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بمشاركة اآلالف من صناع القرار وقادة الشركات والمبتكرين

الإخوان
التنظيم يدخل 
مرحلة الت�سدع

اخلرطوم - البالد
الوزراء  رئي�س  على  والتحفظ  احلكومة  حلل  الراف�ضة  االحتجاجات  ا�ضتمرت  بينما 
الطريان  �ضلطة  واأعلنت  املحلول،  ال�ضيادي  باملجل�س  واأع�ضاء  ووزراء  حمدوك  عبدالله 
املدين تعليق كافة الرحالت اجلوية القادمة واملغادرة من مطار اخلرطوم الدويل اعتبارًا 

الفريق  امل�ضلحة  للقوات  العام  القائد  اأكتوبر، تعهد   30 اأم�س حتى  من 
مدنية،  كفاءات  حكومة  بت�ضكيل  الربهان  عبدالفتاح  اأول 

بعيدًا عن م�ضاركة القوى ال�ضيا�ضية، موؤكدًا ت�ضكيل 
خللالل  مللدنلليللن  مللن  ال�ضلطة  هلليللاكللل  جميع 

اأ�ضبوع، معلنًا تعهده للمجتمع الدويل 
باأن اجلي�س �ضيقوم بحماية عملية 

االنتقال، واأن قانون الطوارئ 
املواطنن،  حركة  يقيد  ال 

بعد  اإلللللغللللاوؤه  و�للضلليللتللم 
اإعلللللللللللللللادة تللل�لللضلللكللليلللل 

الدولة.  موؤ�ض�ضات 
وكلل�للضللف الللربهللان 
)الثالثاء(،  اأم�س 
عن عدم اعتقال 
رئي�س الوزراء 
عللللللبللللللدالللللللللللللله 

اأنه غري حمتجز وموجود معه يف منزله للحفاظ على �ضالمته و�ضيعود  حمدوك، موؤكدًا 
ملنزله خالل يومن. وقال: "�ضنعمل معا من اأجل بناء ال�ضودان. كان من واجبنا الوقوف 
مع ال�ضعب ال�ضوداين. اأكدنا رف�ضنا �ضيطرة اأي جهة اأو حزب على ال�ضودان"، الفتًا اإىل اأن 
قراراته جاءت حلماية البالد من حرب اأهلية، والإعادة الربيق لثورة ال�ضعب ال�ضوداين، 
منفردة  االنتقالية  املرحلة  اإكمال  ت�ضتطيع  ال  امل�ضلحة  "القوات  اأن  موؤكدًا 
ونحتاج مل�ضاركة ال�ضعب ال�ضوداين الإكمالها، و�ضنحر�س اأن 

يكون املجل�س الت�ضريعي من �ضباب الثورة". 
الللدويل  االأمللن  جمل�س  ناق�س  جهته،  من 
الو�ضع  اأملل�للس  مغلق  اجللتللمللاع  خلللالل 
بالتهدئة  مطالبًا  اللل�للضللودان،  يف 
�ضدد  بينما  االنللتللقللال،  الإكللمللال 
االأمن العام لالأمم املتحدة 
اأنللطللونلليللو غللوتللرييلل�للس 
علللللى اأهللملليللة اإطلللالق 
�لللللضلللللراح حلللملللدوك 
واملللللعللللتللللقلللللللللن، 
واإ�للللللللللللضللللللللللللراك 
املدين  املجتمع 
عملية  اأي  يف 

تغيري.

جمل�ش الأمن يناق�ش التطورات بال�سودان

الريا�ش - البالد
�ضهد �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري حممد بن �ضلمان بن عبد العزيز ، 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، اجلل�ضة احلوارية 
اخلا�ضة لرئي�س الوزراء اليوناين ال�ضيد كريياكو�س ميت�ضوتاكي�س. 
الثاين  ولليوم  اال�ضتثمار.  م�ضتقبل  منتدى  خالل  اأم�س  عقدت  والتي 
والتي   ، بالريا�س  اخلام�ضة  دورتها  يف  املبادرة  فعاليات  تتوا�ضل 
اأكرث  مب�ضاركة   ، االإن�ضانية"  يف  "اال�ضتثمار  عنوان  حتت  انطلقت 

2000 بعثة، و5 اآالف م�ضارك من �ضناع القرار، وقادة �ضركات  من 
�ضندوق  وي�ضارك   ، العامل  اأنحاء  جميع  من  ومبتكرين  وم�ضتثمرين 

اال�ضتثمارات العامة ال�ضعودي ك�ضريك موؤ�ض�س للمبادرة.
قمة  مللوؤمتللرات   ، اأيلللام  ثالثة  مللدار  على  املللبللادرة  فعاليات  وت�ضهد 
"خياالت  وامللليللتللافللري�للس  الللتللعللللليللم،  يف  اال�للضللتللثللمللار  حلللول  تفاعلية 
البيئية واالجتماعية واملوؤ�ض�ضية،  االنرتنت"، ويف معايري احلوكمة 
منفعة  اأكرب  �ضاأنها حتقيق  من  التي  اال�ضتثمارات  اجلل�ضات  وتناق�س 

حقبة  يف  اقت�ضادية  نه�ضة  متعددة  قطاعات  ت�ضهد  حيث  للب�ضرية، 
عن  اال�ضتثمار  م�ضتقبل  مبادرة  موؤ�ض�ضة  واأعلنت  اجلائحة.  بعد  ما 
العامل،  ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات يف  اأكرب  16 �ضراكة مع نخبة من  عقد 
جماالت  يف  تاأثري  اإحللداث  وت�ضتهدف   ، اخلام�ضة  الللدورة  انعقاد  مع 
الروبوت، والتعليم، والرعاية ال�ضحية،  الذكاء اال�ضطناعي، وعلوم 
واال�ضتدامة.  ويف اأوىل اجلل�ضات اأ�ضارت ع�ضو جمل�س اأمناء مبادرة 
م�ضتقبل اال�ضتثمار الدكتورة غادة املطريي ، اإىل اأن الن�ضخة اخلام�ضة 

للمبادرة جتمع العقول يف اأحد اأف�ضل املناطق يف العامل بهدف اإحداث 
يف  ت�ضهم  التي  ال�ضراكات  وتناق�س   ، الب�ضرية،  على  اإيجابي  تاأثري 
ون�ضرها  االأمللوال  روؤو�س  توزيع  وكيفية  املختلفة،  القوة  نقاط  جمع 
العاملية  الفجوات  �ضد  ميكنها  التي  واالإ�ضرتاتيجيات  التقنيات  يف 
واالبتكار  اجلديدة  االقت�ضادات  على  والرتكيز  الفر�س،  وفجوات 
وتوفري فر�س العمل وحماية املوارد مع زيادة اإجراءات التعامل مع 

املناخ واحلماية البيئية.

الريا�ش - البالد
الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املعلومات  وتقنية  االت�ضاالت  وزيللر  اأعلن 
ال�ضواحه، عن �ضراكة رائدة  الله بن عامر  املهند�س عبد  للف�ضاء  ال�ضعودية 
�ضتوفر  دوالر،  مليون   200 قيمتها  ويب" تبلغ  "ون  "نيوم" و�ضركة  بن 
العري�س يف جميع  النطاق  اإنرتنت  من وجه  �ضتغري  اأقمار �ضناعية  �ضبكة 

اأنحاء ال�ضرق االأو�ضط واأفريقيا، ومتّكن مناذج اأعمال جديدة.
موؤمتر  من  اخلام�ضة  الن�ضخة  فعاليات  �ضمن  حوارية  جل�ضة  يف  وقللال 
العام  الع�ضرين  ملجموعة  اململكة  رئا�ضة  "اإن  اال�ضتثمار:  م�ضتقبل  مبادرة 

اإق�ضاء  نقبل  ال  الأننا  الرقمية،  الفجوة  تقلي�س  عاتقها  على  اأخذت  املا�ضي، 
على  قدرتهم  لعدم  الرقمي  االقت�ضاد  يف  امل�ضاركة  من  الب�ضر  من  املليارات 
املقدمة  املدر�ضية  الرقمية  التجربة  تكون  اأن  نقبل  باالإنرتنت، وال  االت�ضال 

لطفل يعي�س يف منطقة نائية اأقل من التي نتمتع بها جميًعا".
كبرية  فر�ضة  ي�ضكل  ال�ضعودي  الف�ضاء  قللطللاع  اأن  معاليه،  واأو�للضللح 
اال�ضتواء  خط  من  وقربها  اململكة  م�ضاحة  كرب  اأن  منوهًا  للم�ضتثمرين، 
جتعلها يف موقع مثايل الإطالق االأقمار ال�ضناعية، متوقًعا اإطالق 15 األف 

قمر �ضناعي بحلول عام 2030.

�سبكة اأقمار �سناعية �سعودية لتقوية الإنرتنت 

ويل العهد يح�سر منتدى مبادرة م�ستقبل ال�ستثمار 

جدة - رانيا الوجيه  
التخاذ  تقودهم  حياتهم  بداية  يف  اجتماعية  م�ضكالت  ال�ضباب  من  العديد  يواجه 
الزوجية  اخلالفات  حلل  ت�ضارع  البن  ذات  اإ�ضالح  مراكز  يجعل  ما  الطالق،  قللرار 
اال�ضت�ضارية  الللزوجلليللة.واقللرتحللت  احللليللاة  ال�ضتمرار  يف�ضي  تللوافللق  اإىل  و�للضللواًل 
مع  والتعاون  باال�ضتعانة  العدل  وزارة  ت�ضمح  اأن  زهللران،  دعاء  والنف�ضية  االأ�ضرية 
اال�ضت�ضارين االأ�ضرين املتخ�ض�ضن، واأ�ضحاب اخلربة واملوؤهلن للعمل يف مراكز 

اإ�ضالح ذات البن، مما ي�ضاعد على خف�س ن�ضب الطالق وتخفيف االأعباء على الق�ضاء 
يف حماكم االأ�ضرة، الفتة اإىل اأن توفري مراكز اإ�ضالح ذات البن امل�ضتقلة يف كل منطقة 
اإدارية مهم للغاية، �ضريطة اأن تكون مهياأة وموؤهلة لالإ�ضالح، ويعمل بها اأكفاء على 
خربة عالية ودراية بطرق االإ�ضالح ال�ضحيحة ولديهم مهارات عالية وكاريزما، وفن 
املراكز  اإيجاد هذه  االأهمية مبكان  امل�ضكلة واجلمهور. وتابعت: من  التعامل مع  يف 

خلف�س حاالت الطالق وتقريب وجهات النظر بن اأ�ضحاب الق�ضايا. 

الطالق يرتب�ش بحديثي الزواج
الريا�ش-البالد

وافق جمل�س ال�ضورى يف جل�ضته العادية، اأم�س، عرب االت�ضال املرئي، على 
ال�ضغرية  للمن�ضاآت  التمويل  �ضمان  لربنامج  ال�ضنوي  التقرير  ب�ضاأن  قللراره 
واملتو�ضطة )كفالة( للعام املايل 1441 / 1442هل، املت�ضمن مطالبة الربنامج 
ح�ضب  والت�ضهيالت  القرو�س  �ضمان  لربنامج  الت�ضريعية  البيئة  بدرا�ضة 
الأف�ضل  وفًقا  االئتمانية،  امل�ضتهدفة واملخاطر  والقطاعات  واملنتجات  اخلدمات 

الربنامج  على  اأن  املجل�س  واأكد  التمويل.  برامج  لتطوير  العاملية؛  املمار�ضات 
ذات  املن�ضاآت  "دعم  مبادرة  اأثر  درا�ضة  الوطني  التنمية  �ضندوق  مع  التعاون 
بتطبيق  مطالبًا  الدائمة،  التوطن  مبادرات  �ضمن  املرتفعة"لتكون  ال�ضعودة 
ال�ضغرية  املن�ضاآت  متويل  يف  للتو�ضع  التجارية  البنوك  لت�ضجيع  فعالة  اآليات 
واملتناهية ال�ضغر يف القطاعات الواعدة وامل�ضتهدفة يف روؤية اململكة 2030، 

وذلك بالتن�ضيق مع البنك املركزي ال�ضعودي.

ال�سورى يطالب بتمويل املن�ساآت ال�سغرية

قادة دول يثمنون مبادرات اململكة وجهود الأمري حممد بن �سلمان يف مواجهة التحديات البيئية

نعمل لمحاصرة 
الظواهر السلبية 

اأمانة جدة ردا على ق�سية 
 »                         «

جدة ــ البالد 
اأكدت اأمانة جدة اأن االدارة العامة للمرافق 
على  اال�ضراف  تتوىل  البحرية  والواجهات 
متابعة  ويتم  اجلنوبي  الكورني�س  م�ضروع 
املوقع  و�ضالمة  امن  ومراقبة  االعمال  �ضري 
واال�للضللتلل�للضللاري  االدارة  مللوظللفللي  قللبللل  مللن 
اجلهات  مع  والتن�ضيق  االمنية   وال�ضركة 
االمنية ملكافحة الظواهر ال�ضلبية، مو�ضحة 
انه مت  اطالق عدة حمالت بهذا اخل�ضو�س 
و�ضبط  والللغللرامللات  اجللللزاء  تطبيق  ويتم 
وكالة  مللع  التن�ضيق  مت  انلله  كما  املخالفن 
اال�ضتثمار واعداد حقيبة ا�ضتثمارية �ضاملة 
خالل  طرحها  �ضيتم  اجلنوبي  الكورني�س 

الفرتة القادمة. 
يف  ن�ضرت   وان  �ضبق  )البالد(  اأن  يذكر 
اأكللتللوبللر اجللللاري  حتقيقا حتت   13 يللوم 
يف  اجلللنللوبللي  جلللدة  "كورني�س  علللنلللوان 

انتظار اال�ضتثمار".

القاهرة - البالد
ال�ضدام  وبلغ  االإخللوان،  تنظيم  اأزمللة  تفاقمت 
ذروته بن جناحيه حلد ف�ضل اأع�ضاء من اجلماعة 
واإحالتهم للتحقيق من قبل القائم باأعمال املر�ضد 
اإبراهيم منري، ب�ضبب تعاطفهم وتاأييدهم جلناح 
ح�ضن،  حممود  للجماعة  ال�ضابق  العام  االأمللن 
من�ضبًا  يتوىل  ع�ضو  اأي  اإيللقللاف  ا�ضتمرار  مللع 
دعوية  اأو  تربوية  مهام  اأي  من  اجلماعة  داخللل 
اأو تنظيمية يف حالة اإ�ضراره على التعاطف مع 
اأمره  ح�ضن، وحتويله للجنة التحقيق للبت يف 
وف�ضله، ويف حالة الع�ضو االإخواين غري املحمل 
له  مكتوب  حتذير  توجيه  يتم  م�ضوؤوليات  بللاأي 
تكرار  ملتابعة ت�ضرفاته، ويف حالة  مهلة  ومنحه 

املخالفة يتم حتويله للتحقيق فورا وف�ضله.
وال تللللزال االأزمللللللة مللتللفللاقللمللة داخللللل جللمللاعللة 
بن  ال�ضلح  مللبللادرات  كافة  ف�ضل  بعد  االإخلللوان، 
ك�ضفت  حيث  اجلماعة،  داخل  املتنازعن  الفرقاء 
م�ضادر اأن جبهة ا�ضطنبول بقيادة حممود ح�ضن 
من  للمكاتب  و�ضل  �ضري  قللرار  ب�ضدور  علمت 
املوؤيدين  جميع  طللرد  على  ين�س  منري  اإبراهيم 

للجبهة واملتعاطفن معها.

نيوم- وا�ش
امللك  ال�ضريفن،  برئا�ضة خادم احلرمن  املرئي،  االت�ضال  اأم�س، عرب  الللوزراء، يف جل�ضته،  وافق جمل�س 
الله، على نظام املدفوعات وخدماتها، وعلى  اآل �ضعود، رئي�س املجل�س، حفظه  �ضلمان بن عبدالعزيز 
تنظيم مركز امللك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط وال�ضيا�ضات اللغوية، والرتخي�س لبنك �ضحار 
الدويل بفتح فرع له ملزاولة االأعمال امل�ضرفية يف اململكة، وتفوي�س وزير املالية بالبت يف 

اأي طلب الحق بفتح فروع اأخرى للبنك يف اململكة.
)مبادرة  وقمة  اخل�ضراء(  ال�ضعودية  )مبادرة  منتدى  جناح  ذلك،  اإثر  املجل�س  وبارك 

ال�ضرق االأو�ضط االأخ�ضر(، اللتن ا�ضت�ضافتهما اململكة هذا االأ�ضبوع.

اإقرار نظام املدفوعات وتنظيم مركز 
التخطيط وال�سيا�سات اللغوية
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الريا�ض- البالد
الأو���س��ط  ال�سرق  م��ب��ادرة  قمة  يف  امل�ساركون  ال��ق��ادة  اتفق 
طريق  خ��ارط��ة  لو�سع  �سويًا  العمل  اأهمية  على  الأخ�����س��ر 
اإىل  التحديات و�سوًل  تلك  اإقليمية، ومنهجية عمل ملواجهة 
اإميانًا  ال�سرق الأو�سط الأخ�سر،  حتقيق م�ستهدفات مبادرة 
اإليه املبادرة يف �سبيل التنمية امل�ستدامة  باأهمية ما ت�سبوا 
للمنطقة واحلفاظ على التنوع الإحيائي فيها وا�ستعادته مبا 

يعود بالنفع على دول العامل اأجمع.
اململكة  مل��ب��ادرات  وتقديرهم  تثمينهم  ع��ن  ال��ق��ادة  ع��ر  وق��د 
و�سكرهم  امل��ن��اخ��ي،  وال��ت��غ���رّ  البيئة  جم��ال  يف  وج��ه��وده��ا 
�سلمان  بن  حممد  الأم���  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 
ودعوته  اجلهود  هذه  قيادته  على  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
على  واتفقوا  القمة،  ه��ذه  يف  وامل�سوؤولني  للقادة  الكرمية 
دوري  ب�سكل  القمة  هذه  وعقد  م�سرتكة،  عمل  فرق  ت�سكيل 

لو�سع خطط تنفيذية كفيلة بتحقيق م�ستهدفات املبادرة.
من  كرمية  لدعوة  الرئا�سي:"تلبيًة  البيان  ن�ص  يلي  وفيما 
�ساحب ال�سمو امللكي الأم� حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل 
الدفاع، ُعقدت القمة الأوىل ملبادرة ال�سرق الأو�سط الأخ�سر 
الأو�سط  ال�سرق  قادة  من  عدد  مب�ساركة  الريا�ص  مدينة  يف 

والتغ�رّ  البيئة  قطاع  يف  الدوليني  وامل�سوؤولني  واأفريقيا 
املناخي.

وا�ستعر�ص القادة واحل�سور خالل القمة احلزمة الأوىل من 
ال�سعودية  العربية  اململكة  اأعلنتها  التي  وامل�ساريع  الرامج 
ال�سرق  مبادرة  اأه��داف  حتقيق  يف  الإ�سهام  ت�ستهدف  التي 
اجل��ه��ود  دع���م  يف  املتمثلة  ال��ط��م��وح��ة  الأخ�����س��ر  الأو����س���ط 
والتعاون يف املنطقة خلف�ص النبعاثات الكربونية واإزالتها 
باأكرث من )10 %( من  الطبيعية والتكيف  من خالل احللول 
مليار   )50( وزراع��ة  احلالية،  العاملية  الإ�سهامات  اإجمايل 
امل�ستهدف  من   )%  5( ن�سبة  يحقق  مبا  املنطقة،  يف  �سجرة 
الأ�سجار  لزراعة  الرامج  اأكر  يعد  للت�سج�،الذي  العاملي 

يف العامل.
وحتقيقًا مل�ستهدفات مبادرة ال�سرق الأو�سط الأخ�سر، اأعلنت 
تعاون  من�سة  اإن�ساء  على  �ستعمل  اأنها  القمة  خالل  اململكة 
دولية لتطبيق مفهوم القت�ساد الدائري للكربون، وتاأ�سي�ص 

اإقليمي  جم��م��ع  واإن�����س��اء  امل��ن��اخ��ي،  للتغ�رّ  اإق��ل��ي��م��ي  م��رك��ز 
ل�ستخال�ص الكربون وا�ستخدامه وتخزينه، وتاأ�سي�ص مركز 
اإقليمي لالإنذار املبكر بالعوا�سف لالإ�سهام يف تقليل املخاطر 
ال�سحية الناجتة عن موجات الغبار، وتاأ�سي�ص مركز اإقليمي 
للتنمية امل�ستدامة للرثوة ال�سمكية لالإ�سهام يف رفع التنوع 
البحري وخف�ص م�ستوى النبعاثات يف قطاع  البيولوجي 
اإقليمي ل�ستمطار  برنامج  واإن�ساء  بقرابة )%15(،  الأ�سماك 
بقرابة  املطري  الهاطل  م�ستوى  رفع  يف  لالإ�سهام  ال�سحب 
)20%(. و�سيكون لهذه املراكز والرامج دور كب� يف تهيئة 
النبعاثات  وخف�ص  البيئة  حلماية  الالزمة  التحتية  البنية 

ورفع م�ستوى التن�سيق الإقليمي.
يف  لالإ�سهام  عاملية  مبادرة  اإن�ساء  على  اململكة  �ستعمل  كما 
تقدمي حلول الوقود النظيف لتوف� الغذاء لأكرث من )750( 
يف  لال�ستثمار  �سندوق  واإن�ساء  بالعامل،  �سخ�ص  مليون 
حلول تقنيات القت�ساد الدائري للكربون يف املنطقة، ويبلغ 
 )39( ي��ق��ارب  م��ا  امل��ب��ادرت��ني  هاتني  يف  ال�ستثمار  اإج��م��ايل 
مليار ريال، و�ست�سهم اململكة يف متويل قرابة )15%( منها، 
دعت  اأفريقيا،  يف  النباتي  والغطاء  البيئة  باأهمية  واإميانًا 
القمة اإىل تكثيف التن�سيق والعمل امل�سرتك للمحافظة عليه 
اخل�سراء  املبادرة  موؤ�س�سة  تاأ�سي�ص  اىل  اإ�سافة  وتنميته، 
كموؤ�س�سة غ� ربحية م�ستقلة لدعم القمة 

ورفع م�ستوى التن�سيق.
يف  امل�سرتكة  امل�سوؤولية  من  وانطالقًا 
امل�سرتكة،  البيئية  التحديات  مواجهة 
�سويًا  العمل  اأهمية  على  ال��ق��ادة  ات��ف��ق 
لو�سع خارطة طريق اإقليمية، ومنهجية 
و���س��وًل  ال��ت��ح��دي��ات  تلك  مل��واج��ه��ة  عمل 
ال�سرق  مبادرة  م�ستهدفات  حتقيق  اإىل 
ما  باأهمية  اإمي��ان��ًا  الأخ�����س��ر،  الأو���س��ط 
التنمية  �سبيل  يف  املبادرة  اإليه  ت�سبوا 
امل�ستدامة للمنطقة واحلفاظ على التنوع 
يعود  مب��ا  وا���س��ت��ع��ادت��ه  فيها  الإح��ي��ائ��ي 

بالنفع على دول العامل اأجمع.

محليات
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بحث مع ولي عهد البحرين ورئيس الوزراء اليوناني دعم العالقات
ولي العهد يتسلم رسالة خطية من ملك المغرب

الريا�ض- وا�ض
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأم�  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ت�سلم 
الدفاع، ر�سالة خطية  الوزراء وزير  نائب رئي�ص جمل�ص  العهد  ويل 

من جاللة امللك حممد ال�ساد�ص ملك اململكة املغربية.
اململكة  رئي�ص احلكومة يف  العهد  ل�سمو ويل  الر�سالة  بت�سليم  وقام 
املغربية ال�سيد عزيز اأخنو�ص، وذلك خالل لقائه ب�سمو ويل العهد على 

هام�ص قمة مبادرة ال�سرق الأو�سط الأخ�سر يف العا�سمة الريا�ص.
املغرب خلادم احلرمني  ملك  رئي�ص احلكومة حتيات جاللة  نقل  كما 

خ��ادم  حت��ي��ات  �سموه  حمله  فيما  ال��ع��ه��د،  ويل  ول�سمو  ال�سريفني 
احلرمني ال�سريفني وحتيات �سموه جلاللته.

وقد جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ص مبادرات اململكة النوعية للمحافظة 
على البيئة، ومكافحة التغ� املناخي.

�سلمان بن  الأم� عبدالعزيز بن  امللكي  ال�سمو  اللقاء �ساحب  ح�سر 
فرحان  بن  في�سل  الأم���  ال�سمو  و�ساحب  الطاقة  وزير  عبدالعزيز 
بن عبدالله وزير اخلارجية، فيما ح�سره من اجلانب املغربي وزيرة 
اململكة  و�سف�  بنعلي،  ليلى  امل�ستدامة  والتنمية  الطاقي  النتقال 

املغربية لدى اململكة العربية ال�سعودية الدكتور م�سطفى املن�سوري.
والتقى �سمو ويل العهد، اأم�ص، �ساحب ال�سمو امللكي الأم� �سلمان 
بن حمد اآل خليفة ويل عهد مملكة البحرين رئي�ص جمل�ص الوزراء، 
و�سبل  البلدين  بني  الوثيقة  الأخوية  العالقات  ا�ستعرا�ص  وج��رى 

دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجالت.
 ح�سر اللقاء، �ساحب ال�سمو الأم� بدر بن عبدالله بن فرحان وزير 
والقت�ساد  املالية  وزير  البحريني،  اجلانب  من  ح�سر  فيما  الثقافة، 
اخلا�ص  وال�سكرت�  خليفة،  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  الوطني 

ل�سمو ويل العهد ال�سيخ عبدالله بن عي�سى.
بق�سر  امللكي  ال��دي��وان  يف  العهد،  ويل  �سمو  التقى  اأخ��رى  جهة  من 
ك�ياكو�ص  ال�سيد  اليوناين  ال��وزراء  رئي�ص  بدولة  اأم�ص،  اليمامة، 

ميت�سوتاكي�ص.
ورحب �سموه يف بداية اللقاء، برئي�ص الوزراء اليوناين يف زيارته 
احلالية للمملكة، فيما اأعرب دولته عن �سعادته بزيارة اململكة ولقائه 

ب�سمو ويل العهد.

فر�ص  البلدين، وبحث  بني  الثنائية  العالقات  ا�ستعرا�ص  وقد جرى 
تبادل وجهات  كما جرى  املجالت،  التعاون يف خمتلف  اآفاق  تعزيز 
النظر بخ�سو�ص امل�سائل والق�سايا التي تهم البلدين على ال�ساحتني 
وال�ستقرار  الأمن  وتعزيز  دعم  يف  ي�سهم  ومبا  والدولية،  الإقليمية 

يف املنطقة.
بن  �سلمان  ب��ن  خالد  الأم����  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال��ل��ق��اء،  ح�سر 
بن  في�سل  الأم���  ال�سمو  و�ساحب  الدفاع،  وزي��ر  نائب  عبدالعزيز 
فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية، و�ساحب ال�سمو الأم� بدر بن 
خالد  املهند�ص  ال�ستثمار  ووزي��ر  الثقافة،  وزير  فرحان  بن  عبدالله 
الفالح رئي�ص اجلانب ال�سعودي يف اللجنة ال�سعودية اليونانية، فيما 
ح�سر من اجلانب اليوناين، نائب وزير اخلارجية كون�ستانتينو�ص 
اإيليني  الوزراء  لرئي�ص  الدبلوما�سي  املكتب  ومديرة  فراجوياني�ص، 
ال�سوراين، واملتحدثة با�سم احلكومة اري�ستوتليت�سا بلوين، ومدير 
الوزراء دميو�سثني�ص  لرئي�ص  العامة  الأمانة  القت�سادي يف  املكتب 

اليكيو�سو�ص باتلي�ص.

أمير مكة بالنيابة يطلق برنامج 
" لنبادر" ويستقبل قنصل قطر

ثمنوا مبادرات المملكة وجهود ولي العهد..قادة قمة الشرق األوسط األخضر:
خارطة طريق إقليمية ومنهجية عمل لمواجهة تحديات البيئة

تشكيل فرق مشتركة وعقد القمة 
دوريا لتحقيق المستهدفات

جدة- البالد
اأط����ل����ق الأم�������� ب�����در ب����ن ���س��ل��ط��ان ب��ن 
املكرمة  مكة  منطقة  اأم���   ، عبدالعزيز 
اأم�ص  بجدة،  الإم��ارة  مقر  يف   ، بالنيابة 
، ب��ح�����س��ورالأم��� ���س��ع��ود ب��ن ج��ل��وي ، 
امل��ك��رم��ة،  م��ك��ة  منطقة  اأم�����  م�ست�سار 
لنبادر"   " برنامج  املكلف،  جدة  حمافظ 
اأحد برامج التطوع وال�سراكة املجتمعية 

بجدة.
الرنامج  اأه����داف  على  �سموه  واأط��ل��ع 
يف  املجتمعية  امل��ب��ادرات  لتبني  ال��رام��ي 
وت�سهيل  واخل���ا����ص،  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني 
فرقة  تاأ�سي�ص  ع��ر  جناحها  اإج����راءات 
تطوعية ذات اأهداف متخ�س�سة تتما�سى 
يهدف  ك��م��ا   ،  2030 اململكة  روؤي����ة  م��ع 
ال��ري��ادي  ال����دور  اإب�����راز  اإىل  ال��رن��ام��ج 
ما  اإجن���اح خم��رج��ات  ج��دة يف  ملحافظة 
يتم تبنيه من مبادرات وبرامج تطوعية، 
اإىل جانب تر�سيخ مفهوم التكامل البناء 
بني اجلهات احلكومية واملجتمع املدين، 
وتوزيع  ال�سرتاتيجية  اخلطط  واإع��داد 
�سهرية  م��ب��ادرت��ني  اإىل  ل��ت�����س��ل  امل���ه���ام 

بالإ�سافة   ، اأ�سبوعية  ت��ط��وع  وب��رام��ج 
العالقة  ذات  اجلهات  مع  �سراكات  لبناء 
واجلهات التعليمية لتطوير مفهوم واآلية 
وتقييم   ، منهجي  تدريب  وف��ق  التطوع 

واعتماد اأكادميي.
مذكرة  توقيع  ���س��م��وه،  �سهد  ذل��ك  عقب 
والغرفة  لنبادر"   " برنامج  بني  تعاون 
الذي  الرنامج  ويهدف  بجدة،  التجارية 
الغرفة  رئي�ص  نائب  اجلانبني  عن  وقعه 
الرنامج �سارة  ، ومديرة  العتيبي  خلف 
وفتح  الأع��م��ال  رواد  دع��م  اإىل   ، العايد 
املبادرات،  تنوع  خالل  من  لهم  املجالت 
كذلك   ، التطوع  مفهوم  لرت�سيخ  اإ�سافة 
دعم الرامج املجتمعية وتبني مبادراتها 
، وت�سهيل  العام واخلا�ص  القطاعني  يف 

اإجراءات جناحها.
مقر  يف  �سموه،  ا�ستقبل  اأخرى  جهة  من 
العام  القن�سل  اأم�����ص،  ب��ج��دة،  الإم����ارة 
اخليارين. �سعيد  بن  را�سد  قطر  لدولة 
وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل الأح��ادي��ث 
ال���ودي���ة وم��ن��اق�����س��ة امل��و���س��وع��ات ذات 

الهتمام امل�سرتك.

القصاص من قاتل منسوبي مكتب تعليم الداير 
جازان- وا�ض

تنفيذ  حول  بياًنا  اأم�ص  الداخلية،  وزارة  اأ�سدرت 
ا يف اأحد اجلناة مبدينة جازان،  حكم القتل ق�سا�سً
ح��ي��ث اأق����دم ع��ب��دال��ل��ه ب��ن ج��اب��ر ب��ن اأ���س��ع��د املالكي 
التعليم  مكتب  دخ��ول  على  اجلن�سية"  "�سعودي 
مبحافظة الداير مبنطقة جازان واإطالق النار على 
من�سوبيه، مما اأدى اإىل مقتل كل من ح�سن بن حممد 
ب��ن ج��ب��ار امل��ال��ك��ي، وحم��م��د ب��ن ج���ران اخل��ال��دي، 
بن  وعبدالله  املالكي،  جابر  بن  حممد  بن  وح�سن 
اخل��ال��دي،  �سلمان  ب��ن  اأح��م��د ج��وح��ل��ي، وح�����س��ني 
�سلمان  ب��ن  و�سلطان  مالكي،  مو�سى  ب��ن  وح�سن 

املالكي؛ "�سعوديي اجلن�سية".
القب�ص  من  الأمن  �سلطات  متكنت  الله  من  وبف�سل 
عن  معه  التحقيق  واأ���س��ف��ر  امل��ذك��ور  اجل���اين  على 

اإليه بارتكاب جرميته وباإحالته اإىل  توجيه التهام 
املحكمة اجلزائية �سدر بحقه �سك يق�سي بثبوت ما 
من  احلكم  واأيد  ا،  ق�سا�سً بقتله  واحلكم  اإليه  ن�سب 
حمكمة ال�ستئناف ومن املحكمة العليا، و�سدر اأمر 
بحق  مرجعه  من  واأي��د  �سرًعا  تقرر  ما  باإنفاذ  ملكي 

اجلاين املذكور.
ا باجلاين عبدالله  القتل ق�سا�سً وقد مت تنفيذ حكم 
بن جابر بن اأ�سعد املالكي اأم�ص باإ�سالحية ال�سجون 

مبنطقة جازان.
واأكدت وزارة الداخلية للجميع حر�ص حكومة خادم 
ا�ستتباب  على   - الله  حفظه   - ال�سريفني  احلرمني 
الأمن وحتقيق العدل وتنفيذ اأحكام الله يف كل من 
يف  وحت��ذر   ، دماءهم  وي�سفك  الآمنني  على  يتعدى 
الوقت ذاته كل من ت�سول له نف�سه الإقدام على مثل 

ذلك باأن العقاب ال�سرعي �سيكون م�س�ه.

18 ألف خدمة عدلية إلكترونية للمحامين
الريا�ض- البالد

العدلية  اخل��دم��ات  ب��واب��ة  اأن  ال��ع��دل  وزارة  ك�سفت 
 18 نحو  قدمت    )najiz.sa "ناجز"( الإلكرتونية 
األف خدمة اإلكرتونية متنوعة للمحامني من اجلن�سني 
البوابة،  عر  لهم  الإلكرتونية  اخلدمات  اإتاحة  منذ 
يف عملية اإلكرتونية كاملة اأغنتهم عن زيارة املقرات 

العدلية.
واأو���س��ح��ت ال������وزارة اأن ع���دد ال��ط��ل��ب��ات اخل��ا���س��ة 
برتاخي�ص املحاماة التي ا�ستقبلتها بوابة ناجز بلغت 
4500 طلب، بينما بلغ عدد الطلبات املقدمة بوا�سطة 
املتدربني اأكرث من 12 األف طلب، فيما بلغت الطلبات 
الإدارات  -موظفي  النظاميني  املمثلني  من  ال���واردة 

القانونية يف ال�سركات- اأكرث من 1000 طلب.
ال��وزارة من خالل بوابة ناجز جمموعة من  ووفرت 
متكنهم  واملتدربني،  للمحامني  الإلكرتونية  اخلدمات 

مقر  زي���ارة  اإىل  احل��اج��ة  دون  عليها  احل�����س��ول  م��ن 
اإطار  للمحاماة، وذلك يف  العامة  الإدارة  اأو  ال��وزارة 
�سعي الوزارة لدعم املحامني والتي�س� عليهم وتوف� 

اجلهد والوقت.
ال�����وزارة خ��دم��ات ع���دة منها خ��دم��ة طلب  واأت���اح���ت 
ترخي�ص  جت��دي��د  طلب  وخ��دم��ة  حم��ام��اة،  ترخي�ص 
حماماة، وخدمة قيد حمام متدرب جديد، التي متكن 
املحامي املتدرب من التقدمي لت�سجيله يف �سجل قيد 
تعريف  "�سهادة  على  واحل�سول  املتدربني  املحامني 
انتقال  خدمة  كذلك  اإلكرتونيًا،  املتدرب"  للمحامي 
املتدرب  املحامي  متكن  التي  اآخر،  اإىل  متدرب  حمام 
حمام  اإىل  حمام  من  النتقال  طلب  على  التقدمي  من 
اآخر واحل�سول على �سهادة تعريف للمحامي املتدرب 

حديثة واإلكرتونية.
ووفرت الوزارة كذلك خدمة ال�ستعالم عن املحامني 

لهم  امل�سرح  باملحامني  قائمة  خ��الل  من  املعتمدين، 
البحث  اإمكانية  مع  املدينة،  ح�سب  م�سنفة  بالعمل 
با�سم املحامي واملدينة، اإ�سافة اإىل اإمكانية ال�ستعالم 
عن حالة الطلبات املقدمة خلدمات املحامني، وخدمة 
حمام  ل��دى  واملتدربني  حم��ام،  بيانات  حتديث  طلب 
وت�سمل عر�ص قائمة باملتدربني لدى املحامي واإ�سافة 

متدرب وا�ستبعاد متدرب واإخالء طرف متدرب.
وميكن احل�سول على خدمة تقييد املحامي املتدرب، 
التاأمينات  يف  امل��ت��درب  بت�سجيل  امل��ح��ام��ي  ب��ق��ي��ام 
من  ل��دي��ه  امل���ت���درب  ي�سيف  ث��م  اأوًل،  الج��ت��م��اع��ي��ة 
املتدرب  يقوم  ذلك  بعد  ل��دي،  املتدربني  �سا�سة  خالل 
وبعد  باملتدرب،  اخلا�سة  البوابة  عر  طلبه  بتقدمي 
اأيقونة  على  ال��دخ��ول  للمتدرب  ميكن  الطلب  قبول 
والط��الع  التدريب  �سهادة  وطباعة  "تراخي�سي" 

عليها.
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اململكة  ت�سهد  اأيـــام  مــدى  على 
ن�ساطات مكثفة تتميز بح�سور 
ومـــ�ـــســـاركـــات عــاملــيــة رفــيــعــة 
ــتــوى ، تــعــكــ�ــس الـــقـــدرة  املــ�ــس
ال�سعودية  وال�سيا�سة  العالية 
الإرادة  حــ�ــســد  يف  ــة  ــاعــل ــف ال
واجلــــهــــود وال�ـــســـتـــثـــمـــارات 
م�ستقبل  اأجـــل  مــن   ، الــعــاملــيــة 
اأف�سل واأكرث ا�ستقرارا ورخاًء 

لل�سعوب.  
الأوىل  الن�سخة  ــال  اأعــم فــمــن 
ــنــوي ملـــبـــادرة  ــ�ــس لــلــمــنــتــدى ال
وقمة   ، اخلــ�ــســراء  ال�سعودية 
ــــادرة الـــ�ـــســـرق الأو�ــــســــط  ــــب م
الأخــ�ــســر الــتــي اأطــلــقــهــا �سمو 
ويل الــعــهــد الأمــــر حمــمــد بن 
اإىل   ، الـــلـــه  حــفــظــه  ــمــان،  ــل ــس �
ــــال الــــــــدورة اخلــامــ�ــســة  اأعــــم
ال�ستثمار  م�ستقبل  ملــبــادرة 
من  املــ�ــســتــوى  وبــهــذا   ،2021
الآلف  مبــ�ــســاركــة  احلــ�ــســور 
ــــادة  ــــرار، وق ــــق ـــن �ــســنــاع ال م
�سيا�سات  و�سانعي  �ــســركــات 
من  ومبتكرين  وم�ستثمرين 
جــمــيــع اأنـــحـــاء الـــعـــامل، وهــذه 
طريق  خارطة  ت�سع  الفعاليات 
ل�سحة  الــطــمــوح  للم�ستقبل 
القت�ساد  وازدهــــار  الإنــ�ــســان 
م�سامينها  يف  وهــي  الــعــاملــي، 
ـــهـــا متــثــل ا�ــســتــثــمــارا  واأهـــداف
يحقق  مــا  وكــل  الإن�سانية  يف 

تطلعات ما بعد اجلائحة.
تــثــمــر  املــــــبــــــادرات  هـــــذه  اإن 
للمجتمع  والــتــعــاون  التحفيز 
ال�ستثمار،  من  باملزيد  العاملي 
و�ــــســــد الــــفــــجــــوات الــعــاملــيــة 
والرتكيز  الفر�س،  وفــجــوات 
عــلــى القــتــ�ــســادات اجلــديــدة 
والبــــتــــكــــار وتــــوفــــر فــر�ــس 
ــة املــــــوارد مع  الــعــمــل وحــمــاي
مع  التعامل  اإجــــراءات  زيـــادة 
املناخ واحلماية البيئية ، وكما 
وكبار  الــــوزراء  كلمات  اأكـــدت 
املـــ�ـــســـوؤولـــن، تـــبـــدي املــمــلــكــة 
تعزيز  عــلــى  الـــدائـــم  حــر�ــســهــا 
وبالطرق  الب�سري،  امل�ستقبل 
والأ�ساليب التي جتعل احلياة 
اأمــنــًا وحــمــايــة، وتوفر  اأكـــرث 
احللول التي ت�ساعد على جعل 
و�سالمة  خ�سرة  اأكـــرث  الــعــامل 

واأمنًا و�سحة.

طريق المستقبل
كلمة

بيانه  يف  الق�سبي،  عبدالله  بن  ماجد  الدكتور  املكلف  الإعالم  وزير  واأو�سح 
لوكالة الأنباء ال�سعودية، اأن املجل�س اأعرب عن تقدير اململكة للجهود املبذولة 
من اجلمهورية الإيطالية لإجناح اأعمال رئا�سة جمموعة الع�سرين هذا العام، 
قمة  لإجنــاح  ا�ستمرارها  على  امل�سرتك،واحلر�س  اجلماعي  العمل  خالل  من 

القادة املقرر عقدها بالعا�سمة روما يومي 30 و31 اأكتوبر اجلاري.

تثمني تنديد جمل�س الأمن بهجمات ملي�شيا احلوثي
وجمرياتها  الأو�ساع  وتطورات  املو�سوعات  من  جملة  املجل�س،  وا�ستعر�س 
على ال�ساحتن الإقليمية والدولية، معربًا عن ترحيبه وتثمينه للبيان الرئا�سي 
ال�سادر عن جمل�س الأمن الدويل املندد بهجمات ملي�سيا احلوثي الإرهابية على 
لإجناح  املبذولة  للجهود  مهمة  دفعة  وعّده  املدنية،  ومن�ساآتها  اململكة  اأرا�سي 
م�ساعي اململكة لإنهاء اأزمة اليمن، ودعم الو�سول اإىل حل �سيا�سي �سامل لها.
الفل�سطينية  الق�سية  دعم  يف  والرا�سخ  الثابت  اململكة  موقف  املجل�س،  وجّدد 
الفل�سطيني، والتاأكيد  لل�سعب  امل�سروعة  يوؤمن احلقوق  لها  واإيجاد حل  عادل 
من  املتحدة  الأمم  يف  واملالية  القت�سادية  اللجنة  اأمــام  عنه  عــرت  ما  على 
للقرارات والقوانن  اإلزام �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي  بال�ستجابة  �سرورة 

الدولية واإنهاء الحتالل والن�سحاب الكامل من  الأرا�سي العربية املحتلة.

احلفاظ على املكت�شبات ال�شودانية
جمددًا  ال�سودان،  جمهورية  يف  الأحــداث  م�ستجدات  املجل�س،  وتابع 
واحلفاظ  الت�سعيد،  وعــدم  والتهدئة  النف�س  �سبط  اأهمية  اإىل  الدعوة 

على املكت�سبات ال�سيا�سية والقت�سادية، وكل ما يهدف اإىل حماية وحدة 
وقوف  ا�ستمرار  على  والتاأكيد  ال�سيا�سية،  املكونات  جميع  بن  ال�سف 
اململكة اإىل جانب ال�سعب ال�سوداين ال�سقيق ودعمها لكل ما يحقق الأمن 

وال�ستقرار والنماء والزدهار لبالده.
م�ساركتها  خالل  اململكة  اأكدته  ما  اإىل  تطرق  املجل�س  اأن  معاليه،  وبن 
من  طرابل�س،  بالعا�سمة  ُعقد  الــذي   ) ليبيا  ا�ستقرار  دعم   ( موؤمتر  يف 

والإ�سادة  اأرا�سيها،  واأمن  وحدتها  على  للحفاظ  الدولية  للجهود  دعمها 
الليبي  ال�سعب  تطلعات  لتلبية  الليبية  ال�سلطة  من  املتخذة  باخلطوات 
بــالأمــن  تنعم  �ــســيــادة  ذات  مــوحــدة  دولـــة  بــلــوغ  نحو  ــه  ــال واآم ال�سقيق 

وال�ستقرار والتنمية.
واطّلع املجل�س، على املو�سوعات املدرجة على جدول اأعماله، من بينها 
مو�سوعات ا�سرتك جمل�س ال�سورى يف درا�ستها، كما اطلع على ما انتهى 
ال�سوؤون  وجمل�س  والتنمية،  القت�سادية  ال�سوؤون  جمل�س  من  كل  اإليه 
اخلراء  وهيئة  الــوزراء،  ملجل�س  العامة  واللجنة  والأمنية،  ال�سيا�سية 
مبجل�س الوزراء يف �ساأنها.كما اطلع املجل�س، على عدد من املو�سوعات 
العامة املدرجة على جدول اأعماله، من بينها تقريران �سنويان ل�سندوق 
التنمية ال�سناعية ال�سعودي، والهيئة العامة للرتفيه، وقد اتخذ املجل�س 

ما يلزم حيال تلك املو�سوعات.

تعيينات وترقيات
الفوج  )اأمــر  وظيفة  على  ابوثنن  مطر  بن  حممد  بن  م�سّلم  تعين 

احلادي ع�سر( باملرتبة )اخلام�سة ع�سرة( بوزارة احلر�س الوطني.
وظيفة  اإىل  الــعــمــران  �سالح  بــن  ح�سن  بــن  زكــي  املهند�س/  ترقية 
)مهند�س م�ست�سار معماري( باملرتبة )الرابعة ع�سرة( باأمانة املنطقة 

ال�سرقية.
ترقية املهند�س/ خالد بن �سعيد بن عمر باجعفر اإىل وظيفة )وكيل الأمن 

ل�سوؤون البلديات( باملرتبة )الرابعة ع�سرة( باأمانة حمافظة جدة.

الترخيص لفتح فرع لبنك صحار الدولي في المملكة

قرارات المجلس
• تفوي�س �ساحب ال�سمو امللكي وزير الريا�سة -اأو من ينيبه- بالتباحث مع 
الريا�سة  جمال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  م�سروع  �ساأن  يف  القطري  اجلانب 
وال�سباب بن حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة دولة قطر، والتوقيع 

عليه، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
• تفوي�س معايل وزير ال�سوؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�ساد -اأو من ينيبه- 
وزارة  بن  تفاهم  مذكرة  م�سروع  �ساأن  يف  اليوناين  اجلانب  مع  بالتباحث 
ال�سوؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�ساد يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة 
التعليم والأديان يف جمهورية اليونان يف جمال ال�سوؤون الإ�سالمية، والتوقيع 

عليه، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
اجلانب  مع  بالتباحث  ينيبه-  من  -اأو  ال�سياحة  وزيــر  معايل  تفوي�س   •
وزارة  بن  ال�سياحة  جمال  يف  تفاهم  مذكرة  م�سروع  �ساأن  يف  الريطاين 
والثقافة  الرقمية  ال�سوؤون  ال�سعودية ووزارة  العربية  اململكة  ال�سياحة يف 
واإيــرلــنــدا  العظمى  لريطانيا  املــتــحــدة  اململكة  يف  والــريــا�ــســة  والإعــــالم 
ال�سمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة، ل�ستكمال 

الإجراءات النظامية.
• تفوي�س معايل وزير البيئة واملياه والزراعة - اأو من ينيبه- بالتباحث مع 

اأمانة اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�سحر يف �ساأن م�سروع اتفاقية للتعاون 
بن وزارة البيئة واملياه والزراعة يف اململكة العربية ال�سعودية واأمانة اتفاقية 
الأمم املتحدة ملكافحة الت�سحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية 

املوقعة، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
• املوافقة على تنظيم مركز امللك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط وال�سيا�سات 

اللغوية.
• املوافقة على نظام املدفوعات وخدماتها.

الأعمال  ملزاولة  له  فرع  بفتح  الدويل  �سحار  لبنك  الرتخي�س  على  املوافقة   •
اأي طلب لحق  بالبت يف  املالية  اململكة، وتفوي�س معايل وزير  امل�سرفية يف 

بفتح فروع اأخرى للبنك يف اململكة.
• املوافقة على ان�سمام وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية، ووزارة ال�سياحة، 
والهيئة العامة للرتفيه اإىل اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ، املن�ساأة مبوجب قرار 

جمل�س الوزراء رقم )46( وتاريخ 1 / 2 / 1428هـ.
• قيام الهيئة العامة للرتفيه بتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج متويل املن�ساآت 
املن�ساآت  لقرو�س  الرنامج  �سمان  اآلية  تو�سح  )كفالة(  واملتو�سطة  ال�سغرة 

ال�سغرة واملتو�سطة العاملة يف قطاع الرتفيه.

إقرار نظام المدفوعات وتنظيم مركز 
التخطيط والسياسات اللغوية

نيوم- وا�س
املرئي،  الت�شال  عرب  اأم�����س،  جل�شته،  يف  ال���وزراء،  جمل�س  واف��ق 
عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني،  احلرمني  خادم  برئا�شة 
املدفوعات  نظام  على  اهلل،  حفظه  املجل�س،  رئي�س  �شعود،  اآل 
وخدماتها، وعلى تنظيم مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
�شحار  لبنك  والرتخي�س  اللغوية،  وال�شيا�شات  للتخطيط 
يف  امل�شرفية  الأع��م��ال  مل��زاول��ة  له  ف��رع  بفتح  ال��دويل 
اململكة، وتفوي�س وزير املالية بالبت يف اأي طلب لحق 
م�شتهل  ويف  اململكة.  يف  للبنك  اأخ��رى  ف��روع  بفتح 
اجلل�شة، اأطلع خادم احلرمني ال�شريفني، املجل�س، 
اهلل  رعاه   - تلقاها  التي  الر�شالة  فحوى  على 
اآل  امللك حمد بن عي�شى  اأخيه جاللة  - من 

خليفة ملك مملكة البحرين، والر�شالة التي بعثها لفخامة الرئي�س 
ال�شودان،  جنوب  جمهورية  رئي�س  ميارديت  �شلفاكري  اأول  الفريق 
وكذا م�شمون الت�شال الهاتفي مع معايل الأمني العام لالأمم املتحدة 

اأنطونيو غوتريي�س.
جناح مبادرات اململكة اخل�شراء 

اخل�شراء(  ال�شعودية  )مبادرة  منتدى  جناح  ذلك،  اإثر  املجل�س  وب��ارك 
وقمة )مبادرة ال�شرق الأو�شط الأخ�شر(، اللتني ا�شت�شافتهما اململكة هذا 
الأ�شبوع، يف تقدمي حزمة من املبادرات النوعية حلماية البيئة ومواجهة 
حتديات التغري املناخي واحلد من اآثاره ال�شلبية، وتهيئة البنية التحتية 
التن�شيق  م�شتوى  وتعزيز  الكربونية،  النبعاثات  لتخفي�س  ال��الزم��ة 
الإقليمي يف هذا املجال ؛ لإحداث فارق عاملي يف حفظ الطبيعة والإن�شان 

ورفع جودة احلياة، و اإيجاد بيئة اأف�شل لالأجيال القادمة.

بارك نجاح مبادرات المملكة الخضراء..مجلس الوزراء:

دعوة 
السودانيين 

للتهدئة 
والحفاظ على 

المكتسبات

القيادة تهنئ رئيس أوزبكستان بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

الرئيس األلباني يثمن دعم المملكة لبالده

الريا�س - وا�س
بعث خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، برقية تهنئة، لفخامة 
انتخابه  اإعــادة  مبنا�سبة  اأوزبك�ستان  جمهورية  رئي�س  مر�سيائيف  �سوكت  الرئي�س 
لفرتة رئا�سية جديدة. اأعرب امللك �سلمان، عن اأجمل التهاين، واأطيب التمنيات بالتوفيق 

وال�سداد لفخامته، ول�سعب جمهورية اأوزباك�ستان ال�سقيق املزيد من التقدم والزدهار.
البلدين  بن  تربط  التي  الأخوية  العالقات  بتميز  املنا�سبة،  بهذه  ـ،  الله  اأيــده  ـ  واأ�ساد 

وال�سعبن ال�سقيقن، والتي ي�سعى اجلميع لتعزيزها وتنميتها يف املجالت كافة.
اآل �سعود ويل  العزيز  الأمر حممد بن �سلمان بن عبد  امللكي  ال�سمو  كما بعث �ساحب 

العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س �سوكت 
رئا�سية  لفرتة  انتخابه  اإعـــادة  مبنا�سبة  اأوزبك�ستان  جمهورية  رئي�س  مر�سيائيف 
جديدة. وعر �سمو ويل العهد عن اأ�سدق التهاين، واأطيب التمنيات بالتوفيق وال�سحة 

لفخامته، واملزيد من التقدم والرقي جلمهورية و�سعب اأوزبك�ستان ال�سقيق.

الريا�س- البالد
اأكد رئي�س جمهورية األبانيا ال�سيد اإلر ميتا على متانة وعمق العالقات التي جتمع بالده 
العظيم  بدورها  م�سيدًا  لبلده،  وامل�ساعدات  من اخلدمات  الكثر  قدمت  التي  اململكة  مع 
اأ�سعب املواقف، ومتمنيًا ا�ستمرار هذه العالقة الطيبة بن البلدين  األبانيا يف  يف دعم 
ال�سوؤون  الرئا�سي بترانا، وزير  الق�سر  اأم�س، يف  ا�ستقباله،  لدى  ذلك  ال�سقيقن. جاء 
ال�سيخ. اآل  عبدالعزيز  بن  عبداللطيف  الدكتور  ال�سيخ  والإر�ساد  والدعوة  الإ�سالمية 
الإ�سالم  اإعــادة  الأمــن يف  ال�سريفن و�سمو ويل عهده  به خادم احلرمن  قام  ما  وثمن 
احلقيقي الذي اختطف من قبل جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي التي تناق�س الأ�سول التي 
جاء بها الإ�سالم، منوهًا بالقيم الإ�سالمية العظيمة التي تدعو لها اململكة والتعاون مع 
بالده لتعزيزها، م�سيدًا مبذكرة التعاون التي وقعتها امل�سيخة مع اململكة ممثلة بوزارة 

دوريات ال�سوؤون الإ�سالمية للعمل على خدمة الإ�سالم وامل�سلمن والت�سدي للكراهية والعنف.  مدير  يقلد  المكلف  جدة  محافظ 
األمن رتبته الجديدة

جدة- وا�س
ـــــــر �ـــســـعـــود بــن  ـــد الأم ـــّل ق
ـــــن جــــلــــوي،  عــــبــــدالــــلــــه ب
منطقة  اأمـــــر  مــ�ــســتــ�ــســار 
جدة  حمافظ  املكرمة،  مكة 
املــكــلــف، مبــكــتــبــه، اأمــ�ــس، 
الأمن  دوريــات  اإدارة  مدير 
اجلديدة،  رتبته  باملحافظة 
ال�سامي  الأمــر  �سدور  بعد 
عميد.  رتــبــة  اإىل  برتقيته 
بندر  العميد  �ــســوه  وهــنــاأ 
الـــ�ـــســـريـــف عـــلـــى الــثــقــة 
الكرمية، متمنًيا له التوفيق 

وال�سداد يف مهام عمله.
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دولة إسالمية تشارك في 
»SMIIC« اجتماعات

املدينة املنورة -وا�س
ال�سعودية  بالهيئة  ممثلًة  اململكة  ت�ست�سيف 
للموا�سفات واملقايي�س واجلودة اجتماعات 
مــعــهــد املـــوا�ـــســـفـــات واملــقــايــيــ�ــس لــلــدول 
الإ�سالمية)SMIIC،( وذلك خالل املدة من 
31 اأكتوبر اإىل 2 نوفمر 2021م يف املدينة 

املنورة.
وتـــقـــام هـــذه الجــتــمــاعــات بــرعــايــة وزيـــر 
الــهــيــئــة  اإدارة  جمــلــ�ــس  ــيــ�ــس  رئ الـــتـــجـــارة 
بن  ماجد  الدكتور  للموا�سفات  ال�سعودية 
ممثال   )145( مب�ساركة  الق�سبي،  عبدالله 
منظمة   )14( و  اإ�ــســالمــيــة  دولــــة   )45( لــــ 
الجتماع  تت�سمن  حيث  ودولــيــة،  اإقليمية 

 ،)SMC( التقيي�س  اإدارة  ملجل�س  الــرابــع 
ملجل�س  والــعــ�ــســريــن  الـــثـــاين  والجـــتـــمـــاع 
الجتماع  اإىل  اإ�ــســافــة   ،)BoD( الإدارة 
 ،)GA( العمومية  للجمعية  ع�سر  ال�ساد�س 
مب�ساركة روؤ�ساء اأجهزة التقيي�س يف الدول 

الإ�سالمية.
للموا�سفات  الــ�ــســعــوديــة  الهيئة  وت�سعى 
هذه  مثل  خــالل  مــن  واجلــــودة  واملقايي�س 
الفعاليات اإىل تعزيز الدور الريادي للمملكة 
على امل�ستوى الإقليمي والإ�سالمي والدويل، 
للمملكة يف جميع  الإ�سالمي  العمق  وتعزيز 
الأ�سعدة، خا�سًة يف قطاع التقيي�س مواكبة 

بذلك روؤية اململكة 2030.

وزير الخارجية يبحث تعزيز العالقات مع أمريكا وبريطانيا
الريا�س - وا�س

اأجرى �ساحب ال�سمو الأمر في�سل بن فرحان بن 
اأم�س  هاتفًيا،  ات�ساًل  اخلارجية،  وزيــر  الله  عبد 
الــوليــات املتحدة  ــاء(، بــوزيــر خــارجــيــة  ــالث ــث )ال
معه  م�ستعر�سا  بــلــيــنــكــن،  اأنـــتـــوين  الأمــريــكــيــة 
والــوليــات  اململكة  بــن  ال�سرتاتيجية  العالقات 
ــبــل تــعــزيــزهــا يف املـــجـــالت كــافــة،  املــتــحــدة و�ــسُ

بالإ�سافة اإىل بحث اأبرز امل�ستجدات يف املنطقة.

كما اأجرى �سمو وزير اخلارجية، ات�ساًل هاتفًيا، 
الريطانية  والتنمية  اخلارجية  بوزيرة  اأم�س، 
العالقات  معها  وا�ستعر�س  تــرو�ــس،  اإليزابيث 
والــتــاريــخــيــة،  املتينة  الــريــطــانــيــة  الــ�ــســعــوديــة 
ناق�س  كما  كافة،  املجالت  يف  تعزيزها  وفر�س 
يف  الريطانية  ال�سعودية  اجلــهــود  اجلــانــبــان 
اإر�ساء دعائم ال�سالم والأمن وال�ستقرار مبنطقة 

ال�سرق الأو�سط والعامل.

لدعم  سعودية  وديعة  دوالر  مليارات 
االقتصاد الباكستاني

الريا�س - وا�س
اأعلن ال�سندوق ال�سعودي للتنمية عن �سدور التوجيه الكرمي باإيداع مبلغ ثالثة 
مليارات دولر لدى البنك املركزي الباك�ستاين مل�ساعدة احلكومة الباك�ستانية على 
دعم احتياطاتها من العملة الأجنبية ودعمها يف مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

بتمويل  الكرمي  التوجيه  �سدر  فقد  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  اأنــه  ال�سندوق،  واأ�ساف 
خالل  دولر  مليون  ومئتي  مليار  قدره  اإجمايل  مببلغ  النفطية  امل�ستقات  جتارة 
ال�سنة. وبن ال�سندوق اأن هذه التوجيهات الكرمية توؤكد موقف اململكة امل�ستمر 

يف دعم اقت�ساد جمهورية باك�ستان ال�سقيقة.
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مشاركة واسعة في 
تمرين "استجابة 6"

الدمام- البالد   

للرقابة  الــوطــنــي  للمركز  الــر�ــســمــي  املــتــحــدث  ــح  اأو�ــس

مترين  اأن  يف  املــطــري،  عبدالله  البيئي  اللــتــزام  على 

مدى  على  ال�سرقية  باملنطقة  نفذ  ــذي  ال  »6 »ا�ستجابة 

يومني، واختتم اأم�س، حظي مب�ساركة 40 جهة حكومية 

و�سعي  البيئي  العمل  اأهمية  على  يــدل  ممــا  وخا�سة، 

اجلميع لتحقيق توجيهات القيادة الر�سيدة، اأيدها الله، 

يف اجلانب البيئي ويرتجم دعمها له. واأكد اأن التمرين 

ت�سافرت فيه جهود اأكرث من 5000 م�سارك، وا�ستخدام 

طائرات الدرون ملراقبة م�سرح العمليات، ملراقبة فر�سية 

الت�سرب الزيتي بحجم 90,000 برميل يف مياه اخلليج 

العربي، وهو اأول مترين تطبق فيه فر�سية تاأثر خم�سة 

معر�س  باإقامة  حظي  كما  وح�سا�سة،  حيوية  مــواقــع 

بحري وبيئي مب�ساركة 12 جهة ذات عالقة من القطاعني 

من  ال�ساد�سة  الن�سخة  اأن  وبــني  واخلــا�ــس.  احلكومي 

التمرين تعد الأخرة للعام 2021 ، التي متيزت باإدارته 

ووفــرت  �سعودية،  وخــرات  وطنية  بعنا�سر  بالكامل 

800 متدرب �سعودي و�سعودية من  التدريب النوعي لـ 

من�سوبي القطاعات.

فريق مشاة الحمدانية 
ينظم أول مارثون للحي

إزالة مزارع عشوائية
وغرف شعبية بالشميسي

جدة - خالد بن مر�ضاح   

يــنــظــم فــريــق مــ�ــســاة اأحـــيـــاء احلــمــدانــيــة مبــركــز حي 

اأول  بجدة  الأحياء  مراكز  جلمعية  التابع  احلمدانية 

يوم  ع�سر  وذلــك   ، بجدة  احلمدانية  لأحــيــاء  مــارثــون 

ثاين  ربيع   14 املوافق   م   2021 نوفمر   19 اجلمعة 

1443هـ، والذي ياأتي متزامنا مع ذكرى البيعة خلادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

وتوعية  امل�سي  ثقافة  ن�سر  اىل  املبادرة  تهدف  حيث   .

اأهمية  اىل  واأعــمــاره  جن�سه  مبختلف  املجتمع  فئات 

افــراد  بني  العامة  ال�سحة  حت�سني  يف   ودوره  امل�سي 

امل�سي  ممار�سة  ريا�سة  اأهمية  واأن  ل�سيما   ، املجتمع 

وروؤيــة  احلياة  جــودة  �سمن  وردت  عموما  والريا�سة 

2030م. واأكد نائب رئي�س جمل�س حي احلمدانية قائد 

فريق امل�ساة خالد اخليري ان ر�سالة الفعالية تاأتي يف 

على  وحتفيزهم  املجتمع  بني  امل�سي  ثقافة  ن�سر  اإطــار 

م�ساركة  لتحقيق  املكلفة   غر  الريا�سة  هــذه  مــزاولــة 

من  خال  ريا�سي  �سحي  جمتمع  نحو  فاعلة  جمتمعية 

المرا�س، م�سيفًا:" روؤيتنا  تتمثل يف، )م�سينا �سحة 

وعبادة ملجتمع قوي الإرادة(".

مكة مكة املكرمة- البالد   

العمرة  ببلدية  ممثلًة  املقد�سة  العا�سمة  اأمانة  اأزالــت 

املكرمة،  مبكة  ال�سمي�سي  منطقة  يف  تعديات  الفرعية 

على م�ساحة اإجمالية تقدر بنحو 200 األف مرت مربع.

وبناء  ع�سوائية  مــزارع   4 باإقامة  التعديات  ومتثلت 

حتققت  اأن  بعد  اإزالتها  ومتــت  خمالفة،  �سعبية  غــرف 

اأي  وجــود  عــدم  من  التعديات  ملتابعة  امليدانية  الفرق 

م�ستم�سكات �سرعية.

بزراعة  والتجميل  للحدائق  العامة  الإدارة  قامت  كما 

130 نخلة بطريق امل�سجد احلرام، وت�سكيل الأ�سيجة 

املدينة  بطريق  نخلة   45 وزراعــة  مــرت،   8200 بطول 

2000 مرت، وتقليم  الأ�سيجة بطول  املنورة، وت�سكيل 

280 �سجرة يف �سارع بن جبر مبكة املكرمة، واإعادة 

وري  الزمية  وحديقة  التنعيم،  م�سجد  حديقة  تاأهيل 

قة  متفِرّ مواقع  يف  النظافة  اأعمال  وتنفيذ  املزروعات 

ودعم احلدائق واملتنزهات باخلدمات املطلوبة.

للمن�ساآت  الــعــامــة  الإدارة  ــدرت  اأ�ــس اأخـــرى  جهة  مــن 

�سهادة   7730 املقد�سة  العا�سمة  بــاأمــانــة  الــتــجــاريــة 

�سحية، ودربت 3515 عاماًل يف جمال ال�سحة العامة 

خالل الربع الثالث من العام 2021م.

برازيليا- وا�س   

بول�سونارو  جــايــر  الرئي�س  فخامة  بح�سور 

اأقام �سفر  رئي�س جمهورية الرازيل الحتادية، 

بن  علي  الرازيل  لدى  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

عامًا   53 مــرور  مبنا�سبة  حفاًل  باهيثم،  عبدالله 

على اإقامة العالقات ال�سعودية الرازيلية.

�سعادته  عــن  كلمته  يف  باهيثم  ال�سفر  واأعـــرب 

بت�سريف فخامة الرئي�س لالحتفال، مرزًا مراحل 

مر  على  ال�سديقني  البلدين  بني  العالقات  تطور 

العقود املا�سية وحتى و�سلت اأوجها يف عهد خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

ـ  الله  حفظهما  ـ  الأمــني  عهده  ويل  و�سمو  �سعود 

وفخامة الرئي�س جاير بول�سونارو.

عن  الــرازيــلــي  الرئي�س  فخامة  عــر  جانبه  مــن 

الدعوة وامل�ساركة يف هذه  �سروره و�سكره على 

البلدين  ببني  املميزة  بالعالقات  منوهًا  املنا�سبة، 

ومهمة،  م�سرتكة  اأهـــداف  من  يربطهما  ملا  نظرًا 

وال�سرق  اخل�سراء  ال�سعودية  مببادرتي  م�سيدًا 

ا�ستدامة.  اأكرث  م�ستقبل  لبناء  الأخ�سر  الأو�سط 

الرازيلي  اخلارجية  وزيــر  معايل  احلفل  ح�سر 

فخامة  م�ست�سار  ومــعــايل  فــرنــ�ــســا،  ــو�ــس  كــارل

جمل�س  وع�سو  فالفيا،  رو�ــســا  الــوزيــر  الرئي�س 

النواب فالفيو جاير بول�سونارو، و�سفراء دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.

الريا�س- البالد

افتتح وزير التعليم رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة 

للتدريب التقني واملهني الدكتور حمد بن حممد اآل ال�سيخ 

اأم�س الأول املوؤمتر واملعر�س التقني ال�سعودي التا�سع 

العامة  املوؤ�س�سة  تنظمه  الـــذي   )STCEX2021(

للموؤمترات  في�سل  امللك  بقاعة  واملهني  التقني  للتدريب 

حمافظ  بح�سور  بالريا�س،  اإنرتكونتننتال  فندق  يف 

املوؤ�س�سة الدكتور اأحمد بن فهد الفهيد وعدد من قيادات 

واخلليجيني  املحليني  واخلراء  وامل�سوؤولني  املوؤ�س�سة 

املوؤمتر ثالثة حماور رئي�سية هي  والدوليني. ويناق�س 

التقني واملهني، والتنمية  امل�ستقبل، والتدريب  مهارات 

التقني  والتدريب  التعليم  يف  وال�ستثمار  امل�ستدامة 

واملهني يف جل�سات املوؤمتر التي ت�ستمل على 18 ورقة 

وممثلي  والــبــاحــثــني  اخلـــراء  مــن  نخبة  يقدمها  عمل 

امل�سوؤولني  املحليني والدوليني وعدد من  الأعمال  قطاع 

احلكوميني من املوؤمترات الدولية، تواكبها عن بعد 24 

خالل  ور�س   6 تزامن  اإىل  بالإ�سافة  افرتا�سية،  جل�سة 

48 متحدثًا من  املوؤمتر  فيما ي�ست�سيف  املوؤمتر.  يوَمي 

واخلــرات  املعلومات  لتبادل  وخارجها؛  اململكة  داخــل 

واأحدث امل�ستجدات والتجارب حول التعليم والتدريب 

التقني واملهني. واألقى رئي�س اللجنة التوجيهية العليا 

اآل  عبدالله  الدكتور  التا�سع  التقني  واملعر�س  للموؤمتر 

اأ�ساد فيها بالدعم الكبر من حكومة خادم  مرزوق كلمة 

-حفظه  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

له  كــان  الــذي  واملــهــنــي،  التقني  الــتــدريــب  لقطاع  الــلــه- 

الأثر الكبر مل�ساريع التو�سع التقني واملهني يف جميع 

مناطق اململكة، مبينًا اأن املوؤ�س�سة �سعت خالل الع�سرين 

التطورات  اأهداف وطنية تواكب  املا�سية لتحقيق  �سنة 

التدريبية  املن�ساآت  عــدد  بلغ  حيث  امل�ستمرة  التنموية 

اأكرث من 250 من�ساأة تدريبية ت�سمل كليات تقنية للبنني 

من  اأكــرث  حاليًا  فيها  يتدرب  �سناعية  ومعاهد  والبنات 

على  املوؤ�س�سة  ت�سرف  كما  ومتدربة.  متدرب  األف   260

تدريب  يف  ت�سهم  اأهليًا  ومركزًا  معهدًا   1290 من  اأكرث 

39 معهدًا من  اإىل  اإ�سافة  اأبناء وبنات الوطن،  وتاأهيل 

معاهد ريادة الأعمال تدعم ومتول امل�ساريع اخلا�سة.

املهارات  وتنمية  ال�سباب  ق�سم  رئي�س  بني  جانبه  من 

اأن  مار�سل  هوت  هريف  باليون�سكو  التعليم  قطاع  يف 

املوؤمتر ي�ستقطب عددًا من اجلهات الفاعلة وجمعها يف 

ل�ستك�ساف  غنية  مناق�سات  لإجــراء  واحد  ومكان  وقت 

الأنظمة والجتاهات والنهج اجلديدة يف جمال التعليم 

والتدريب التقني واملهني. واأكد وزير التعليم يف كلمته 

ويل  و�سمو  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  دعم  الفتتاحية 

ال�سديدة  وتوجيهاتهما  الله-  -حفظهما  الأمــني  عهده 

للعمل  كــافــة  املــتــاحــة  والــفــر�ــس  الإمــكــانــات  با�ستثمار 

يتنا�سب  مبا  وم�ساراته،  التدريب  برامج  تطوير  على 

ووظائف امل�ستقبل، ومهارات القرن احلادي والع�سرين، 

والثورة ال�سناعية الرابعة، القائمة على املعرفة والقدرة 

املوؤ�س�سة  اتفاقيات بني  توقيع ثالث  �سهد  كما  واملهارة. 

للطاقة  اجلـــوف  وجمعية  للتجزئة  احلــكــر  و�ــســركــة 

الطهي  قطاع  من  املــحــدودة  اأبــرالــني  و�سركة  املتجددة 

الراعية  واجلهات  املتميزة  ال�سخ�سيات  من  عددًا  وكرم 

البالتينية للموؤمتر

الريا�س-البالد

اأم�س،  الــعــاديــة،  جل�سته  يف  الــ�ــســورى  جمل�س  وافــق 

ال�سيخ  املجل�س  رئي�س  برئا�سة   ، املرئي  الت�سال  عر 

الدكتور عبدالله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، على 

قراره ب�ساأن التقرير ال�سنوي لرنامج �سمان التمويل 

املايل  للعام  )كفالة(  واملتو�سطة  ال�سغرة  للمن�ساآت 

الرنامج  مطالبة  القرار  وت�سمن  1442هـــ،   /  1441

القرو�س  �سمان  لرنامج  الت�سريعية  البيئة  بدرا�سة 

والقطاعات  واملنتجات  اخلدمات  ح�سب  والت�سهيالت 

امل�ستهدفة واملخاطر الئتمانية، وفًقا لأف�سل املمار�سات 

العاملية؛ لتطوير برامج التمويل.

�سندوق  مع  التعاون  الرنامج  على  اأن  املجل�س  واأكــد 

"دعم املن�ساآت ذات  التنمية الوطني درا�سة اأثر مبادرة 

خالل  من  ال�سندوق  اأطلقها  التي  املرتفعة"  ال�سعودة 

الدائمة،  التوطني  مــبــادرات  �سمن  لتكون  الــرنــامــج 

مطالبًا بتطبيق اآليات فعالة لت�سجيع البنوك التجارية 

واملتناهية  ال�سغرة  املــنــ�ــســاآت  متــويــل  يف  للتو�سع 

روؤيــة  يف  وامل�ستهدفة  الــواعــدة  القطاعات  يف  ال�سغر 

املــركــزي  البنك  مــع  بالتن�سيق  وذلـــك   ،2030 اململكة 

ال�سعودي.

واتخذ املجل�س قراره ب�ساأن التقرير ال�سنوي لرنامج 

)كفالة( املقدم من جلنة التجارة وال�ستثمار كما ناق�س 

الجتماعية،  والتنمية  الب�سرية  املــوارد  جلنة  تقرير  

اأداء  لقيا�س  الوطني  للمركز  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن 

1442هـ   /  1441 املايل  للعام  )اأداء(  العامة  الأجهزة 

املعلومات  وتقنية  والت�سالت  النقل  جلنة  وتقرير  

للبيانات  ال�سعودية  للهيئة  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن 

العامة  للهيئة  ال�سنوي  والتقرير  ال�سطناعي  والذكاء 

للرتفيه للعام املايل 1441 / 1442هـ، وم�سروع نظام 

املركز  ال�سنوي  والتقرير  للعقار  العيني  الت�سجيل 

الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة امل�ستدامة )ا�ستدامة( 

للعام املايل. وكان املجل�س قد وافق يف م�ستهل اجلل�سة 

الداخلية  لــوزارة  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  قــراره  على 

1442/1441هـــ ، كما وافق على م�سروع  للعام املايل 

مذكرة تفاهم بني املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة 

يف اململكة وجامعة اأوفا احلكومية لتقنية البرتول يف 

حتلية  تقنيات  جمــال  يف  للتعاون  الحتــاديــة  رو�سيا 

املياه وت�سغيل و�سيانة خطوط الأنابيب، املوقع عليه 

بني  تفاهم  مذكرة  م�سروع  وعلى  الريا�س  مدينة  يف 

ووزارة  اململكة  يف  والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة  وزارة 

البيئة يف اليابان للتعاون يف جمال البيئة .

البالد- يا�ضر بن يو�ضف   

والتدريب  التعليم  جــودة  رفــع  يف  م�ساهمتها  �سمن 

الــعــاملــيــة، وحتقيق  املــ�ــســتــويــات  وكــفــاءتــهــمــا لأعــلــى 

م�ستهدفات برنامج تنمية القدرات الب�سرية، اأحد برامج 

التعليم والتدريب،  2030م؛ وقعت هيئة تقومي  روؤية 

ممثلة يف املركز الوطني للتقومي والعتماد الأكادميي 

برامج   )110( لعتماد  اتفاقية   ، اأمــ�ــس  "اعتماد"، 
بح�سور  وذلــك  عبدالعزيز،  امللك  جامعة  يف  اأكادميية 

بن  خالد  الدكتور  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  معايل 

الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  ومــعــايل  ال�سبتي،  عبدالله 

الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، يف مقر اجلامعة 

بجدة.

التعليم  وزارة  مع  والتكامل  بالتعاون  الهيئة  وتعمل 

جــودة  رفـــع  يف  للم�ساهمة  الــ�ــســعــوديــة  واجلــامــعــات 

العمل؛  �سوق  متطلبات  مع  املواءمة  وتعزيز  التعليم 

مبا يعزز الثقة يف خمرجات موؤ�س�سات التعليم العايل 

حت�سني  يف  وي�سهم  والـــدويل،  املحلي  امل�ستوى  على 

ويف  العاملي،  امل�ستوى  على  اململكة  جامعات  ترتيب 

املناف�س عامليًا. و�سملت التفاقية )12(  اإعداد املواطن 

اأكادمييًا يف درجة الدكتوراه يف تخ�س�سات  برناجمًا 

احلا�سب  وعلوم  الإن�سان،  وعلوم  البحرية،  )العلوم 

وتقنية املعلومات(، و)44( برناجمًا اأكادمييًا يف درجة 

والعلوم  البيئة،  )العلوم  تخ�س�سات  يف  املاج�ستر 

الطبيعية،  والعلوم  الرتبوية،  والدرا�سات  ال�سحية، 

الآيل  احلا�سب  وعلوم  والهند�سة،  البحرية،  والعلوم 

وعلوم  والإدارة،  والقــتــ�ــســاد،  املــعــلــومــات،  وتقنية 

التفاقية  كما ت�سمنت  الإن�سان، والت�سال والإعالم(، 

)54( برناجمًا يف درجة البكالوريو�س يف تخ�س�سات 

والعلوم  والتمويل،  واملحا�سبة،  البيئية،  )الــعــلــوم 

والت�سال  ال�سيا�سية،  والعلوم  والقت�ساد،  الإداريــة، 

والإعــالم،  وال�سحافة  العامة،  والعالقات  الت�سويقي، 

البحرية،  والعلوم  والــدرا�ــســات  الطبيعية،  والعلوم 

والتخطيط،  والعمارة  الإن�سانية،  والعلوم  والآداب 

وال�سياحة(، لي�سبح جمموع برامج اجلامعة املعتمدة 

التي حتت الإجراء 138 برناجما، ومتثل العدد الأكر 

من بني الرامج الأكادميية يف اجلامعات يف اململكة.

املوؤ�س�سي  العتماد  على  ح�سلت  قد  اجلامعة  وكانت 

لعدد  الــراجمــي  والعــتــمــاد  2015م،  عــام  الهيئة  مــن 

اإىل  اإ�سافة  البكالوريو�س،  مرحلة  يف  برناجما   )13(

العتماد،  على  للح�سول  الإجراء  برناجما حتت   )15(

حيث يبلغ عدد الرامج الإجمالية لدى اجلامعة )281( 

برناجما، وح�سلت اجلامعة على عدد 49 اعتمادا دوليا 

للح�سول  الإجــراء  حتت  برناجما   29 وعدد  لراجمها 

على اعتماد دويل. كما حققت اجلامعة تقدمًا كبرًا يف 

املركز  على  موؤخرًا  ح�سلت  فقد  العاملية؛  الت�سنيفات 

لعام  العربية  للجامعات   QS الـــ  ت�سنيف  يف  الأول 

حمليًا  الأول  واملركز  عامليًا،   109 والرتتيب  2022م 

وعربيًا ح�سب ت�سنيف التاميز للجامعات العاملية لعام 

2022م، والرتتيب 190 على م�ستوى العامل، ول �سك 

اأن العتماد الأكادميي لرامج اجلامعة املختلفة �سيعزز 

حت�سني  يف  و�سي�سهم  والــعــاملــيــة،  الوطنية  مكانتها 

ترتيبها يف الت�سنيفات العاملية.

53 عاما من العالقات المتميزة بين السعودية والبرازيل

المؤتمر والمعرض التقني يناقش مهارات المستقبل

الشورى يطالب بالتوسع
في تمويل المنشآت الصغيرة

اعتماد برامج أكاديمية في جامعة المؤسس
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 تعد اآلية اإ�سالح ذات البني  من الثوابت الدينية والدنيوية التي تهدف اإىل زرع املودة والألفة بني النا�ص، ونزع فتيل كل ما ُينّغ�ص ذلك من اخلالفات واخل�سومات، واإحالل الوئام والن�سجام حمل 
اخلالف واخل�سام بف�سل تقوية روابط التاآلف والتكاتف والق�ساء على اأ�سباب الفرقة واخلالف،خ�سو�سا واأن النف�ص الب�سرية رغم اأنها جمبولة على حب الذات وال�سح فاإن نوازع اخلري فيها تغلب 

نوازع ال�سر، والإِن�سان حري�ص على حقوقه، لكن متى ما تغلبت لديه �سفة الإيثار على الأثرة تنازل عن بع�ص هذه احلقوق نتيجة لطغيان اخلري على ال�سر، مما يتطلب من ال�ساعي اإىل اإ�سالح 
ذات البني اأن يوّطن نف�سه على التعامل مع املجني عليهم باأناة وطول �سرب على النحو الذي يدفعهم اإىل الت�سامح عن طريق حتريك امل�ساعر الدينية، وا�ستثارة مكامن القيم الأخالقية والإِن�سانية 

فيهم مع العرتاف مبا لهم من حقوق ومواجهتهم مبا عليهم من ا�ستحقاقات، وات�ساقا مع ذلك اأكدت ا�ست�سارية نف�سية واجتماعية وا�سرية اأهمية ال�سماح بال�ستعانة مع  ال�ست�ساريني 
ال�سريني املخت�سني للعمل يف مراكز ا�سالح ذات البني ملا ميلكونه من خربة يف مثل هذه احلالت لفتة  يف الوقت نف�سه اإىل اأن  توفري مراكز اإ�سالح ذات بني  م�ستقلة يف كل منطقة اإدارية 

تكون مهياأة  تاأهياًل كاماًل  لالإ�سالح. ويعمل بها اأكفاء على خربة عالية وعلى دراية كاملة بطرق الإ�سالح ال�سحيحة ولديهم مهارات عالية وكاريزما خا�سة  ولديهم فن يف  التعامل  مع 
امل�سكلة واجلمهور  من الهمية مبكان من اجل خف�ص حالت الطالق وتقريب وجهات النظر بني ا�سحاب الق�سايا. 

تخفف أعباء القضايا الزوجية على القضاة في المحاكم األسرية .. استشارية لـ             :

إجراء دراسة عن المشكلة لمعرفة األساليب المهارية من قبل المصلح 

مراكز إصالح ذات البين تخفض نسب الطالق
جدة - رانيا الوجيه - ت�ضوير - خالد مر�ضاح

ال�ست�سارية  اقرتحت  ال�سياق  هــذا  يف 
ال�ـــســـريـــة والــنــفــ�ــســيــة والجــتــمــاعــيــة 
العدل  وزارة  ت�سمح  اأن  زهـــران  دعـــاء 
ال�ست�ساريني  مع  والتعاون  بالإ�ستعانة 
ـــني  املــتــخــ�ــســ�ــســني ومــــن هم  ـــري ـــس ال�
يف   للعمل  واملاأهلني   اخلــربة  اأ�سحاب 
ي�ساعد  مما   ، البني  ذات  ا�سالح  مراكز 
وتخفيف  ــطــالق  ال ن�سب  خف�ص  عــلــى 
الأعباء على الق�ساء يف حماكم الأ�سرة،  
من  �ــســادرة  اإح�سائية  على  بناء  وذلــك 
لعام  �سبتمرب  ل�سهر  الإ�ـــســـالح   مــركــز 
 73،138 هــنــاك  اأن  تو�سح  م،   2021
ق�سية ومت انهاء  5،087 فقط، وتربهن 
"البالد"  مع  ذلك من خالل حديثها  على 
مــو�ــســحــة بــقــولــهــا:   بــنــاًء عــلــى املـــادة 
العدل والتي  اأقرها وزير  التي  التا�سعة 
العمل  قواعد  على  املوافقة  على  تن�ص 
تبعا  واإجراءاتها  امل�ساحلة  مكاتب  يف 

لل�سيغة املرفقة من مكتب الإ�سالح.
ال�سالح  مكاتب  اإىل  املعاملة  حتويل 
املحكمة  يف  وتقيدها  عر�سها  قبل  اأوًل 
مراكز  يف  الآن  يطبق  الـــذي  ــع  ــواق  وال

الإ�سالح وهو ..
يتقدم  منها  والنتهاء  اجلل�سة  عقد  بعد 
امل�سلح بذكر ما مت عليه اخل�سمان..وما 
عليه �سحيح  التفاق  امل�سلح ومت  يراه 
ــك  مبنيا عــلــى  انـــه )مل  ــبــول..وذل ومــق

يحرم حالًل، اأو يحلل حرامًا(. 
ثــم حُتــــول اإىل وحــــدة الــتــدقــيــق ومــن 
ثـــم تــطــلــب وحــــدة الــتــدقــيــق مـــا يطلبه 
مثاًل... التنفيذ..  قا�سي  عليه  ويوافق 
)التعامل  الزوجني  احــد  �سرط  كــان  اذا 
لأنه  ال�سرط  فريف�ص  الله(  ير�سي  مبا 
القراآن  اأن  ومقنن..بالرغم  ِمف�سل  غري 
وال�سنة ف�سلت معنى الع�سرة مبعروف 
كـــاًل مــن الطرفني   وحــقــوق وواجـــبـــات 
ذلك  يف  الو�سوح  وعــدم  التعقيد  فاأين 

ال�سرط. 
اإجــــــراءات  يف  الــتــا�ــســعــة  املـــــادة  واأن 
)ال�سيغة  ح�سب  املــرفــقــة  الــنــ�ــســو�ــص 
املرفقة من مكتب الإ�سالح(  فعدم الخذ 
وامل�سلح،  متفق بني اخل�سمني  مبا هو 
وتعقيد  وعرقلة  امل�سداقية  عدم  ي�سبب 
وجود  من  الأ�سا�سي  والهدف  ال�سلح، 
ف�ص  هو  وامل�سلحني،   ال�سالح  مراكز 
ومي�سرة  مرنة  بطرق  اخلالفات  وانهاء 
ت�سر  األ  ب�سرط  الطرفان  عليها  يتفق 
بع�ص  الخــر،   فنجد من  على  باأحدهما 
اأ�سباب جدا ب�سيطة  اخلالفات الزوجية 
هـــذا مطلب  ولــكــن  بــــال،   لــهــا  يلقى  ول 
�ستنهي  امل�سلح  فــمــوافــقــة  اخل�سمني 
يتحقق  ..وبذلك  امل�سكلة  هذه  الله  باإذن 
بعد  واغــالقــهــا  الق�سية  وانــهــاء  الــهــدف 
للوقاية  عالجية  مراحل  بعدة  مرورها 

من الوقوع مرة اأخرى.

تأهيل كامل 
يف  الــعــامــلــني  تهيئة  عــن  �ــســوؤال  ويف   
مراكز الإ�سالح  قالت:  يوجد يف اململكة 
اأ�سا�سية، فمن  اإدارية  تقريبا 13 منطقة 
والنف�سية  الجتماعية  نــظــري  وجــهــة 
والأ�سرية جند باأن توفري مراكز اإ�سالح 
ويكون  اإداريـــة  منطقة  كل  يف  م�ستقلة 
..ويعمل  لالإ�سالح  كاماًل   تاأهياًل  مهيئًا 
دراية  وعلى  عالية  خربة  على  اأكفاء  به 
كاملة بطرق الإ�سالح ال�سحيحة ولديهم 
مهارات عالية وكاريزما خا�سة  ولديهم 
فن يف  التعامل  مع امل�سكلة واجلمهور  
ثقة  ك�سب  يف  ومهارية  علمية  وبطرق 
امل�سكلة  لــعــالج  طــرق  لإعــطــائــه  العميل 
ومن  م�سبباتها  ومعرفة  ثغراتها  وحــل 
ثم طرق الوقاية منها  حتى ل يقع فيها 
من اول مطب يواجههم فيما بعد،ور�سا 
بن�سب  البع�ص  بع�سهم  عن  املخت�سمني 
تــدريــجــيــة وا�ــســعــارهــم بـــالأمـــان، هنا 
باأن امل�سلح فعاًل قام  اأن نقول  ن�ستطيع 

بالدور املطلوب منة.

املــ�ــســلــح ذكــر  مـــن  ــب  ــطــل ُي اأن  ويـــجـــب 
مع  اأ�ستخدمها  التي  والطرق  الأ�ساليب 
للم�سلحني  مرجعية  لتكون  اخل�سمني 
درا�ــســة  عمل  اإىل  بــالإ�ــســافــة  الآخــريــن. 
اأي�سا يف ملف  حالة عن امل�سكلة ليتبني  
ال�سالح الأ�ساليب واملهارات امل�ستخدمة 
ي�سمن  املــ�ــســلــح،   وبذلك  هــذا  قبل  مــن 
امل�سلح توثيق املهارات وال�ساليب التي 
طيب  واأثــر  مرجعية  فتكون  ي�ستخدمها 

يرتكة ليتعلم منة الكثري.

الربط بين الجمعيات 
اجلمعيات  بــني  الــربــط  اهــمــيــة  وحــــول 
ومـــراكـــز ال�ــســتــ�ــســارات وا�ـــســـالح ذات 
الربط بني  به هو  قالت: ما نطالب  البني 
وبني  ال�ست�سارات  ومــراكــز  اجلمعيات 
خمت�سمني  كل  ..فلي�ص  الإ�ــســالح  مركز 
ا�ست�سارة  لأخـــذ  املــالــيــة  الــقــدرة  لــديــهــم 
مـــن املـــراكـــز اخلــا�ــســة ودفـــــع تــكــالــيــف 
ال�سعب  مـــن  اأن  ــا  ــم ــارات..ك ــس ــ� ــت ــس ال�
على الــزوجــني تــواجــدهــم داخـــل احلــرم 

الق�سائي حلل خالفاتهم ال�سرية  وميكن 
وجودهم  ولكن  ب�سيطة  جــدا  تكون  اأن 
املتعددة  الق�سايا  من  الهائل  الكم  و�سط 
املوجودة داخل الدوائر الق�سائية  يجعل 
ي�سبب  رمبا  الزوجني   بني  خد�ص  هناك 

يف عدم قدرتهم للتعاي�ص يف مابعد.
واأ�ــســلــوب  خ�سائ�ص  مــن  انتهينا  ـــاإن   ف
ــحــة واملـــ�ـــســـلـــح مــع  ــل ومـــــهـــــارات املــ�ــس
اخلـــ�ـــســـمـــني.. نـــطـــالـــب بـــعـــدهـــا بــعــمــل 
الداء  لــتــقــدمي  مــ�ــســتــمــرة  اإحــ�ــســائــيــات 

ومنطقة،  م�سلح،واإدارة،  )لكل  الوظيفي 
ومـــركـــز( تــبــداأ بــا�ــســتــخــدام اإحــ�ــســائــيــة 
بكامل  دقــيــق  تف�سيل  مف�سلة  �سهرية 
عن  اليوم  نتحدث  فمثاًل..عندما  املهام. 
العدل  وزارة  من  ال�سادرة  الح�سائية 
2021..جنــــدهــــا  ــعــام  ل �سبتمرب  لــ�ــســهــر 
ايًا  فيها  يذكر  مف�سلة..فلم  وغري  عائمة 
امل�ستهدف..)الأحوال  هو  امل�سارات  من 
،املــرور،املــالــيــة(  ال�سخ�سية،اجلزائية 
على  م�سار  كل  الح�سائية بجعل  فتقنني 

حدا..ي�ساهم يف معرفة الجناز احلقيقي 
كل  من  املبذول  واملجهود  اجليد  والعمل 
بل  الخطاء  ت�سيد  لي�ص  جهه..والهدف 
للتقليل  الداء  وحت�سني  اخللل  معاجلة 
من امل�ساكل ال�سرية واملجتمعية وخف�ص 

ن�سب الطالق..

مدة زمنية 
 وعـــن اهــمــيــة حتــديــد مـــدة زمــنــيــة لكل 
تعميمه  ميكن  ل  الأمــر  هذا  قالت:  ق�سية 
حالت  هناك  اأن  حيث  احلــالت  كل  على 
ملــ�ــســاكــل زوجــيــة حلــديــثــي الـــــزواج منذ 
اإ�ستمرت  مــن  وهــنــاك  �سنتني  اأو  �سنه 
�سبيل  على  عــام   20 الــزوجــيــة  حياتهم 
املثال وبالتايل تف�سر بقولها: وقد حددت 
ق�سية  لــكــل  زمــنــيــة  مـــدة  الــعــدل  وزارة 
على  حتويلها  او  الطلب  اغــالق  ثم  ومــن 
و�سائل  مــع  لينطبق  ..وهــــذا  الــقــ�ــســاء 
ق�ساية  للم�سكالت..فهناك  العالج  وطرق 
منتهية حتول للقا�سي مبا�سر للحكم فيها 
مطلقة  زوجــة  فيها..مثال  �سك  وا�ــســدار 
ب3  الطالق  حدد  وال�سرع  طلقات  خم�ص 
حتويل  مــن  فــائــدة  هناك  فلي�ص  طلقات. 
موعد  تاأخري  او  ال�سالح  ملركز  املعاملة 
القرار(  يف  النظر  تعيد  )لرمبا  اجلل�سة 

احلكم وا�سح والق�سية منتهية.
او  زمـــن  نــحــدد  ان  ن�ستطيع  ل  وايــ�ــســًا 
حياتهم  اإ�ستمرت  زوجــني  لق�سية  وقــت 
الزوجية 15 او 20 �سنة بزوجني حديثي 
ـــك نــطــالــب بــاإلــغــاء املــدة  ـــذل ـــزواج..وب ال
والتحديد  التقدير  ..ويــرجــع  ــزمــن  وال
طال  الق�سية..وان  على  املطلع  للم�سلح 
..ميــكــن عمل  يــجــدو حت�سن  الــزمــن ومل 
يف  للنظر  التخ�س�سات  خمتلف  فــريــق 
تقوميها  يف  وي�ساهم  ويحللها  امل�سببات 
عدد من امل�سلحني ..من اجلانب )الديني 

والنف�سي والجتماعي وال�سري(

طريقة منصفة.
لتقدمي  �ساخن  خط  وجود  اهمية  وحول 
هناك  يكون  ان  يجب  قــالــت:  ال�سكاوى 
ال�سكاوى.. لتقدمي  وفعال  �ساخن  خط 
بطريقة  بعمله  امل�سلح  يقم  مل  حــال  يف 
�سحيحة ..او تعر�ص احد الطراف لتعٍد 
او تطاول او ا�ستهتار من قبل امل�سلح.. 
والخذ على حل امل�سكلة بطريقة من�سفة 
تر�سي املُت�سرر وتن�سف احلق..فالعمل 
ــهــاء اخلــالفــات ال�ــســريــة بطرق  عــلــى ان
تقليل  يف  ..يــ�ــســاهــم  ودقــيــقــة  �سحيحة 
ال�ــســالح..  ومــراكــز  الق�ساة  على  املهام 
وبذلك تتح�سن احوال املجتمع ونف�سيات 
ـــنـــزاعـــات وتــهــدئــة  اأفــــــــراده وتــقــلــيــل ال
ن�سب  تقليل  والهــم  املختلفة  العراكات 

الطالق.

هناك حاالت لمشاكل 
زوجية لحديثي 
الزواج منذ سنة 

توفير مراكز مستقلة 
في كل منطقة إدارية 

إلصالح ذات البين 

إطالق خط ساخن 
لتلقي الشكاوي

دعاء زهران

أهمية الحوافز 
امل�ستخدمة  العلمية  الطرق  اأهــم  من 
ـــعـــمـــل..هـــو ا�ــســتــخــدام  لـــفـــريـــق ال
)احلوافز( مميزات التحفيز..جتعل 
الـــفـــرد يــ�ــســعــر بــقــيــمــة الــعــمــل الـــذي 

يقوم به، تزيد من طاقة الفرد للعمل 
وتنمي لدية الولء للمكان والقائمني 
الرغبة  لدية  تن�سط  انها  كما  علية 
والبتكار  املناف�سة)ال�سريفة(  يف 

واجلهة  الفـــراد  )مل�سلحة  والتميز 
الكثري  بــهــا(،وغــريهــا  يــعــمــل  الــتــي 
�سيجدها  التي  العديدة  الفوائد  من 

امل�ستفيد من ا�ستخدام هذة املهارة.
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الريا�س:

الريا�س - البالد
م�ستقبل  مــبــادرة  توا�سل  الثاين  لليوم 
اخلام�سة  دورتــهــا  فعاليات  ال�ستثمار، 
ــي انــطــلــقــت اأمــ�ــس  ــت ــريــا�ــس ، وال يف ال
"ال�ستثمار يف الإن�سانية"  حتت عنوان 
و5  بعثة،   2000 مــن  اأكــر  مب�ساركة   ،
وقادة   ، القرار  �سناع  من  م�سارك  اآلف 
من  ومبتكرين  وم�ستثمرين  �ــســركــات  
�سندوق  وي�سارك   ، العامل  اأنحاء  جميع 
ك�سريك  ال�سعودي  العامة  ال�ستثمارات 

موؤ�س�س للمبادرة.
مــدار  على  املــبــادرة  فعاليات  وت�سهد    
ثالثة اأيام ، موؤمترات قمة تفاعلية حول 
وامليتافري�س  التعليم،  يف  ال�ستثمار 
مــعــايــري  ويف  النرتنت"،  "خيالت 
احلـــوكـــمـــة الــبــيــئــيــة والجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــ�ــس اجلــلــ�ــســات  ــاق ــن واملــوؤ�ــســ�ــســيــة، وت
حتقيق  �ساأنها  مــن  الــتــي  ال�ستثمارات 
ت�سهد  لــلــبــ�ــســريــة، حــيــث  مــنــفــعــة  ــــر  اأك
يف  اقت�سادية  نه�سة  متعددة  قطاعات 

حقبة ما بعد اجلائحة.
م�ستقبل  مـــبـــادرة  مــوؤ�ــســ�ــســة  ــنــت  واأعــل  
نخبة  مع  �سراكة   16 عقد  عن  ال�ستثمار 
مــن اأكــــر الــ�ــســركــات واملــوؤ�ــســ�ــســات يف 
 ، الــــدورة اخلام�سة  انــعــقــاد  مــع  ــعــامل،  ال
جمــالت  يف  تــاأثــري  اإحــــداث  وت�ستهدف 
الروبوت،  وعلوم  ال�سطناعي،  الذكاء 
ــة،  ــحــي ــ�ــس ـــيـــم، والــــرعــــايــــة ال ـــتـــعـــل وال

وال�ستدامة.

االقت�صادات اجلديدة 
ع�سو  اأ�ــــســــارت  اجلــلــ�ــســات  اأوىل  يف    
ال�ستثمار  م�ستقبل  مبادرة  اأمناء  جمل�س 
الدكتورة غادة املطريي ، اإىل اأن الن�سخة 
اخلام�سة للمبادرة جتمع العقول يف اأحد 
اإحــداث  بهدف  العامل  يف  املناطق  اأف�سل 
اأن  مبينة  الب�سرية،  على  اإيجابي  تاأثري 

اأن  يف  جلًيا  الأمر  جعلت  كورونا  جائحة 
ميكنه  العامل  جوانب  اأحــد  يف  يحدث  ما 
منه.  الآخــر  اجلانب  يف  احلياة  يغري  اأن 
واأكدت يف كلمة نيابة عن حمافظ �سندوق 
اأمناء  العامة رئي�س جمل�س  ال�ستثمارات 
ال�ستثمار  م�ستقبل  مــبــادرة  موؤ�س�سة 
اإحداث  اأهمية   ، الرميان  عثمان  بن  يا�سر 
والتحقيق  للقيا�س  قــابــٍل  م�ستداٍم  منــٍو 
تهدف  املــبــادرة  اأن  مفيدة  قادمة،  لأجيال 
من  باملزيد  العاملي  املجتمع  ت�سجيع  اإىل 
ـــاح  الأرب مــن  املــزيــد  لتحقيق  ال�ستثمار 
املــبــادرة  اأن  م�سرية  الــقــادمــة،  ـــام  الأي يف 
جمع  يف  ت�سهم  التي  ال�سراكات  تناق�س 
تــوزيــع  وكيفية  املختلفة،  ــقــوة  ال نــقــاط 
التقنيات  يف  ون�سرها  الأمـــوال  روؤو�ـــس 
والإ�ــســرتاتــيــجــيــات الــتــي ميــكــنــهــا �سد 
الــفــجــوات الــعــاملــيــة وفــجــوات الــفــر�ــس، 

اجلديدة  القت�سادات  على  والرتكيز 
والبـــتـــكـــار وتـــوفـــري فـــر�ـــس الــعــمــل 
اإجــراءات  املــوارد مع زيــادة  وحماية 

التعامل مع املناخ واحلماية البيئية.
وقالت الدكتورة املطريي  اإن القت�ساد 
والبيئة لبد اأن يكون لهما نقاط قوة، 
هو  الــكــربــون  منخف�س  فــالقــتــ�ــســاد 
ذاتــه،  الــوقــت  يف  وفــر�ــســة  ا�ستثمار 
الالزمة  املوارد  تطوير  اإىل  بالإ�سافة 
ــتــدامــة تعد  لأمــــن الــطــاقــة فــــاإن ال�ــس
واأكــر  اأنــظــف  عــامل  لإيــجــاد  اأ�سا�سية 
واقت�ساٍد  �سحة،  اأكر  وجمتمٍع  اأمًنا، 

اأكر �سحة.
ال�ستثمار  م�ستقبل  مــبــادرة  اأن  وبّينت 
وبالطرق  الب�سري،  بامل�ستقبل  ملتزمة 
اأمًنا  اأكر  احلياة  جتعل  التي  والأ�ساليب 
املــبــادرة  يف  النظر  اإىل  داعــيــة  وحماية، 

اأن  مفيدة  والــ�ــســراكــة،  للتعاون  كمن�سة 
ال�سحية  الرعاية  املــبــادرة  اآولــويــات  من 
الإن�سان  و�سناعة  ال�سطناعي  والذكاء 
على  ت�ساعد  التي  احللول  وتوفري  الآيل 
واأمًنا  و�سالمة  خ�سرة  اأكــر  العامل  جعل 

و�سحة.
الرئي�س  فينك  لري  اأ�سار  جانبه  من   
�سركة  اأكـــر  روك،  لــبــالك  التنفيذي 
اإىل  الــــعــــامل،  يف  الأ�ــــســــول  لإدارة 
احــتــمــالت مــرتــفــعــة  لــو�ــســول �سعر 
النفط اإىل 100 دولر للرميل ، داعيا 
القطاعني  بني  التعاون  من  مزيد  اإىل 
الــعــام واخلـــا�ـــس ملــواجــهــة حتــديــات 

عاملية مثل تغري املناخ.
رئي�س  �سولومان،  ديفيد  اأو�سح  كما   
التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س 
ملجموعة غولدمان �ساك�س،  اأن تف�سي 
ال�ستثمار  �سرعت  كــورونــا  جائحة 
نحتاج  زلنا  وما  وال�سراكات،  التقنية  يف 
لالأمام واملرحلة  اإىل خطة عاملية لالنتقال 
القطاعني  بني  ل�سراكة  بحاجة  النتقالية 

العام واخلا�س.

مب�صاركة االآالف من �صناع القرار وقادة ال�صركات واملبتكرين

السعودية تقود "االستثمار في اإلنسانية"

 5 مليارات دوالر استثمارات فرنسية مباشرة في المملكة
الريا�س- البالد

اململكة  لدى  الفرن�سية  اجلمهورية  �سفري  ه  نوَّ
لـــودوفـــيـــك بــــوّي ، بــعــمــق الــعــالقــات 
العربية  باململكة  فرن�سا  تربط  التي 
وعريقة  غنية  اأنها  موؤكدًا  ال�سعودية، 
ومبنية على الثقة ون�ساأت �سراكات بني 
للّتوافق  الأ�سعدة  جميع  على  البلدين 
وامل�سالح  الــدويل  امل�سهد  قــراءة  على 

العديدة امل�سرتكة.
هذه  "اإن  )وا�ـــس(  لـــ  حديث  يف  وقــال 
اإ�سرتاتيجية  اأبــعــادًا  اتخذت  العالقة 
ل  الأخــــرية،  ال�سنوات  خــالل  جــديــدة 
اإ�سرتاتيجية  �سراكة  اإبــرام  مع  �سيما 
ويل  �سمو  زيـــارة  خــالل  البلدين  بــني 

الــعــهــد بــاريــ�ــس يف اإبـــريـــل عــام 
2018م.

ا�ست�سافة  مــع  وبــالــتــزامــن 
ــة ملـــنـــتـــدى مـــبـــادرة  ــك ــل ــم امل
اأ�سار  ال�ستثمار،  م�ستقبل 

اإىل  بوّي  لودوفيك  ال�سفري 
وبعد  املــبــادرة  هــذه  اأن 

مــــــــرور خــمــ�ــس 
على  �ــســنــوات 

انــــطــــالقــــهــــا 
اأ�ـــســـبـــحـــت 

حمـــــــــورًا 
�سيًا  �سا اأ
عــــــلــــــى 

يف  ال�ستثمار  فعاليات  تقومي 
احلــجــم  اأن  ــدًا  ــي ــف م ـــعـــامل،  ال
الدويل لهذا احلدث اأ�سهم يف 
لرتويج  اأمامها  املجال  فتح 
ــادهــا اأمـــــام جــمــهــور  اقــتــ�ــس
ــــع مــــن املــ�ــســتــثــمــريــن  وا�ــــس
ــة  ــروي الـــدولـــيـــني حتــقــيــقــًا ل

اململكة 2030.
ال�سفري  اأ�ساد   كما 
الـــــفـــــرنـــــ�ـــــســـــي 
�سمو  بــــاإطــــالق 
ـــعـــهـــد  ال ويل 
ة  ر د مبا " لـ
ية  د ل�سعو ا

اخل�سراء"، و"مبادرة ال�سرق الأو�سط 
الأخ�سر".

وبـــ�ـــســـاأن الـــعـــالقـــات القــتــ�ــســاديــة 
ــديــن بــــنيَّ اأن  ــل ــب والـــتـــجـــاريـــة بـــني ال
اقت�سادية  بعالقات  يتمتعان  البلدين 
هذا  لتعزيز  حقيقية  ومبقومات  متينة 
حتتفظ  فرن�سا  اأن  مــفــيــدًا  الــتــعــاون، 
العر�س  �سوق  يف   %3.5 ن�سبته  مبــا 
منذ  ال�سعودية  ــواردات  ال اإجمايل  من 
ال�سابع  املــــورد  وتــعــد  �ــســنــوات،   10
للمملكة. وبلغ عدد ال�سركات الفرن�سية 
فيما  �ــســركــة،   120 نــحــو  املــمــلــكــة  يف 
الفرن�سية  ال�ستثمارات  اإجــمــايل  بلغ 

املبا�سرة 5 مليارات دولر.

مركز التنافسية يستقبل وفد أعمال أمريكيًا
الريا�س- البالد

الرئي�س  الــتــجــارة  وزيـــر  نــائــب  ا�ستقبلت 
للتناف�سية  الــوطــنــي  لــلــمــركــز  الــتــنــفــيــذي 
الدكتورة اإميان املطريي، وفدًا من اأ�سحاب 
كولورادو،  ولية  عن  الأمريكيني  الأعمال 
يف  متخ�س�سة  �سركات  مــديــري   10 �سم 
الــقــطــاعــات املــالــيــة والــطــاقــة واملـــقـــاولت 

والإدارة وال�ست�سارات وتطوير الأعمال.
للمركز  التنفيذي  الرئي�س  وا�ستعر�ست 
ــد الـــذي راأ�ــســتــه الــ�ــســيــدة ديبي  ــوف مــع ال
ولية  يف  الأعمال  جمل�س  رئي�سة  بــراون 
واأ�سحاب  رواد  وبح�سور  كــولــورادو، 
الأعمال ال�سعوديني، �سبل تعزيز التعاون 

بـــني هــــذه الــ�ــســركــات وقـــطـــاع الأعـــمـــال 
ت�سهم  التي  القطاعات  خا�سة  ال�سعودي، 
الوطني  القــتــ�ــســاد  مــ�ــســادر  تــنــويــع  يف 
مبا  وعــاملــيــًا،  اإقليميًا  تناف�سيته  وتــدعــم 
روؤيـــة  وم�ستهدفات  خــطــط  مــع  يــتــواكــب 

اململكة 2030.
املركز  دور  عن  عر�سًا  املطريي  وقدمت 
تناف�سية  تعزيز  يف  للتناف�سية  الوطني 
الإ�سالحات  تناول  جانب  اإىل  اململكة، 
منظومة  لبناء  متت  التي  والإجـــراءات 
الأعمال  لقطاع  و�سفافة  مرنة  ت�سريعية 
ــامــل مــــع اجلــــهــــات احلــكــومــيــة  ــك ــت ــال ب

والقطاع اخلا�س.

 شراكات عالمية للمبادرة وتركيز على االبتكارات

البرنامج واألهداف

تجمع للعقول في العالم

نقاشات مستقبل االستثمار

شراكة قوية للقطاع الخاص

الحوكمة البيئية واالجتماعية 

نهضة ما بعد الجائحة

عالم أكثر أمنًا وصحة
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الخطيب: إطالق مبادرات سياحية
�سوف  واجلائحة  يتعافى  ال�سياحة  قطاع  اإن  اخلطيب  اأحمد  ال�سياحة   وزير  قال   
ال�سعودية  تتطلع  لذلك  القطاع،  يف  النمو  من  هائلة  موجة  ونرتقب  قريبًا،  تنتهي 
كلمته  يف  واأ�ــســاف  املتوقع.  النمو  لهذا  ا�ستعدادًا  املــبــادرات  من  العديد  لإطــالق 
اأن اململكة لديها خطة طموحة ب�ساأن قطاع ال�سياحة،  مببادرة م�ستقبل ال�ستثمار، 

وت�ستهدف 100مليون زائر بحلول العام 2030.
العامل، حيث  القطاعات حيوية يف  اأكر  اأحد  ُيعد  ال�سياحة  اإن قطاع  وقال الوزير، 
بلغت قيمة القطاع ما يقارب 9 تريليونات دولر، وذلك يوازي اقت�سادات دول العامل 
با�ستثناء دولتني، مما ي�ستلزم منا التن�سيق على امل�ستوى الدويل، خا�سة واأن اأكر 
من 330 مليون �سخ�س يعتمدون على ال�سياحة يف معي�ستهم ، وعلينا العمل �سويًا، 
لنحقق م�ستقبل ال�سياحة الذي ن�سعى اإليه جميعًا ، م�سريا اإىل اأن 80 % من �سناعة 

ال�سياحة تخدمها امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

الفالح: مواهب للوظائف الجديدة
اأكد وزير ال�ستثمار املهند�س خالد الفالح اأن اململكة اأثبتت مرونتها خالل تعاملها مع 
جائحة كورونا، حيث ركزت على �سحة الإن�سان و�سالمته وحتقيق توازن دقيق بني 
احلياة والرزق ، لفتا اإىل اأن اململكة من اأقل الدول يف معدلت الإ�سابات والوفيات 
اإىل  ال�سلع والإمــدادات، كما �سعت  اأي نق�س يف  الفريو�س، ومل يكن هناك  ب�سبب 

ت�سريع توفري اللقاحات.
 وقال يف كلمته خالل اأعمال مبادرة م�ستقبل ال�ستثمار ، اإن اأجندة اململكة تتواءم 
اإ�سرتاتيجية  ،وو�سع  الزم  الدعم  تقدمي  خالل  من  وال�سكان  اخلا�س  القطاع  مع 
ا�ستثمارية لكل القطاعات بحكم اأن ال�ستثمار و�سيلة لتحقيق اأهداف روؤية اململكة 
2030.وبنيَّ اأن اململكة تعمل على اإعداد املواهب للوظائف اجلديدة والرتكيز على 

التعليم وال�سباب وتنويع م�سادر الدخل غري النفطية.

رئيس نيجيريا : المبادرة  تدعم االزدهار
اأكد الرئي�س حممد بخاري رئي�س جمهورية نيجرييا الحتادية، خالل كلمته �سمن 
بني  ما  تفاعلية  من�سة  باتت  املــبــادرة  اأن  ال�ستثمار"  م�ستقبل  "مبادرة  فعاليات 
مبيًنا  بالعامل،  والزدهــار  والنمو  التطور  دعم  �ساأنها  من  واخلا�س،  العام  القطاع 
الدولية  التحديات  ملعاجلة  الوحيدة  الطريقة  يعد  لال�ستثمار  الإن�ساين  املنهج  اأن 
م�ستمرة  جهودًا  هناك  تكون  واأن  )كوفيد-19(،  جائحة  يف  خا�سة  يواجهها  التي 
الو�سول  حتى  والقت�سادية  الجتماعية  تداعياته  وتخفيف  ملعاجلة  وم�ستدامة 
اإىل التعايف القت�سادي، م�سدًدا على اأن ال�ستثمار يف الإن�سانية هو ال�ستثمار يف 
البقاء اجلماعي.وقال اإن جمهورية نيجرييا الحتادية لديها �سراكات ما بني القطاع 
ال�سحي والتعليم،  القطاع  ال�ستثمارات يف  زيادة  ت�سهم يف  التي  العام واخلا�س 
الأمر الذي يكفل بناء القدرات ومتكني ال�سباب وامل�ساواة بني اجلن�سني والق�ساء 

على الفقر.

"ال ميزون"  تجربة غامرة في عالم المجوهرات تقيمها بوشرونالبنك األهلي السعودي شريكًا استراتيجيًا للمبادرة 
الريا�س - البالد

ال�سعودي  ــي  الأهــل الــبــنــك  اأعــلــن   
ــة  ــجــي ــي ــرتات ــس عــــن �ـــســـراكـــتـــه ال�
م�ستقبل  مـــبـــادرة  مــوؤ�ــســ�ــســة  مـــع 
�سمنها  ومــن  عــام  ملــدة  ال�ستثمار 
منتدى مبادرة م�ستقبل ال�ستثمار 
بالريا�س   ، اخلام�سة  دورتـــه  يف 
يف  "ال�ستثمار  �ـــســـعـــار  حتــــت 
مبادرة  و�ستناق�س  الإن�سانية". 

خمتلفة  جمــالت  الــعــام  هــذا  ال�ستثمار  م�ستقبل 
منها الذكاء ال�سطناعي وعلوم الروبوت والتعليم 
اإىل  بالإ�سافة  وال�ستدامة،  ال�سحية  والرعاية 
على  بالنفع  �ستعود  التي  ال�ستثمارية  الفر�س 

الب�سرية.
ــار بــن عــبــدالــواحــد  ــاذ عــّم ــت ـــد الأ�ــس مــن جــهــتــه، اأك
الأهلي  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخل�سريي، 
الأهــلــي  البنك  �سراكة  تــاأتــي   " قــائــاًل:  ال�سعودي 

لفعاليات  ال�سرتاتيجية  ال�سعودي 
ـــدًا عــلــى حــر�ــســه  ـــي ـــاأك ــــادرة ت ــــب امل
والــتــزامــه بــدعــم بــرامــج مــبــادرات 
وم�ساريعها   2030 اململكة  روؤيـــة 
اإحـــداث  �ساأنها  مــن  الــتــي  الــواعــدة 
واقع  يف  م�ستدام  اإيجابي  تغيري 
ال�ستثمارية.  اخلارطة  وم�ستقبل 
هذا  يف  البنك  �سراكة  تعك�س  كما 
احلــــدث املــهــم املـــــردود الإيــجــابــي 
خمتلف  على  انــعــقــاده  يحققه  الـــذي 

القطاعات القت�سادية لتحقيق منو م�ستدام.
ما  خــالل  من  ال�ستثمار  م�ستقبل  مبادرة  وت�سهد 
تطرحه من روؤى ا�سرتاتيجية بعيدة املدى، توافقًا 
وان�سجامًا مع ما ميثله البنك الأهلي ال�سعودي من 
قوة مالية وم�سرفية حملية واإقليمية موؤثرة، وما 
ي�سطلع به من دوٍر فاعل على �سعيد دعم املبادرات 

ال�ستثمارية والقت�سادية.

الريا�س - البالد 
تقيم دار املجوهرات الفرن�سية العريقة بو�سرون  
اأنيقة  جتربة  وهي  ميزون"  "ل  بعنوان  فعالية 
مبدينة  اآرت�سبي�س"  "َلُكم  غــالــريي  حتت�سنها 
�س لأ�سلوب احلياة  الريا�س، وهو ف�ساء خم�سّ
جتتمع  حيث  ال�سديري  نعمة  اأ�ّس�سته  الع�سري 

املو�سة والت�سميم والفّن وفنون الطهو.
ــان،  قــالــت هيلني بــويل-دوك الــ�ــســدد،  ويف هــذا 
بقيم  م�سيدًة  بو�سرون،  لدار  التنفيذي  الرئي�س 
اململكة العربية ال�سعودية التي ت�سكلت من خالل 
تراثها وتقاليدها: "ال�سرق الأو�سط منطقة مهّمة 
لأعمال بو�سرون. فهي واحدة من اأوىل الأ�سواق 
التي تواجدت فيها الدار - نحن يف الواقع اأحد 

تزال  – ول  املنطقة  يف  تواجدًا  املجوهرات  �ساغة  اأقدم 
ما  يف  الأهمية  بالغ  جـــزءًا  وتــظــّل  هائلة  اإمــكــانــات  متلك 
نخبوية  فئة  �سمن  نعمل  نحن  عمالئنا.  مبحفظة  يتعّلق 
من ال�سوق، حيث نبيع جموهراتنا اإىل عمالء مثقفني يف 

جمال املجوهرات وذوي خرة ي�سرتون ال�ستثمارات من 
فخورون  اأننا  كما  الأحــالم.  عن  ف�ساًل  ت�ساميمنا،  خالل 
جدًا بعمالئنا املحليني اإذ لديهم فهم واإدراك اأف�سل للدار، 
بو�سرون  اختارت  ولهذا  و�سخ�سيتها.  قيمها  حيث  من 
اململكة العربية ال�سعودية لإطالق فعالية "ل ميزون" يف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي ."
 ويف هذا احلدث الأول لدار بو�سرون يف اململكة 
لقاء  اإىل  مدعوون  ال�سيوف  ال�سعودية،  العربية 
املــجــوهــرات. حــيــث ت�ستعر�س  عـــامل  مــع  ممــّيــز 
ـــــرتاث،  ـــكـــار، وال ـــت ـــوب، والب ـــل الــفــعــالــيــة الأ�ـــس
العنا�سر  اأبـــرز  – وهــي  الفرن�سي  احلــيــاة  وفــّن 
خالل  من  بو�سرون   وهوية  فل�سفة  يف  املتجّذرة 
املعّزز  الواقع  وجتــارب  الرقمية  بالر�سوم  رحلة 
ومفاجاآت اأخرى توّفر جتربة غامرة وتفاعلية يف 

عامل الدار.
عام  بو�سرون  فريدريك  اأن�ساأها  بو�سرون  ودار   
اأجيال  اأربــعــة  ــدي  اأي على  وتــطــّورت  1858 منت 
بو�سرون  وكان  املبا�سرين.  والأحفاد  الأبناء  من 
اأعظم  مــن  وواحـــدا  الت�سميم  يف  نــافــذة  روؤيـــة  �ساحب 
�ساحة  يف  متاجرهم  افتتحوا  الذين  املعا�سرين  ال�ساغة 
فاندوم لتكون بو�سرون جت�سيدا لالمتياز يف املجوهراًت 

، و�سناعة ال�ساعات.

عّمار اخل�صريي
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اخلرطوم - البالد
والتحفظ  احلكومة  حلل  راف�سة  احتجاجات  و�سط 

يف  ووزراء  حــمــدوك  عبدالله  الـــوزراء  رئي�س  على 

تعهد  املحلول،  ال�سيادي  باملجل�س  واأع�ساء  حكومته 

عبدالفتاح  اأول  الفريق  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد 

عن  بعيدًا  مدنية،  كفاءات  حكومة  بت�سكيل  الربهان 

جميع  ت�سكيل  مــوؤكــدًا  ال�سيا�سية،  الــقــوى  م�ساركة 

هياكل ال�سلطة من مدنيني خالل اأ�سبوع، معلنًا تعهده 

عملية  بحماية  �سيقوم  باأن اجلي�س  الدويل  للمجتمع 

النتقال يف ال�سودان، واأن قانون الطوارئ احلايل ل 

املواطنني، و�سيتم  له بتقييد احلريات وحركة  عالقة 

اإلغاوؤه بعد اإعادة ت�سكيل موؤ�س�سات الدولة.

الـــوزراء  رئي�س  اعتقال  عــدم  عــن  الــربهــان،  وك�سف 

وموجود  حمتجز  غري  اأنــه  موؤكدًا  حمدوك،  عبدالله 

ملنزله  و�سيعود  �سالمته  على  للحفاظ  منزله  يف  معه 

خالل يومني، بينما بقية املتحفظ عليهم )املعتقلون( 

تهمة  عليه  تثبت  ومــن  مالئم،  مكان  يف  مــوجــودون 

�سيتم  والبقية  املتهمون،  يوجد  حيث  اإىل  �سينقل 

احرتام،  كل  "نكن حلمدوك  واأ�ساف:  عنهم.  الإفراج 

يكن  مل  ملخاطر.  تعر�سه  خ�سية  حمايته  على  ونعمل 

با�ستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدًا من الناحية 

من  لكثري  ت�سدى  اأنـــه  ينكر  اأحـــد  ول  ال�سيا�سية. 

امل�سريية. حمدوك رجل وطني ول خالف  القرارات 

املا�سية و�سيظل داعمًا  الفرتة  لنا معه ون�سكره على 

يف  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  وقــال  لالنتقال".  

موؤمتر �سحفي اأم�س )الثالثاء(: "�سنعمل معا من اأجل 

ال�سعب  مع  الوقوف  واجبنا  من  كان  ال�سودان.  بناء 

التنازلت  كل  قدمت  امل�سلحة  والــقــوات  ال�سوداين، 

رف�سنا  واأكدنا  ال�سودانيني.  اأحــالم  حتقيق  اأجل  من 

اأن  مبينًا  ال�سودان"،  على  حزب  اأو  جهة  اأي  �سيطرة 

القوى ال�سيا�سية هي من رف�ست اإعادة جتربة )�سوار 

الذهب(، واأن عدم الثقة بني الأطراف النتقالية وقع 

بعد توقيع اتفاق ال�سالم يف جوبا. واأ�ساف: "دعمت 

املبادرة الأخرية لرئي�س احلكومة عبد الله حمدوك"، 

بامل�سهد  ال�ستفراد  اأرادت  �سيا�سية  قوى  اأن  مو�سحًا 

ــ�ــســودان، ومت اخــتــطــاف مــبــادرة حــمــدوك من  يف ال

جانب جمموعة �سغرية، ومت اإق�ساء القوات امل�سلحة 

الأخــرية، ورف�ست قوى احلرية  مبادرة حمدوك  من 

والتغيري ال�ستماع لوجهة نظر قادة اجلي�س.

خلفية  على  جــاءت  قــراراتــه  اأن  اإىل  الــربهــان  ولفت 

اأحــد  مــن  امل�سلحة،  الــقــوات  على  وهــجــوم  حتري�س 

كانوا  املحر�سني  اأن  اىل  م�سريًا  احلكومة،  وزراء 

اأهلية.  حــرب  نحو  ال�سودان  ذهــاب  يف  �سيت�سببون 

حل  �سبل  الأمــريــكــي  املبعوث  مــع  "ناق�سنا  وتــابــع: 

حمدوك  مع  وناق�ست  ال�سيا�سية،  القوى  مع  الأزمــة 

ال�سيا�سية  املــ�ــســاركــة  مــو�ــســوع  حلــظــة  اآخـــر  حــتــى 

الوا�سعة". واأ�ساف: "ا�ستفراد جمموعة لال�ستحواذ 

على املرحلة النتقالية اأ�سبح مهددًا لوحدة ال�سودان. 

عنها  عجزت  الأزمــات  بع�س  مبعاجلة  قام  واجلي�س 

لإعــادة  املــوقــف  هــذا  واأهملتها احلــكــومــة، واتــخــذنــا 

اأن  الربيق لثورة ال�سعب ال�سوداين". واأكد الربهان 

"القوات امل�سلحة ل ت�ستطيع اإكمال املرحلة النتقالية 
منفردة ونحتاج مل�ساركة ال�سعب ال�سوداين لإكمالها، 

ال�سوداين  الت�سريعي  املجل�س  يكون  اأن  و�سنحر�س 

املجل�س  يــكــون  اأن  �سنحر�س  الــثــورة.  �سباب  مــن 

و�سن�سكل  الثورة،  �سباب  من  ال�سوداين  الت�سريعي 

هذا  الد�ستورية  املحكمة  بينها  مــن  العدالة  هياكل 

ت�سكيل  يف  تتدخل  لن  امل�سلحة  فالقوات  الأ�سبوع، 

مب�ساركة  النتقالية  املرحلة  و�ستنجز  العدالة  هياكل 

نقل  بعد  ال�سودان  حلماية  نتفرغ  اأن  ونريد  مدنية 

"الوثيقة  اأن  اىل  الربهان  ولفت  للمدنيني".  ال�سلطة 

الد�ستورية مل تلغ ولكن فقط املواد اخلا�سة مب�ساركة 

وحكومة  �سيادة  جمل�س  ت�سكيل  و�سيتم  املدنيني، 

بتمثيل حقيقي ي�سمل اجلميع، و�سيتم تعيني رئي�س 

جديد للوزراء يف ال�سودان، و�سيتم اختيار وزير من 

كل ولية �سودانية يف احلكومة املقبلة. وجلنة اإزالة 

التمكني �سرورية لتفكيك ما مر به ال�سودان خالل 30 

عاما"، م�سريًا اإىل اأن القوات امل�سلحة لن ت�سمح جلهة 

يف  الــ�ــســودان،  على  بال�سيطرة  عقائدي  توجه  ذات 

الطريان  �سلطة  اأعلنت  جهتها،  من  لالإخوان.  اإ�سارة 

اجلوية  الرحالت  كافة  تعليق  ال�سودان،  يف  املــدين 

القادمة واملغادرة من مطار اخلرطوم الدويل اعتبارًا 

من 26 اأكتوبر وحتى 30 اأكتوبر. فيما اأكدت وزارة 

لل�سودان من  تعليق م�ساعدات  الأمريكية،  اخلارجية 

حل  راف�سة  دولر،  مليون   700 البالغة  الطارئة  تلك 

اإىل  ال�سوداين  اجلي�س  وداعية  النتقالية،  احلكومة 

الإفراج عن املعتقلني فورًا، بينما ناق�س جمل�س الأمن 

مغلق  اجتماع  خــالل  ال�سودان  يف  الو�سع  الــدويل، 

اأم�س بطلب من بريطانيا واأيرلندا والرنويج واأمريكا 

لإكمال  الأو�ساع  بتهدئة  مطالبًا  وفرن�سا،  واإ�ستونيا 

النــتــقــال و�ــســوًل لنــتــخــابــات دميــوقــراطــيــة، بينما 

�سدد الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س 

ال�سوداين  الــوزراء  رئي�س  �سراح  اإطالق  اأهمية  على 

وامل�سوؤولني الذين اعتقلوا ب�سكل غري قانوين فورا، 

جترى  تغيري  عملية  اأي  يف  املدين  املجتمع  واإ�سراك 

يف ال�سودان.

البرهان يتعهد بتشكيل هياكل سلطة مدنية خالل أسبوع
أكد وجود حمدوك بمنزله.. ومجلس األمن يناقش التطورات

القاهرة - البالد  
بلغ ال�سدام ذروته بني جناحي تنظيم الإخوان، حلد 

ف�سل اأع�ساء من اجلماعة واإحالتهم للتحقيق من قبل 

القائم باأعمال املر�سد اإبراهيم منري، ب�سبب تعاطفهم 

للجماعة  ال�سابق  الــعــام  الأمـــني  جلــنــاح  وتــاأيــيــدهــم 

حممود ح�سني، مع ا�ستمرار اإيقاف اأي ع�سو يتوىل 

من�سبًا داخل اجلماعة من اأي مهام تربوية اأو دعوية 

مع  التعاطف  على  اإ�ــســراره  حالة  يف  تنظيمية  اأو 

اأمــره  يف  للبت  التحقيق  للجنة  وحتويله  ح�سني، 

املحمل  غري  الإخـــواين  الع�سو  حالة  ويف  وف�سله، 

باأي م�سوؤوليات يتم توجيه حتذير مكتوب له ومنحه 

مهلة ملتابعة ت�سرفاته، ويف حالة تكرار املخالفة يتم 

حتويله للتحقيق فورا وف�سله.

ول تزال الأزمة متفاقمة داخل جماعة الإخوان، بعد 

املتنازعني  الفرقاء  بني  ال�سلح  مبادرات  كافة  ف�سل 

جبهة  اأن  مــ�ــســادر  ك�سفت  حــيــث  اجلــمــاعــة،  داخـــل 

ب�سدور  علمت  ح�سني  حمــمــود  بــقــيــادة  ا�سطنبول 

ين�س  منري  اإبراهيم  من  للمكاتب  و�سل  �سري  قرار 

على طرد جميع املوؤيدين للجبهة واملتعاطفني معها، 

بالفرقة، واملتزعمني  بال�ساعني  القرار  حيث و�سفهم 

اأ�سماء  القيادة، وطالب بح�سر  حلركة اخلروج على 

كذلك  وح�سر  املكتب،  اإىل  ورفعها  معهما  املتعاطفني 

املتاأثرين بحديثهم وحججهم من دوائرهم اإن اأمكن، 

منري  قـــرارات  وت�سمنت  تــاأثــره.  درجـــة  وت�سنيف 

ح�سني،  جبهة  مع  املتعاطفني  مع  التعامل  خطوات 

فرد  لكل  ال�سعبة  من  ا�ستماع  جل�سة  ترتيب  ومنها 

ب�ساأن  ومواجهته،  ومناق�سته  حــدة،  على  متعاطف 

للجماعة،  منري  قــيــادة  مــن  موقفه  حتديد  �ــســرورة 

التنبيه  مع  باأعماله،  وقائم  للمر�سد  كنائب  وعمله 

عليه ب�سرورة وقف اأن�سطته التي و�سفتها القرارات 

اأن  عليه  والــتــاأكــيــد  ال�سف"،  يف  للفنت  بـ"املثرية 

الإطــار  خــارج  تنظيمي  جتمع  اأو  لقاء  اأو  ن�ساط  اأي 

جلنة  عــرب  مــعــه  الــتــعــامــل  �سيتم  لل�سعبة  الــ�ــســرعــي 

خمالفة  حالة  يف  اأنــه  الــقــرارات  و�سملت  التحقيق. 

الأ�سماء  من  ولكنه  امل�سوؤول  الإخــواين غري  الع�سو 

الدعوية  الأن�سطة  كافة  مــن  اإيقافه  فيتم  املعروفة 

املتحدث  اأعلن  فيما  للتحقيق،  وحتويله  والرتبوية 

قبل  فهمي،  طلعت  ح�سني،  حممود  جلبهة  الر�سمي 

واإعفاء  عــزل  قــرار  العام،  ال�سورى  جمل�س  اأن  اأيــام 

منري من من�سبه، واإبالغه بذلك، معلنا رف�س اجلبهة 

لقرار تعيني اأ�سامة �سليمان متحدثًا ر�سميًا، وموؤكدًا 

اجلهة  هو  ح�سني  يديره  الــذي  ال�سورى  جمل�س  اأن 

متحدث  وقــال  اجلماعة.  اإدارة  بها  املنوطة  العليا 

املر�سد  نائب  واإعفاء  الثقة  �سحب  قرار  اإن  اجلماعة 

لأنه  مت  العام  ال�سورى  جمل�س  �سلطة  من  مهامه  من 

هو من ينتخب املر�سد ومكتب الإر�ساد، وله احلق يف 

اإنهاء ع�سوية اأي منهم، ف�ساًل عن اأن تكليف اإبراهيم 

منري مبوقع القائم بعمل املر�سد مت من خالله، ومن 

ثم قرر املجل�س �سحب هذا التكليف وهذا حقه.

تبادلتا  قــد  املتنازعتني  اجلبهتني  قــيــادات  وكــانــت 

يف  والت�سكيك  امل�سيئة  واملــنــ�ــســورات  التــهــامــات، 

اإثر  بينهما  اخلالفات  تفجر  بعد  والـــولءات،  الــذمم 

للجماعة وجمل�س  الإداري  قرارت منري بحل املكتب 

من  كــان  التي  القطر  انتخابات  وتاأجيل  ال�سورى، 

اأ�سهر.   6 ملدة  املا�سي،  يوليو  خالل  اإجراوؤها  املقرر 

واحتدمت اخلالفات بعد اإجراء انتخابات املكتب يف 

تركيا موؤخرا والتي �سهدت طعونا كثرية يف نتائجها 

واإجراءاتها، وعدم اعرتاف جمموعة حممود ح�سني 

القيادات  بحالة  قـــرارات  لتــخــاذ  منري  دفــع  مــا  بها، 

ال�ستة بجبهة ح�سني للتحقيق وعزلهم، وردت جبهة 

اجلماعة  وانق�سام  منري  بعزل  قــرار  باتخاذ  ح�سني 

جلبهتني.

عدن - البالد  
بوقف  الــ�ــســالم  حتقيق  اليمنية  احلــكــومــة  ربــطــت 

اليمن  يــهــدد  الـــذي  ونـــزع �سالحه  اإرهــــاب احلــوثــي 

هذا  ت�ستخدم  امللي�سيا  اأن  موؤكدة  باأكملها،   واملنطقة 

ال�سالح با�ستهداف املدنيني يف الداخل ودول اجلوار 

وتهديد امل�سالح الدولية. وقال وزير الإعالم اليمني 

لن  الدائم  "ال�سالم  )الثالثاء(:  اأم�س  الإريــاين  معمر 

التي  احلوثي  جماعة  اأ�سلحة  نــزع  عرب  اإل  يتحقق 

ت�ستخدم يف ا�ستهداف دول املنطقة وتهديد امل�سالح 

الدولية". واأ�ساف: "اإن اأحد اأخطر اإفرازات احلرب 

انت�سار  يف  يتمثل  احلــوثــي  جماعة  فجرتها  الــتــي 

ال�سالح باأنواعه خارج �سيطرة الدولة"، م�سريًا اإىل 

اأن احلكومة تعمل على اإنهاء احلرب واإر�ساء ال�سالم 

امل�ستدام وبناء بلد اآمن لليمنيني ل ي�سكل م�سدر قلق 

اأو توتر اأو تهديد لالأمن وال�سلم الإقليمي والدويل، 

وتعزيز الثقة مع دول اجلوار والإقليم والعامل.

الدائم  ال�سالم  اأن  "نوؤكد  قائاًل:  الإريــاين  وا�ستطرد 

احلوثي  ميلي�سيا  اأ�سلحة  نــزع  عــرب  اإل  يتحقق  لــن 

الــدولــة،  خمـــازن  مــن  املنهوبة  والثقيلة  املتو�سطة 

لال�ستمرار  بها  الحتفاظ  امليلي�سيا  حتــاول  والتي 

ــتــهــداف اجلــــوار وتــهــديــد  يف قــتــل الــيــمــنــيــني وا�ــس

يف  احلوثي  ملي�سيا  وتوا�سل  الدولية".  امل�سالح 

والد  تويف  اإذ  اأبنائهم،  واختطاف  املدنيني  ترهيب 

احلوثي،  ميلي�سيات  لدى  اليمنيني  املختطفني  اأحد 

ولده  تع�سفيا �سد  اإعدام  امليلي�سيا حكم  اإ�سدار  بعد 

احلديدة.  مبحافظة  باجل  ملنطقة  املنتمي  القا�سر 

املــواطــن  اأن  �ــســربه،  عبداملجيد  املــحــامــي  وك�سف 

اأحمد �سامل �ساجد، اأ�سيب بجلطة بعد �سماعه اإ�سدار 

على  لينقل  ابــراهــيــم،  ولــده  اإعـــدام  حكم  احلوثيني 

احلديدة  م�ست�سفيات  اأحد  يف  الإنعا�س  لغرفة  اإثرها 

ويلفظ اأنفا�سه هناك، م�سريًا اإىل اأنه وب�سبب اخلوف 

املختطفني  بــاأقــارب  حلقا  اللذين  واحلـــزن  والــرعــب 

ال�سحايا  اإعــــدام  بــعــد  احلــوثــيــني  لـــدى  واملعتقلني 

الت�سعة يف ق�سية مقتل ال�سماد، تعر�س والد املعتقل 

له  و�سل  عندما  جللطة  �ساجد  �سامل  اأحمد  ابراهيم 

بــالإعــدام. وكانت  ابنه حكم  اأنــه �سدر يف حق  خرب 

 9 املا�سي،  ال�سهر  نهاية  اأعدمت،  احلوثي  ميلي�سيا 

مواطنني بينهم قا�سر، بتهمة ملفقة ومزاعم امل�ساركة 

لئحة  على  واملــطــلــوب  احلــوثــي  الــقــيــادي  مقتل  يف 

�سالح  احلوثيني،  لالإرهابيني  ال�سرعية  دعم  حتالف 

ال�سماد، بغارة جوية للتحالف. من جهة ثانية، نفذت 

عملية   21 اليمن  يف  ال�سرعية  دعــم  حتالف  قــوات 

اجلوبة  يف  احلــوثــي  وعنا�سر  ــيــات  لآل ا�ــســتــهــداف 

من  عن�سرا   85 وقتلت  �ساعة،   24 خالل  والك�سارة 

منع  ذلــك،  اإىل  ع�سكرية.   اآليات   9 ودمــرت  احلوثي 

عدن،  املوؤقتة  العا�سمة  يف  اليمني  املــركــزي  البنك 

ثمان  مــع  التعامل  مــن  ال�سرافة  ومن�ساآت  �سركات 

حكومية  م�ساع  �سمن  الأمــوال،  حتويل  �سبكات  من 

وذلــك  الــعــمــلــة،  اأ�ــســعــار  تــدهــور  ــواء  م�ستمرة لحــت

امل�سريف.  النظام  ب�سالمة  تخل  خمالفات  لرتكابها 

نتيجة  جــاء  القرار  هــذا  اأن  تعميم،  يف  البنك  واأفــاد 

�سرورة  على  م�سددًا  املــيــداين،  التفتي�س  عمليات 

النافذة،  املركزي  البنك  بالقانون وتعليمات  اللتزام 

و�سيتخذ الإجراءات القانونية بحق املخالفني.

غليان إخواني.. فصل أعضاء من التنظيم وإحالتهم للتحقيق

الحكومة اليمنية تربط السالم بوقف إرهاب الحوثي

األزمة تتفاقم والصداع يبلغ ذروته

البنك المركزي يوقف التعامل مع 8 صرافات.. واإلرياني:

العراق.. تعامل بحزم
مع المتعدين على القانون

أفغانيات يتظاهرن ويطالبن 
بحقهن في التعليم والعمل

بغداد - البالد   
بينما قالت املفو�سية العليا لالنتخابات يف 

العراق، اإنها ل تتوقع ح�سول تغيريات يف 

الأ�ــســوات يف  يتم عد وفــرز  ما مل  النتائج، 

التيار  قال زعيم  املقبولة طعونها،  املحطات 

)الثالثاء(  اأم�س  ال�سدر،  مقتدى  ال�سدري، 

�سينتهجها  التي  امل�ستقبلية  ال�سيا�سة  اإن 

القانون  وفق  بحزم  "التعامل  يف  �ستتمثل 

القانون". عــلــى  يــتــعــدى  مــواطــن  اأي  �ــســد 

اأكرب  على  تياره  ح�سل  الذي  ال�سدر،  وقال 

عـــدد مــن مــقــاعــد الـــربملـــان يف النــتــخــابــات 

الأخرية: "كما اأننا نريد الإ�سالح ال�سيا�سي 

لتطبيق  ح�سنًا  وجهًا  احلكومة  تكون  واأن 

اأي�سًا".  به  اللتزام  املواطن  فعلى  القانون، 

من جهة ثانية، متكنت قوة من جهاز الأمن 

ــعــراق مــن اعــتــقــال عـــدد من  الــوطــنــي يف ال

املــادة  وفــق  ق�سائية،  مبــذكــرات  املطلوبني 

الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وقالت 

خلية الإعالم الأمني يف العراق: "بناء على 

معلومات ا�ستخبارية، متكنت قوة من جهاز 

اإلقاء  من  بغداد  الوطني يف حمافظة  الأمــن 

ق�سائية  مبذكرات  مطلوبني   3 على  القب�س 

اإرهــاب خالل تواجدهم يف  املــادة )4(  وفق 

"على  واأ�سافت:  العا�سمة".  غربي  مناطق 

الــ�ــســعــيــد ذاتــــه متــكــنــت قــــوة مـــن اجلــهــاز 

القب�س  ـــقـــاء  اإل مـــن  الأنـــبـــار  حمــافــظــة  يف 

داعــ�ــس  مــن عنا�سر عــ�ــســابــات  اثــنــني  عــلــى 

ا�ستخبارية  معلومات  ورود  بعد  الإرهابية 

فيما  الق�سائية"،  املــوافــقــات  وا�ستح�سال 

ذكر الإعالم الأمني العراقي: "جرى تدوين 

ملا  بانتمائهم  واعــرتفــوا  اأ�سوليًا،  اأقوالهم 

وعملهم  والأنبار،  اجلنوب  بوليتي  ي�سمى 

وقد  مقاتلني.  ب�سفة  اجلند  بــديــوان  فيهما 

متت اإحالة املوقوفني اإىل اجلهات القانونية 

املــخــتــ�ــســة لتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الـــالزمـــة 

بحقهم".

كابل - البالد   
اأحــد  يف  تــظــاهــرة  اأفــغــانــيــات  ن�ساء  نظمت 

)الــثــالثــاء(  اأمــ�ــس  كــابــل  العا�سمة  �ــســوارع 

للتنديد ب�سمت املجتمع الدويل اإزاء الو�سع 

يف  والقت�سادي  والجتماعي  ال�سيا�سي 

التعليم  يف  بحقهن  وطــالــن  اأفغان�ستان، 

"ملاذا  عليها  كتب  لفتات  رفعن  اإذ  والعمل، 

يف  و"احلق  ب�سمت"،  الـــعـــامل  يــراقــبــنــا 

التعليم" و"احلق يف العمل"، قبل اأن متنع 

من  الإعـــالم  و�سائل  جمـــددا  طالبان  حــركــة 

املقرر  مــن  وكــان  م�سريتهن.  مــن  القـــرتاب 

تنظيم التظاهرة اأمام مقر بعثة الأمم املتحدة 

اللحظة  يف  ُنــقــلــت  لــكــن  اأفــغــانــ�ــســتــان،  يف 

اخل�سراء"  "املنطقة  مــدخــل  اإىل  الأخـــرية 

من  العديد  مباين  تتواجد  حيث  ال�سابقة، 

غادر  معظمها  باأن  علما  الغربية،  ال�سفارات 

وقالت  طــالــبــان.  �سيطرة  بعد  اأفغان�ستان 

اإحدى منظمات التحرك وحيدة اأمريي، وفقا 

الأمني  من  "نطلب  بر�س":  "فران�س  لوكالة 

العام لالأمم املتحدة دعم حقوقنا يف التعليم 

ــعــمــل. نــحــن حمـــرومـــات مــن كــل �سيء  وال

حاليا". واأ�سافت: "لي�س لدينا اأي �سيء �سد 

طالبان، فقط نريد التظاهر ب�سالم". وطلب 

مدخل  عند  املــتــواجــدون  احلــركــة  م�سلحو 

املنطقة اخلا�سعة لتدابري اأمنية م�سددة، من 

ثم  البتعاد،  الإعــالم  وو�سائل  املتظاهرات 

قام نحو ع�سرة عنا�سر من طالبان، غالبيتهم 

و�ــســادروا  ال�سحافيني  باإبعاد  م�سلحون، 

املحليني  ال�سحافيني  لأحــد  النقال  الهاتف 

الــــذي كــــان يــلــتــقــط الـــ�ـــســـور. واخلــمــيــ�ــس 

بالتظاهر  امــراأة   20 لقرابة  �ُسمح  املا�سي، 

لأكرث من 90 دقيقة.
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البالد ـ خالد بن مر�ضاح 

وا�سلت منطقة "كومبات فيلد" اأم�س  فعالياتها 

لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الـــتـــوايل، بــتــقــدمي جتــارب 

الــقــتــال، وقــيــادة طــائــرات الـــــدرون، وعـــدد من 

املق�سمة  فعالياتها  خــال  مــن  املــثــرة  التجارب 

املنطقة  اأبــرزهــا:  ومــن  رئي�سة،  مناطق   6 على 

باأجهزة  ال�سغوفني  ا�ستقطبت  الــتــي  التقنية 

وتتميز  احلديثة.  وتقنياته  الــطــران  حمــاكــاة 

"املنطقة التقنية" يف "كومبات فيلد" بت�سميمها 
مـــن خـــال اأبـــعـــاد ومــفــاهــيــم تــقــنــيــة مــتــطــورة، 

بتقنيات حديثة وجتارب  ال�سرعة  حتاكي ع�سر 

قيادة طائرة  لتعلم  ال�ساعة،  تقارب مدتها ن�سف 

ب�سا�ستني  جمهزة  حماكاة  اأجهزة  عرب  الــدرون 

مقاربة  بتقنيات  القيادة  جتربة  للزوار  تتيحان 

من  املنطقة  زوار  الدرون  قيادة  ومتكن  للواقع. 

اأ�سا�سيات  وَتعّلم  احلديثة،  التقنية  ا�ستك�ساف 

قبل  مبا�سر من  باإ�سراف  امل�سرة  الطائرة  قيادة 

للطران  العامة  الهيئة  من  مرخ�سني  طيارين 

والتحقق  الــزائــر،  جتربة  على  للوقوف  املــدين 

من قدراته على التعامل مع الطائرة، عرب اأجهزة 

التحكم،  مــرحــلــة  يف  الــتــدرج  ت�سمن  حمــاكــاة 

وتتيح تقييم اإمكانات الزوار ومدى ا�ستطاعتهم 

لقيادة  الثانية  املرحلة  وتتمثل  الطائرة.  قيادة 

من  التطبيقي،  امل�سار  اإىل  النتقال  يف  الــدرون 

حقيقية،  طــائــرة  بــوجــود  عملية  جتــربــة  خــال 

وتدرب  الفرتا�سية،  التجارب  من  النتهاء  بعد 

الزوار على القيادة برفقة طيارين حمرتفني من 

العملية يف  والتجارب  املناورات  من  عدد  خال 

والهواة  املبتدئني  الفعالية  وت�ستقبل  القيادة. 

ت�ستهدف  كــمــا  �ـــســـواء،  عــلــى حــد  واملــحــرتفــني 

اأ�سا�سيات  الدرون، وتعليمهم  املهتمني مبجالت 

واأبــعــاد  وحـــدود  ــدرة  ق قيا�س  وكيفية  التحكم، 

خو�س  اإىل  اإ�سافة  ـــدرون،  ال طــائــرة  ومــهــارات 

جتربة عملية ت�سل مدتها اإىل 20 دقيقة. وتتيح 

األعاب  اأ�ــســرار  على  التعرف  فيلد"  "كومبات 
تت�سمن  كما  ومثرة،  تناف�سية  باأجواء  القتال 

اإىل  اإ�سافة  الو�سطى،  للع�سور  خم�س�سة  قرية 

والعرو�س  واحلرفة  ال�سناعة  ودهاليز  األعاب 

يتوا�سل  اخــرى  ناحية  من  بها.  املتعلقة  احلية 

ملفاهيم  يوؤ�س�س   الــذي   "RUSH" مهرجان 

جــديــدة يف �ــســنــاعــة املــهــرجــانــات واملــعــار�ــس 

متميزة،  ترفيهية  ب�سورة  وتنظيمها  العاملية، 

وتلبية �سغف وهواية �سريحة جمتمعية وا�سعة، 

اإىل  الو�سول  فر�سة  املهتمني  منح  اإىل  اإ�سافة 

الإلكرتونية،  الألعاب  التقنيات يف جمال  اأحدث 

يف  الريا�س  مو�سم  والــتــزامــات  لأهـــداف  وفــًقــا 

تنظيم الفعاليات ذات الهتمام الوا�سع، وتوفر 

ا. ا وعاملًيّ جتارب فريدة وغر م�سبوقة اإقليمًيّ

الو�سول  باإتاحة   "RUSH" مهرجان  ويتميز 

الألعاب  جمال  يف  العاملية  التقنيات  اأحــدث  اإىل 

حاجة  يلبي  مما  الفيديو،  واألــعــاب  الإلكرتونية 

منح  اإىل  اإ�ــســافــًة  املجتمع،  مــن  كــبــرة  �سريحة 

الزوار فر�سة لقاء اأ�سهر الاعبني على امل�ستويني 

املقبل  الثنني  تبداأ  ذلــك   اإىل  والـــدويل.   املحلي 

 ،2021 الفريدة  املجوهرات  معر�س  ،فعاليات 

ال�سرق  لــلــمــجــوهــرات يف  مــعــر�ــس  اأكـــرب  وهـــو 

الأو�سط، وثاين فعالية ُتقام يف واجهة الريا�س 

. "RUSH" بعد مهرجان

م�ستقطًبا  نوفمرب،   6 حتى  املعر�س  وي�ستمر 

خا�سة  فــئــة  مــن  بــاملــجــوهــرات  املهتمني  جميع 

امللكية  الــعــائــات  يف  يــتــمــثــلــون  ــــــزوار،  ال مـــن 

التجار  من  وامل�ستثمرين  ال�سخ�سيات،  وكبار 

املــحــلــيــني والــبــاحــثــني عــن الــقــطــع الـــنـــادرة من 

النادرة.  وال�ساعات  الفريدة  املجوهرات  ع�ساق 

املــجــوهــرات  �ــســالــون  معر�س  اأهــمــيــة  وتنطلق 

اأهــم  بــني  مــن  م�ساحًة  الأكـــرب  كــونــه  مــن   2021

الــعــامل، وتــ�ــســارك يف  املــجــوهــرات يف  معار�س 

القطاعات  وتتدّرج  دولــة،   16 من  اأكــر  املعر�س 

الثمينة،  املقتنيات  امل�ساركة يف املعر�س من فئة 

اإىل فئات  الــفــاخــرة والـــنـــادرة  الــ�ــســاعــات  وفــئــة 

وجتار  الكرمية،  والأحجار  اخلام  الأملا�س  جتار 

وجتــار  الثمينة،  واملقتنيات  للذهب  التجزئة 

اجلملة للذهب واملجوهرات. ويركز املعر�س يف 

مع  متا�سًيا  ال�سعودية  املــراأة  متكني  على  اأهدافه 

روؤية اململكة 2030، كما يهدف اإىل تغير واجهة 

�سناعة املجوهرات الفريدة يف اململكة، عرب جمع 

ال�ساغة املهمني يف ال�سوقني املحلي والعاملي يف 

من�سة واحدة لعر�س القطع املميزة والفاخرة.

»كومبات فيلد« تتيح لزوار موسم الرياض قيادة طائرات الدرون
مواصلة مهرجان  أحدث التقنيات في مجال األلعاب اإللكترونية

جدة ـ عبد الهادي املالكي   

والــدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  تعمل   

الــقــواعــد والإجـــــراءات  عــلــى  تنظيم 

الطبية  واملنتجات  الأجهزة  لت�سجيل 

املهمات  لطبيعة  املــائــمــة  والآلـــيـــات 

ــك ،فــ�ــســا عـــن  تنظيم  ــذل املــتــعــلــقــة ب

لرتخي�س  والإجـــــــــراءات  الـــقـــواعـــد 

الطبية  واملنتجات  الأجــهــزة  من�ساآت 

واأم�س  الغــذيــة   �سامة  من  والتاأكد 

نــ�ــســحــت هــيــئــة الــــغــــذاء والـــــــدواء، 

العبارات  قــراءة  ب�سرورة  املواطنني 

ــتــحــذيــريــة املـــدونـــة عــلــى عــبــوات  ال

ن امل�ستهلك  اأنها متكِّ املنتجات، موؤكدة 

ل  قد  التي  املكونات  من معرفة بع�س 

واأو�سحت  ال�سحية.   حالته  تنا�سب 

ح�سابها  عـــرب  والــــــــدواء«،  »الـــغـــذاء 

العبارات  اأن  »تويرت«،  على  الر�سمي 

التحذيرية تكتب على بطاقة املنتجات 

ل  التي  املكونات  لتو�سيح  الغذائية 

تتنا�سب مع بع�س فئات املجتمع مثل: 

والأطــفــال،  واملر�سعات،  »احلــوامــل، 

ــيــني«.  ــا�ــس ــري ــب، وال ــل ــق ــى ال ومــر�ــس

واأ�ــســارت »الــغــذاء والــــدواء«، اإىل اأن 

املــنــتــجــات الــغــذائــيــة املــحــتــويــة على 

كافيني بكمية تزيد عن 150 ملغ/لرت، 

واملر�سعات  للحوامل  منا�سبة  غــر 

ومــر�ــســى الــقــلــب والــريــا�ــســيــني، كما 

على  املحتوية  املنتجات  تــنــاول  اأن 

بكمية  الزيليتول،  اأو  ال�سوربيتول 

تزيد على 40 جم يف اليوم قد ي�سبب 

والــدواء«،  »الغذاء  واأكــدت  الإ�سهال. 

الغذائي  املنتج  احتوى  حــال  يف  اأنــه 

على اأي من العبارات التحذيرية، فاإن 

املنتج  اخــتــيــار  يف  احلــق  للم�ستهلك 

العديد  اأن  يذكر  تــركــه.   اأو  الغذائي 

مادة  على  يعتمدون  الأ�سخا�س   من 

الكافيني لتعزيز الإ�ستيقاظ وال�سعور 

ويعد  والن�ساط،  الرتكيز  من  باملزيد 

املكونات  اأحــد  الطبيعي  املن�سط  هــذا 

الأكر ا�ستخداًما يف العامل، فالكافيني 

يعد منبه طبيعي موجود ب�سكل �سائع 

يف نباتات ال�ساي والقهوة والكاكاو، 

يــعــمــل عـــن طـــريـــق حتــفــيــز الـــدمـــاغ 

ـــاز الــعــ�ــســبــي املــــركــــزي، مما  واجلـــه

ومنع  يقًظا  البقاء  على  الفرد  ي�ساعد 

الوقت  ويف  التعب،  ظــهــور  وتــاأخــر 

باملئة  ثــمــانــون  ي�ستهلك  ــر،  احلــا�ــس

حتتوي  منتجات  الــعــامل  �ــســكــان  مــن 

النا�س  معظم  يــومــًيــا،  الكافيني  على 

يح�سلون عليه م من القهوة اأو ال�ساي 

م�سروبات  اأو  الغازية  امل�سروبات  اأو 

التاأثر  واإن  ال�سوكولتة،  اأو  الطاقة 

الدماغ،  على  هو  للكافيني  الرئي�سي 

تــاأثــرات  منع  طــريــق  عــن  يعمل  فهو 

يريح  ع�سبي  ناقل  وهو  الأدينوزين، 

بالتعب،  لل�سعور  ويـــــوؤدي  الـــدمـــاغ 

فــيــ�ــســاعــد الــكــافــيــني الــ�ــســخــ�ــس على 

الت�سال  خــال  من  م�ستيقًظا  البقاء 

الدماغ  يف  الأديــنــوزيــن  مب�ستقبات 

مينع  هـــذا  تن�سيطها،  دون  والــعــمــل 

اإىل  يــوؤدي  مما  الأدينوزين،  تاأثرات 

تقليل التعب، وال�سعور باليقظة.

"الغذاء والدواء": المنتجات عالية 
الكافيين غير مناسبة للحوامل

جدة ــ البالد    

"الباد"  ل�سحيفة  وتقديرها  �سكرها  عــن  جــدة  امــانــة  عــربت 

ردا  ذلك  جاء  وحت�سينها،  البلدية  اخلدمات  مبتابعة  لهتمامها 

 " اإكتوبر اجلــاري حتت عنوان   13 يوم  ن�سره يف  ما مت  على 

واأو�ــســح  ال�ستثمار.  انــتــظــار  يف  اجلــنــوبــي  جــدة  كورني�س 

حممد  المــانــة  يف  والعـــام  املوؤ�س�سي  الت�سال   ادارة  مدير 

البقمي اأن  الدارة العامة للمرافق والواجهات البحرية تتوىل 

ال�سراف على م�سروع الكورني�س اجلنوبي ويتم متابعة �سر 

الدارة  قبل موظفي  من  املوقع  امن و�سامة  العمال ومراقبة 

وال�ست�ساري وال�سركة المنية  والتن�سيق مع اجلهات المنية 

ملكافحة الظواهر ال�سلبية مو�سحا انه مت  اطاق عدة حمات 

و�سبط  والــغــرامــات  اجلـــزاء  تطبيق  ويتم  اخل�سو�س  بهذا 

واعــداد  ال�ستثمار  وكالة  مع  التن�سيق  مت  انــه  كما  املخالفني 

طرحها  �سيتم  اجلنوبي  الكورني�س  �ساملة  ا�ستثمارية  حقيبة 

يف  العمل  ا�سرتاتيجية  ان  واأ�ــســاف  الــقــادمــة.  الــفــرتة  خــال 

 40 تت�سمن  ت�سغيلية  خطة   وفــق  تتم  اجلنوبي  الكورني�س 

عاما للفرتتني ال�سباحية وامل�سائية لزالة التربة واملبعرات 

واملكنن�س  اليديوي  الكن�س  واعمال  البلودوزرات  با�ستخدام 

اللية ف�سا عن تناكر لغ�سل وتطهر  الر�سفة وازالة الطحالب 

من  طنا   14 نحو  رفــع  �سهريا  يتم  انــه  اىل  لفتة  يومي  ب�سكل 

الطحالب.

 وا�ستطرد اأن المانة ممثلة  يف الدارة العامة مل�ساريع النظافة 

اجلــولت  خــال  مــن  النظافة  مب�ساريع  الهتمام  بــالــغ   تــوىل 

امليدانية ملدراء العقود  وم�سروع الرقابة وال�سراف  وتطبيق 

العقوبات والغراملت يف حال ماحظة على اداء املقاولني وذلك 

لتتبع  اللكرتونية  والنظمة  احلديثة   التقنيات  احــدث  عرب 

املعدات من خال نظام " املراقب " من مركز التحكم ا�سافة اىل 

العمل بعدة  �سراكات ومبادرات جمتمعية بهدف ازالة التلوث 

املجتمع  �سرائح  بني  والبيئية  ال�سحية  والتوعية  الب�سري 

لتح�سني امل�سهد الب�سري.

جدة ـ عبد الهادي املالكي      

الوطني  الربنامج   فعاليات  الوطنية  املياه  �سركة  توا�سل   

لرت�سيد ا�ستهاك املياه وذلك عرب العديد من الآليات والتوعية 

بقيم  التعريف  عن  ف�سًا  املــيــاه،  تر�سيد  باأهمية  املجتمعية 

الرت�سيد والأ�ساليب احلديثة يف املحافظة على املياه، وجذب 

وات�ساقا  ال�ستهاك.  �سلوكيات  لت�سحيح  الإيجابي  التفاعل 

على  تعمل  التي  الدوات  العديد من  الربنامج  هناك  مع هذا 

تر�سيد ا�ستهاك املياه والتي ت�ستخدم يف املنازل وحتد اىل 

ت�ستخدم  التي  الدوات  بوا�سطة  هــدرهــا  مــن  كبرة  درجــة 

وهو  الطرد  �سندوق  اأن  اىل  املعلومات  ت�سر  حاليا.حيث 

املنزل  فى  للماء  م�ستهلك  اأكــرب  " هو  يعرف ب" ال�سيفون  ما 

من  املائة  فى   35 اىل  املائة  فى   25 بني  ا�ستهاكه  ويــرتاوح 

تزيد  ل  التى  ال�سناديق  اختيار  ميكن  لذا  ال�ستهاك  جممل 

وهى  لرتا   12 �سعة  ال�سناديق  من  بدل  لــرتات   6 عن  �سعتها 

لغ�سالة  بالن�سبة  اأمــا  متعددة.  بت�ساميم  بال�سواق  متوفرة 

كما  الطرد  �سندوق  بعد  للماء  م�ستهلك  اأكــرب  فاإنها  املاب�س 

اأنها اكرب م�ستهلك للطاقة الكهربائية بعد مكيف الهواء ، حيث 

يوؤكد املخت�سون  فى هذا املجال  �سرورة ا�ستخدام الغ�سالت 

التحميل  وهو  ال�سائع  النوع  من  بدل  الفقى  التحميل  ذات 

40 فى املائة من املاء  الراأ�سى حيث يوفر النوع الول قرابة 

الدرجة  فى  ياأتى  ال�ستحمام  اأن  كما  الكهربائية.  والطاقة 

الثالثة فى ا�ستهاك املياه باملنزل وميكن تخفي�س ال�ستهاك 

للراأ�س  للد�س مر�سد بديا  راأ�س  تقريبا برتكيب  الن�سف  اىل 

فهى  العتيادية  املغا�سل  اأما  بال�سواق.  متوفر  وهو  العادى 

ت�ستهلك خم�سة جوالني فى الدقيقة اذا كان �سغط املاء عاليا 

برتكيب  الن�سف  من  اأقــل  اىل  الكمية  هــذه  تخفي�س  وميكن 

الدوات  حمات  بع�س  فى  متوفرة  وهى  بالهواية  ي�سمى  ما 

ال�سحية  وميكن ا�ستخدامها  كذلك  يف مغ�سلة املطبخ.

طرح حقيبة استثمارية للكورنيش الجنوبي

صندوق الطرد والغسالة األكثر استهالكا للمياه 

ردا على ما نشرته            .. مدير إدارة االتصال المؤسسي واإلعالم بأمانة جدة:

الدفاع المدني: توخوا الحيطة 
والحذر من طوارئ األمطار

الريا�ض ــ البالد 

املواطنني  املـــدين  للدفاع  العامة  املــديــريــة  دعــت 

ملا  وفــقــًا  واحلـــذر  احليطة  تــوّخــي  اإىل  واملقيمني 

لاأر�ساد من هطول  الوطني  املركز  اإليها من  ورد 

من  اأجـــزاء  على   - الله  مب�سيئة   - رعدية  اأمــطــار 

مناطق اململكة ابتداًء من يوم غد الأربعاء وحتى 

الوطني  املركز  تقرير  وبــنّي  املقبل.  اجلمعة  يوم 

ويوم  الربــعــاء  اليوم  من  اعتبارا  اأنــه  لاأر�ساد 

ع�سر،  )جــــازان،  مناطق  �ستتاأثر  اخلمي�س  غــد 

الباحة، مكة املكرمة( بهطول اأمطار متو�سطة اإىل 

غزيرة ورياح ن�سطة ال�سرعة قد توؤدي اإىل جريان 

املنورة،  )املدينة  مناطق  �ستتاأثر  فيما  ال�سيول، 

تبوك، حائل، احلدود ال�سمالية، اجلوف، املنطقة 

من  اأمــطــار  واجلمعة  اخلمي�س  يومي  ال�سرقية( 

العامة  املديرية  واأهــابــت  متو�سطة.  اإىل  خفيفة 

املحتملة  املخاطر  مــن  احليطة  تــوّخــي  باجلميع 

يف مثل هذه الأجواء، والبتعاد عن اأماكن جتمع 

ال�سيول واللتزام بتعليمات الدفاع املدين املعلنة 

التوا�سل  ومواقع  املختلفة  الإعــام  و�سائل  عرب 

الجتماعي، حفاظًا على �سامتهم .
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الريا�ض – هاين الب�شر
مــوعــد  اأن   " "البالد  مــ�ــســادر  كــ�ــســفــت 
احلرمني  خادم  كاأ�س  م�سابقة  قرعة  �سحب 
املوافق  القادم  الثالثاء  �سيكون  ال�سريفني 
املــقــبــل، و�ستقت�سر  نــوفــمــر  مـــن   الــثــاين 
دوري  اأنــديــة  على  امل�سابقة  يف  امل�ساركة 
كـــاأ�ـــس حمــمــد بـــن �ــســلــمــان لــلــمــحــرفــني، 
للمو�سم الثاين على التوايل؛ ب�سبب �سغط 

ــامــة املــبــاريــات يف املــو�ــســم احلــايل،  روزن
بــــدًءا مــن مــبــاريــات املــنــتــخــب الــ�ــســعــودي 
كاأ�س  اإىل  املــوؤهــلــة  النهائية  بالت�سفيات 
التي  العرب  كاأ�س  وبطولة   ،2022 العامل 

�ستجرى دي�سمر املقبل.
امللك  لكاأ�س  الفي�سلي توج بطاًل  اأن  يذكر 
لأول مرة يف تاريخه يف الن�سخة املا�سية 

بعد فوزه اأمام التعاون 2-3.

قرعة كأس الملك الثالثاء القادم  

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

كرة  اأن  جنــزم  اأن  لبــد  بداية، 
ت�سل  ول  وخ�سارة،  فوز  القدم 
لأمــــــور اأكـــــر مـــن ذلـــــك، ولــكــن 
الن�سر  مـــبـــاراة  بــعــد  حـــدث  مــا 
ـــطـــال  اأب دوري  يف  والــــهــــالل 
اآ�ــســيــا، فـــاق الــو�ــســف والــعــرف 
غرر  من  يقوم  عندما  الــكــروي، 
به حلمل علم يحمل �سورة تونة 
امللعب..  منت�سف  يف  ويغر�سه 
بتحري�سه  وقــام  بذلك  اأمــره  من 
و�سمعتم  �سمعنا  وت�سويره.. 
اإعالمي  من  القنوات  اإحــدى  يف 
اأن مــ�ــســورا طــلــب مــن الــالعــب 
امل�سني  بفعله  يقوم  اأن  احلــاقــد 
جمهور  اأغلب  خــروج  وا�ستغل 
لي�ستعر�س  ولعــبــيــه  الــنــ�ــســر 
طفويل  فــكــر  بطريقة  ع�سالته 
اأمن  من  لــه..  لمثيل  وتع�سبي 

العقوبة اأ�ساء الأدب!
اجلمهور  اأغلب  اأن  لله  احلمد 
الأ�سفر كان قد خرج، واإل حدث 
ـــا اأعــلــم  اأمـــر ليــحــمــد عــقــبــاه. اأن
للهالليني  ومــوؤمل  جلل  الأمــر  اأن 
لــغــرميــهــم  مــلــعــبــهــم  يـــذهـــب  اأن 
ولكن  دارهـــم،  من  ويخرجوهم 
اأن حتمل كل هذا الكره، وتفعل 
ول  بداخلك  عما  لتنف�س  فعلتك 
الريا�سي  للنظام  ح�ساب  تعمل 
يف  والأمـــــــن  املــلــعــب  واإدارة 
ول  بحرية  لي�س  فــذاك  امللعب، 
لطف  ولــول  فعلت،  مــا  لــك  يحق 
الله لوقعت كوارث ب�سرية وردة 
مــقــيــت مغلف  ــفــزاز  ــت فــعــل ل�ــس
بــحــقــد دفـــني مـــن قــبــل الــالعــب، 
وكان الأوىل مبدير فريق الهالل 
املــهــازل  تلك  اإيــقــاف  ومعاونيه 
والتع�سب غري املرر اأبدا؛ مهما 
حاول الآخرون التقليل من الفعل 
الكابنت  فعل  ردة  على  وركـــزوا 
اأي�سا،  املـــررة  غــري  عبدالغني 
فعل  مــا  وتغافلوا  معها  ول�ست 
لعبهم من �سفاهة وبجهل، تبني 
لك اأن الأمر خمطط له للهياط اأو 
النتقام من فقد امللعب، واأق�سد 
ا�ستاد مر�سول بارك، وهو ملعب 
العاملي املك�سو بالذهب مبقاعده 

واملتزين بجمهوره الرائع.
اأو  ــــالعــــب  ال يـــــــدرك  عـــنـــدمـــا 
الإداري اأو امل�سئول اأنه �سيكون 
ويطبق  العقوبات  طائلة  حتــت 
فعلته،  يف  يفكر  لن  النظام  عليه 
�سلمان  عــهــد  يف  الآن،  ل�سيما 
ومتابعة  ــه،  ــل ال حفظه  احلــــزم، 
�سيدي ويل العهد ل�سباب واأبناء 
الـــوطـــن واأنـــهـــم �ــســوا�ــســيــة ول 
وجود للتع�سب لدينا اأو الإثارة 
مــالعــبــنــا  ـــزازات يف  ـــف ـــت ـــس وال�
وزير  ليقرها  التي  الريا�سية، 
بن  عبدالعزيز  الأمــري  ريا�ستنا 
الريا�سي  مركبنا  قــائــد  تــركــي 
ودفــتــهــا، ولــعــل مــا حــدث يكون 
اأنــه قــد تطال  در�ــســا رغــم يقيني 
عقوبات لالأحداث مابعد املباراة 
حتى كتابة مقايل هذا، فالريا�سة 
وتبادل  واأخـــوة  �سامية  ر�سالة 
م�ساعر طيبة بني كل الريا�سيني. 

والله من وراء الق�سد.

Bader330@ توير

الحقد الدفين
بدر فهد الدهم�ض

يف م�شتهل م�شواره بت�شفيات كاأ�ض اآ�شيا ٢٠٢٢..

األخضر األولمبي يواجه تحدي أوزبكستان
الريا�ض - البالد

ي�ستهل منتخبنا الأوملبي م�سواره يف الت�سفيات املوؤهلة لكاأ�س 
�ساحب  الأوزبكي  نظريه  مبواجهة  عاما،   23 حتت   2022 اآ�سيا 

الأر�س واجلمهور، �سمن مناف�سات املجموعة الرابعة.
وت�سم جمموعة الأخ�سر الأوملبي كال من" الكويت وبنغالدي�س 
بالإ�سافة ملنتخب اأوزبك�ستان" حيث �سيلعب منتخبنا مع �سقيقه 
مبارياته  يختتم  اأن  على  اجلـــاري،  نوفمر   30 يــوم  الكويتي 

مبواجهة بنغالدي�س يوم 2 نوفمر املقبل.
وكانت بعثة الأخ�سر الأوملبي قد و�سلت اإىل العا�سمة الأوزبكية 
اأم�س، و�سمت 23 لعبا ا�ستدعاهم املدرب الوطني �سعد  ط�سقند 
ال�سهري وهم" نواف العقيدي، عبدالرحمن ال�سمري، عبدالرحمن 
الدو�سري،  خليفة  بو�سل،  نــواف  عبداحلميد،  �سعود  ال�سانبي، 
الكنيدري،  حممد  ال�سبياين،  م�سعل  ذكــري،  جهاد  الأحمد،  وليد 
من�سي،  بدر  اجلهني،  زياد  البي�سي،  من�سور  حمن�سي،  اإبراهيم 
حمد  القحطاين،  عبداملح�سن  العي�سى،  ح�سني  الغامدي،  حامد 
اليامي، اأمين يحيى، تركي العمار، خالد الغنام، فرا�س الريكان، 

وعبدالله احلمدان".

كونترا يفاضل بين" روما 
ونياكاتي" لقيادة هجوم االتحاد

جدة - حممد بن نافع 
مل ي�ستقر املدرب الروماين كوزمني كونرا حتى الآن على 
الت�سكيل الأن�سب للفريق الحتادي؛ نظري الظروف التي مرت 
على الفريق يف اأكرث من مباراة ب�سبب الإيقافات اأو الغيابات 
ال�سعودية،  املنتخبات  مع  الالعبني  بع�س  م�ساركة  حتى  اأو 
ومن املتوقع اأن يفا�سل الروماين يف مباراة الفريق املقبلة 
كاأ�س  لدوري  العا�سرة  اجلولة  مناف�سات  �سمن  احلزم  اأمام 

الأجنبي  الثنائي  للمحرفني مابني  �سلمان  الأمري حممد بن 
على  بالآخر  الحتفاظ  نياكاتي" مع  ويو�سف  " رومارينهو 

دكة البدلء كورقة رابحة ميكن الرجوع وال�ستفادة منها.  
ويدخل الحتاد لقاء احلزم بخيار واحد فقط، وهو الفوز 
تعرث  يف  اأماًل  ال�سدارة  اعتالء  يف  حظوظه  على  للمحافظة 
�سمك املت�سدر الذي �سيواجه التفاق املنت�سي بفوزه الأخري 

على الن�سر.  

يف ختام اجلولة 8 من دوري " يلو"

الخليج يستقبل العروبة.. وأحد يواجه القادسية

أخضر اليد يشـارك في دولية قطر استعدادا لآلسيوية

حائل - خالد احلامد
من  الثامنة  اجلــولــة  مباريات  ختام  يف 
الدرجةالأوىل، تلعب  دوري" يلو" لأندية 
الــيــوم ثــالث مــبــاريــات، تعتر مــن اأقــوى 
على  و�ستكون  ــة،  اجلــول يف  املــواجــهــات 

النحو التايل..
اخلليج VS العروبة

يف  العروبة  نظريه  اخلليج  ي�ست�سيف 
مواجهة عنوانها "النقاط الثالث" فاخلليج 
الرتيب؛  �سدارة  على  للمحافظة  ي�سعى 
املركز  بها  يحتل  نقطة   16 ميتلك  حيث 
على  مــبــاريــاتــه  اآخـــر  ــاز يف  ف ــد  وق الأول، 
املباراة  يدخل  العروبة  بينما  القاد�سية، 

بعد خ�سارته من اأحد وجتمد ر�سيده عند 
11 نقطة، وميني النف�س بالعودة للجوف 

بالنقاط الثالث.
الدرعية VS العني

الأمــري  ا�ستاد  على  تقام  قوية  مواجهة 
الدرعية  وجتــمــع  بــاملــلــز،  فهد  بــن  في�سل 
الثالث  للنقاط  الو�سول  والهدف  بالعني، 
باأي �سكل، وتعوي�س تعرثهما يف اجلولة 
ال�سعلة  مــن  خ�سر  فــالــدرعــيــة  املــا�ــســيــة؛ 
ــاط، ويــاأمــل  ــق ــوقــف ر�ــســيــده عــنــد 9 ن وت

بالعودة �سريعا ل�سكة النت�سارات.
يف املــقــابــل، الــعــني حــتــى هـــذه اجلــولــة 
فقد  م�ستقرة،  غــري  فنية  اأو�ــســاعــا  يعي�س 

املا�سية،  اجلــولــة  مــع جنـــران يف  تــعــادل 
وميتلك يف ر�سيده 7 نقاط.

اأحد VS القاد�سية
ـــنـــورة، يــبــحــث اأحــــد عن  يف املــديــنــة امل
ا�ستغالل الظروف التي يتعر�س لها �سيفه 
انت�سار  حتقيق  اأجل  من  وذلك  القاد�سية؛ 
اأر�سه  على  تقام  التي  املواجهة  خالل  مهم 
وبني جماهريه. اأحد ميتلك يف ر�سيده 11 

نقطة.
يف املـــقـــابـــل، يــــاأمــــل بـــنـــو قــــاد�ــــس يف 
لنغمة  والــعــودة  النقطي  النزيف  اإيــقــاف 
ــارات. الــقــاد�ــســيــة يــدخــل الــلــقــاء  ــ�ــس ــت الن

بر�سيده 8 نقاط.

الدمام-حمودالزهراين
يوا�سل اأخ�سر اليد مع�سكره التدريبي �سمن الإعداد للبطولة 
الآ�سيوية الع�سرين للرجال املقرر اإقامتها يف "املنطقة ال�سرقية" 
لبطولة  واملوؤهلة  2022م،  يناير   31  –  18 من  الفرة  خــالل 
املع�سكر  ي�ستمر  حيث  وبولندا،  بال�سويد  2023م  العامل  كاأ�س 
التي تقام تدريباته اليومية على �سالة وزارة الريا�سة بالدمام 
حتى 31 اأكتوبر اجلاري، وذلك مب�ساركة 24 لعبا حتت اإ�سراف 

الفـرن�سي "ديديه دينارت"
"الدوحة" للم�ساركة  اإىل  املقبل  الأحد  الأخ�سر يوم  و�سيغادر 
يف بطولة قطر الدولية الودية التي �ستقام من 1 حتى 7 نوفمر 

املقبل، مب�ساركة )ال�سعودية – قطر – الكويت – اإيران(.
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 »مسك الخيرية« تطلق برنامج »قادة 2030«
الريا�ض- البالد

حي  اخلريية"  يف  "م�سك  �سلمان  بن  حممد  موؤ�س�سة  احتفت 
من  الأول  للربنامج  الأوىل  الن�سخة  باإطالق  بالدرعية،  طريف 
نوعه على م�ستوى اململكة "قادة 2030"، وذلك بت�سريف الأمري 
عبد العزيز بن �سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وعدد من كبار 

امل�سوؤولني.
وياأتي الربنامج الذي جاء بال�سراكة مع اأكادمييني دوليني يف 

وقائد  قائدة   1000 مهارات  و�سقل  تطوير  �ساأنها  من  خطوة 
توجهات  تبني  على  وتدريبهم  القطاعات،  خمتلف  من  �سعودي 
ومتكينهم  امل�سبوقة،  غري  التحديات  مع  للتعامل  خمتلفة  فكرية 
من توظيف مهاراتهم لالإ�سهام يف حتقيق اأهداف وا�سرتاتيجيات 

روؤية اململكة 2030.
اأكد  الطاقة، بجل�سة حوارية  �سمو وزير  �سارك  وخالل احلفل 
عالية  وقدراتهم  واإمكاناتهم  الوطن  وبنات  اأبناء  همة  اأن  فيها 

ومتكني،  دعم  من  اليوم  فيه  يحظون  ما  واأن  �سقف،  يحدها  ول 
نع التغيري والتطوير، ليثبتوا للعامل باأن  يجعلهم قادرين على �سُ

اململكة قدوة.
بدر  الدكتور  للموؤ�س�سة   التنفيذي  الرئي�س  اأعــرب  جانبه  من   
البدر، عن �سعادته بانطالق قافلة الربنامج ، كما اأكد نائب رئي�س 
القيادة احلديثة،  اأهمية  ال�سبل،  الدكتور غ�سان  الإدارة   جمل�س 

ودورها الهام يف بناء م�سرية التنمية امل�ستدامة يف اململكة.

 لندن- وكاالت
اإنها  لــلــمــزادات  �سوذبيز  �سالة  ك�سفت   
يف  بــريــد  طــابــع  لأول  منــوذجــا  �ستعر�س 
ي�سل  تقديري  ب�سعر  بالك"  "بيني  العامل 
مزاد  يف  وذلــك   ، دولر  مليون   8.25 اإىل 
 ، القادم  دي�سمرب  من  ال�سابع  يــوم  الكنوز 
وهو "اأقدم منوذج لأول طابع بريد معروف 

تاريخه".
�سورة  يحمل  ــذي  ال الال�سق،  والطابع 
جانبية لوجه امللكة فيكتوريا وثمنه حينها 
يوم  مــوؤرخــة  بوثيقة  مــرفــق  واحـــد،  بن�س 
10 اأبريل عام 1840 من اأر�سيف روبرت 
اأ�سلح  ا�سكتلندي  �سيا�سي  وهــو  وال�ـــس 
الطابع  ــرح  وُط الربيطانية.  الربيد  خدمة 
وقبل   .1840 مايو   8 منذ  موحد  ب�سعر 

ذلك كان املتلقي يدفع التكلفة الربيدية.
والطابع واحد من ثالثة طوابع بني بالك 
مطبوعة.  ن�سخة  اأول  من  جنت  اأنها  يعتقد 
والطابعان الآخران �سمن جمموعة متحف 

الربيد الربيطاين.

8 ماليين دوالر ألول طابع بريد  نرمين الفقى: الفن حرمني راحة البال 

سباق مشي لمعلمي جدة 
ومرسم حُر للطالبات

اضطراب ساعات النوم 
يسبب الزهايمر

إزالة ورم  ضخم بين الجفن والحاجب

ضبط ماليين األقراص 
المخدرة داخل حاوية عنب 

الريا�ض - البالد
الزكاة  هيئة  مع  بالتن�سيق  املخدرات  مكافحة  اأجهزة  اأحبطت 
وال�سريبة واجلمارك ، خمططا اإجراميا لتهريب )5،2( مليون 
قر�س اإمفيتامني داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة 

الإ�سالمي. 
العامة ملكافحة املخدرات  للمديرية  الر�سمي   و�سرح املتحدث 
الرائد حممد النجيدي، باأن املتابعة الأمنية ال�ستباقية لن�ساطات 
ال�سبكات التي ت�ستهدف اأمن اململكة و�سبابها باملخدرات، اأ�سفرت 
الريا�س  مبدينة  م�ستقبليها  على  والقب�س  الكمية  �سبط  عن 
من  ومقيم  الأردنية  اجلن�سية  من  مقيمان  وهم  جدة،  وحمافظة 
الإجــراءات  بحقهم  واتخذت  اإيقافهم  ومت   ، ال�سورية  اجلن�سية 

النظامية الأولية، واإحالتهم اإىل النيابة العامة.

هرمون الشهية 
يتحكم في الكرش

 كامربيدج - وكاالت
يف  يتحكم  هــرمــون  عــن  واأطــبــاء  باحثون  ك�سف 
حجم "الكر�س"، موؤكدين اأن انخفا�س هذا الهرمون 
يــرتــبــط بــارتــفــاع �سغط الــــّدم وخمــاطــر الإ�ــســابــة 
تقرير  واأو�ــســح  البطن.  دهــون  وزيـــادة  بال�سكري 
هرمون  اإفـــراز  على  ال�سيطرة  اأن  علمية،  بــدوريــة 
كونه  ال�سهية  بــهــرمــون  واملـــعـــروف  "الغريلني" 
اإىل  باجلوع  ال�سعور  اإ�سارات  اإر�سال  عن  امل�سوؤول 

املخ، ميكن اأن ي�ساعد على تقليل دهون البطن.
واأجــــرى الــبــاحــثــون درا�ـــســـات عــلــى نــحــو 300 
لديهم  كانت  اأنه  تبني  ال�سمنة حيث  يعانون  �سخ�س 
بتلك  مقارنة  منخف�سة  ال�سهية  هرمون  م�ستويات 
الــوزن  اأ�سحاب  الأ�سخا�س  اأج�سام  يف  املــوجــودة 
اأن انخفا�س هرمون غريلني  ، واأو�سحوا  الطبيعي 
ن�سبة  وزيـــادة  الـــّدم  �سغط  بــارتــفــاع  اأي�سا  يرتبط 
الدهون يف البطن، ف�ساًل عن ارتفاع ن�سبة الدهون 
ــداء  ب ــة  ــاب الإ�ــس عـــام وخمــاطــر  ب�سكل  يف اجلــ�ــســم 

ال�سكري.

جدة - يا�سر بن يو�سف
امل�ساعد  د�ّسن  امل�سعودي  �سعد  الدكتور  بجدة  للتعليم  العام  املدير  عن  نيابة 
جدة  تعليم  عام  مدير  م�ساعد  وبح�سور   ، الكناين  طوا�سي  املدر�سية  لل�سوؤون 
اإدارة  نظمته  والــذي  امل�سي  �سباق   ، عاتق  اآل  �سعيد  الدكتور  التعليمية  لل�سوؤون 
باليوم  الحتفاء  فعاليات  �سمن  وذلــك  املدر�سية  ال�سوؤون  يف  ممّثلًة  جدة  تعليم 
اأقيم مبم�سى  "املعلمون قلب التعليم الناب�س" والذي  العاملي للمعلم حتت �سعار 
الواجهة البحرية بجدة مب�ساركة 300 معلم من مدرا�س جدة حيث بلغت م�سافة 

ال�سباق 4 كم.  وقد مت تكرمي  املعلمني الفائزين واجلهات امل�ساركة.
 من جهة ثانية افتتح م�ساعد مدير عام تعليم جدة لل�سوؤون املدر�سية فعاليات 
املر�سم احلّر والذي اأقامه مكتب التعليم ب�سرق جدة "بنات" ب�ساحة دّوار النور�س 

بواجهة جدة البحرية بح�سور مديرة مكتب ال�سرق بنات ف�سة املتحمي.

جدة - البالد
ك�سفت درا�سة جديدة اأن النوم مابني )7-8 (  �ساعات هي "املدة املثالية" للحفاظ 
على الدماغ وجتنب الإ�سابة مبر�س الزهامير ، حمذرة من اأن الذين ينامون لفرتات 

ق�سرية للغاية اأو طويلة جدًا يعانون مبرور الوقت من تدهور اإدراكي.
من جهته قال بريندان لو�سي،  اأ�ستاذ م�ساعد يف علم الأع�ساب مبركز طب النوم 
يف جامعة وا�سنطن، اإن نتائج الدرا�سة ت�سري اإىل "اأن هناك نطاقًا متو�سطًا اأو مدة 
فيما  م�ستقرًا،  الذهني  الأداء  يكون  اأن  ت�سمن  والتي  النوم  وقت  لإجمايل  ُمف�سلة 

ترتبط فرتات النوم الق�سرية والطويلة ارتبطت باأداء اإدراكي اأ�سواأ.
والرتــبــاك  الــذاكــرة  فــقــدان  اأن  اإىل  تو�سلت  كانت  ال�سابقة  الأبــحــاث  اأن  يذكر 
والتباطوؤ يف تعلم اأ�سياء جديدة وكل اأعرا�س مر�س الزهامير ترتبط يف الأ�سا�س 
بقلة النوم، على عك�س نتائج الدرا�سة الأخرية التي اأثبتت اأن الزيادة اأو النق�سان 

يوؤثران على الأداء الإدراكي.

جدة- البالد
جنح فريق طبي من ق�سم جراحة العيون مب�ست�سفى �سرق جدة يف اإجراء 
جراحة ملقيمة حمولة من اأحد املراكز التابعة للم�ست�سفى باإزالة ورم مت�سخم 

ممتد بني اجلفن واحلاجب بقطر 8 �سم.
عبداملنعم ا�ست�ساري  هــاين  الدكتور  بقيادة  طبي  فريق  ت�سكيل  مت  حيث 
الالزمة  الأ�سعة والتحاليل  اإجراء  ، ومت  العيون  العيون رئي�س ق�سم  جراحة 
ار�ساله  بالكامل ومت  الــورم  واإزالــة  واإجــراء اجلراحة حتت خمدر مو�سعي 
لق�سم  اخلارجية  بالعيادة  املري�سة  متابعة  مت  وقــد  اخلــاليــا،  حتليل  ملعمل 

العيون وهي حاليًا تتمتع ب�سحة جيدة ولله احلمد.

فعاليات نسائية

القاهرة - البالد
منها راحة  اأخد  الفن  اإن  الفقى  الفنانة نرمني  قالت   

عنها  ابتعد  التمثيل  اأن  مو�سحة  والرتباط،  البال 
م�سيفة   ، لذلك  وا�سحا  �سببا  تعرف  ول  فــرتة، 
ال�سهرة  من  الكثري  اأعطاها  منها  اأخذ  مثلما  باأنه 
وحب اجلمهور والأعمال الناجحة التى مازالت 

اجلماهري تتذكرها.
واأكدت اأن راحة البال والبتعاد عن امل�ساكل 

والــنــوم  با�ستمرار  الريا�سة  وممــار�ــســة 
 ، �سخ�س  لأى  يو�سف  مــا  اأهـــم  اجلــيــد 
خا�سة املراأة التي حتر�س على �سحتها 
ميديا  ال�سو�سيال  وعــن  ور�ساقتها.   
تعامل  من  اآخر  اإنها  الفقى  نرمني  قالت 
مفيدة  واأنــهــا  ميديا،  ال�سو�سيال  مــع 

جدا للفنانني، لكنها فى نف�س الوقت 
ل  اأنها  مو�سحة  حدين،  ذو  �سالح 
ومن  ال�سلبية،  للتعليقات  تلتفت 
باإلغاء  تقوم  تعليقاته  فى  يتجاوز 

متابعته.

الريا�ض - خالد بن مر�ساح
حتت �سعار "تخيل اأكرث" تت�سمن فعاليات مو�سم الريا�ض 2021،  الكثري من االأن�سطة واملعار�ض الن�سائية التي تتميز باإطالالت فنية واإبداعية يف عامل االأزياء واملجوهرات 
الن�سائية التي �ستزين املو�سم، �سالون  اأهم الفعاليات  ، والتي ت�سهد ح�سورا جماهرييا كبريا ومن بني  والعطور واالإك�س�سوارات، وذلك �سمن الفعاليات االأخرى  للمو�سم 
املجوهرات، الذي يجمع ال�ساغة وامل�سممني وامل�سممات املهمني يف ال�سوق املحلي والعاملي يف من�سة واحدة. ويحت�سن معر�ض "اأنا عربية" اأ�سهر امل�سممات العربيات لالأزياء 

والعبايات والقفاطني واملجوهرات واالإك�س�سوارات وكذلك العطور ، و�سينطلق يف الفرتة من 9 اإىل 15 دي�سمرب.
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