،  �سحية  ملن�س�آت  )نه�ئية(  تراخي�س  و6   ، )مبدئي(  ترخي�س 
� ملم�ر�سن �سحين، واأيدت منح  � اإلكرتونًيّ كم� اأ�سدرت 18 ترخي�سً
13 ت�أ�سرة ملوؤ�س�س�ت �سحية خ��سة، واأنهت 6 اإجراءات نقل ملكية 

وموقع ملن�س�آت �سحية خ��سة.
ال�سحي  القط�ع  لرق�بة  خ��سعة  ـــة  لأدوي طلب�ت   8 ا�ستقبلت  كم� 
ال�سحي  القط�ع  يف  الــولدة  حل�لت  بالغ�ت   10 و�سجلت  اخل��س، 
املن�س�آت  بن  �سحين  ملم�ر�سن  ندب  قــرارات   8 واأ�سدرت  اخل��س، 

ال�سحية اخل��سة.

الدمام - البالد
جولة   2462 امل��سية  الأيـــ�م  خــالل  ال�سرقية  املنطقة  اأمــ�نــة  نفذت 
رق�بية، وجولت م�سرتكة مع اجله�ت ذات العالقة، نتج عنه� �سبط 
املرتبطة  ال�سحية  والتدابر  الحــرتازيــة  لــالإجــراءات  خم�لفة   77
بفرو�س كورون� امل�ستجد وتطبيق توكلن�، وكذلك املخ�لف�ت البلدية، 

يف الأ�سواق واملراكز التج�رية ومن�فذ البيع.
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تــرتــكــز الــ�ــســيــا�ــســة القــتــ�ــســاديــة 
الــ�ــســعــوديــة عــلــى تــعــزيــز كــوامــن 
 ، العاملي  التقدم  ومواكبة  القوة 
ال�سناعية  الثورة  ظل  يف  خا�سة 
اململكة  بــه  تتميز  ومــا   ، الــرابــعــة 
ــراف  ــ�ــس ــت مــــن حـــر�ـــص عـــلـــى ا�ــس
على  والعمل  وحتدياته  امل�ستقبل 
خو�ص غماره بتخطيط  واأهداف 
وا�ــــســــحــــة، وقــــــد اأخــــــــذت هـــذه 
نوعيا  زخما  الر�سيدة  ال�سيا�سة 
كبريا مع روؤية 2030 التي حددت 
اململكة  ملكانة  الطموحة  الأهــداف 
ودورهـــــا الــفــاعــل يف القــتــ�ــســاد 

والتقدم العاملي.
 لقد اأكد مندوب اململكة الدائم لدى 
بن  عبدالله  ال�سفري  املتحدة  الأمم 
يحيى املعلمي، على هذه احلقائق 
واهتمامها  املــمــلــكــة  مــ�ــســرية  يف 
بت�سريع منو القت�ساد الرقمي يف 
العامل،  اأنحاء  املنطقة ويف جميع 
منظمة  يف  عــ�ــســوًا  بــاعــتــبــارهــا 
الـــتـــعـــاون الـــرقـــمـــي، ومــوا�ــســلــة 
الــتــزامــهــا بــتــعــظــيــم الإمـــكـــانـــات 
الوطني  امل�ستويني  على  الرقمية 
والدويل ، خا�سة يف ظل ما حققته 
التحتية  الــبــنــيــة  اإجنــــــازات  مـــن 
لها  هــيــاأت  الــتــي  الــقــويــة  الرقمية 
بح�سولها  ــقــوي  ال ال�ــســتــحــقــاق 
دول  بــــني  الأول  املــــركــــز  عـــلـــى 
التناف�سية  يف  الع�سرين  جمموعة 
الرقمية ، كذلك املرتبة الأوىل يف 
الحتــاد  ح�سب  احلكومي  التميز 
ـــــدويل لــاتــ�ــســالت، وقــفــزات  ال
ترتيب  اإىل  الــريــا�ــص  العا�سمة 
ــل  اأذكــــــى مــــدن الـــعـــامل، وتــوا�ــس
التنمية  يف  مكت�سباتها  اململكة 
امل�ستقبل  واقــتــ�ــســاد  املــ�ــســتــدامــة 
الرقمي ، والأمن ال�سيرباين الذي 
يف  التقدم  طموحات  عليه  ترتكز 
م�سرية الرخاء والزدهار حلا�سر 

وم�ستقبل الوطن.

مكتسبات قوية
كلمة

القيادة تهنئ الرئيس اليمني بذكرى 26 سبتمبر                                                                           
الريا�س- وا�س

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  بعث 
تهنئة  برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن 
من�سور  عــبــدربــه  الرئي�ص  لفخامة 
اليمنية  اجلمهورية  رئي�ص  هــادي 
�سبتمرب   26 ذكــــرى  مبــنــا�ــســبــة 
ــاده.واأعــرب املــلــك املــفــدى،  ــب ل

بال�سحة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق  عن 
ــفــخــامــتــه، وحلـــكـــومـــة و�ــســعــب  والـــ�ـــســـعـــادة ل
الأمــن  مبــوفــور  ال�سقيق  اليمنية  اجلمهورية 

وال�ستقرار.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد نائب 
برقية  الــدفــاع،  ــر  وزي الـــوزراء  جمل�ص  رئي�ص 

هادي  من�سور  عبدربه  الرئي�ص  لفخامة  تهنئة 
اليمنية مبنا�سبة ذكرى 26  رئي�ص اجلمهورية 

�سبتمرب لباده.
التهاين  اأطــيــب  عــن  الــعــهــد،  ويل  �سمو  وعـــرب 
وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  التمنيات  واأ�سدق 
لفخامته، وحلكومة و�سعب اجلمهورية اليمنية 

ال�سقيق دوام الأمن وال�ستقرار.

مركز الملك سلمان يواصل المشاريع الصحية باليمن ويغيث السودانيين
عدن-احلديدة- اخلرطوم-وا�س

تقدمي  الإن�سانية  والأعــمــال  لاإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  يوا�سل 
خدماته وتنفيذ م�ساريعه يف عدد من الدول، ففي اليمن وبدعم من 
املركز وا�سل م�سروع التغذية لاأطفال دون �سن اخلام�سة والأمهات 

تعز،  حلــج،  عــدن،  حمافظات  يف  واملر�سعات،  احلــوامــل 
احلــديــدة، حــ�ــســرمــوت، حــجــة، مــــاأرب، تقدمي 

للم�ستفيدين،  والتغذوية  الطبية  خدماته 
الــفــرة من  بلغ عــددهــم خــال  حيث 

2021م،  �ــســبــتــمــرب   8 حــتــى   2
27،755 م�ستفيدًا.

ــــادات مــركــز  ــــي وقــــدمــــت ع
اجلــــعــــدة الـــ�ـــســـحـــي يف 

مديرية ميدي مبحافظة 
حـــــجـــــة خــــدمــــاتــــهــــا 

 1،499 لـــ  العاجية 
مـــ�ـــســـتـــفـــيـــدًا خـــال 
ــدة مــن 2 حتى 8  امل

�سبتمرب 2021م، وذلك بدعم من املركز.
البيئي  والإ�سحاح  املائي  الإمــداد  م�سروع  تنفيذ  املركز  ووا�سل 
يف مديرية اخلوخة مبحافظة احلديدة، وجرى خال الفرة من 
2 اإىل 8 �سبتمرب 2021م، �سخ 315،000 لر من املياه ال�ساحلة 
لا�ستخدام،  ال�ساحلة  املياه  من  لر   315،000 و�سخ  لل�سرب، 
من  املخلفات  لإزالــــة  خم�س�سة  نقلة   29 وتنفيذ 
وعاء   1،600 وتوزيع  النازحني،  خميمات 
ا�ستفاد  املــيــاه،  وحفظ  لنقل  خم�س�سة 

منها 8،400 فرد.
اأم�ص  املركز،  وزع  ال�سودان  ويف 
اإنــ�ــســانــيــة  مــ�ــســاعــدات  الأول، 
�سلة   600 �سملت  مــتــنــوعــة 
حــقــيــبــة   30 و  غــــذائــــيــــة 
من  للمت�سررين  اإيوائية 
الفي�سانات وال�سيول يف 
بولية  اجلبلني  حملية 
ا�ستفاد  الأبي�ص،  النيل 

منها 3،780 فردًا.

أداء وزارتي الطاقة والصناعة على طاولة الشورى

البحرين تؤكد تضامنها مع المملكة وتدين االعتداءات الحوثية

الريا�س- البالد
عرب  اجتماعًا،  ال�سورى،  مبجل�ص  والطاقة،  القت�ساد  جلنة  عقدت 
الت�سال املرئي، برئا�سة ع�سو املجل�ص رئي�ص اللجنة الدكتور في�سل 
اآل فا�سل، ملناق�سة التقريرين ال�سنويني لوزارتي الطاقة، و ال�سناعة 
والرثوة املعدنية للعام 1441 /1442ه ، وم�سروع ملذكرة تفاهم يف 

جمال ت�سجيع ال�ستثمار املبا�سر.
التقريرين عن  ما ورد يف  املحاور حول  من  عــددًا  الجتماع  وت�سمن 
اأداء الوزارتني خال العام املايل، متهيًدا لإعداد اللجنة لراأيها املت�سمن 

تو�سياتها والرفع بها للمجل�ص.
متطلبات  ل�ستكمال  التن�سيق  اأهمية  الجتماع  خال  اللجنة  وبحثت 
املهام  مــع  يتنا�سب  مبــا  الــطــاقــة  لــــوزارة  التنظيمي  الهيكل  اعــتــمــاد 
خال  وامل�ستجدات  املتغريات  �سوء  يف  بها  املناطة  وامل�سوؤوليات 
الفرات املا�سية، وتطوير موؤ�سرات اأداء ملنظومة الطاقة واإدراجها يف 
تقاريرها امل�ستقبلية وقيا�ص املنجز منها �سنويًا، ل�سمان قيا�ص فاعلية 

املخرجات واأثرها الجتماعي والقت�سادي على التنمية الوطنية.
وناق�ص اأع�ساء اللجنة اإمكانية قيام الوزارة بعمل درا�سة بحثية تبني 
اإ�سافة  والجتماعية،  القت�سادية  املنظومة  على  الطاقة  منتجات  اأثر 
اإىل درا�سة القيمة امل�سافة الناجتة عن �سل�سلة الإمدادات، نظرًا لأهمية 

الدرا�سات والأبحاث يف هذه املنظومة.
اإيجاد تن�سيق بني وزارة ال�سناعة والرثوة  اأهمية  كما بحثت اللجنة 
ت�سعري  يف  املبا�سر  الدعم  لتقدمي  العاقة  ذات  والأطـــراف  املعدنية، 
اأولية  ومــواد  طاقة  من  واملعامل  امل�سانع  يف  امل�ستعملة  اخلام  املــواد 
لل�سناعات التحويلية والتي تعتمد على املخرجات املحلية لل�سناعات 

الأ�سا�سية والتعدينية على نحو يعزز قيام تلك ال�سناعات.
ــيــات من  لآل ــــوزارة  ال تبنى  اإمــكــانــيــة  راأيــهــا حــيــال  اللجنة  ودر�ــســت 
املعادن  وقولبة  �سبك  مثل  امل�ساندة  ال�سناعات  قيام  ت�سجيع  �ساأنها 
قطاع  لتنمية  اجلهود  تكثيف  على  عاوة  بها،  املرتبطة  وال�سناعات 
جاذبة  اإ�سافية  حمفزات  وتقدمي  الوطنية  ال�سناعات  من  ال�سادرات 
بكفاءة  العاملية  الأ�ــســواق  اىل  الوطنية  املنتجات  ت�سدير  ت�ستهدف 

وفعالية، وذلك با�ستثمار اأف�سل املمار�سات العاملية لتحقيق متيز قطاع 
ال�سناعة يف اململكة.

جمركية  ومناولة  تخزين  مناطق  اإيجاد  اأهمية  اللجنة  وا�ستعر�ست 

اإ�سافية يف داخل املناطق واملدن ال�سناعية، والتن�سيق لربط هذه املدن 
واملناطق التي تقع يف نطاق �سبكة اخلطوط احلديدية بال�سبكة واإي�سال 

خدمات النقل وال�سحن لها مبا يعزز ويدعم جهود ال�سناعة يف اململكة.

املنامة- وا�س
اأدانت مملكة البحرين، اأم�ص، اإطاق ميلي�سيا احلوثي الإرهابية طائرتني 
ي�ستهدف  جبان  اإرهابي  اعتداء  يف   ، اململكة  باجتاه  مفخختني  م�سريتني 
حياة الأبرياء والآمنني واملن�ساآت املدنية، واأمن وا�ستقرار اأرا�سي اململكة.

واأكدت وزارة اخلارجية البحرينية يف بيان، موقف مملكة البحرين 
ال�سقيقة �سد  ال�سعودية  العربية  اململكة  دائًما مع  الثابت واملت�سامن 
كل ما ي�ستهدف اأمنها و�سامتها، م�سيدة بيقظة قوات الدفاع اجلوي 
الطائرتني  وتــدمــري  اعــرا�ــص  مــن  متكنت  الــتــي  الــ�ــســعــودي  امللكي 

امل�سريتني، م�سددة يف الوقت نف�سه على اأهمية اتخاذ املجتمع الدويل 
الإجرامية  الأعــمــال  لوقف  احلوثي  ميلي�سيا  �سد  رادعــة  اإجـــراءات 
الأمن  وتهدد  الإن�ساين  الدويل  القانون  تنتهك  والتي  بها  تقوم  التي 

وال�ستقرار يف املنطقة.

الكلية التقنية للبنات بجدة تنظم ملتقى الرقمنة
جدة - وا�س

تنظم الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة غدًا فعاليات ملتقى 
 "2030 اململكة  روؤيــة  حتقيق  نحو  ال�سعودية  "الرقمنة 
الفرا�سي برعاية معايل حمافظ املوؤ�س�سة العامة للتدريب 
ومب�ساركة  الفهيد  فهد  بن  اأحمد  الدكتور  واملهني  التقني 

نخبة من الأكادمييني واملتخ�س�سني يف التقنية الرقمية.
ال�سعودية  الرقمنة  وتطلعات  اإجنــازات  امللتقى  وي�ستعر�ص 
منذ بداية التحول الرقمي، م�سلطًا ال�سوء على دور املوؤ�س�سة 
عرب  الرقمنة  حتقيق  يف  واملهني  التقني  للتدريب  العامة 
الإ�سهامات املختلفة، اإ�سافة ل�ستعرا�ص مناذج عن امل�سروعات 
بهدف  منا�سب،  تقني  ومتكني  اإبداعي  بفكر  الرقمية  الريادية 

تر�سيخ اأهمية التحول الرقمي للمجتمع والأفراد.
واأكدت عميدة الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة املهند�سة 
حياة بنت عبدالله الغامدي اأن امللتقى الذي ت�ستمر فعالياته 
لاإ�سهام  املجتمع  وموؤ�س�سات  اأفراد  لت�سجيع  ي�سعى  يومني 

يف الرقمنة ال�سعودية، حيث يتطرق خال حماور جل�ساته 
املجتمع،  خــدمــة  يف  ودورهـــــا  الــرقــمــنــة  لأهــمــيــة  العلمية 
اأبرز  ا�ستعرا�ص  مع  للمجتمع،  واأهميته  الرقمي  والبتكار 
التجارب الرقمية الرائدة، وروؤية اململكة للتحول الرقمي يف 

التعليم والتدريب والتجارب الرائدة للموؤ�س�سة.
احللول  جل�ساته  خــال  �سيناق�ص  امللتقى  اأن  واأ�سافت 
فر�ص عمل  واإيجاد  الجتماعية،  الأعمال  لريادة  الرقمية 
اإ�سافة  الرقمية،  الأعــمــال  ـــادة  وري الرقمنة،  جمــال  يف 
دورات  من  للملتقى  امل�ساحبة  الأن�سطة  من  عدد  لتقدمي 
تدريبية وور�ص عمل، يقدمها م�ست�سارين ومتحدثني يف 

جوانب اإدارية فنية وتقنية .
يذكر اأن ملتقى "الرقمنة ال�سعودية نحو حتقيق روؤية اململكة 
2030"، �سيتم بثه مبا�سرة عرب قناة اليوتيوب ملركز التدرب 
واملهني،  التقني  للتدريب  العامة  باملوؤ�س�سة  الإلــكــروين 

ومينح �سهادات ح�سور معتمدة حل�سور امللتقى.

جهود متواصلة لتنظيم القطاع البلدي واإلسكاني
الريا�س- البالد

البلدية  ال�سوؤون  وزارة  جهود  تتوا�سل 
والقروية والإ�سكان لتنظيم القطاع البلدي 
والعمراين بالإ�سافة اإىل متكني املواطنني 
من احل�سول على امل�سكن املائم الذي يلّبي 
تطلعاتهم، ويتوافق مع رغباتهم وقدراتهم 
وم�ستدامة  متوازنة  اإ�سكانية  بيئة  لإيجاد 
الوزارة  الفئات، حيث حققت  تخدم جميع 
خال هذا العام العديد من الإجنازات التي 
التنظيمات  من  العديد  اإيــجــاد  من  مكنتها 
الــتــي تــلــبــي احــتــيــاج املــواطــنــني وحتقق 
رغباتهم، عرب العديد من احللول والربامج 

التي اأطلقتها الوزارة.
بدعم  والإ�سكاين  البلدي  القطاع  ويحظى 
واهتمام كامل من خادم احلرمني ال�سريفني 

الله،  حفظهما  الأمـــني،  عهده  ويل  و�سمو 
اقت�سادية  كتلة  اأكــرب  ميّثل  اأنــه  خ�سو�سًا 
بر  اإىل  �سفينته  قيادة  فــاإن  لذا  النفط،  بعد 
الــوزارة  ت�سعى  التي  املهمة  كانت  الأمــان 
جناح  خــال  من  ذلــك  جتلى  تنفيذها،  اإىل 
�سم  �سا�سة  على  املحافظة  يف  الــــوزارة 
وزارة الإ�سكان اإىل وزارة ال�سوؤون البلدية 
ال�سوؤون  وزارة  م�سمى  حتــت  والــقــرويــة 
مع  متا�سيًا  والإ�سكان،  والقروية  البلدية 
تذليل  اإىل  تــهــدف  الــتــي  احلكيمة  الــروؤيــة 
والــتــقــدم  النه�سة  اأمــــام  املــعــوقــات  كــافــة 
امل�ستمر الذي ت�سهده اململكة، بهدف تقدمي 
خدمات متكاملة من قبل القطاعني )البلدي 
ح�سرية  تــنــمــيــة  وحتــقــيــق  ـــكـــان(  والإ�ـــس
م�ستوى  وحت�سني  ومــتــوازنــة،  م�ستدامة 

جودة احلياة يف مدن اململكة.
ال�سكني  الــتــمــّلــك  ن�سب  رفـــع  اإطــــار  ويف 
التي  الأ�ــســر  اإجــمــايل  بلغ  فقد  للمواطنني 
"�سكني"  برنامج  خــيــارات  مــن  ا�ستفادت 
حتى  اجلـــاري  الــعــام  بــدايــة  منذ  املتنوعة 
 145 مــن  اأكــرث  املا�سي  )اأغ�سط�ص(  �سهر 

األف اأ�سرة يف خمتلف مناطق اململكة.
والقطاع  الــــوزارة  بــني  العاقة  واأثــمــرت 
العقاريني عن طرح  اخلا�ص من املطّورين 
توّفر  الإن�ساء  حتت  �سكنية  م�ساريع   106
النماذج  متنوعة  �سكنية  وحــدة  األــف   146
متكاملة  اإ�سكانية  بيئة  �سمن  والت�ساميم، 
خمططًا   223 ونحو  واملــرافــق  اخلــدمــات 
اأر�ص يف  األف  اأكرث من 180  توفر  �سكنيًا 

غالبية مدن وحمافظات اململكة..
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مستشفى أملج العام
قبل احلديث عن م�ست�سفى املج العام ال بد من اال�سادة والتقدير 

الر�سمي  واملتحدث  الربيعة  توفيق  الدكتور  ال�سحة  ملعايل وزير 

الـــعـــايل. فــجــهــود وزارة الــ�ــســحــة بــدعــم  ــور حمــمــد عــبــد  ــت ــدك ال

القيادة احلكيمة كانت ناجحة بامتياز ومتيز يف  وتوجيهات من 

ال�سعودية  ال�سحة يف  ، فقد كانت وزارة  الكورونا  مكافحة وباء 

االأوىل عامليًا يف مكافحة هذا الوباء. حتى ان التنظيمات �سد هذا 

الوباء �سملت املواطنني واملقيمني. وبجهود وحر�ص وامكانيات 

الوزارة ا�ستطاعت اأن حتقق اأعلى املعايري جناحًا ومتيزًا.

اأما ما يتعلق مب�ست�سفى املج العام فهو من امل�ست�سفيات اجلديدة 

الكورني�ص/  على  وموقعه  معماري  طــراز  اأحــدث  على  امل�سممة 

طريق امللك عبد الله بن عبدالعزيز. 

وقد علمت اأن مدير عام ال�سوؤون ال�سحية مبنطقة تبوك الدكتور 

غرم عبدالله الغامدي قام قبل اأيام بزيارة ميدانية تفقدية زار خاللها 

املراكز ال�سحية يف حمافظة املج ويف مقدمتها املركز ال�سحي يف 

اأبو حجرة ، اإ�سافة اىل مراكز اأخرى تقوم مب�سوؤولياتها ال�سحية، 

اأ�سرة  لزيارة  العام  املج  م�ست�سفى  حاجة  يف  دقة  اأكــر  والأكــون 

املر�سى اإىل 200 �سرير نظرًا لكثافة القا�سدين لهذه املدينة الأنها 

اليوم حتت�سن م�سروعا طموحا وعامليا هو م�سروع البحر االأحمر 

نائف  االأ�ستاذ  حمافظها  ومتابعة  اهتمام  اإىل  اأ�سري  هنا  ولعلي   .

كمخ املريخي ووكيله االأ�ستاذ م�سعود م�سلم املرواين. وامل�ست�سار 

املج  حمافظة  بلدية  ورئي�ص  اجلهني.  عبدالله  حممد  د.  املكلف 

املهند�ص عودة العنزي وم�ساعده االأ�ستاذ ماجد حممد.

االأ�ــســرة  لــزيــادة  امل�ست�سفى  حــاجــة  عــن  بــدقــة  الــ�ــســورة  ولتكمل 

والتخ�س�سات الطبية فقد توا�سل معي االأخ العزيز االأ�ستاذ عايد 

ر�سالته  يف  ي�سري  �سابقًا  البلدي  املجل�ص  ع�سو  املـــرواين  مناع 

التوا�سلية معي نقاًل عن االأ�ستاذ عبدالرحمن تالب ها�سم رئي�ص 

القطاع باأملج �سابقًا حيث ركز على التخ�س�سات الطبية االآتية:

بولية،  م�سالك  ا�ست�ساري  عيون،  ا�ست�ساري  جراحة،  ا�ست�ساري، 

ا�ست�ساري اأنف واأذن وحنجرة، ا�ست�ساري عناية مركزة، اخ�سائي 

جراحة فك واأ�سنان، اأخ�سائي تركيبات اأ�سنان، ا�ست�ساري عظام، 

ا�ست�ساري باطنة.

اأن هذه التخ�س�سات مرتبطة برفع فئة  اإليه  ومما جتدر اال�سارة 

امل�ست�سفى اإىل )200 �سرير(. 

مقبول بن فرج اجلهني

الريا�س- وا�س

التي  الفوتوغرافية  ال�سور  مــع  الريا�ص  واجــهــة  جمهور  تفاعل 

عر�ستها وكالة االأنباء ال�سعودية يف مقر الواجهة مبنا�سبة االحتفاء 

باليوم الوطني 91 حيث االأماكن املتنوعة التي يرتادها الزّوار من 

خمتلف االأعمار. واطلع الزّوار على مكونات اأجنحة املعر�ص الذي 

ال�سور  هــذه  ماتربزه  لي�ساهدوا  كيفك(  )على  �سركة  برعاية  اأقيم 

من حمطات مهمة يف تاريخ ملوك اململكة حتى عهد خادم احلرمني 

الله- وتلك  اآل �سعود -حفظه  ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

اململكة  روؤيـــة  ظــل  يف  العهد  ويل  �سمو  د�سنها  الــتــي  املــ�ــســروعــات 

الطموحة 2030 ناهيك عن التطور العمراين الذي �سهدته الريا�ص 

على مدى 50 عاًما. و�سهد املعر�ص ح�سوًرا كبريًا من زّوار الواجهة 

الذين حر�سوا على التقاط �سور لهم مع ال�سور املعرو�سة وت�سجيل 

يف  عمرانها  كان  وكيف  اململكة  بها  مرت  التي  التاريخية  الفرتات 

املا�سي واإىل اأين و�سل حالًيا و�سط طموحات ال تن�سب لال�ستمرار 

وهدفت  الر�سيدة.  القيادة  بدعم  ثم  تعاىل  الله  بف�سل  التطور  يف 

"وا�ص" من اإقامة املعر�ص اإىل الو�سول ملختلف �سرائح املجتمع من 
خالل �سراكة مميزة مع القطاع اخلا�ص ممثلة يف �سركة )على كيفك( 

مفتوحة  ب�سرية  نافذة  عرب  ومقيمني  مواطنني  من  الــزّوار  الإطــالع 

على تاريخ ملوك اململكة على مر العهود وما �سهدته بالدنا من تطور 

ومناء يف خمتلف املجاالت حتى هذا العهد امليمون.

صور الملوك والحراك
التنموي يجذب جمهور الرياض

جدة- يا�سر بن يو�سف   

جدة  حمافظة  اأمــانــة  اأطلقتها  التي  الفعاليات  �سهدت 

تزامنًا مع احتفاالت اليوم الوطني الـ 91 للمملكة حتت 

املدينة  �سكان  من  كبريًا  ح�سورًا  دار«  لنا  »هي  �سعار 

وزوارها، من خالل التفاعل مع امل�سابقات والعرو�ص 

الريا�سية والفنون ال�سعبية والت�سكيلية يف اأجواء من 

الفرح وال�سرور يف ذكرى اليوم الوطني، حيث هيئت 

االأمانة املرافق العامة لالحتفال بيوم الوطن. و�سهدت 

وعلى  الــثــقــايف،  العزيز  عبد  املــلــك  مبــركــز  الفعاليات 

وم�سابقات  ال�سعبية  الفنون  عرو�ص  االأمــانــة  م�سرح 

ال�سارية  مــيــدان  �سهد  فيما  متجولة،  ودمــى  لالأطفال 

جدارية الفن الت�سكيلي، وهي عبارة عن ت�سميم لوحة 

وطنية وفقًا لهوية اليوم الوطني وذلك من خالل فنانني 

ت�سكيليني.

مباراة  اأقيمت  االأمــانــة  اأعدتها  التي  الــربامــج  و�سمن 

االأمــري  �ــســارع  على  بــول  الفاير  مبعلب  ا�ستعرا�سية 

�سلطان مب�ساركة جمموعة من جنوم الفن والريا�سة، 

 50 مب�ساركة  الهوائية  الــدراجــات  لفعالية  باالإ�سافة 

دراجًا ودراجة من فريق ال�سجاعة للدراجات.

وت�سمنت الفعاليات اإطالق مبادرتني للت�سجري وزيادة 

الــرب  مــع جمعية  بــالــتــعــاون  ــراء  املــ�ــســطــحــات اخلــ�ــس

و�سركة ل�ص التجارية، فيما �ساركت جمعية عيون جدة 

بالتعاون مع االأمانة باإطالق 6 فعاليات متنوعة. 

يذكر اأن االأمانة قامت بتزيني معظم الطرق وال�سوارع 

وامليادين باالأعالم، اإ�سافة لتفعيل ال�سا�سات واللوحات 

لن�سر  الرئي�سية  والــ�ــســوارع  الــطــرق  على  االإعــالنــيــة 

التهنئة بذكرى اليوم الوطني 91 ، كما حر�ست االأمانة 

الغايل  الــيــوم  بهذا  الفرحة  من�سوبيها  م�ساركة  على 

حيث خ�س�ست ثالث فعاليات ملن�سوبيها احتفاًء بيوم 

الوطن وذلك من خالل توفري لوحة للتوقيع بعبارة حب 

الوطن، بجانب توزيع الهدايا التذكارية واإ�ساءة بهو 

االأمانة باللون االأخ�سر و�سعار اليوم الوطني.

أجواء الفرح تغمر جدة في يوم الوطن

جدة - عبد الهادي املالكي   

يف ليلة حملت فرحة وطنا احتفل نادي متطوعي 

جدة، بتد�سني اأول ن�ساط ملبادرة �سواطئنا اأحلى 

جدة  اأمانة  من  املعتمدة  املبادرة  وهي  واأجمل 

اإهداء للوطن يف اليوم الوطني 91 ومت تد�سني 

�سرف  على  املــا�ــســي،  اخلمي�ص  ــادرة،  ــب امل هــذه 

اأ�سواء بنت فهد  �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية 

االأكارم  �سعود و�سحبها  اآل  �سعود  بن  �سعد  بن 

البحر  اأمواج  اأ�سوات  91 على  الوطني  باليوم 

1 ومب�ساركة متطوعي  اأر�ص ال�سعادة  مبنتجع 

كلية علوم البحار بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة 

نعم  وفريق  التطوعية  جدة  لعيون  وجمموعة 

اال�سم  �سوت  وجمعية  )لل�سماوات(  قـــادرات 

وفــريــق حــجــاز بــلــوقــرز ومـــالك منتجع اأر�ــص 

ال�سعادة 1 برئا�سة الفا�سل نبيه بن حممد بارود 

امل�سرف والراعي للمهرجان.

ترحيبية  كلمة  ثم  امللكي  بال�سالم  احلفل  وبدئ 

وبعدها  غــزاوي  �سمري  النادي  م�ست�سار  األقاها 

�سعدية  الدكتورة  األقتها  بالنادي  تعريفية  كلمة 

ـــادرة الــكــ�ــســافــة  ـــب ـــوان كــمــا مت تــد�ــســني م ر�ـــس

الــدكــتــورة  املـــبـــادرة  قــائــدة  والــقــت  املجتمعية 

مبادرة  وتد�سني  عنها،  نبذة  عبدالوهاب  نــداء 

متطوعي امل�ستقبل وقدم عر�ص عنها من قائدتها 

وتوالت  الفي�سل  رقية  الــرتبــويــة  امل�ست�سارة 

قدمها  الــوطــنــيــة  بــاالأنــا�ــســيــد  الفنية  الــفــقــرات 

الفنانان ح�سني اأحمد و�سهل جنيد وفرقة تغاين 

اال�ستعرا�سية.

تدشين مبادرات
نادي متطوعي جدة

39 إصابة
جديدة بكورونا 

أمانة جدة تستكمل
برنامج تحسين كفاءة الطاقة

إطالق حملة للكشف
عن نجاح الموهوبين 

الريا�ض- البالد   

اإ�سابة   )39( اأم�ص، عن ت�سجيل  ال�سحة،  اأعلنت وزارة 

وتــعــايف)50(   )19 )كوفيد  كــورونــا  بفريو�ص  مــوؤكــدة 

حالة فيما بلغ عدد احلاالت الن�سطة )2296( حالة منها 

)255( حالة حرجة. وبلغ اإجمايل االإ�سابات يف اململكة 

)546882( حالة وحاالت التعايف )535892( حالة، كما 

مت ت�سجيل )6(حاالت وفاة لي�سل االإجمايل اإىل )8694( 

اأن اللقاحات املعتمدة يف اململكة  حالة. واأكدت الوزارة 

على جرعتني من  اأهمية احل�سول  موؤكدًة  واآمنة،  فّعالة 

لقاح كورونا للوقاية من م�ساعفات متحورات الفريو�ص 

مع  بالتوا�سل  اجلميع  ن�سحت  االإنت�سار،كما  ال�سريعة 

مدار  على  واالإ�ستف�سارات  لالإ�ست�سارات   )937( مركز 

ال�ساعة، واحل�سول على املعلومات ال�سحية واخلدمات 

ومعرفة م�ستجدات الفريو�ص.  

جدة- يا�سر بن يو�سف   

اأمــانــة حمــافــظــة جـــدة بــالــتــعــاون مــع ال�سركة  اأطــلــقــت 

الــوطــنــيــة خلــدمــات كــفــاءة الــطــاقــة )تــر�ــســيــد( املرحلة 

العادية  االإنــارة  م�سابيح  ال�ستبدال  واالأخــرية  الرابعة 

ا�ستكمااًل  وذلــك   )LED( بتقنية  تعمل  موفرة  باأخرى 

جلهودها امل�ستمرة بهدف توفري الطاقة. واأو�سح مدير 

اأن  االأ�سمري  يو�سف  املهند�ص  وال�سيانة  الت�سغيل  عام 

كفاءة  خــدمــات  وحت�سني  تطوير  ي�ستهدف  الــربنــامــج 

الطاقة والطاقة امل�ستدامة، للم�ساهمة يف خف�ص الكمية 

يف  والتوفري  العامة،  املرافق  يف  الطاقة  من  امل�ستهلكة 

م�ساريف ا�ستهالك الوقود للحفاظ على البيئة. واأ�ساف 

 90000 يقارب  ما  ا�ستبدال  املرحلة  هذه  خالل  مت  انه 

م�سباح على م�ستوى مدينة جدة �ستوؤدي لتحقيق وفر 

ما  اإجــمــايل  لي�سبح  الكهرباء  ا�ستهالك  من   %70 قــدره 

اأكر  االأخرية  حتى  االأوىل  املرحلة  منذ  ا�ستبداله  �سيتم 

من 192000 م�سباح.

جدة ـ يا�سر بن يو�سف   

كلية  يف  ممثلة  والتكنولوجيا  االأعــمــال  جامعة  اأطلقت 

جناح  ق�س�ص  عن  للك�سف  وطنية  حملة  بجدة،  االإعــالن 

ملهمة للموهوبني واملتميزين، بالتزامن مع فعاليات اليوم 

الوطني 91، بهدف ت�سيلط ال�سوء على املوهوبني �سواء 

�سعوديني اأومقيمني، الذين مت�سكوا بالفر�ص التي منحت 

وعك�سوا  وطموحاتهم  اأحالمهم  حتقيق  وا�ستطاعوا  لهم 

روؤية اململكة 2030. وت�ستهدف حملة )دار الفر�ص( التي 

" كل من ح�سل فر�سة  دار  لنا  "هي  �سعار  انطلقت حتت 

وحولها اإىل ق�سة جناح، وا�ستطاع اأن يتحول اإىل عن�سر 

وكذلك  الــوطــن،  يعي�سها  الــتــي  البناء  م�سرية  يف  فــعــال 

العمل،  يف  مــرتدد  والغري  واملــوهــوب  ال�سغوف  ال�سباب 

وت�ستعر�ص جزء من اأحالم ال�سباب يف خمتلف املجاالت، 

الفر�سة،  لهم  واتيحت  بتحقيقها،  طــويــاًل  حلموا  التي 

ـــاء واملــهــنــد�ــســني والــطــيــاريــن  وتــ�ــســمــل الــعــلــمــاء واالأطـــب

املــجــاالت،  جميع  يف  واملتميزين  والــطــهــاة  وامل�سيفات 

واالأحالم  الفر�ص  من  املزيد  لتحقيق  يتطلعون  ومازالوا 

االإعــالن  فن  تر�سيخ  اىل  االعــالن  كلية  وت�سعى  الواعدة. 

وت�سعى  العمل،  �سوق  يف  املهمة  الفنون  اأحــد  بو�سفه 

االإبتكاري  والتوا�سل  الت�سميم  ومفهوم  الهوية  لتعزيز 

للعالمات  الق�س�سي  للمحتوى  االإلـــكـــرتوين  الــ�ــســرد  و 

الــتــجــاريــة و�ــســنــع املــحــتــوى يف الــتــوا�ــســل االإعــــالين. 

واأكدت عميدة كلية االإعالن بجدة الدكتورة حنني �سعيب 

وهوية  روؤية  حتقيق  يف  اأي�سًا  تن�سب  الفر�ص(  )دار  اأن 

التعليم  بتوفري  والتكنولوجيا  االأعمال  جامعة 

ال�سباب الطموحني احلاملني مب�ستقبل  لكل 

وظــيــفــي، مــن خـــالل تــوجــيــهــات رئي�ص 

عبدالله  الدكتور  اجلامعة  اأمناء  جمل�ص 

دحالن و رئي�ص اجلامعة  الدكتور اأ�سامة 

جنادي بالرتكيز على وجود فر�سة التعليم 

والتوظيف معًا واالإميان الكامل ب�سعار 

اجلامعة التعليم من اأجل العمل.
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جدة ـ عبد الهادي  املالكي 
النابعة  القوانني  �سنت  اأهمية كربى، حيث  الأطفال  ال�سعودية حقوق  العربية  اململكة  تويل 

اء واملتناغمة مع التفاقيات الدولية التي تكفل حماية هذه  الَغَرّ من ال�سريعة الإ�سالمية 
املوؤ�س�سية  القدرة  وتعزيز  الطفل،  حلماية  وطنية  ا�سرتاتيجية  �سنت  كما  احلقوق. 

للتنمية  اململكة  روؤية  مع  يتوافق  مبا  واأ�سرهم،  الأطفال  مع  تتعامل  التي  للجهات 
امل�ستدامة 2030 ، وخالل فعاليات اليوم الوطني كان لالطفال ح�سور زاٍه حيث 

خالل  من   91 الـ  الوطني  بيومه  الوطن  فرحة  املناطق   خمتلف  يف  �ساركوا 
ح�سورهم برفقة اأ�سرهم للفعاليات امل�ساحبة لهذه املنا�سبة التي احت�سنتها 

العديد من ال�سوارع وامليادين واملراكز واملولت التجارية الكربى. 

حاملين أعالم المملكة ترفرف بكل شموخ وعزة 

والأماكن  التجارية  املراكز  من  العديد  يف  ال�سيقة  العرو�ض  مع  الأطفال  و�سارك 
اأ�سوات  وتعالت  املــدن  �سماء  اأ�ــســاءت  التي  النارية  الألــعــاب  اإىل  اإ�سافة  العامة، 
الأطفال بالأهازيج الوطنية، وا�سطفوا على جنبات ممرات الفعاليات حاملني اأعالم 
اململكة ترفرف بكل �سموخ وعزة ، كما حر�ض الكثري منهم على ارتداء املالب�ض التي 
حتمل األوان الوطن و�سورًا للقيادة الر�سيدة - حفظها الله - تعبرًيا عن �سعادتهم 
بهذه املنا�سبة.كما �سارك اأطفال املدينة املنورة فرحة الوطن بيومه الوطني الـ 91 

وغمرت م�ساعر الفرح وال�سرور حمياهم ابتهاجا بهذه املنا�سبة.
 ور�سدت "البالد" فرحة الأطفال باليوم الوطني للمملكة يف عامه الـ 91 من خالل 
باليوم  والحتفالت  املناطق  وخمتلف  يف  الفعاليات  مواقع  خمتلف  يف  تواجدها 

الوطني حتت �سعار "هي لنا دار".
كما �سكل  الأطفال  يف جدة الذين تو�سحوا بالأعالم ال�سعودية وباللبا�ض الأخ�سر 
المني  عهده  وويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  وب�سور 
الن�سبة  الله  عبدالعزيز حفظهم  بن  �سلمان  بن  المري حممد  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
الكرب يف الحتفال باليوم الوطني 91 يف م�سهد مميز عربوا فيه عن مدى فرحتهم 

باليوم الوطني.
وعلى رغم �سغر �سنهم ال اأنهم اأ�سروا على الحتفال باليوم الوطني على طريقتهم 
اخلا�سة ومل يخف العديد من الأطفال فرحتهم باليوم الوطني من خالل تعابريهم 
التي ارت�سمت عليها براءة الطفولة عرب الأهازيج والأغاين الوطنية التي اأطلقوها 
ولفتت اأنظار اجلميع باأ�سواتهم اجلميلة والتي ج�سدت مدى حبهم لوطنهم وع�سقهم 
لهذا اليوم والذي اعتربوه جت�سيدا وتعبريا عن فرحة وطن وقد بني الأطفال اأنهم 
كل عام يف  الوطني  اليوم  بذكرى  تقام  التي  املهرجانات  ي�سعدون كثريًا بح�سور 
اأن�سطًة خا�سة  اأنحاء البالد، وقالوا: تت�سمن هذه املهرجانات والفعاليات  خمتلف 
من  فيها  ُيقدم  مما  كثريًا  ون�ستفيد  ح�سورها،  على  عام  كل  نحر�ض  لذا  بالأطفال، 
الذين يجعلون  اأعدادًا كبرية من الأطفال،  فعاليات علمية وعملية، كما انها جتذب 
ون عن مدى حبهم الكبري لوطنهم الغايل وقيادته  املكان اأكرث حيويًة وروعة، ويعربرِّ

الر�سيدة.
حمل  على  الوطني  اليوم  يف  نحر�ض  اننا  فقالوا:  منهم  بعدد  التقت  "البالد" 
الأعالم، وارتداء الأو�سحة الوطنية تعبريًا عن حبنا الكبري لوطننا الغايل، وقالو 
ن�سعر اأننا ندعم وطنننا، ونحبه اأكرث يف كل مرة ونحتفل فيه بيومه الوطني، هذا 
د فيه امللك املوؤ�س�ض البالد حتت راية التوحيد، لذا نرتدي  اليوم العظيم الذي وحَّ
يف هذه املنا�سبة الغالية على قلوب اجلميع الألب�سة اخل�سراء حتى نعربرِّ عن مدى 
فخرنا بوطننا والنتماء اإليه. واكد الطفال حبهم الكبري للتنزه مع العائلة، خا�سًة 
الطفال  من  جمموعه  قام  كما  املجيدة،  الذكرى  بهذه  لالحتفال  الوطني  اليوم  يف 
احلدائق  زراعـــة  يف  بامل�ساركة  جــدة  وامــانــة  عبدالعزيز  امللك  جامعة  مب�ساركة 

واملما�سي يف مدينة جدة �سمن  مبادرة �سمو ويل العهد ال�سعودية اخل�سراء. 
كما قام مركز حي ال�سليمانية مبنا�سبة اليوم الوطني باطالق 91 بالونة يف ال�سماء 
حتمل الون البي�ض والخ�سر بال�سافة اىل توزيع الهدايا والعالم والرب�سورات  

على  الوطنية 
الطـــــــفـــــــال يف 

ممــ�ــســى الــفــيــحــاء  
ـــعـــزز قــيــم  والــــتــــي ت

حــــــب الــــــوطــــــن لــــدى 
�ــســارك جمموعة  الطــفــال. 

فرحة  اأم�ض  م�ساء  الأطفال  من 
ــوطــنــي الــــ 91  الـــوطـــن بــيــومــه ال

مــن خـــالل حــ�ــســورهــم بــرفــقــة اأ�ــســرهــم 
التي  املنا�سبة  لــهــذه  امل�ساحبة  للفعاليات 

احت�سنتها العديد من ال�سوارع وامليادين واملراكز 
واملولت التجارية الكربى مبنطقة الق�سيم.

و�سارك الأطفال مع العرو�ض ال�سيقة التي نظمتها الأمانة يف العديد 
النارية  الألعاب  اإىل  اإ�سافة  العامة،  والأماكن  التجارية  املراكز  من 

التي اأ�ساءت �سماء الق�سيم واأقيمت مبتنزه امللك عبدالله بربيدة .
على  وا�سطفوا  الوطنية،  بــالأهــازيــج  الأطــفــال  اأ�ــســوات  وتعالت 
جنبات ممرات الفعاليات حاملني اأعالم اململكة ترفرف بكل �سموخ 

التي حتمل  املالب�ض  ارتداء  منهم على  الكثري  كما حر�ض  وعزة، 
تعبرًيا   - الله  - حفظها  الر�سيدة  للقيادة  الوطن و�سورًا  األوان 
حفر  حمافظة  الحتفالت  وعّمت  املنا�سبة،  بهذه  �سعادتهم  عن 
الباطن م�ساء اأم�ض، احتفاًء باليوم الوطني 91 للمملكة، حيث 
تزينت �سوارع وطرقات املحافظة باأعالم اململكة و�سور القيادة 

بهوية  الإلكرتونية  ال�سا�سات  وتفعيل  الله-  -حفظها  الر�سيدة 
اليوم الوطني ) هي لنا دار (، �سهدت تفاعاًل كبريًا من املواطنني 

الزاهية   ال�سرقية �سكل الطفال  مبالب�سهم  باملحافظة. يف  املنطقة  
بانوراما رائعة خالل الحتقال باليوم الوطني ،وتنوعت الفعاليات

بينها  من  اأخــرى  فعاليات  عــدة  الوطنية  الحتفالت  و�سمت 
املو�سيقي  والعزف  الفوتوغرايف  والت�سوير  الر�سم  ق�سم 

واطفال  �سباب  من  متميزة  م�ساركات  �سهد  الذي  املنفرد 
م�ساعر  وغمرت  لالأطفال.   ترفيهية  واأركـــان  املنطقة 

ال�سمالية  احلـــدود  منطقة  اأطــفــال  والــ�ــســرور  الــفــرح 
للمملكة  الـ 91  الوطني  باليوم  الحتفاء  اأجواء  يف 
وهم يتو�سحون باأعالم الوطن التي تزينها كلمات 
الله"  ر�ــســول  حمــمــد  الــلــه  اإل  ـــه  اإل "ل  الــتــوحــيــد 

وجودهم  خالل  من  حمياهم.  تعلو  والبت�سامة 
والحــتــفــالت  الفعاليات  مــواقــع  خمتلف  يف 

باليوم الوطني.

اليوم الوطني في عيون 
أطفال السعودية
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الريا�س:

اإن العامل يتحول ..

مستشفيات المستقبل  
بعد كل مقال اأكتبه ت�سلني من الدكتور فوؤاد عزب  تغريدة  اأو مداخلة اأو 
تعقيب يبدي فيه انطباعاته وفكره واآراءه ..  وكانت تلك املداخالت مبثابة  
املكافاأة التي اأحر�ص على توقعها لأن لها نكهة خبري وطعم حريف متميز .. 
اأحد الأيام  تدفعني بقوة ل�ست�سراف امل�ستقبل يف �ستى املجالت ..  ويف 
�ساألني الدكتور فوؤاد وقال .. مل ل تكتب عن م�ستقبل امل�ست�سفيات ..؟  فقلت 

له ل يفتى واخلبري يف املدينة.
    وحتت وطاأة اإحلاحه ال�سديد .. ونزول عند رغبته ووعدي له .. وبالرغم 
من اأن القدر مل ميهله اأن يقراأ مقايل اليوم .. �ساأقتحم حماه خل�سة يف حلظة 
مغيب حا�سر .. و�ساأ�ست�سرف م�ستقبل امل�ست�سفيات .. لعل ر�سالتي ت�سل 

اإليه كما يريد .. رحمة الله عليه.
   اأزعم اأن اأكرب حتول داهم فكر الب�سرية خالل العام املا�سي .. هو النظرة 
المرا�ص  من  والوقائية   ال�سحية  والرعاية  لالأو�ساع  العادلة  الواقعية 
والأوبئة التي حت�سد الب�سر باملاليني .. اإ�سافة اإىل ارتفاع تكاليف  الرعاية 
فئات  خمتلف  على  املالية  للموارد  العادل  التوزيع  تعيق  والتي  ال�سحية 

املجتمع.
التكنولوجيا  توظيف  من  الق�سوي  ال�ستفادة  اإيل  النظرة  تلك  ودفعت     
وال�سناعات الرقمية الذكية .. وذلك يف ت�سنيع واإنتاج الأجهزة واملج�سات 
الطبية املح�سو�سة وامللبو�سة واملحمولة واملتنقلة .. والتي ت�ساعد وتدعم 
وحتليل   ر�سد   من   .. وتطبيقاته  تخ�س�ساته  بكل   .. بعد  عن  التطبيب 
ومن   .. الأعمار   بكل  الن�سان  جل�سم  الدائمة  احليوية  الوظائف  ورقابة 
ثم اإر�سالها اإيل الأطباء ذوي العالقة وامل�ست�سفيات املتخ�س�سة .. بغر�ص 

مراجعتها ودرا�ستها واتخاذ ما يلزم.
بال�سرورة  ت�ستلزم  بعد  عن  التطبيب  مفهوم  يف  العمالقة  الطفرة  هذه     
وطرق  امل�ست�سفيات  ووظيفة  الأطباء  تخ�س�سات  بع�ص  يف  النظر  اإعــادة 
مبختلف  الطبية  ــكــوادر  وال بها  العاملني  ذهنية  �سياغة  واإعــــادة  عملها 
الآن  القائمة  امل�ست�سفيات  جتهيز  على  العمل  يتطلب  وهذا   .. تخ�س�ساتها 
املعلومات  وقواعد  النظم  وبناء  التقنية  التحتية  بالبنية  منها  واحلديثة 

املطلوبة لتع�سيد ودعم عمل تلك الجهزة الإلكرتونية الرقمية. 
وظائف   �ستغري  رئي�سية  حتـــولت   خم�سة  هــنــاك  اإن   .. مكنزي  تــقــول     

امل�ست�سفيات والنظم ال�سحية على م�ستوى العامل 
   **  �ستتحول وظيفة امل�ست�سفيات من مفهوم عالج الأمرا�ص اإىل مفهوم  
العي�ص  بطرق  الإهتمام  .. ويعني  للب�سر  العامة  ال�سحة  بــاإدارة  ي�سمى  ما 
واأمناط احلياة والوقاية من الأمرا�ص واإعادة التاأهيل .. وهذا املفهوم اأخذ 

طريقه اإىل بع�ص دول العامل يف التطبيق مثل �سينغافوره وغريها .
   ** البحث والتاأكد من جدوى العالج ال�سريري يف الت�سخي�ص والعالج 

و�سمان اجلودة .. حيث اأن الت�سخي�ص
اإرتفاع  اإىل  بالتبعية  ذلك  ويــوؤدي   .. اخلاطئ  العالج  اىل  يــوؤدي  اخلاطئ   

اأعداد الوفيات بالإ�سافة اإىل زيادة اأعداد الإ�سابات بعدوي امل�ست�سفيات  .
والرعاية  الطبية  اخلدمات  تقدمي  يف  التجزئة  مفهوم  اإىل  التحول   **    

ال�سحية الذاتية خارج امل�ست�سفيات .. 
النظام  اإىل  �ستتحول  الع�سرية  امل�ست�سفيات  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  لقد     
ومراكز  اأولــيــة  �سحية  خــدمــات  تقدمي  مثل   .. املتكامل  ال�سحي  البيئى 
للعمليات اجلراحية الكبرية  وعالج احلوادث والرعاية املركزة واحلالت 

التي تتطلب املراقبة املبا�سرة الدقيقة والتنومي يف امل�ست�سفيات ..
والإ�ست�سارات  اللقحات  مهام  ف�ستتوىل  ال�سحية  التجزئة  خدمات  اأما      
والعمليات  بانواعه  والت�سوير  الطبيعي  والــعــالج  املتخ�س�سة  الطبية 

اجلراحية ال�سغرية واملعامل واملختربات .. 
   ** �سي�سبح املري�ص اأكرث متكنا وثقافة باأموره ال�سحية . ويكون قادرا 

على اإتخاذ القرارات اخلا�سة به .. بعيدا عن امل�ست�سفيات .. 
 .. امل�ست�سفيات  تقدمها  األتي  امل�سافة  القيمة  على  الرتكيز   .. واأخـــريا     
  .. ال�سحية  املعلومات  وقواعد  الرقمي  التكنولوجي  التوا�سل  خالل  من 
جميعها �ستدفع نحو تقلي�ص نفقات الرعاية ال�سحية وتر�سيدها وجودتها .

زين اأمني 

دعم االقت�ساد ومنو االأعمال واال�ستثمارات

م�سوؤولون وخرباء ي�سيدون لـ "                " باالهتمام بالتقنية:

ترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا 

المملكة تعظم اإلمكانات الرقمية

الريا�س - البالد
مع الحتفال باليوم الوطني الـ 91 �سهدت اململكة بدء 
اآفاٍق اأخرى نحو  مرحلٍة جديدة يف قطاع النقل وفتح 
يقارب  ــذي  ال احلــيــوي  القطاع  تنمية  يف  ال�ستمرار 
يربط  رئي�سًا  مــركــزًا  اململكة  وجعل  عاما،   70 عمره 
الإ�سرتاتيجية  اإطالق  بعد  وذلك  الثالث،  القارات  بني 
اأطلقها  التي  اللوج�ستية  واخلــدمــات  للنقل  الوطنية 
بن  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
الوزراء  نائب رئي�ص جمل�ص  العهد،  ، ويل  عبدالعزيز 
اللوج�ستية  واخلدمات  للنقل  العليا  اللجنة  رئي�ص   ،
لرت�سيخ  الإ�سرتاتيجية  تهدف  حيث  الــلــه-،  -حفظه 
القارات  يربط  عاملًيا  لوج�ستًيا  مركًزا  اململكة  مكانة 
كافة،  النقل  وو�ــســائــل  بــخــدمــات  والرتـــقـــاء  الــثــالث، 
اللوج�ستية  اخلــدمــات  منظومة  يف  التكامل  وتعزيز 
ال�ساملة  التنمية  م�سرية  لدعم  احلديثة  النقل  واأمناط 

يف اململكة.
التحتية،  البنى  تطوير  على  الإ�سرتاتيجية  وتركز   
اللوج�ستية  واملناطق  املن�سات  من  العديد  واإطـــالق 
اأنظمة ت�سغيل متطورة، وتعزيز  يف اململكة، وتطبيق 
والقطاع  احلكومية  املنظومة  بني  الفاعلة  ال�سراكات 
تعزيز  هــي:  رئي�سة  اأهـــداف  اأربــعــة  لتحقيق  اخلا�ص 
والرتــقــاء  عــاملــي،  لوج�ستي  كــمــركــز  اململكة  مــكــانــة 

بجودة احلياة يف املدن ال�سعودية، وحتقيق التوازن يف 
امليزانية العامة، وحت�سني اأداء اجلهاز احلكومي.

الوطنية  الإ�سرتاتيجية  يف  الرئي�سة  الأهــداف  اأهم  ومن 
قطاع  اإ�ساهم  زيــادة  هو  اللوج�ستية  واخلــدمــات  للنقل 
املحلي  الناجت  اإجمايل  يف  اللوج�ستية  واخلدمات  النقل 
الوطني من 6 %، اإىل 10 % بحلول عام 2030م ، من خالل 
ت�سدر قطاع النقل واخلدمات اللوج�ستية مراتب متقدمة 
يف دعم القت�ساد املحلي، ومتكني منو الأعمال وتو�سيع 
ال�ستثمارات، وزيادة �سخ الإيرادات غري النفطية ب�سكل 

�سنوي اإىل حوايل 45 مليار ريال يف 2030.

للنقل واخلــدمــات  الــوطــنــيــة  الإ�ــســرتاتــيــجــيــة  و�ــســتــوفــر 
واخلــدمــات  النقل  لتحديات  ذكــيــة  حــلــول  اللوج�ستية 
متقدمًا  دورًا  الإ�سرتاتيجية  �ستلعب  كما  اللوج�ستية، 
تطبيقها،  ودرا�ــســة  احلديثة  التقنيات  اأبـــرز  حتديد  يف 
واخلــدمــات  النقل  منظومة  على  بالنفع  �ستعود  والــتــي 
للنقل  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  تهدف  فيما  اللوج�ستية، 
واخلدمات اللوج�ستية لزيادة الكفاءة يف تنفيذ امل�ساريع 
قطاع  كافة  يف  التوطني  ن�سبة  ورفع  الأ�سول،  وت�سغيل 
ل�سمان  اإ�سافًة  اللوج�ستية،  واخلدمات  النقل  منظومة 

ت�سريع وتعزيز �سال�سل الإمداد.
وتــ�ــســم الإ�ــســرتاتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــنــقــل واخلـــدمـــات 

والــطــمــوحــات  املــ�ــســتــهــدفــات  مــن  عــــددًا  اللوج�ستية 
الوطنية الكربى، من اأبرزها اإن�ساء ناقل وطني جديد، 
اأكرث  و�سحن اأكرث من 4.5 ماليني طن جوًا، ومناولة 
من 40 مليون حاوية، والو�سول لـ250 وجهة دولية 
باململكة  للو�سول  الإ�سرتاتيجية  تهدف  كما  جديدة، 
وتقليل  الــطــرق،  جـــودة  يف  عامليًا  ال�ساد�ص  للمركز 
ت�ستهدف  كما   ،%25 بن�سبة  الكربونية  النبعاثات 
يربط  الــذي  الــربي  اجل�سر  ا�ستكمال  الإ�سرتاتيجية 
قطار  واإن�ساء  كم،   1300 بطول  بغربها  اململكة  �سرق 
اخلليج، مع زيادة اأطوال اخلطوط احلديدية بحوايل 

8080 كم، وعدد من امل�ستهدفات الوطنية الكرب.

نيويورك- وا�س
البالد – حممد عمر 

جمال  فــى  كــبــريًا  �سوطا  اململكة  قطعت 
على  وانعكا�سها  الرقمية  املعلومات  اأمن 
نوعية  نقلة  حقق  مما  القت�سادية  البيئة 
فى تطوير املنظومة القت�سادية الرقمية 
دفعها  مما  القطاعات  خمتلف  وحتديث   ،
املجال  فــى  الــدولــيــة  الت�سنيفات  لقيادة 

القت�سادي املتطور والآمن.
لــدى الأمم  الــدائــم  اململكة  مــنــدوب  واأكـــد 
املتحدة ال�سفري عبدالله بن يحيى املعلمي، 
ت�سريع  زخـــم  يف  انــخــرطــت  اململكة  اأن 
ويف  املنطقة  يف  الرقمي  القت�ساد  منو 
ع�سوًا  باعتبارها  الــعــامل،  اأنــحــاء  جميع 
و�ستوا�سل  الرقمي،  التعاون  منظمة  يف 
على  الرقمية  الإمكانات  بتعظيم  التزامها 

امل�ستويني الوطني والدويل.
الرقمية  التحتية  البنية  اأن  اإىل  ولــفــت 
القطاعني  من  كال  مّكنت  للمملكة  القوية 
التحديات  مواجهة  من  واخلــا�ــص  العام 
ــــوبــــاء كـــــورونـــــا املــ�ــســتــجــد  املـــــدمـــــرة ل
بربنامج  وا�ــســرت�ــســادًا  ؛  ــد-19(  ــي )كــوف
ــوطــنــي، فــقــد �ــســاهــم الــتــقــدم  الــتــحــول ال
م�ستوى  رفــع  يف  للمملكة  التكنولوجي 

ال�سفافية والكفاءة الرقمية.
جاء ذلك يف كلمة اململكة التي األقاها، خالل 
الــذي  امل�ستوى  رفــيــع  اجلــانــبــي  احلـــدث 
بعنوان:  الرقمي  التعاون  منظمة  نظمته 
بالتعاون  �سامل"،  رقمي  ع�سر  "ت�سكيل 
مع وفد اململكة العربية ال�سعودية الدائم 
هام�ص  على  وذلـــك  املــتــحــدة،  الأمم  ــدى  ل
وال�سبعني  ال�ساد�سة  ــدورة  ال اجتماعات 

للجمعية العامة لالأمم املتحدة.
الأوقـــــات  هـــذه  خـــالل  "�سهدنا   : وقــــال 
التقنيات  �ساعدت  كيف  امل�سبوقة،  غــري 
النا�ص  توا�سل  على  احلفاظ  يف  الرقمية 
وترابطهم، كما �ساعدت هذه التقنيات يف 
اإتاحة اإمكانية العمل عن بعد والتكيف مع 
الوباء"  فر�سها  التي  امل�ستجدة  الظروف 
مطردا  حتوًل  ي�سهد  العامل  اأن  مو�سحًا   ،
من  اأ�سرع  بوترية  الرقمي  التحول  نحو 

اأي وقت م�سى .
واأ�ساف "الرقمنة تن�سئ فر�سًا وحتديات 
التعاون  تتجاوز احلدود، مما يجعل من 

ت�سهيل  يف  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  الرقمي 
ــمــي عــلــى املــ�ــســتــوى  ــرق ــحــول ال ــت ال
يــكــون  اأن  يــجــب  بــحــيــث  ــــــدويل،  ال
�ــســمــوًل  اأكــــرث  ــرقــمــي  ال م�ستقبلنا 
اإتاحة  العاملية  اجلهود  ت�سمن  واأن 

التكنولوجيا للجميع".
متا�سيًا  اأنـــه  على  الــتــاأكــيــد   ، وجـــدد 
اإىل  اململكة  تهدف   ،2030 روؤيــة  مع 

خالل  من  الرقمي  التحول  عجلة  دفع 
الت�سالت  اأنظمة  اأحــدث  وتنفيذ  تبني 

وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت.
الرقمنة  اململكة  و�سعت  لقد  ــاف:  واأ�ــس
الــذي  التكنولوجي  الــتــقــدم  مــقــدمــة  يف 
ت�سعى اإليه، ونتيجة لذلك، مكن عددًا من 
الإجنازات البارزة اململكة من اإحراز تقدم 
حيث  الــعــاملــيــة،  املــوؤ�ــســرات  يف  ملحوظ 
جمموعة  دول  بني  الأول  املركز  احتلت 
ح�سب  الرقمية  التناف�سية  يف  الع�سرين 

املركز الأوروبي للتناف�سية الرقمية.
املرتبة  كــذلــك  احــتــلــت  اململكة  اأن  واأكــــد 
ح�سب  احلــكــومــي  الــتــمــيــز  يف  الأوىل 
الحتاد الدويل لالت�سالت، لفتًا النتباه 
اإىل  قــفــزت  الــريــا�ــص  العا�سمة  اأن  اإىل 
اأن  العامل، م�سددًا على  اأذكى مدن  ترتيب 
والتقدم  وا�سح،  بالرقمنة  اململكة  التزام 

الروؤية  من  بدعم  م�ستمر  املجال  هذا  يف 
�ستوا�سل  لــذا   ،2030 لــعــام  الطموحة 
التحول  ل�سمان  الكبرية  جهودها  اململكة 

الرقمي ال�سامل.

االقت�ساد االآمن     
وحـــــــول ذلــــــك قــــــال �ــــســــالح عــــــالم خــبــري 
حتر�ص  اململكة  اإن   ، والقوانني  الت�سريعات 
دفــاع  منظومة  ذات  رقمية  بيئة  خلق  على 
الهجمات  �سد  علي  تعمل  حقيقية  �سيرباين 
اللــيــكــرتونــيــة املــتــ�ــســارعــة مــن خـــالل نظام 
ا�سرتاتيجية  وتنفيذ  وتطوير  متني  اأمــنــي 
عليها  والإ�سراف  الوطني  ال�سيرباين  الأمن 
الأ�سا�سية  وال�سيا�سات  ال�سوابط  خالل  من 
الربامج  وكذلك  ال�سيرباين  الأمن  ل�سوابط 
واملبادرات الوطنية ومنها الحتاد ال�سعودي 
ــيــرباين واإطــــــالق الأكــادميــيــة  ــ�ــس لـــالأمـــن ال

ـــالأمـــن الــ�ــســيــرباين الــتــي  ــة ل ــي ــوطــن ال
اأطلقتها وزارة الت�سالت وتكنولوجيا 
ال�سرتاتيجية  تهدف  حيث  املعلومات 
ال�سعودي  ال�سيرباين  لالأمن  الوطنية 
الوطنية  الب�سرية  الــقــدرات  بناء  اإىل 
يف  ال�سيرباين  الأمن  �سناعة  وتطوير 
والتعاون  ال�سراكات  وتعزيز  اململكة 
على  للمخاطر  فعالة  اإدارة  واأخـــريا   ،

امل�ستوى الوطني.
اململكة  حــقــقــت  لــقــد  عــــالم:  واأ�ـــســـاف    
جمال  يف  منــوذجــا  يعد  عظيما  اإجنــــاًزا 
على  ح�سولها  بــعــد  الــ�ــســيــرباين  الأمــــن 
دولة   193 بني  من  عاملًيا  الثاين  املركز 
الــعــربــي  الـــوطـــن  يف  الأوىل  واملـــركـــز 
والــ�ــســرق الأو�ـــســـط وقــــارة اآ�ــســيــا وفــًقــا 
فقد  ال�سيرباين  لالأمن  العاملي  للموؤ�سر 
قفزت ال�سعودية اأحد ع�سر مرتبة عن عام 
للموؤ�سر  اجلديد  الت�سنيف  يف   ،2018
الــعــاملــي لــالأمــن الــ�ــســيــرباين وبــاأكــرث من 
روؤيــة 2030  اإطــالق  منذ  مرتبة  اأربــعــني 
والأربــعــني  ال�ساد�ص  ترتيبها  كــان  حيث 
 .  2017 لعام  املوؤ�سر  ن�سخة  يف  عاملًيا 
الأن  جمــال  يف  التخ�س�سات  اأهــم  ومــن 

ال�سيرباين يف اململكة.
يف  ال�سعودي  التعاون  اأن  عــالم  واأكــد    

منوذجًا  ميثل  ال�سيرباين،  الأمــن  جمــال 
اأمن  تعزيز  كيفية  يف  به  يحتذى  فــريــدًا 
ثماره  من  كانت  والــذي  الرقمي  الف�ساء 
ــهــديــدات  ــت خــفــ�ــص حــجــم الــهــجــمــات وال
ال�سيربانية التي تتعر�ص لها دول املنطقة 
ال�سركات  تبني  ــــاد  ازدي مــع  خ�سو�سًا 
م�ساريع التحول الرقمي واحللول التقنية 
املتطورة بالإ�سافة اىل خططهما الرامية 
امل�سرتكة  الرقمية  عملتهما  ا�ستخدام  اإىل 
تعترب  العربية  الإمــارات  فدولة  "عابر" 
اأكرب �سوق ل�سادرات ال�سعودية يف قطاع 
 35 بن�سبة  املعلومات  وتقنية  الت�سالت 

% من اإجمايل �سادرات ال�سعودية.

منظومة متطورة     
املق�سود  عبد  اأميــن  الدكتور  قال  جهته  من 
�سرية  على  احلفاظ  اإن   ، القت�ساد  اأ�ستاذ 
و�ــســالمــة وتــوافــر املــعــلــومــات هــي املــبــادئ 
ــيــرباين حلــمــايــة  ــ�ــس ــيــة لـــالأمـــن ال ــا�ــس الأ�ــس
غري  تدخل  اأي  مــن  واخلــدمــات  املعلومات 
والتحديات  التهديدات  كل  يواكب  �سرعي 
القت�ساد  اأمــام  عائقا  ت�سكل  اأن  ميكن  التي 
الرقمي وتدفق املعرفة، خا�سة مع اخرتاق 
الدول  على  املعلوماتي  والتج�س�ص  املواقع 
جوهري  ب�سكل  التاأثري  �ساأنه  مــن  والـــذى 
والذى  والقت�ساد  الرقمية  املعامالت  على 
احلديثة  املتغريات  من  اأى  عن  ينف�سل  ل 
من  النا�سئة  التاأثريات  عن  مبناأى  ولي�ص 

الأمن ال�سيرباين.
اململكة  عملت  لــذا  املق�سود  عبد  واأ�ــســاف 
عــلــى بـــنـــاء الــــقــــدرات يف جمــــال الأمــــن 
املــايل  ال�ستقرار  تعزيز  اإىل  ال�سيرباين 
تطورات  و�ساحبه  املــايل  ال�سمول  ودعــم 
وتكونت  التقنية،  املمار�سات  يف  عــديــدة 
اىل  بــالإ�ــســافــة  مــتــطــورة  ت�سريعية  بنية 
ــــادة الهــتــمــام بــال�ــســتــثــمــار يف الأمـــن  زي
الإلكرتوين والتخطيط القت�سادي ملجابهة 
هـــذه املــخــاطــر بــاآلــيــة الــعــمــل الــالمــركــزي 
مراجعة  مع  امل�ستمر  القيا�ص  على  والقدرة 
اجلوانب  درا�سة  خالل  من  للمنفعة  جيدة 
املبا�سرة  القت�سادية،  وغــري  القت�سادية 
وغــــري املــبــا�ــســرة، حــيــث تـــاأتـــي قــطــاعــات 
اخلدمات املالية والنفط يف قائمة القطاعات 

امل�ستهدفة عامليًا بالهجمات ال�سيربانية.

االرتقاء بجودة الحياة وتوازن الميزانية وتحسين األداء 

ركائز وأهداف اإلستراتيجية 

تطوير البنى التحتية

منصات ومناطق لوجستية

أنظمة تشغيل متطورة

تعزيز الشراكات الفاعلة 

زيادة اإليرادات غير النفطية

تعزيز سالسل اإلمداد

1
2
3

4
5
6

ضوابط أنشطة الوساطة 
في االمتياز التجاري

جدة - البالد
المتياز  يف  الو�ساطة  اأن�سطة  ملمار�سة  اجلــديــدة  ال�سوابط  اأكــدت 
بنكي م�ستقل  الو�سيط بتخ�سي�ص ح�ساب  التزام  التجاري، �سرورة 
و�ساطة  كح�ساب   ، الأخـــرى  ح�ساباته  عن  وا�سح  ب�سكل  ومنف�سل 
عمولة  من  يتقا�ساه  ما  باإيداع  خالله  من  ويقوم   التجاري  المتياز 

ناجتة عن الو�ساطة.
وتهدف ال�سوابط التي ن�سرتها "اأم القرى" و�سُيعمل بها بعد 90 يومًا 
من تاريخ ن�سرها ، اإىل تنظيم ممار�سة اأن�سطة الو�ساطة يف المتياز 
التنفيذية  ولئحته  التجاري  المتياز  نظام  مع  يتوافق  مبا  التجاري 

والقواعد والتعليمات ذات العالقة. 
اأ�سخا�سًا  اأكــانــوا  �سواء  الو�سطاء،  جميع  على  ال�سوابط  وُتطبق 
يف  الو�ساطة  اأن�سطة  ممار�سة  يجوز  ول  اعتباريني،  اأو  طبيعيني 
مركز  من  بذلك  ترخي�ص  على  احل�سول  بعد  اإل  التجاري  المتياز 

المتيازات التجارية. 
التفتي�ص  مهمة   ، الــتــجــارة  وزارة  مــع  بالتن�سيق  املــركــز  ويــتــوىل 
والرقابة واملتابعة الدورية على الو�سطاء للتاأكد من التزامهم باأحكام 
ال�سوابط، وللمركز -بالتفاق مع الوزارة- اأن يعهد مبهمة التفتي�ص 

والرقابة واملتابعة الدورية اإىل اجلهة التي يتفق عليها.

�سالح عالماأمين عبداملق�سود
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وا�صنطن - البالد
مررت اللجنة اجلمهورية يف الكونغر�س الأمريكي، 

اإجراءات عدة �سمن م�سروع قانون الدفاع ال�سنوي، 

ملحا�سرة اإيران ومنع تخفيف العقوبات القت�سادية 

املفرو�سة عليها من قبل الوليات املتحدة الأمريكية، 

للحزب  حزبي  جتمع  اأكــر  وهــي  اللجنة،  دونــت  اإذ 

املناه�س  برناجمها  الكونغر�س،  يف  اجلــمــهــوري 

لإيران يف قانون تفوي�س الدفاع الوطني لعام 2022 

والذي مت متريره عر جمل�س النواب هذا الأ�سبوع.

من  العديد  فــاإن  بيكون"  فــري  لـ"وا�سنطن  وطبقًا 

من  النواب  جمل�س  ن�سخة  يف  املدرجة  الإجـــراءات 

ي�سادق  اأن  ا  اأي�سً �سيتعني  والتي   NDAA قانون 

غري  نافذة  امل�سرعني  �ستمنح  ال�سيوخ  جمل�س  عليها 

اإىل  بالإ�سافة  اخلبيثة،  اإيران  اأن�سطة  على  م�سبوقة 

العقوبات  لإلغاء  بايدن  اإدارة  تبذلها  التي  اجلهود 

اجلمهوريون  وكان  املت�سدد.  النظام  على  املفرو�سة 

يخططون لنهج قانون الدفاع NDAA منذ �سهور 

وفًقا مل�سادر يف الكونغر�س تعمل على هذه امل�ساألة.

وعملت جلنة الأمن مع زمالئها الدميقراطيني لفر�س 

القانون والتي من �ساأنها  العديد من الإجــراءات يف 

اأن تفر�س ال�سفافية على اإدارة بايدن اأثناء تفاو�سها 

مع اإيران، فيما يروج قادة احلزب اجلمهوري ل�سرط 

اإبالغ  اأن يتطلب من وزارة اخلزانة  واحد من �ساأنه 

الكونغر�س على الفور عندما يتم اإلغاء العقوبات على 

الدول الراعية لالإرهاب، مما يتطلب من اإدارة بايدن 

اإخبار الكونغر�س مقدًما ب�ساأن اأي تخفيف للعقوبات 

متنحها لإيران.

اأن يــقــدم  اآخـــــر مـــن احلـــكـــومـــة  اإجـــــــراء  ويــتــطــلــب 

للكونغر�س تقريًرا عن جميع العمليات اخلبيثة التي 

تقوم بها اإيران على الأرا�سي الأمريكية وهو مطلب 

اآخر غري م�سبوق. و�سي�سمل ذلك الهجمات الإرهابية 

املدعومة من اإيران وموؤامرات الختطاف وانتهاكات 

الأموال  وغ�سيل  العقوبات  خرق  واأن�سطة  الت�سدير 

وغريها. ويهدف التعديل اإىل معاجلة زيادة الن�ساط 

مــوؤامــرة اختطاف  ذلــك  اأمريكا مبا يف  الإيـــراين يف 

يف  اإحباطها  مت  اأمريكي  ل�سحايف  امل�ستوى  رفيعة 

ذاتــه، هناك  ال�سياق  العام.  يف  �سابق من هذا  وقت 

الكونغر�س  اإبــالغ  الــدفــاع  وزيــر  من  يتطلب  اإجـــراء 

ت�سكلها  التي  املــدى  وطويلة  ق�سرية  بالتهديدات 

كما  ــعــراق.  ال يف  اإيـــران  مــن  املــدعــومــة  امليلي�سيات 

هذه  اأن  من  الكونغر�س  يف  متزايدا  قلقا  هناك  اأن 

املواقع  على  اإرهابية  لهجمات  تخطط  امليلي�سيات 

املدعومة  امليلي�سيات  حتديد  مت  بينما  الأمريكية، 

م�سوؤولة  باعتبارها  العراق  يف  والعاملة  اإيــران  من 

ال�سربات بطائرات بدون طيار على  عن �سل�سلة من 

جممع  على  هجمات  ذلــك  يف  مبــا  اأمــريــكــيــة  مــواقــع 

ال�سفارة الأمريكية يف العراق.

يف  واإرهابيها  تهديداتها  توا�سل  اإيـــران  تــزال  ول 

ميلي�سيا  عمدت  اإذ  �سوريا،  بينها  من  الدول  من  عدد 

الفائتة،  ال�ساعات  خالل  الإيــراين،  الثوري  احلر�س 

"بركان  ال�سنع من طراز  اإيرانية  نقل �سواريخ  اإىل 

ات�س2" من خمزن �سالح تابع للميلي�سيا بالقرب من 

دير  �سرقي  امليادين  ببادية  الأثرية  ال�سبلي  منطقة 

اإىل  م�سددة  بحرا�سة  �ساحنات  عر  ونقلتها  الــزور، 

يف  لإيــران  التابعة  امليلي�سيا  متركز  ونقاط  مناطق 

منطقة معدان بريف الرقة ال�سرقي.

اإذا  اأ�سباب العملية هذه فيما   ومل ترد معلومات عن 

كانت تندرج حتت التجهيزات امل�ستمرة من قبل تلك 

�سرق  التحالف  ومواقع  قواعد  ل�ستهداف  امليلي�سيا 

اأفـــادت م�سادر  ما  وفــق  اأخـــرى،  لأ�سباب  اأم  الــفــرات 

املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، �سمن منطقة غرب 

الفرات على الأرا�سي ال�سورية.

اخلارجية  لل�سيا�سة  الأعــلــى  املمثل  قــال  جهته،  من 

اأم�س،  الأوروبــي، جوزيب بوريل،  والأمــن لالحتاد 

اإن العودة لالتفاق النووي خطوة اأوىل قبل معاجلة 

للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف  اإيـــران  تدخالت  ملف 

الأخرى، موؤكدًا اأنه "ل بديل ملن�سة فيينا للمفاو�سات 

هي  الأوىل  اخلطوة  اأن  مبينا  اإيران"،  مع  النووية 

جتنب "اإيران النووية" بعدها نعالج بقية الأمور.

ويف الداخل الإيراين، وا�سل املعلمون احتجاجاتهم 

"املعلم  مثل  �سعارات  مرددين  الأو�ساع،  �سوء  على 

الرواتب  تعديل  و"خطة  التمييز"،  وي�ستنكر  واع، 

ن�ستجدي  ن�ساوم، ول  ن�ست�سلم ول  هي حقنا" و"ل 

اللوحية  واأجهزتنا  املحمولة  و"هواتفنا  حقوقنا"، 

�سراح  اإطــالق  و"يجب  خ�سو�سيتنا"،  من  جزء  هي 

اإيرانية  مدن  عدة  �سهدت،  ال�سجناء"، حيث  املعلمني 

الرتبية  وزارة  وموظفي  ملعلمني  جتمعات  اأمــ�ــس، 

املعلمون  ويطالب  واملتقاعدين.  العاملني  والتعليم 

بزيادة يف رواتبهم لتعادل 80 % من رواتب اأع�ساء 

التدري�س باجلامعات، لكن احلكومة والرملان  هيئة 

املعلمني  رواتــــب  يف   %  25 اإىل   20 ــادة  ــزي ب وعـــدا 

انتحر معلمان  فقط. وجاءت الحتجاجات يف وقت 

الأيــام  يف  ر�سوي  وخرا�سان  فار�س  حمافظتي  يف 

الأخرية ب�سبب الو�سع املعي�سي.

الكونغرس يقر قانونا لمحاصرة إيران

كابل - البالد 
الن�ساء  عــلــى حــقــوق  ــة  ــي ــدول ال املـــخـــاوف  تــتــزايــد 

الأفغانيات مع �سيطرة طالبان على مفا�سل الدولة، 

مبنعها  املـــــراأة  �ــســد  قمعية  ممــار�ــســات  ظــهــور  مــع 

يف  التعليم،  يف  حقها  اإعــطــائــهــا  وعـــدم  العمل  مــن 

اأفغانية  وقا�سية  حمامية   200 نحو  تخ�سى  وقــت 

�سرتيت  "وول  ل�سحيفة  وفقا  طالبان،  انتقام  من 

جورنال"، التي اأكدت اأن القانونيات ل يزلن عالقات 

نبيلة  الأفغانية  القا�سية  ذكــرت  ح�سبما  كابل،  يف 

البالغة من العمر 31 عاًما لل�سحيفة الأمريكية.

طالبان  ا�ستيالء  مــن  يومني  بعد  اإنــه  نبيلة  وقــالــت 

يف  ال�سجون  واإفـــراغ  اأغ�سط�س   15 يف  كابل  على 

اأنحاء البالد، تلقت مكاملات تهديد من العديد  جميع 

الذين كانت تتوىل ق�سايا طالق رفعنها  من الرجال 

ال�سجون،  ق�سبان  خلف  وجودهم  اأثناء  اأزواجهن 

بها  اخلا�سة   SIM بطاقة  بتخريب  قامت  وبعدها 

وذهبت لالختباء. وتقول القا�سية نبيلة "لقد هددوا 

بقتلي. اأنا وزوجي نغري منزلنا الآن كل اأربعة اأيام. 

وهناك نحو 200 حمامية وقا�سية اأفغانية اأخريات 

زلن  ما  طالبان  لنتقام  وعر�سة  العمل  عن  عاطالت 

عالقات يف كابل اإىل جانبي".

ب�سبب  طالبان  خطر  من  نبيلة  مثل  الن�ساء  وتعاين 

التي  ال�سارمة اجلديدة  والقيود  ال�سابقة  اأدوارهــن 

يواجهن  وهن  املــراأة،  حقوق  على  احلركة  تفر�سها 

عقبة اإ�سافية وغالًبا م�ستع�سية ملغادرة اأفغان�ستان، 

ناهيك  ر�سمية  حكومية  هوية  اأي  وجود  عدم  وهي 

 52 حــوايل  التقرير،  وبح�سب  ال�سفر.  جــواز  عــن 

هوية  بطاقة  يحملن  ل  الأفــغــانــيــات  الن�ساء  مــن   %

وطنية مقارنة بـ 6 % فقط من الرجال الأفغان، وفًقا 

كبري  حد  اإىل  التناق�س  هذا  ويرجع  الــدويل.  للبنك 

الن�ساء  متنع  التي  املحافظة،  الثقافية  املعايري  اإىل 

الأفغانيات من الذهاب اإىل مكتب حكومي للح�سول 

على اأوراق هوية، اأو الحتفاظ بهن يف املنزل حيث 

الــوليــات  وتطلب  واحـــدة.  اإىل  يحتجن  مــا  ـــادًرا  ن

نقلتهم  الذين  الأفغان  من  �سفر  جواز  عــادًة  املتحدة 

جوًا من كابل، وهناك حاجة لبطاقات الهوية ملعاجلة 

طلبات التاأ�سرية.

الــفــيــدرايل  التحقيقات  مكتب  يحقق  جــهــتــه،  مــن 

)FBI( يف اعتداء مزعوم على اإحدى اأفراد اخلدمة 

الأفغان يف ولية نيو  الأمريكية يف خميم لالجئني 

نقلت  التي   The Hill ل�سحيفة  طبقا  مك�سيكو، 

بولية  بلي�س  فورت  يف  الأوىل  املدرعة  الفرقة  عن 

اأبلغت عن  اأفــراد اخلدمة  اإحدى  اإن  قولها:  تك�سا�س 

من  �سغرية  "جمموعة  قبل  من  لالعتداء  تعر�سها 

اإجالوؤهم" اأثــنــاء وجــودهــا يف  الــذيــن مت  الــرجــال 

جممع دونيا اآنا يف نيو مك�سيكو. وقال البيان "اإننا 

ناأخذ الدعاء على حممل اجلد، ونحيل الأمر ب�سكل 

منا�سب اإىل مكتب التحقيقات الفيدرايل".

اإعــفــاءيــن من  املتحدة  الــوليــات  اأجـــازت  ذلـــك،  اإىل 

العقوبات القت�سادية املفرو�سة على حركة طالبان 

املــ�ــســاعــدات  ــال  ــ�ــس اإي لت�سهيل  مــنــهــا  حمـــاولـــة  يف 

الأول  الإعــفــاء  يتيح  حيث  الــبــالد،  اإىل  الإن�سانية 

احلكومية  غــري  واملــنــظــمــات  الأمــريــكــيــة  للحكومة 

وبع�س املنظمات والكيانات الدولية تقدمي م�ساعدة 

التي  الأن�سطة  من  غريها  اأو  لأفغان�ستان،  اإن�سانية 

ت�ساهم يف تلبية الحتياجات الأ�سا�سية، فيما ي�سمح 

بت�سدير  املرتبطة  التعامالت  ببع�س  الثاين  الإعفاء 

املنتجات الزراعية والأدوية واملعدات الطبية.

اخلرطوم - البالد
لت�سدير  خــطــني  املــحــتــجــني  عــ�ــســرات  ــق  اأغــل بينما 

وا�سترياد النفط مبيناء بورت�سودان اأم�س )ال�سبت(، 

حذر وزير الطاقة والنفط ال�سوداين املهند�س جادين 

اإغــالق  ا�ستمرار  جــراء  كارثة  حــدوث  من  عبيد  علي 

ميناءي ت�سدير النفط، ب�سائر "1و2" ببورت�سودان 

على البحر الأحمر، موؤكدا اأن خطوط نقل خام النفط 

اأن  مموؤكدا  امليناء،  اإغــالق  ا�ستمّر  لو  بالتلف  مهّددة 

خطورة الو�سع الراهن فوق الت�سّور.

مليناء  اإغــالق  من  يحدث  ما  اإن  جادين،  الوزير  وقال 

اأّن  ميكن  ول  العقل،  يتخّيله  ل  �سيناريو  الت�سدير 

يحدث يف اأّية بقعٍة على الأر�س، لأّن تدفق اخلام من 

مناطق الإنتاج حتكمه اّتفاقيات دولية، وهو م�سلحة 

عليا للدولة، ل ميكن امل�سا�س بها بتاًتا.

بورت�سودان  ميناء  اأغلقوا  املحتجني  اأن  على  و�سدد 

بــالــكــامــل، ويف املــقــدمــة خــطــا تــ�ــســديــر وا�ــســتــرياد 

ال�سودان عر  دولة جنوب  من  ياأتي  الذي  البرتول، 

مدينة ربك الغنّية بالّنفط، منها اإىل اخلرطوم، مطالبا 

امليناء.  اإيقاف  لأزمة  عاجلة  حلول  باإيجاد  احلكومة 

واأ�ساف "اإغالق املحتجني �سمل اأي�سا الطلمبات التي 

ت�سخ املنتجات البرتولية اإىل اخلرطوم مما �سينتج 

وطالب  املقبلة".  الأيـــام  خــالل  الــوقــود  يف  �سح  عنه 

الوزير احلكومة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه 

القت�سادي والجتماعي  تاأثريها  اأن  الأزمة، خا�سة 

كبري على حياة املواطن ال�سوداين.

بغلق  متظاهرون،  قــام  املا�سي،  الأ�ــســبــوع  وخــالل 

اأجـــزاء  ـــذي يــربــط بــورتــ�ــســودان ببقية  ال الــطــريــق 

ــبــالد. ومــنــذ اأ�ــســبــوع، اأغــلــقــت جمــمــوعــات البجا،  ال

النظام  على  املح�سوب  تــرك  الأمــني  يتزعمها  والتي 

ال�سابق، الطرق الرئي�سية التي تربط �سرق ال�سودان 

حركتهم  لإنــهــاء  مطالب  بعدة  دافــعــني  املـــدن،  ببقية 

الأعلى  املجل�س  اأعلن  فيما  ذلك  ياأتي  الحتجاجية. 

�سرق  يف  امل�ستقلة  والــعــمــوديــات  البجا  لــنــظــارات 

مبحطة  احلديدية  ال�سكك  اإغــالق  اأم�س،  ال�سودان، 

الرئي�سية  البالد  موانئ  بورت�سودان  وت�سم  هيا. 

من   %  70 نــحــو  ــتــرياد  ا�ــس يف  عليها  تعتمد  الــتــي 

احتياجاتها �سواء الغذائية اأو البرتولية.

طالبان تطارد 200 قاضية أفغانية

السودان.. محتجون يغلقون خطين لتصدير النفط

تحقيق أمريكي في االعتداء على مجندة

تحذير حكومي من خطورة مواصلة اإلغالق

يمنع تخفيف العقوبات على طهران

تونس.. جبهة 
اإلخوان تتصدع

ليبيا.. تأكيد أممي
على أهمية خروج المرتزقة

تون�س - البالد
تواجه جبهة الإخوان يف تون�س مزيدا 

جماعية  ا�ستقالت  عر  الت�سدع،  من 

قــدم  اإذ  النه�سة،  حــركــة  �ــســفــوف  يف 

النه�سة  بحزب  وع�سوًا  قياديًا   113

اإ�سالح  يف  الف�سل  ب�سبب  ا�ستقالتهم 

احلزب من الداخل.

اإم"  اإف  "موزاييك  اإذاعــــــة  ونــقــلــت 

امل�ستقيلني  الأعــ�ــســاء  عــن  التون�سية 

"ال�سبب املبا�سر يف  ت�سديدهم على اأن 

بالف�سل  اعرتافهم  اجلماعية  ال�ستقالة 

يف اإ�سالح احلزب من الداخل والإقرار 

امل�سوؤولية  احلــالــيــة  الــقــيــادة  بتحّمل 

من  احلركة  اإليه  و�سلت  فيما  الكاملة 

ونقلت  الوطنية".  ال�ساحة  يف  عزلة 

احلالية  احلــزب  قيادة  اأن  عنهم  اأي�سا 

تتحمل "قدرا هاما من امل�سوؤولية فيما 

انتهى اإليه الو�سع العام بالبالد".

ومن بني موّقعي بيان ال�ستقالة قيادات 

من ال�سف الأول على غرار عبداللطيف 

�سامل،  بن  وحممد  ديلو  و�سمري  املكي 

ــواب  ــن وعــــدد مـــن اأعــ�ــســاء جمــلــ�ــس ال

جميلة  غرار  على  اخت�سا�ساته  املعلقة 

الــكــ�ــســيــكــ�ــســي والــتــومــي احلــمــروين 

ورباب اللطيف ون�سيبة بن علي، وعدد 

من اأع�ساء املجل�س الوطني التاأ�سي�سي 

على غرار اآمال عزوز، وعدد من اأع�ساء 

وجمال�س  الوطني  ال�سورى  املجل�س 

اجلهوية  واملكاتب  اجلهوية  ال�سورى 

واملحلية.

فيما قال القيادي امل�ستقيل من النه�سة 

اأ�سبحت  "احلركة  اإن  ديــلــو،  �سمري 

ـــة.. وا�ــســتــقــالتــنــا نــهــائــيــة،  ـــعـــزول م

وا�ستقالت اأخرى منتظرة".

طرابل�س - البالد
الــعــام،  الأمـــني  اأن  املــتــحــدة  الأمم  اأكـــدت 

رئي�س  مع  اجتمع  غوتريي�س،  اأنطونيو 

املنفي،  حممد  الليبي  الرئا�سي  املجل�س 

النتخابات يف  اإجراء  اأهمية  موؤكدا على 

موعدها يف دي�سمر، فيما �سدد اجلانبان 

ــة �ــســمــان خــــروج املــقــاتــلــني  عــلــى اأهــمــي

وحتقيق  ليبيا  مــن  واملــرتــزقــة  الأجــانــب 

ال�ستقرار الإقليمي.

غوتريي�س  اأن  اإىل  الأممي  البيان  واأ�سار 

ليبيا.  يف  التطورات  اآخــر  بحثا  واملنفي 

ـــــني الـــعـــام لــــالأمم املــتــحــدة  ورحــــب الأم

م�سارات  لدفع  اتخذت  التي  "باخلطوات 
احلوار يف قيادة ليبيا".

جمل�س  رئي�س  قــال  الليبي،  ال�ساأن  ويف 

وفقا  �ــســالــح،  عقيلة  الــلــيــبــي،  الـــنـــواب 

�سي�سلم  الـــرملـــان  اإن   ،218 لــتــلــفــزيــون 

ت�سريعي  "ج�سم  انتخاب  ال�سلطة مبجرد 

قانونية  جلنة  "�سكلنا  واأ�ساف:  جديد". 

الرملانية"،  النتخابات  قانون  لتعديل 

الرملان  انتخابات  قانون  اأن  اإىل  م�سريا 

التي  اأو  الــقــادمــة  اجلل�سة  يف  �سي�سدر 

الليبية  الأزمـــة  "حل  اأن  مو�سحا  تليها، 

والرملانية،  الرئا�سية  النتخابات  هــو 

تاأمينها".  عــلــى  الــعــمــل  اجلــمــيــع  وعــلــى 

عدم  مــن  الليبي  الــرملــان  رئي�س  وحـــذر 

اإمتام النتخابات، واإل "�ستعود ليبيا اإىل 

حق  من  اإن  عقيلة  وقــال  �سعبة".  مرحلة 

النواب اأن يعار�سوا قرار �سحب الثقة من 

احلكومة، ل اأن يرف�سوا قرار الرملان.
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أكدوا حضورها في المهرجانات الدولية .. ممثلون وطالب دراما: 

الفنان عبد اهلل رشاد وعزيزة جالل: 

السينما السعودية .. خطوات مضيئة  نحو العالمية

األغنية الوطنية رمز مهم في الذكري العطرة

جدة – عبد الهادي املالكي 

لي�ض غريبا اأن تخو�ض ال�سينما ال�سعودية 

الق�سري  عمرها  رغــم  الدولية،  املناف�سات 

يحققون  ال�سناعة  هــذه  فــاأربــاب  ن�سبيا، 

العديد  من خــال  ــذات  ال اإثــبــات  من  املزيد 

نظري  والدولية؛  العربية  املهرجانات  من 

ما ي�سعرون به من ت�سجيع من قبل اجلهات 

املخت�سة  يف وزارة الثقافة ، ومن �سمنها 

الت�سجيع  هذا  اأدى  وقد  ال�سينمائي،  الفن 

بروح  املناف�سات  تلك  خو�ض  اإىل  امل�ستمر 

الفنانني  لأولـــئـــك  فــكــان  وواثـــقـــة،  ــة  ــب واث

يف  الفاعل  دورهــم  اململكة  من  والفنانات 

من  وفــنــونــهــا  اململكة  بــثــقــافــات  الــتــعــريــف 

ال�سينما  ف�سناعة  املهرجانات،  تلك  خــال 

ل  والــنــمــو  الــتــطــور  يف  اآخـــذة  ال�سعودية 

هائلة  اقت�سادية  عــوائــد  ذات  اأنــهــا  �سيما 

الكبري يف رفد  التو�سع  اإيجابا مع  تتزامن 

الإمكانات،  بكل  باململكة  والفنون  الثقافة 

كانت حا�سرة  ال�سناعة  تلك  فاإن  وبالتايل 

بزخمها امللحوظ يف تلك املهرجانات.

 الفنان لوؤي حممد حمزة  قال هناك موؤ�سر 

دور  اكــر من  تواجد  اكــر من جيد وهــو 

دللــة على  اململكه وهــذه  انحاء  عر�ض يف 

الدعم الا حمدود الذي يوليه هذا القطاع 

رئي�سا  ال�سيخ  ال  تــركــي  وجـــود  ظــل  يف 

والتي  الخـــرى  الـــدول  ومناف�سة  للهيئة 

لزاما  وكــان  ال�سينما  �سناعة  يف  �سبقتنا 

اجتاه  من  ماح�سل  هذا  وبالفعل  التحرك 

والفنون  الثقافة  جمعية  واي�سا  ال�سركات 

بجدة والتي ا�ستحدثت ق�سم �سناعة الأفام والتى ا�سرف 

عليها حاليا من خال تر�سيح مدير اجلمعية ال�ستاذ حممد 

ال �سبيح ومبا ان الطاقات الب�سرية والإمكانيات والدوات 

موجودة والتخطيط ال�سليم فنحن قادرون على املناف�سة.

هناك  وا�ــســبــح  �ــســريــع  ت�ساعد  يف  الــ�ــســعــوديــة  الـــدرامـــا 

اإحرتافية مقارنة بال�سابق ووجود طاقات ب�سريه يف �ستى 

املجالت بعد ماكانت مقت�سره على املمثلني فقط .

وجود جنم �سباك عامل مهم جلذب ال�سياح العرب لل�سينما 

ال�سعوديه كما هم يف م�سر وغريها وهذا لن ياتي يف يوم 

يف  ال�سينما   تفتقر   : اليو�سف  عماد  الفنان  وقــال  وليلة. 

يعر�ض  ما  كل  ان  حيث  ال�سعودية  الأفــام  اىل  ال�سعودية 

بالرغم  املطلوب  الــتــوازن  اىل  ن�سل  مل  اننا  حيث  اجنبي 

من ان هناك اجتهادات وانا اأرى انه يجب ان يكون هناك 

دعم خا�ض فيه لن ال�سينما يف الوقت احلايل كاأنها ماهي 

اهم �سيء ان هناك �سينما لرن�سي بها اجلمهور .الفن هو 

مراآه لل�سعوب يطرح من خاله الق�سايا الجتماعية ال اننا 

نفتقر لاأ�سا�سيات من كتاب ، فكاتب الق�سة الذي يعمد يف 

�سينمائي  او  درامــي  او  اجتماعي  بعمل  ويخرج  الق�سايا 

فهذي من العنا�سر الغري موجودة الن .

وقت  اىل  حتتاج  انها  ال   ظاهرة  �سابة  وجــوه  هناك  نعم 

طويل ممكن نراهن عليها او جنذب �سياح 

من اخلارج مل�ساهدة افامهم.

طفرة كربى 

وقال كل من مروان حممد ورامي بوقري 

: بحكم اننا �ساهدنا ال�سينما خارج اململكة 

ال ان ال�سينما هنا اف�سل بكثري من ناحية 

النظافة والرتتيب واحلجز .

يكون  �سوف  هنا  ال�سينما  ان  نتوقع  نحن 

لنا  لي�ض  اننا  من  فبالرغم  كبري  �سدى  لها 

�سوى عامني على افتتاح دور ال�سينما ال 

اننا �سوف نقفز قفزة نوعية كبرية يف هذا 

يف  نكون  ان  على  نراهن  و�سوف  املجال 

مقدمة دور ال�سينما على م�ستوى العامل .

وقال كل من عا حممد وخلود عبدالله لقد 

ال�سالت  هذه  مثل  كعوائل  نحن  انتظرنا 

فكل  الرتتيب  لحظنا  ولقد  ال�سينما  من 

فئة يف املجتمع لهم �سالت معينة ونحن 

منتنى ان يكون هناك افتتاح لفروع كثريه 

م�ستوى  وعلى  جدة  مدينة  م�ستوى  على 

اململكة .ال�سينما والتعليم. 

مـــن جــهــتــه قــــال الـــدكـــتـــور حمــمــد غــزالــة 

الفنون  مدر�سة  ورئي�ض  م�ساعد  اأ�ــســتــاذ 

انت�سار  ان   : عفت  بجامعه  ال�سينمائية 

قاعات العر�ض يف ال�سعودية دليل على ان 

واملجتمع  اجلمهور  من  كبريا  طلبا  هناك 

عندما  املــواطــن  ان  حتى  ال�سعودية  يف 

ي�سافر خارج اململكة يحر�ض على ح�سور 

دور ال�سينما واملجتمع ال�سعودي حري�ض 

على متابعة العمال الفنية على النرتنت و�سا�سات التلفزة 

والقــرا�ــض  الفيديو  اأ�سرطة  على  املا�سي  يف  قبل  وكــان 

قاعات  اكــر واكــر  فهناك  الن  امــا    DVD الـــ  املمغنطة 

بل  الأو�ـــســـط  الــ�ــســرق  م�ستوى  عــلــى  اململكة  يف  عــر�ــض 

وافريقيا.

الدراما ال�سعودية لي�ست وليدة اللحظة بل انها على امتداد 

الدراما �سواء كان يف امل�سرح او  �سنوات كثرية خلت من 

ال�سعودي  لل�سعب  كبري  اجنذاب  هناك  كان  حيث  ال�سينما 

�سواء  رمــ�ــســان  يف  لــاأعــمــال  متابعته  وهــو  الــعــربــي  او 

�سعودي  يتمويل  خارجها  او  ال�سعودية  يف  املنتجة  كان 

كان  ما طا�ض( وهذا  )طا�ض  املثال ل احل�سر  �سبيل  وعلى 

افتتاح  مع  وبناء.  ومهم  كبري  ب�سكل  بيتطور  الوقت  مع 

وزارة  مــن  كبري  وبــدعــم  املا�سية  الــفــرتة  خــال  ال�سينما 

الثقافة ووزارة العام راح يكون هنا افاق اكر وتو�سع 

لي�ض ب�سكل اإقليمي فقط بل عاملي مع الوقت.

هناك جمال لل�سينما حول جذب �سناع ال�سينما من خارج 

والت�ساري�ض  والطبيعة  الأجــواء  من  وال�ستفادة  اململكة 

جبال  من  البيئي  والتنوع  اململكة  يف  املختلفة  اجلغرافية 

ال�سينمائيني  هـــوؤلء  �ستجذب  كلها  ـــان  وودي و�ــســحــاري 

الدولة  دعم  وا�ستغال  خالها  من  افامهم  لنتاج  العاملني 

الفتيات  ان  اأرى  انــا   . والعــــاين  ال�سينمائي  لــاإنــتــاج 

الفنون  جمال  يف  ال�سينما  در�ــض  من  اول  لن  حمظوظات 

ال�سينمائية يف جامعة عفت بالتعاون مع جامعات اأمريكية 

اكمال  وكذلك  اململكة  داخل  للدرا�سة  فر�سة  اعطاهم  وهذا 

وبال�سباب  بال�سينما  اململكة  اهتمام  باخلارج.  درا�ساتهم 

الق�س�ض  من  املزيد  لإنتاج  لهم  فر�سة  تعطي  وال�سابات 

والأفكار التي تعر عن الوجه احلقيقي للمجتمع ال�سعودي 

العاملي من خال  للمجتمع  اأو�سح واقرب  ب�سكل  والثقافة 

يف  باحتفاء  قوبلت  والتي  عاملية  �سينمائية  اإبداعية  لغة 

مهرجانات عدة من خال مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي 

او  الداخل  من  كان  �سواء  للملكة  م�سرف  ومتثيل  الــدويل 

اخلارج بحيث يكون هناك من�سة لعر�ض الأفام ال�سعودية 

ويكون هناك اطاع دويل على اخر النتاجات يف اململكة 

العاملية  والــ�ــســركــات  ال�سيوف  مــع  الــتــوا�ــســل  خــال  مــن 

ومتوقع املزيد من خال الدعم الدائم من خال ولة المر 

ومن منطلق الروؤية 2030 

ر�صم وت�صميم 

الطلبة  جمل�ض  رئي�ض   - الفتَّني  جــوانــا  الطالبة  وقــالــت 

مبدر�سة الفنون ال�سينمائية  بجامعة عفت تخ�س�ض �سينما 

ر�سوم متحركة : �سبب التحاقي بهذا التخ�س�ض هو �سغفي 

بالر�سم وت�سميم ال�سخ�سيات الكرتونية وكنت ابحث عن 

طريقة لكي اأو�سل ر�سالتي للنا�ض فرتكت الطرق التقليدية 

وحتــولــت اىل م�سار ابــداعــي اكــر مــن انــه اكــادميــي مثل 

انتاج الر�سوم املتحركة وقد بحثت عن هذا التخ�س�ض يف 

اجلامعات فلم اجده ال يف جامعة عفت . مبا نني اعتر ان 

الأفام و�سيلة اأو�سل بها ر�سالتي وتو�سل للنا�ض من عدة 

جانب �سواء كان احا�سي�ض او اأ�سوات او كام او مرئيات 

فانا اعترها انها و�سيلة قوية لتو�سيل ر�سالتك . ال�سينما 

الكتاب  لكل  فر�سة  اأعطت  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

وين�سروا  يــعــودوا  بــان  الأفـــام  و�سانعي  وال�سينمائيني 

ق�س�ض وينتجوا هذه الق�س�ض على هيئة اأفام والذي مييز 

ال�سينما  من  الدرا�سات  ت�ستمد  ان  ال�سعودية  يف  ال�سينما 

العاملية ويجعلها تتطور كر واكر وقمت مب�ساركة يف كذا 

فلم مع طالبات خريجات كنوع من امل�ساعدة .

نف�ض  املــاجــ�ــســتــري يف  اأكـــمـــل  ان  تــخــرجــي  بــعــد  اطــمــح 

اأكــون  ان  امل�ستقبل  يف  ا�ستطيع  انني  حتى  التخ�س�ض 

القادمة ونتبادل  حما�سرة يف هذا املجال واعلم الأجيال 

هناك  ان  حيث  اجلامعة  يف  الطالبات  تنوع  اخلـــرات.  

فر�سة  اعطى  املجال  هــذا  يف  اململكة  خــارج  من  طالبات 

هذا  يف  ثقافاتنا  لختاف  الآراء  نتبادل  لكي  لنا  كبرية 

املجال .من جهتها قالت رنا مطر هناك م�ساركات وح�سور 

وداخلها   اململكة  خارج  �سينمائية  فعاليات  لي  للطالبات 

يف  العاملي  لانيمي�سن   هريو�سيما  مهرجان  ذلــك  ومــن 

اأفــام  ومهرجان  الريا�ض  يف  فالكون  مهرجان  اليابان 

العملية  وهــذه  ال�سينمائي  كــان  اأفــام  مهرجان  ماليزيا 

م�ستمرة للطالبات لكي ي�ستفيدوا ويكت�سبوا خرات اكر 

وعاقات .

انا حاليا انتهيت من اربع �سنوات درا�سة باجلامعة والن 

اعمل على انتاج واإخراج فلمي يف م�سار الر�سوم املتحركة 

ويعتني الفلم مبو�سوع مهم جدا وهو يتكلم عن التلوث 

والبيئة حيث من خاله اأقوم بتوعية النا�ض كيف �سيكون 

م�ستقبل الكوكب الذي نعي�ض فيه وننجز كل �سي يف حال 

ما اهتمينا فيه وما هو م�سري احليوانات البحرية والذي 

اأحوال من  وانا  الب�سرية  انقرا�ض  يوؤدي اىل  النهاية  يف 

خال هذا الفلم ان نغري من بع�ض ال�سلوكيات يف النا�ض.

جدة ـ خالد  بن مر�ساح 

الوطنية  الأغنية  تــرز  الوطنية  املنا�سبات  يف 

الــذات  عــن  التعبري  عــوامــل  مــن  عاما  بو�سفها 

غدت  حتى  واأ�سكالها،  امناطها   بكافة   الوطنية 

ذات هوية خا�سة على م�ستوى اللحن والكلمة. 

اأدوات  ا�ستعرنا  ما  اإذا  ال�سكل،  جانب  على  هذا 

بعدا  ياأخذ  امل�سمون  اأن  حني  يف  الأدبــي،  النقد 

وطنيا خمتلفا ح�سب الروؤية الوطنية التي يراد 

ي�ساحب  متجدد  بــوعــي  ظــاهــرة  تــكــون  اأن  لها 

الأغنية  يف  الوطنية.التحولت  الهوية  مفهوم 

ال�سكل  يف  قــيــمــيــة  حتــــولت  ــانــت  ك الــوطــنــيــة 

الأغنية  تلك  بني  فما  �سواء  حد  على  وامل�سمون 

التي تعطي للوطن مبجموعه القيمة العليا. 

عبدالله  الدكتور   الفنان   قال  ال�سدد  هذا  ويف 

وقيادتنا  العظيم  لوطننا  التهنئة  خال�ض  ر�ساد 

الغالية  بالذكرى  ال�سعودي  وال�سعب  الر�سيدة 

ونفتخر  نحتفل  اأ�سبحنا  الـــذي  الــوطــن  لــيــوم 

الأمــن  علينا  يــدمي  ان  الــلــه  ا�ــســاأل  بــه  ونتباهى 

الوطنية  الغــنــيــة  وان  كما  والــفــخــر.  والأمــــان 

واأ�سبح  الــوطــن  يــوم  يف  مهما  رمــزا  اأ�سبحت 

اجلـــمـــيـــع يـــتـــ�ـــســـارع لـــلـــمـــ�ـــســـاركـــات 

�ـــســـواء على  ـــالت  ـــف والحـــت

او  املجتمعي  امل�ستوى 

التجاري. 

وزارة  وبــــوجــــود 

ـــي  ـــت ــــه ال ــــاف ــــق ــــث ال

مرجعية  اأ�سبحت 

مهمة للثقافة 

من  الثقافيه  للهيئات  املجال  وفتحت  والفنون 

�سينما وازياء ومكتبات ومتاحف واأدبيات. فاإن  

الثقافة ال�سهودية  اأ�سبحت  تاأخذ الطابع العاملي 

اململكة  املجالت وا�سبحت  للمناف�سة يف جميع 

مق�سدا جلميع الثقافات وامل�ساركات والفعاليات 

وبذلك  املقومات  جميع  وت�سخري  لوجود 

دخلنا عامل ال�سينما وبداأنا يف تقدميها 

واللحن  الغنية  واي�سا  وتطويرها 

�سكل  لها  اأ�سبح  ال�سعودية  والكلمة 

مطور وحديث بتقنية وحرفية عالية 

للعاملية  اجلهد  يف  ن�ستمر  و�ــســوف 

الفاخرة وب�سرعة مدرو�سة وبجودة 

ـــوطـــن، وكـــل عــام  تــلــيــق بــالــقــيــادة وال

تطور  يف  ال�سعوديه  واململكه 

وازدهار.

تنوع الفن 
وقالت الفنانة عزيزة جال  عن تاريخ املو�سيقى 

الفن  وتــنــوع  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 

عر  اململكة  يف  الفني  املجال  وعن  مييزه  الذي 

التاريخ..  يف كل عام  وبادنا  احلبيبة يف خري 

و�سام ورخاء واأمان ان �ساء الله  ودائما بلدنا 

ربــي يحفظها ويحفظ  بــاذن  تقدم وازدهـــار  يف 

اأمنها و�سعبنا وها نحن نحتفل باليوم الوطني 

ونحن يف رخاء دائما. 

تطورت  ال�سعودية  :الأغنية  بقولها  وا�سافت   

تــطــورا كــبــريا كــاأيــة اأغــنــيــة عــربــيــة يف الــوطــن 

ق�سة  يحكي  فلكلور  الأ�سا�ض  يف  وهي  العربي 

ووطنيتها  وافراحها  وتقاليدها  عاداتها  �سعوب 

وهو  حديثة  اأغنية  اىل  الفلكلور  هــذا  فيتطور 

حوله  مبــا  يتاأثر  والــفــن  واملو�سيقى  الــقــاعــدة، 

فاأكيد الأغنية ال�سعودية تاأثرت مبدار�ض عربية 

حميطة بها خ�سو�سا كم�سر التي بها نه�سة فنية 

كبري ولبنان والكويت وتطورت ب�سكل ملحوظ 

وهذا ما نراه، ولنن�سى ف�سل  كل من املو�سيقار 

مــداح   وطــال  كــدر�ــض  وعمر  عبداحلكيم  طــارق 

الفنانني  من  وغريهم  عبده  وحممد  الله  رحمهم 

الكبار، الذين طوروا الأغنية ال�سعودية  واعطوا 

من عمرهم وجهدهم وكان لهم تاأثري كبري ل �سك 

�ــســورة احلداثة  اأخـــذت  التطور  ومــع  ــك.  ذل يف 

فيها تنوع، وتخ�س�ض فيها  فاأ�سبحت  والتطور 

مع  تت�سكل  مو�سيقية  وفــرق  وملحنني  مطربني 

الزمن وت�سبح اأغنية وطنية وعاطفية.

اململكة  حــــدود  عـــرت  الــ�ــســعــوديــة  والأغـــنـــيـــة 

وكل  والعاملية،  ككل  العربي  للعامل  وو�سلت 

ما  ب�سبب  وذلك  نه�ستها،  يف  �ساهموا  الفنانني 

النه�سة  يف  اجلبارة  المكانيات  من  لها  اأتيح 

املــجــالت  جميع  يف  نعي�سه  الـــذي  والــتــطــور 

الــفــنــيــة والــ�ــســيــنــمــا واملــ�ــســرح واملــو�ــســيــقــى ت 

اأن هناك معاهد  ،  كما  الــوان   الرتفيه  وجميع 

كل  يف  م�سارح  على  تقام  وحفات  مو�سيقية، 

الغنية  تطور  كبري  دور  فلها  ال�سعودية،  املدن 

ال�سعودية ب�سكل ع�سري، فهناك اأ�سوات �سابة 

وروؤيـــة  �سبابية  ب�سمة  لهم  �سباب  وملحنني 

تاأثري  لــه  يكون  �سوف  هــذا  كــل  فاأكيد  ع�سرية 

كبري وايجابي وم�ستقبل باهر، وما زلنا ن�سمع 

نحن  جددا،  و�سعراء  واأحلانا  وكلمات  اأ�سواتا 

ن�ستقي من تراثنا العزيز.

عماد يو�سف

رنا مطر

حممد غزالة
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الريا�ض- متعب عبداهلل
اأن  البالد"   م�سادر"  عــلــمــت 
بــرئــا�ــســة  الــنــ�ــســر  نــــادي  اإدارة 
حاليا  تــعــمــل  مــعــمــر  اآل  مــ�ــســلــي 
ـــاء مــلــف جتــديــد عقد  ـــه عــلــى اإن
ملدة  اخلــيــربي  عبدالله  الــالعــب 
ثالث �سنوات، وذلــك  بعد ما مت 

الالعب  عقد  جتديد  من  النتهاء 
الإدارة  اأن  يذكر  الغنام.  �سلطان 
قــوة  بــكــل  ت�سعى  الــنــ�ــســراويــة 
لإنهاء ملف متديد عقود الالعبني 
قبل دخولهم الفرتة احلرة؛ حتى 
الــقــوام  مــن  لعــب  اأي  تخ�سر  ل 

الأ�سا�سي للفريق الأ�سفر.

النصر يمدد للخيبري 3 مواسم

)يف زحام ال�شم�ض .!(

)الوطنُ: أغرودُة المجد!(   )١-٢(
ويف وطننا.. يخطو الريا�سي والإن�سان ال�سعودي بحثا عن مواطن 
احلرف ومواقع الكلم؛ اعرتافا منه بالنه�سة الريا�سية ال�ساملة التي 
ثم  التطور  الله" ليجيء  "رحمه  العزيز  امللك عبد  منذ عهد  انطلقت 
لتجيء املثوبة �سامقة امتدت عرب م�ساحات العطاء والنماء و�سموخ 
امليمون  �سلمان  امللك  عهد  اإىل  لت�سل  الإجنــاز..  وتنامي  احل�سارة 
يف هذا الزمن.. ويف زمن حممد بن �سلمان الغايل فيظل )الن�سان( 
الريا�سي لعبا واإداريا وم�سجعا يف م�ساحة الوجدان بقدر ما يت�سع 

لهذه امل�ساحة من ف�ساء العقل واحلكمة..!!
الــدوري  لي�سبح  ال�سبعة  الأجــانــب  عقود  به  اأكمل  عهد  نعم..   **
ونتاأهل  الآ�سيوية  القارية  الدوريات  اأوائــل  م�ساف  يف  ال�سعودي 

لنهائيات القارة للمنتخبات ونحن من �سادتها بـ3 بطولت و
العامل  لكاأ�س  ال�ساد�س  التاأهل  على  املثالية  واملناف�سة  نهائيات   6
وبحيازتنا كاأ�س عامل للنا�سئني ظفرنا به عام 198٧، وكوؤو�س عامل 
اأوملبية؛ ف�سيتان وبرونزيتان  الهمم، ناهيك عن 4 ميداليات  لذوي 
بطوكيو ولندن و�سيدين يف الكاراتيه واألعاب القوى والفرو�سية، 
وكما يوؤكد فيه فريق نادي الهالل لكرة القدم على زعامته الآ�سيوية 
بـ٧ بطولت خمتلفة. يف م�سرية عطاء واإجنازات امتدت عرب بوابات 
يف  العاملي  الوعي(  )جغرافية  �ساهى  الذي  العاملي  والتطور  املجد 
كافة مناحي احلياة واأطوف باأرجاء املعمورة من املاء اإىل املاء وهو 
مي�سي، بخطوات نخوة الوطن احلثيثة التي ر�سمها بكل اإ�سراقاتها 
�سيمته،  بغزارة  الزمن  من  �سنوات   ٧ خالل  املفدى  �سلمان  مليكنا 
وثابة  ت�سرت�سل  ال�سعودي  الن�سان  اأنفا�س  ودبيب  الله،  حفظه 

ومعرو�سة مبواقف الرفاء والرفاه واقرتاف النجاحات..
م�ساريعها  بكل  اأهــداهــا   ) �سلمان  )عهد  من   – الأعـــوام  وتلكم   **
بعيدا،  فدنونا  الوطن  لتاريخ  والتنموية  واحل�سارية  الإن�سانية 

وُمنانا جتتاز الأعني حد�سا..!!
** واإذا كان الوطن وهو ي�سخر خلدمة الإن�سان ال�سعودي يهدينا 
)اأغرودة جمده( فاإن املليك املفدى، وويل عهده، هما هنا بكف �سيف 
ومباء وقار.. والإن�سان ال�سعودي يرى وجهه من خاللهما..!! يراهما 
من منكبيه، يرى عطاءات وخدمات تالقيه يف مكة املكرمة واملدينة 
املــنــورة والــريــا�ــس والــدمــام وجـــدة.. و.. و.. والـــخ. مــن ال�سرق 
للغرب.. ومن اجلنوب لل�سمال.. ثم تالقيه )مع ال�سباب وال�سابات( 
كما  الريا�سية  م�سامريها  من  تنقله  اأ�سيف"  "�سمت  يف  �ساخ�سة 
معاقل التعليم وال�سحة والأمن والزراعة واملياه وال�سوؤون البلدية 
وال�سوؤون  واملوا�سالت  والقت�ساد  الدينية  وال�سوؤون  والقروية 
وكل  و..  و..  ال�سربانية  واملــجــالت  احلــج  وم�ساعر  الجتماعية 
ومــرورا  ال�سريفني  احلرمني  تو�سعة  من  بــدءا  العمالقة  امل�ساريع 
الأمة  لق�سايا  ال�سيا�سية  املواقف  اإىل  وو�سول  الإ�سالم  بخدمات 
بكل ما اأوتيت من عنفوان و�سدق وتعاطف ورهافة ح�س واإخال�س 

وتواد.. وبال منة!

د.عدنان املهنا

النصر يفاوض تورينت.. مساعد غوارديوال المفضل
جدة – هالل �شلمان

يف  الــنــ�ــســر  نــــادي  اإدارة  دخــلــت 
مــفــاو�ــســات مــع املــــدرب الإ�ــســبــاين 
تويل  اأجــل  من  تورينت؛  دومينيك 
تــدريــب الــفــريــق خــلــفــا لــلــربازيــلــي 

املقال مانو مينيزي�س.
ويــــعــــد تــــوريــــنــــت اأحـــــــد اأبــــــرز 
املــ�ــســاعــديــن الـــذيـــن يــ�ــســتــعــني بهم 
غــوارديــول،  بيب  ال�سهري  املـــدرب 
حيث عمل معه يف بر�سلونة وبايرن 

ميونيخ ومان�س�سرت �سيتي.
�سبورت(  )�سكاي  �سبكة  وذكــرت 
يناف�س  الإ�سباين  غرناطة  نادي  اأن 
خدمات  على  احل�سول  يف  الن�سر 
احلــايل  واملــــدرب  ال�سابق  الــالعــب 
الذي ل يرتبط باأي فريق حاليا منذ 
اإقــالــتــه مــن تــدريــب فــريــق فالمنغو 
ــلــي يف نــوفــمــرب مــن الــعــام  الــربازي

املا�سي.
ويبلغ تورينت من العمر 59 عاما، 
للمدرب  م�ساعدا  عمل  اأن  له  و�سبق 
بني  بر�سلونة  فريق  يف  غوارديول 
ــرن  ــاي وب و2012،   2008 عــامــي 

ميونيخ بني عامي 2013 و2016، 
ومان�س�سرت �سيتي بني عامي 2016 
تــدريــب  يــتــوىل  اأن  قــبــل  و2018، 
الأمريكي  �سيتي  نــيــويــورك  فريق 
فالمنغو  ثم   ،2019/2018 مو�سم 

العام املا�سي.
ــغــو حتــــت قـــيـــادة  ــن ــالم ـــعـــب ف ول
فـــاز يف 15  مـــبـــاراة  تــوريــنــت 26 
 ،6 ــر  5 وخــ�ــس وتـــعـــادل يف  مــنــهــا 
م�سجال اأعلى ن�سبة فوز يف م�سريته 

التدريبية وقدرها 69.%5٧.

احتفاء باليوم الوطني 91.. 

فارس الدهناء على صفيح ساخن

جولف السعودية تعيد افتتاح نادي ديراب

االتفاقيون لمجلس اإلدارة: عالجوا األخطاء أو "استقيلوا"

جدة- خالد بن مر�شاح
ملعب  افتتاح  اإعــادة  عن  ال�سعودية  جولف  اأعلنت 
ليمنح  الفتتاح  هــذا  ياأتي  للجولف.  ديــراب  ونــادي 
الفر�سة للجماهري لال�ستفادة من خدمات النادي بعد 
برنامج تطوير طموح طبقته جولف ال�سعودية على 

املن�ساأة؛ ل�سمان تقدميها خلدماتها يف اأف�سل �سورة.
مع  ديـــراب  وملعب  نـــادي  افتتاح  اإعـــادة  وتــزامــن 
الفتتاح  �سهد  اإذ  الــــ91،  الوطني  باليوم  الحتفال 
فعاليات منوعة ا�ستهدفت الالعبني والزوار والأطفال 
جولف  يف  املجتمعية  امل�ساركة  فريق  اإ�سراف  حتت 

جتــارب  مــن  عـــددًا  الفعاليات  و�سهدت  ال�سعودية، 
ممار�سة اجلولف املب�سطة ملختلف الأعمار اإذ ا�ستفاد 
لت�سهيل   "SNAG" مناف�سات  جتربة  من  الأطفال 
رئي�س  نائب  قــال  جانبه،  مــن  اللعبة.  على  تعرفهم 
والرئي�س  للجولف  ال�سعودي  الحتاد  اإدارة  جمل�س 

"نحن  ال�سرور:  ماجد  ال�سعودية  جلولف  التنفيذي 
نادي  افتتاح  بــاإعــادة  ال�سعودية  جولف  يف  �سعداء 
ديــــراب تــزامــنــا مــع يــومــنــا الــوطــنــي املــجــيــد، بعد 
عمليات جتديد وتطوير لكافة مرافقه، اإذ يندرج هذا 
واقع  لتح�سني  الدائم  �سعينا  �سياق  يف  ال�ستحواذ 

اململكة  اأبناء  من  الكثري  وت�سجيع  اململكة  يف  اللعبة 
اأنف�سهم  منح  على  التجربة  هــذه  يخو�سوا  مل  ممن 
ون�سعى  الأوىل،  للمرة  اجلــولــف  لتجربة  الفر�سة 
التزامنا  اأو�سع نطاق ممكن يف �سياق  لإتاحتها على 

بامل�ساهمة يف روؤية 2030".

الدمام-حمودالزهراين
وجماهري  �ــســرف  اأعــ�ــســاء  التفاقيون"  وجـــه 
اإدارة  اإىل  الــلــهــجــة  ــديــدة  �ــس ــة  ــال ر�ــس وحمبني" 
اأع�ساء  واإىل  الدبل  املهند�س خالد  برئا�سة  النادي 
العطوي  خالد  بقيادة  والإداري  الفني  اجلهازين 
وعمر باخ�سوين واإىل لعبي الفريق بعد اخل�سارة 
الطائي  اأمــام  الفريق  لها  تعر�س  التي  بالرباعية 
وقبلها  الكبار،  دوري  اإىل  املو�سم  هــذا  ال�ساعد 
بثالثية من الهالل مع الراأفة، وثالثة تعادلت اأمام 
الرائد يف الدمام 2-2 وال�سباب 3-3، واأبها 1-1، 

وفوز وحيد على الباطن 2-1.. وقد ا�ستعلت مواقع 
املا�سيني  الــيــومــني  الــتــوا�ــســل الجــتــمــاعــي خــالل 
والفني  واجلــهــاز  لـــالإدارة  النتقادات  من  بالكثري 
والنتائج  املقنعة  غري  امل�ستويات  بعد  والالعبني 
التفاق  بفريق  يوؤدي  قد  الذي  الأمر  املوؤ�سفة وهو 

اإىل املجهول.
ول  هوية  بال  باأنه  الفريق  التفاقيون  وو�سف 
الفنيات  من  لميتلك  ميدانيًا  تائه  فريق  روح... 
املناف�سة، والدليل  الفرق  يقاوم  والتكتيك مايجعله 
فرقا اأقل منه اإمكانات فنية ومادية وحتى اإجنازات 
لفريق  خمجل  اأمر  وهو  �سهولة،  بكل  عليه  تتفوق 
مبا  بطل،  بهوية  فريقا  يعترب  حيث  التــفــاق،  مثل 

ميلكه من تاريخ كبري واإجنازات رائدة.

واأع�ساء  النادي  رئي�س  من  التفاقيون  وطالب 
املجل�س واجلهازين الفني والإداري باإعادة ترتيب 
واإجنــازات  تاريخ  على  اأجل احلفاظ  من  الأوراق؛ 
ونا�سدت  التــفــاقــي.  الفريق  ومكانة  ومكت�سبات 
باإف�ساح  الإدارة  واأع�ساء جمل�س  رئي�س  اجلماهري 
اإحداث  قادرين على  اإذا كانوا غري  املجال لغريهم، 
التغيري واإنقاذ الكيان وتاريخه  قبل فوات الأوان. 

غليانا  اأحدثت  الطائي،  رباعية  اأن  بالذكر  جدير 
الإدارة  وو�ــســعــت  التــفــاقــي،  البيت  يف  ــــزاًل  وزل
و�سعب  حمرج  موقف  يف  والالعبني   واجلهازين 
اأمام جماهريهم، خا�سة اأن التفاق ميتلك جمموعة 
من اأف�سل املحرتفني الأجانب، وكذلك من الالعبني 

املحليني املميزين.



جدة- البالد
التحرك  الإجن��ل��ي��زي  �سيتي  مان�س�سرت  ن��ادي  ينوي 
كيليان  ال��اع��ب  م��ع  التعاقد  اأج��ل  م��ن  ق��وت��ه؛  بكامل 
مبابي مهاجم باري�س �سان جريمان الفرن�سي خال 

فرتة النتقالت ال�سيفية املُقبلة.
ال�سيخ  اأن  الإ�سبانية  "اآ�س"  �سحيفة  وذك���رت 
اأعطى  ق��د  ال�سماوي  الأزرق  ال��ن��ادي  مالك  من�سور 
اأج��ل  م��ن  بالتحرك  ال��ن��ادي  لإدارة  الأخ�����س��ر  ال�����س��وء 
التعاقد مع الاعب الدويل الفرن�سي باأي ثمن يف نهاية 

املو�سم احلايل 22-2021.
يف حني يلعب مبابي يف املو�سم 
الأخ�������ري م����ن ع���ق���ده م����ع ن����ادي 
ب��اري�����س،  الفرن�سية  العا�سمة 
ويرف�س كل العرو�س املقدمة من 
جانب النادي لتجديد عقده، حيث 

يرغب يف النتقال اإىل ريال مدريد الإ�سباين يف �سفقة انتقال حر 
الأخ�سر  ال�سور  ال�سيتي  مالك  من�سور  ال�سيخ  واأعطى  بال�سيف. 
مع  بالتفاو�س  للنادي  الريا�سي  امل��دي��ر  بيجري�ستني  لتك�سيكي 
للغاية  عالية  انتقال  �سنوي مرتفع ومكافاأة  راتب  الاعب وعر�س 
ملعب  اإىل  بالنتقال  عاًما  ال���22  �ساحب  الاعب  اإق��ن��اع  اأج��ل  من 

الحتاد بدًل من �سانتياغو برنابيو.
بينما ي�سعى مان�س�سرت �سيتي لتحقيق احللم الكبري بالتتويج بلقب 

به  للظفر  املر�سحني  بقوة �سمن  يتواجد  الذي  اأوروبا  اأبطال  دوري 
هذا املو�سم، وذلك بعد خ�سارة اللقب يف نهائي املو�سم املا�سي اأمام 
ا، من �ساأن التعاقد مع  اأي�سً ت�سيل�سي، ويف حالة خ�سارته هذا العام 
لعب بحجم مبابي اأن يقربهم من اللقب. ُيذكر اأن مبابي ُيحافظ على 
هدوئه وُيقدم م�ستويات متميزة مع باري�س �سان جريمان على عك�س 
التوقعات، حيث ح�سل على جائزة اأف�سل لعب يف �سهر اأغ�سط�س يف 

الدوري الفرن�سي وي�سعى لتقدمي كل �سيء مع الفريق قبل الرحيل.
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األهلي ينزف 
ألجل األصدقاء

عبداهلل املحمد

ل ميكن اأن يكون ما يحدث يف الأهلي 
ول��ي��د ال�����س��دف��ة ف��ق��ط، ف��ق��د اح��ت��اج��ت 
حتى  ك���ام���ل  مل��و���س��م  م��وؤم��ن��ة  اإدارة 
املتاأخرة،  املراكز  اإىل  بالفريق  تهوي 
احل��ايل  التنفيذي  م��دي��ره  وا�ستطاع 
 6 ي��ف��ع��ل��وا ذل���ك يف  اأن  رف��ق��ة م��درب��ه 

جولت فقط.
رئي�سهم  يف  ي��ت��اأم��ل��ون  الأه���اوي���ون 
النفيعي ال�ستمرار لأربعة موا�سم واأن 
يعيد ناديهم خالها ملكانه الطبيعي يف 
دوم��ا  اخلاطئة  البداية  لكن  املقدمة، 

يرتتب عليها قرارات لحقة خاطئة!
الأندية  واإدارة  التدريب  عامل  يف  قيل 
املحرتفة: اإن الفريق داخل امللعب هو 
ن��ت��اج م��ا ي��ح��دث ب��ني اأروق��ت��ه وخ��ال 

ح�س�سه التدريبية ودكة بدلئه.
بالأرقام  كثريا  ليهتمون  الأهاويون 
عن  تبحث  التي  الفنية  والتحليات 
الفني،  العك  لهذا  والتربيرات  الأعذار 
فقط  رقمني  �سوى  انتباههم  يلفت  فا 

وترتيبه". الفريق  "نقاط 
هذا  ال�سكل  بهذا  ُيخذل  اأن  املحزن  من 
الذي  العريق  النادي  وه��ذا  اجلمهور 

اأ�س�س كرة القدم يف اململكة ر�سميا.
اأن ي���وؤخ���ذ ب��ك��ل ه��ذا  وم���ن امل�����س��ت��ف��ز 
احلائط  عر�س  به  وي�سرب  التاريخ 

لأجل �سديق فقط !
فماذا   .. ري�س  ي��ا  النجاح  ل��ك  اأرادوا 

تريد اأنت؟
تغريدة...

رحم الله غازي الق�سيبي حني قال:
مثل  الإداري�����ة  ال��ك��ف��اءة  يقتل  ل���س��يء 
حتول اأ�سحاب ال�سلة اإىل زماء عمل!

@ABAADI2015
Abdullah h. Mohmammad

بأي ثمن.. السيتي يسعى لخطف مبابي قبل الريال..

برشلونة يسعى لتجاوز مشاكله أمام ليفانتي

جدة – البالد
وا�سح  ب�سكل  بر�سلونة  فريق  يعاين 
هذا املو�سم بعد رحيل جنمه الأرجنتيني 
ليونيل مي�سي اإىل باري�س �سان جرمان، 
"الواقعي"  ال��ه��ول��ن��دي  امل����درب  وي��ج��د 
من  م��زي��د  نف�سه حت��ت  ك��وم��ان  رون���ال���د 
ال�سغط عندما يلتقي الفريق الكاتالوين 
املرحلة  يف  الأح��د  اليوم  ليفانتي  �سيفه 

ال�سابعة من الدوري الإ�سباين.
ال�سابع  املركز  يف  كومان  فريق  يقبع 
مدريد  ري��ال  غرميه  ع��ن  نقاط   7 ب��ف��ارق 
املت�سدر، مع مباراة موؤجلة للبار�سا اأمام 
الهولندي  امل���درب  و�سيغيب  اإ�سبيلية، 
الحت��اد  من  اإيقافه  بعد  ال��ب��دلء  دك��ة  عن 
الإ�سباين ملباراتني بعد طرده اأمام قاد�س.
وت���زاي���د ال�����س��غ��ط ع��ل��ى ك���وم���ان بعد 
لثاث  الفوز  حتقيق  يف  بر�سلونة  ف�سل 

ب��داأه��ا  �سل�سلة  يف  متتالية،  م��ب��اري��ات 
بايرن  اأم���ام  اأر���س��ه  على  م��ذل  ب�سقوط 
ميونيخ الأملاين 0-3 يف دوري الأبطال، 
قبل التعادل يف الدوري مع غرناطة 1-1 
يف عطلة نهاية الأ�سبوع املا�سي وقاد�س 

�سلبا اخلمي�س.
ويدخل بر�سلونة لقاء الليلة على اأر�سه 
�سد ليفانتي الذي مل يذق طعم الفوز حتى 
الآن، وهو يدرك باأن ل بديل عن الفوز من 
اأجل ا�ستعادة املعنويات، ل�سيما يف ظل 
ما ينتظر الفريق من اختبارات �ساقة يف 
الأ�سابيع القليلة املقبلة، يبداأها الأ�سبوع 
بنفيكا  �سد  ملعبه  خ��ارج  بلقاءين  املقبل 
واأتلتيكو  الأبطال  دوري  يف  الربتغايل 
بعد  وت�����س��ت��م��ر  ال��������دوري،  يف  م���دري���د 
للمنتخبات  املخ�س�سة  الدولية  النافذة 
الوطنية مبواجهة فالن�سيا وريال مدريد 

كييف  دي��ن��ام��و  وبينهما  ال�����دوري،  يف 
الأوكراين يف دوري الأبطال.

عالقة متوترة
"الغريب"  ال�سحايف  م��وؤمت��ره  وبعد 
ق��اد���س وق��راءت��ه كلمة  ل��ق��اء  ال���ذي �سبق 
الإج��اب��ة  دون  م��ن  الرحيل  قبل  مكتوبة 
ليتحدث  ك��وم��ان  ع��اد  ���س��وؤال،  اأي  على 
اخلمي�س  التعادل  بعد  الإع��ام��ي��ني  اىل 
يكون  اأن  �سرورة  على  م�سددًا  املا�سي، 
املرء "واقعيًا، فانظروا اإىل الفريق الذي 
نفتقدهم.  ال��ذي��ن  ال��اع��ب��ني  اإىل  منلكه، 
يلعبوا  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه��م  لع��ب��ني   7 نفتقد 

اأ�سا�سيني يف هذا الفريق".
عاقته  ع��ن  ال��ه��ول��ن��دي  �سئل  وع��ن��دم��ا 
لبورتا،  جوان  النادي  برئي�س  احلالية 
لقد  ال��رئ��ي�����س،  "بخ�سو�س  اأج������اب: 

تبادلنا- وح�سب- التحية يف الفندق. اإذا 
املت�سع  فلدي  التحدث معي،  النادي  اأراد 

من الوقت".
التوتر  حجم  بذلك  الهولندي  وي��وؤك��د 
اتهمه  ال����ذي  لب���ورت���ا  م��ع  ال��ع��اق��ة  يف 
املا�سي  الأ�سبوع  بالنفاق  كومان  وكيل 
الكاتالوين  ال��ن��ادي  رئي�س  زع��م  بعدما 
اإعانه  خ��ال  "اأ�سدقاء"  الرجلني  ب��اأن 
ال�سابق يف  عن ا�ستمرار املدافع الدويل 
مهامه، يف وقت كان يبحث عن بديل من 
دون اأن يوفق يف م�سعاه ما دفعه لاإبقاء 

عليه.
لبورتا  يبحث  اأن  الآن  الطبيعي  ومن 
ع���ن ب���دائ���ل جم������ددًا يف ح����ال وا���س��ل 
فرق  خلف  ووج���وده  تقهقره  بر�سلونة 
مثل ريال �سو�سييداد )الثالث( وفالن�سيا 

)اخلام�س( ورايو فايكانو )ال�ساد�س(.

ديربي ملتهب في شمال لندن.. 
وأرتيتا يدعم أوباميانغ

جدة – البالد
اليوم  توتنهام  ج���اره  اآر���س��ن��ال  ي��واج��ه 
الأح�����د يف م���ب���اراة دي���رب���ي ���س��م��ال ل��ن��دن 
الإث��ارة، يف اجلولة  من  بالكثري  تعد  التي 

ال�ساد�سة من الدوري الإجنليزي املمتاز.
الفني  امل���دي���ر  اأرت���ي���ت���ا،  م��ي��ك��ي��ل  وي���دع���م 
لآر�سنال، مهاجمه بيري اإميرييك اأوباميانغ 
من اأجل التاألق اأمام توتنهام، بعد ا�ستبعاده 

من مباراة �سابقة يف ديربي لندن.
من  عاما(   32( اأوباميانغ  اإراح��ة  ومتت 
اآر�سنال  فيها  ف��از  ال��ت��ي  امل��ب��اراة،  خ��و���س 
بثاثية نظيفة على وميبلدون، يف بطولة 
الأرب��ع��اء  الأن��دي��ة املحرتفة،  ك��اأ���س راب��ط��ة 

املا�سي.
قيادة  �سارة  �سريتدي  اأوباميانغ  وك��ان 
املا�سي،  لندن  �سمال  ديربي  يف  الغانرز، 
من  ُا�ستبعد  لكنه  م��ار���س،  يف  اأق��ي��م  ال��ذي 
ما  بروتوكول  خرق  بعدما  حينها،  الفريق 

قبل املباراة اخلا�س بالنادي.
واأتى قرار اأرتيتا بثماره حيث فاز فريقه 
ا�ستبعد  اإن��ه  امل��ب��اراة:  عقب  وق��ال   ،)1-2(

النادي  "اأ�سا�س"  على  للحفاظ  اأوباميانغ، 
على املدى الطويل.

اأن  دون  امللعب،  وقتها  اأوباميانغ  وت��رك 
الاعبني  بقية  م��ع  الإح��م��اء  جل�سة  يكمل 

البدلء، الذين مل يتم ال�ستعانة بهم.
اأن هذا الأمر مت حله منذ  اأكد  اأرتيتا  لكن 
اأوباميانغ  وقت طويل، وكان �سعيدا باأداء 
اأنه �سجل هدفا وحيدا  طوال املو�سم، رغم 
من  احل���ال���ي���ة  ال��ن�����س��خ��ة  يف  الآن،  ح��ت��ى 

الربميريليغ.
ا�ستبعاد  ع��ن  الإ���س��ب��اين  امل����درب  وق���ال 
علي  وكان  واقعة،  هذه  "كانت  اأوباميانغ: 
اتخاذ القرار. فعلت هذا يوم املباراة، والآن 
اأعتقد اأن اأوباميانغ يف موقف خمتلف، ول 
يعني هذا اأنه كان يف موقف �سيئ يف ذلك 

الوقت".
جيدا،  اأداًء  ي��ق��دم  ه��و  "الآن  واأ���س��اف: 
اأعتقد اأن الطريقة التي لعب بها يف برينلي، 
حتى لو مل ي�سجل هدفا، كانت ا�ستثنائية، 
نف�س  فعل  يف  ال�ستمرار  منه  نتوقع  ل��ذا 

الأمر".

في ختام جولة " هي لنا دار"

الرائد والفيصلي حبايب.. والحزم يقتنص نقاط الفتح 
جدة - هالل �سلمان

ت�سوير- عبدالرحمن اخلزمي
تعادل فريقا الرائد والفي�سلي بهدف ملثله اأم�س يف جولة )هي لنا 
دار( ال�ساد�سة من دوري كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.
تافاري�س  اأخ�سري  الراأ�س  جنمه  �سجله  بهدف  الفي�سلي  تقدم 
  ،15 الدقيقة  يف  اأمالفيتانو  الفرن�سي  زميله  عر�سية  من  براأ�سية 

وجنح الرائد يف اإدراك التعادل يف ال�سوط الثاين بهدف املغربي 
ر�سيد  لريتفع   ،81 الدقيقة  يف  ج��زاء  ركلة  من  ال��ربك��اوي  ك��رمي 

الرائد اإىل 11 نقطة، ور�سيد الفي�سلي اإىل 8 نقاط.
ويف الأح�ساء، عاد فريق احلزم بانت�سار ثمني من ميدان م�سيفه 
املغربي حممد غر�س  �سجله  رد  بهدف دون  عليه  تغلبه  بعد  الفتح 
نقاط   8 اإىل  فريقه  ر�سيد  لريفع   ،52 الدقيقة  يف  )م��وح��ا(  الله 

مت�ساويا بها مع م�سيفه الذي تكبد هزميته الثانية هذا املو�سم.
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جدة - البالد

اأعلن رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للرتفيه تركي اآل 
اأكتوبر   20 2021، يوم  الريا�س  اإطالق مو�سم  ال�سيخ، 
فعاليات  تقام  حيث  اأكرث"،  "تخيل  �سعار  حتــت  املقبل، 
مربع،  مرت  ماليني   5.4 اإىل  ت�سل  م�ساحة  على  املو�سم 

ويتكون من 14 منطقة.
يف  �سيكون  املو�سم  تفا�سيل  اإعــالن  اإن  ال�سيخ  اآل  وقال 
عن  الك�سف  مــع  املقبل،  اأكــتــوبــر   4 يــوم  �سحفي  مــوؤمتــر 

مفاجاآت كبرية وغري م�سبوقة. واأ�ساف: "اإن هذا املو�سم 
اأنه  اأياٍد �سعودية �سيبهر العامل"، م�سريًا اإىل  الذي تنظمه 
ي�ستمل على 7500 يوم فعالية، تت�سمن 70 حفلة غنائية 
عربية، و6 حفالت غنائية عاملية، اإ�سافة اإىل 10 معار�س 
م�سرحية  و18  م�سرحًيا،  ا  عر�سً  350 واإقــامــة  عاملية، 
عربية، و6 م�سرحيات عاملية، بالإ�سافة اإىل بطولة واحدة 
جتربة  و100  عامليتني،  ومباراتني  احلــرة،  للم�سارعة 
تنا�سب  مقهى  و70  مطعم   200 جــانــب  اإىل  تفاعلية، 

بتنوعها اأذواق احل�سور وال�سرائح العمرية كافة.
من  مزيًجا  الــريــا�ــس  مو�سم  يــقــدم  اأن  املنتظر  ومــن 
حا�سنة  الريا�س  جلعل  والع�سرية،  والت�سويق  التفرد 
كربى ووجهة مف�سلة وم�ساحة حمفزة تتجاوز املخيلة 
تكون  لأن  الريا�س  مو�سم  وي�سعى  والعاملية.  املحلية 
�سخ مكانتها  عا�سمة اململكة وجهة ترفيهية �سياحية، لريرُ
اأبرز الوجهات الرتفيهية واأهمها على م�ستوى  كاإحدى 

املنطقة والعامل.

 جدة - خالد بن مر�ضاح
بق�سماطي  عــبــدالــرحــمــن  الــ�ــســعــودي  الــ�ــســبــاح  حــقــق 
اإجنازا جديدا ل�سباحة امل�سافات الطويلة بعبور القناة 
املنظمة  الهيئة  باإ�سراف   - املان�س  بحر   - الإجنليزية 

لعبور القناة .
 فقد انطلق البطل ال�سعودي يف متام اخلام�سة فجرا 
قــارب  مبواكبة  بريطانيا  يف  دوفــر  مدينة  �ساطئ  مــن 
غرينيه  �ساطئ  حتى  القناة  �سباحة  واأمت  ــراف  ال�ــس
و  �ساعة  ع�سر  )اإحــــدى  قيا�سيا  زمــنــا  حمققا  بفرن�سا 

بتحقيق  الكبرية  �سعادته  عــن  عــرب  وقــد  دقــائــق(  ثــالث 
العربية  اململكة  الغايل  لوطنه  واهــدائــه  الإجنـــاز  هــذا 

ال�سعودية مبنا�سبة اليوم الوطني "91".  
اأ�سعب حتديات  الإجنليزية من  القناة  �سباحة   وتعد 
العامل.   يف  واأ�سهرها  ال�سبعة  املفتوحة  املياه  �سباحة 
اإجنــازات  عدة  بق�سماطي  عبدالرحمن  حقق  اأن  و�سبق 
ثم   ، الق�سرية  لل�سباحة  اململكة  بطولت  م�ستوى  على 
تابع تدريباته للم�سافات الطويلة اأثناء فرتة درا�سته يف 

بريطانيا مبتعثا من �سركة اأرامكو ال�سعودية.

جدة - البالد
يرتاح  عندما  املعدة  حرقان  اأو  املعوية  احلمو�سة  حتدث 
اأنبوب الطعام ، مما  اأو  الذي يربط املعدة باملريء  ال�سمام 
اأهم خطوة هو  لذا   ، املــريء  اإىل  اإىل عودة احلم�س  يــوؤدي 
عدم تناول وجبات د�سمة اأو توابل ، مع جتنب الكافيني قبل 

النوم. 
 يف املقابل هناك م�سروبات لتخفيف الأعرا�س من اأهمها:  

�ـــســـاي الــزجنــبــيــل الـــدافـــئ 
م�سغ  اأو   ، كــافــيــني(  ـــدون  )ب
بــعــ�ــس الــزجنــبــيــل املــجــفــف 
على  طبيعي  ب�سكل  ي�ساعد 
تهدئة املعدة ، كما اأنه ي�ساعد 
يف تقليل اإنتاج حم�س املعدة 
اأعرا�س  تخفيف  وبالتايل   ،
بالن�سبة  و  املــريء.  ارجتــاع 
ل�سرب احلليب كامل الد�سم ، 
فقد يوؤدي اإىل تفاقم اأعرا�س 
ــذلــك قد  ارجتــــاع املــــريء ، ل
اأنــواع احلليب  �سرب  ي�ساعد 
قليل  اأو  الد�سم  مــن  اخلـــايل 

الد�سم ، لكن تاأثريها قد يختلف من �سخ�س لآخر.
ومن امل�سروبات املفيدة "البابوجن" حيث حت�سني اله�سم 
�سرب  ي�ساعد  كذلك    ، اله�سمي  اجلهاز  م�ساكل  وتخفيف   ،
ع�سائر الفاكهة واخل�سروات الطازجة يف تخفيف اأعرا�س 
مثل  الفواكه احلم�سية  لكن يجب جتنب  ارجتاع احلم�س. 
الربتقال والأنانا�س، واختيار الع�سائر الأقل حم�سية. ومن 
بني الع�سائر املفيدة :ع�سري جزر ال�سمندر، ع�سري الكرثى.

بطل سباحة سعودي يعبر المانش

حتى ال يفاجئك ارتجاع المريء

المجحدي يقدم عمالت سعودية 
تاريخية ألمير القصيم 

عروض لغواصي وغواصات الشرقية 

ضبط لص منازل 
ومتحرش في جدة

جدة - البالد
األقت الأجهزة الأمنية مبنطقة مكة املكرمة القب�س على مقيم 

يف العقد الثالث من العمر، اأرتكب عددا من اجلرائم اجلرائم.
املتابعة  بــاأن   ، املنطقة  ل�سرطة  الإعــالمــي  املتحدث  ــّرح  و�ــسَ
الأمنية ملكافحة جرائم العتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، 
اأ�سفرت عن �سبط املتهم وهو  من اجلن�سية اليمنية بـ 19 حادثة 
مركبات،  ومقتنيات  �سعبية  منازل  �سرقة  يف  متثلت   ، جنائية 
ون�سل العمالة با�ستخدام دراجة نارية مبحافظة جدة، وجرى 
واإحالته  الأولية،  النظامية  الإجــراءات  بحقه  واتخذت  اإيقافه 

اإىل فرع النيابة العامة.
اجلن�سية  من  مقيم  على  القب�س  الأمنية  الأجهزة  األقت  كما   
امل�سرية يف العقد الرابع من العمر، لرتكابه جرمية التحر�س 
وتوثيق  جدة  مبحافظة  العامة  الأماكن  من  عدد  يف  بالن�ساء 
الأولية،  النظامية  الإجــراءات  اإيقافه واتخذت بحقه  ذلك، ومت 

واإحالته اإىل فرع النيابة العامة.

 15693 مخالفًا لألنظمة 
تم ضبطهم خالل أسبوع

الريا�ض- البالد
اأ�سفرت احلمالت امليدانية امل�سرتكة ملتابعة 
و�سبط خمالفي اأنظمة الإقامة والعمل واأمن 
كافة،  اململكة  التي متت يف مناطق  احلــدود، 
عن �سبط )15693( خمالًفا، منهم )6336( 
خمالًفا  و)7452(  الإقــامــة،  لنظام  خمالًفا 
خمالفني  و)1905(  احلــــدود،  اأمـــن  لنظام 
  16 مــن   الفرتة  وذلــك خــالل   ، العمل  لنظام 
وزارة  واأكـــدت  احلــايل.  �سبتمرب    22 حتى 
خمالفي  دخــول  ي�سهل  مــن  كــل  اأن  الداخلية 
داخلها  نقلهم  اأو  للمملكة  احلــدود  اأمــن  نظام 
اأو يوفر لهم املاأوى اأو يقدم لهم اأي م�ساعدة 
يعر�س  الأ�ــســكــال،  مــن  �سكل  بــاأي  خدمة  اأو 
 15 مــدة  ال�سجن  اإىل  ت�سل  لعقوبات  نف�سه 
ريال،  مليون  اإىل  ت�سل  مالية  وغرامة  �سنة، 
امل�ستخدم  وال�سكن  النقل  و�سيلة  وم�سادرة 

لالإيواء، اإ�سافة اإىل الت�سهري به.

بريدة - البالد
 ، بالق�سيم  ال�سعودية  النــبــاء  وكــالــة  مدير  املجحدي  ابراهيم  الزميل  قــدم 
و�ساحب متحف املجحدي  اهداًء خا�سا ل�سمو امري منطقة الق�سيم الأمري في�سل 

بن م�سعل بن �سعود ، وذلك �سمن الحتفالت باليوم الوطني.
 الإهداء عبارة عن جمموعة من اأندر العمالت من ال�سدارات اخلا�سة ، تعود 

لعام 1344 هـ يف عهد امللك عبدالعزيز رحمه الله.

الدمام-حمود الزهراين 
قدم جمموعة من هواة الريا�سات البحرية باملنطقة ال�سرقية عر�س وم�سرية 
�سمن  اخلرب  كورني�س  على  للمملكة،   91 الــ  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  بحرية 
مبادرة )حتيا ال�سعودية( بن�سختها الثانية، والتي تاأتي برعاية الأمري �سعود بن 
نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة ال�سرقية، وينظمها فرع وزارة املوارد الب�سرية 
ال�سرقية  املنطقة  جمل�س  مع  بال�سراكة  ال�سرقية  باملنطقة  الجتماعية  والتنمية 
للم�سوؤولية الجتماعية، وعدد من اجلهات احلكومية واخلا�سة والقطاع الغري 

الربحي. 
كمبادرة  البحرية جاءت   91 ان م�سرية  الفريق،  رئي�س  العتيبي،  وقال خالد 
 12 مب�ساركة  ال�سرقية  باملنطقة  والــهــواة  املحرتفني  من  و�سابات  �سباب  من 
بوت - 30 جيت �سكي - 2 فالي بورد، حيث مت رفع 91 علم �سعودي بكل فخر 
واعتزاز بهذه املنا�سبة العزيزة بدعم من الحتاد ال�سعودي للريا�سات البحرية 

والغو�س. 

وطن الحب واألمان
الريا�ض - البالد

�ضاركت قوات الأمن العام، واملديرية العامة حلر�ض احلدود، والقوات اخلا�ضة لالأمن البيئي يف الحتفال باليوم الوطني، حيث قدمت هذه اجلهات الأمنية عرو�ضًا ع�ضكرية مبحافظة 
الدرعية بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، �ضمن فعاليات وزارة الداخلية لالحتفال باليوم الوطني.  

 كما �ضاركت القوات اخلا�ضة لالأمن البيئي باأ�ضطول من ال�ضيارات، بينما �ضاركت قوات حر�ض احلدود بعدد من املدرعات احلربية امل�ضفحة، وكتيبة من امل�ضاة، و�ضارك الأمن العام اأي�ضًا 
بعدد كبري من املركبات الأمنية، والدراجات النارية.  
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