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ال�سعودية ..ت�سريحات  الوزير اللبناين متحيزة وم�سيئة ول تن�سجم مع العالقات وجمل�س التعاون يطالب بتو�سيح ر�سمي

البالد ـ خالد بن مر�ساح 
ال ي��ع��ت��ر م��و���ض��م ال��ري��ا���ض ف�����ض��اَءً 

جودة  وتفعيل  البهجة  ور�ضم  للرتفيه 
اي�ضا   يعتر  وامن��ا  فح�ضب  احل��ي��اة 

ال�ضعودي  امل��وروث  لعر�ض  �ضاحة 
للزوار. ويف هذا االجتاه وا�ضلت 
فيلد"   "كومبات  منطقة  فعاليات 
االأ�ضلحة  لتاريخ  توثيقها  اأم�ض 
من  ب��دًءا  ال�ضعودية،  التاريخية 
ق��ط��ع ال�����ض��اح واأدوات�������ه ال��ت��ي 
الدولتني  عهد  خال  ا�ضتخدمت 
والثانية،  االأوىل  ال�ضعوديتني 

واململكة العربية ال�ضعودية.
وحت������وي امل��ن��ط��ق��ة م��ت��ح��ًف��ا 
التاريخية،  لاأ�ضلحة  ا  خم�ض�ضً

ي���ع���ر����ض ع��������دًدا م����ن ال���ب���ن���ادق 
جذبت  التي  والرماح  وال�ضيوف 

وحمتوياته  املتحف  زوار  اهتمام 
عام  اإىل  بع�ضها  تاريخ  يعود  التي 

من  جمموعة  اإىل  اإ�ضافة  1744ه�، 
واأنواع  والهندية،  الدم�ضقية  ال�ضيوف 

من  وجم��م��وع��ة  وال���رت����ض،  ال�ضلف  م��ن 
و500  �ضاح،   100 من  واأك��ر  البنادق، 

واأزي���اء  اخل��ي��ل،  و���ض��روج  تاريخية،  قذيفة 
متاثل ماب�ض الفر�ضان يف املعارك القدمية.

مل�ضامني  ب���اأج���واء مم��اث��ل��ة  امل��ت��ح��ف  وي��ت��م��ي��ز 
اإذ يجتمع  القتالية،  االألعاب  املتخ�ض�ضة يف  الفعالية 

عمرها  يفوق  التي  ال�ضاح  اأدوات  من  عدد  �ضقفه  حتت 
300 عام، كما ي�ضتعر�ض تفا�ضيل االأ�ضلحة ال�ضعودية التي 

�ضنعت بالتزامن مع توحيد اململكة، اإ�ضافة اإىل االأ�ضلحة العاملية 
واالأ�ضلحة  الر�ضا�ض،  مثل  املتحف،  من  االآخر  اجلانب  يف  املعرو�ضة 

النارية املتطورة يف ذلك احلني.

اخلرطوم - البالد
عقب عودة رئي�ض الوزراء ال�ضوداين ال�ضابق عبدالله حمدوك اإىل منزله يف �ضاحية كافوري، 

اأنتوين بلينكن باإطاق �ضراحه، و�ضط دعوات من اأحزاب  رّحب وزير اخلارجية االأمريكي 
�ضودانية للعودة اإىل احلوار ال�ضامل، فيما اأعلن رئي�ض الطريان املدين اإعادة فتح مطار 

اخلرطوم الدويل بعد مرور يوم على اإغاقه، كما اأنهى نظارات البجة اإغاق املوانئ 
الطرق ب�ضرق ال�ضودان، يف وقت ت�ضتمر التظاهرات يف اأنحاء متفرقة من العا�ضمة.
حمدوك،  اإىل  حتدث  بلينكن  اأنتوين  الوزير  اأن  االأمريكية  اخلارجية  واأعلنت 
ورحب باإطاق �ضراحه، وعاود التاأكيد على مطالبته القوات امل�ضلحة ال�ضودانية 
ال���وزراء  رئي�ض  ملكتب  بيان  اأك��د  بينما  املدنيني،  ال��ق��ادة  جميع  ع��ن  ب��االإف��راج 
حتت  باخلرطوم  اإقامتهما  ملقر  ع��ادا  وزوجته  حمدوك  اأن  ال�ضابق  ال�ضوداين 
حرا�ضة م�ضددة، م�ضريًا اإىل اأن عددا من الوزراء والقادة ال�ضيا�ضيني ال يزالون 
االأ�ضل  الدميقراطي  االحت��ادي  احلزب  ودعا  جمهولة.  اأماكن  يف  االعتقال  قيد 

اأعلن االحتاد  الباد.  من جهته،  امل��اأزق احلايل يف  لتجاوز  اإىل احلوار  للعودة 
ا�ضتعادة  حتى  االأن�ضطة  جميع  يف  ال�ضودان  م�ضاركة  تعليق  اأم�ض،  االأفريقي، 

امل�ضروعة  ال�ضودان يف تطلعاته  ال�ضلطة، موؤكدا ت�ضامنه مع �ضعب  املدنية  القيادة 
لتعميق وتر�ضيخ الدميقراطية، وللتغلب على التحديات التي تواجه باده. اإىل ذلك، 

م�ضرتكًا  بيانًا  اأم�ض،  اأخرى،  غربية  املتحدة ودول  والواليات  االأوروبي  االحتاد  اأ�ضدر 
اأكدت فيه اأنها �ضتوا�ضل االعرتاف بعبد الله حمدوك وحكومته كقادة د�ضتوريني، مع التاأكيد 

على �ضرورة اإجراء حوار �ضامل يف الباد بو�ضفه ال�ضبيل حلل االأزمة.

دعوات للحوار ال�سامل بعد اإطالق �سراح حمدوك

مشاريع مشتركة 
وتعاون بناء

خارطة طريق 
لمكافحة الفساد

الريا�س- وا�س
رئي�ض  زي��ارة  ختام  يف  امل�ضرتك  البيان  اأكد 
ميت�ضوتاكي�ض  كريياكو�ض  اليوناين  ال��وزراء 
تقت�ضر  ال  الدولتني  بني  العاقة  اأن  للمملكة، 
على اجلانب ال�ضيا�ضي فح�ضب بل متتد لت�ضمل 
واال�ضتثماري  والتجاري  االقت�ضادي  التعاون 
وال�ضياحي  وال��ث��ق��ايف  واالأم���ن���ي  وال��دف��اع��ي 
وغريها من اجلوانب. واأ�ضار البيان ال�ضادر، 
فر�ض  ناق�ضت  امل��ب��اح��ث��ات  اأن  االأول،  اأم�����ض 
الثنائية  وال��ع��اق��ات  امل�ضتقبلية  ال��ت��ع��اون 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، واأوج����ه ال��ت��ع��اون 
امل�ضرتك وال�ضبل الكفيلة بدعمه وتطويره يف 
النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  مت  كما  امل��ج��االت،  كافة 
وال��دول��ي��ة  االإقليمية  االأو����ض���اع  جممل  ح��ول 

الراهنة، واجلهود املبذولة ب�ضاأنها.

الريا�س- وا�س
العديد  ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضجلت 
م���ن ال��ن��ج��اح��ات ع��ل��ى ال�����ض��ع��ي��دي��ن امل��ح��ل��ي 
وذل��ك  الف�ضاد؛  مكافحة  جم��ال  يف  وال���دويل 
اهتمام  من  الر�ضيدة  القيادة  توليه  ملا  نتيجة 
لهذا اجلانب، الذي يرتجم الدعم غري املحدود 
يف  )نزاهة(  الف�ضاد  ومكافحة  الرقابة  لهيئة 
حماية  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  تعزيز  �ضبيل 

النزاهة ومكافحة الف�ضاد.
اأن ترز  اإال   2030 وما كان لروؤية اململكة 
مل�ضاألة  الر�ضيدة  القيادة  توليها  التي  االأهمية 
ال�ضفافية  جوانب  وتعزيز  الف�ضاد،  مكافحة 
ل��وازم  �ضمن  م��ن  لتكون  ال��ن��زاه��ة،  وم��ب��ادئ 
لت�ضدد  ال���روؤي���ة  ج���اءت  اإذ  ال���روؤي���ة،  حتقيق 
للدولة،  كمنهج  ال�ضفافية  و�ضع  �ضرورة  على 
مطلًقا  الت�ضامح  اأو  التهاون  عدم  على  موؤكدة 

مع الف�ضاد بجميع م�ضتوياته.

اململكة واليونان 

روؤية 2030
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القيادة تهنئ رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني
الريا�س - وا�س

�ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خادم  بعث 
تهنئة،  برقية  ���ض��ع��ود،  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن 

جمهورية  رئي�ض  زمي��ان،  مايلو�ض  الرئي�ض  لفخامة 
كما  لباده.  الوطني  اليوم  ذكرى  مبنا�ضبة  الت�ضيك، 
�ضلمان  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بعث 

رئي�ض  نائب  العهد  ويل  �ضعود،  اآل  العزيز  عبد  بن 
تهنئة،  برقية  ال��دف��اع،  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�ض 

التفا�صيل �ص3لفخامته بهذه املنا�ضبة.

املدافع الأزرق 

احترافية عالية

الريا�س- البالد
اإىل  اأم�ض،  املرئي،  االت�ضال  عر  العادية،  جل�ضته  يف  ال�ضورى،  جمل�ض  دعا 
االإ�ضراع يف اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية يف املن�ضاآت ال�ضغرية 
مع  بالعمل  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  للمن�ضاآت  العامة  الهيئة  مطالبًا  واملتو�ضطة، 
البنك املركزي ال�ضعودي بهدف حتفيز القطاع البنكي لتوفري منتجات متويلية 

متوافقة مع احتياجات املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة.
الزكاة  هيئة  مع  بالتن�ضيق  املعلومات  وتقنية  االت�ضاالت  وزارة  طالب  كما 

مع  يتنا�ضب  مبا  ال�ضريبية  املعاملة  ت�ضهيل  على  للعمل  واجلمارك  وال�ضريبة 
وتقنية  االت�����ض��االت  قطاع  يف  الت�ضاركي  االقت�ضاد  ملن�ضات  االأع��م��ال  من��اذج 
منو  ت��واج��ه  التي  ال�ضعوبات  لتذليل  وذل��ك  الريدية  واخل��دم��ات  املعلومات 
االقت�ضاد الرقمي. كما ت�ضمن القرار مطالبة الوزارة بو�ضع التنظيمات الازمة 
لتمكني اجلهات احلكومية بتطوير وت�ضغيل التطبيقات واالأنظمة والرجميات 
واأم��ن  البيانات  خ�ضو�ضية  بحفظ  ي�ضهم  مّم��ا  اململكة  داخ��ل  مراكز  خ��ال  من 

املعلومات وتوفري فر�ض وظيفية للكوادر الوطنية وتوطني التقنية.

دعم رواتب وظائف املن�ساآت ال�سغرية 
الريا�س - البالد

لبحث  )اإني�ضمور(  مع  تفاهم  مذكرة  ال�ضياحي  التنمية  �ضندوق  وق��ع 
اإطاق �ضندوق ا�ضتثماري براأ�ض مال قدره 1.5 مليار ريال �ضعودي بهدف 
تطوير اأكر من 12 فندقًا يف اململكة من فئة )اليف �ضتايل(، التي ت�ضتهدف 
الرتفيهية  املرافق  متنوعة من  الرتفيهية وتوفر جمموعة  ال�ضياحة  حمبي 

وجتارب الطعام املميزة، برعاية وزير ال�ضياحة اأحمد بن عقيل اخلطيب.
الوجهات   ، اإن�����ض��اوؤه  امل��ع��ت��زم  ال�����ض��ن��دوق  ا���ض��ت��ث��م��ارات  و�ضت�ضتهدف 

الريا�ض  فيها  مبا  لل�ضياحة  الوطنية  اال�ضرتاتيجية  يف  املحددة  الرئي�ضية 
وجدة واملنطقة ال�ضرقية وع�ضري والعا والطائف واملدينة والباحة وحائل 
واجلوف، ومن املتوقع لفنادق )اليف �ضتايل( اجلديدة اأن توفر األفي غرفة 

فندقية وقيمة كبرية للمعرو�ض ال�ضياحي يف اململكة.
مع  اتفاقيات  ت�ضع  توقيعها  للتطوير  االأحمر  البحر  �ضركة  اأعلنت  كما 
يف  االأوىل  املرحلة  فنادق  وت�ضغيل  الإدارة  عامليًا  مرموقة  جتارية  عامات 

م�ضروعها ال�ضخم لل�ضياحة الفاخرة.

�سندوق ا�ستثماري للتطوير الفندقي

 الريا�س - البالد
اأّكد وزير ال�ضناعة والروة املعدنية بندر بن اإبراهيم 
اأف�ضل،  اليوم  والتعدين  ال�ضناعة  قطاعي  اأن  اخلريف، 
واأن القطاعني �ضيوفران فر�ضا نوعية ومنا�ضبة لل�ضباب 

وال�ضابات.
وال���روة  ال�ضناعة  وزي���ر  ن��ائ��ب  اأّك����د  ال�����ض��ي��اق  ويف 
اال�ضتثمار  اأن  املديفر،  خالد  التعدين  ل�ضوؤون  املعدنية 
االأجنبي املبا�ضر عامل مهم لنمو االقت�ضاد، اإذ ي�ضهم يف 

اأن اال�ضتثمار االأجنبي  توفري فر�ض العمل ، م�ضريا اإىل 
بن�ضبة   2021 عام  من  االأول  الربع  يف  ازداد  باململكة 

بلغت نحو 40 مليار دوالر.
 وقال خال منتدى مبادرة م�ضتقبل اال�ضتثمار املنعقد 
يف الريا�ض، اإن اال�ضتثمارات االأجنبية ذات دور حموري 
اأهمية  امل�����ض��ارك��ون  ال����دول، واأك����د  اق��ت�����ض��اد  يف جن���اح 
االقت�ضادي  النمو  زي��ادة  يف  اخلا�ض  القطاع  اإ�ضهامات 

للدول، وتوفر العديد من فر�ض العمل.

40مليار دولر زيادة يف ال�ستثمارات الأجنبية
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الأ�سلحة التاريخية
جتذب  زوار مو�سم الريا�س 

الكاظمي

يتوعد  الإرهابيني بالق�سا�س
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أمير عسير يرعى االحتفال بيوم التأتأة العالمي

اأبها - وا�س
رعى الأمري تركي بن طالل بن عبدالعزيز اأمري منطقة ع�سري، احتفاء جامعة امللك 
خالد باليوم العاملي للتاأتاأة، ود�سن �سموه خالل الفعالية معملي ال�سمع واأمرا�س 

التخاطب بكلية العلوم الطبية التطبيقية، ووحدة اأمرا�س التخاطب البحثية.
ورفع �سموه ال�سكر لقيادة الر�سيدة على ما جتده منطقة ع�سري،، من دعم متوا�سل يف 
خمتلف املجالت، معرًبا عن تقديره للجامعة على جهودها املبذولة يف خدمة املجتمع .

محافظ جدة المكلف يدشن مركز دعم المنشآت

جدة - البالد
بالنيابة،  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  �سلطان  بن  بدر  الأمري  عن  نيابة 
د�سن الأمري �سعود بن عبدالله بن جلوي م�ست�سار اأمري منطقة مكة املكرمة حمافظ 
ال�سغرية  للمن�ساآت  العامة  للهيئة  التابع  املن�ساآت  دعم  مركز   ، اأم�س  املكلف،  جدة 
واملتو�سطة )من�ساآت( يف حمافظة جدة، بح�سور حمافظ الهيئة املهند�س �سالح بن 
اإبراهيم الر�سيد. وا�ستمع �سموه خالل جولته على مرافق املركز اإىل �سرح عن اأبرز 

مهام املركز واأهدافه.

الجبير يستعرض العالقات مع أمريكا وأوروبا

الريا�س - البالد
ا�ستعر�س وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية ع�سو جمل�س الوزراء عادل بن اأحمد اجلبري، يف ديوان 
الوزارة بالريا�س، اأم�س، مع وفد من منظمة رجال و�سيدات الأعمال بولية كولورادو الأمريكية، 
يف  ال�ستثمارية  الفر�س  واأبــرز  الأمريكية،  املتحدة  والوليات  اململكة  بني  التاريخية  العالقات 
�ستى املجالت لتعزيز احلركة القت�سادية والتجارية بني البلدين، وفق روؤية اململكة 2030، مبا 
ي�سهم يف حتقيق تنمية م�ستدامة تخدم البلدين وال�سعبني ال�سديقني. من جهة اأخرى ا�ستعر�س 
اجلبري، اأم�س، مع املبعوث الأوروبي لعملية ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط �سيفني كومبانز، العالقات 
الوثيقة بني اململكة والحتاد الأوروبي، واجلهود التي تقوم بها اململكة يف املنطقة باإحالل ال�سالم 

وال�ستقرار والتعاي�س بني ال�سعوب كافة.

أخبار موجزة المملكة واليونان: آفاق واسعة للتعاون االقتصادي والمشاريع المشتركة

الريا�س- وا�س
اليوناين  الـــوزراء  رئي�س  زيــارة  ختام  يف  امل�سرتك  البيان  اأكــد 
ل  الدولتني  بني  العالقة  اأن  للمملكة،  ميت�سوتاكي�س  كريياكو�س 
تقت�سر على اجلانب ال�سيا�سي فح�سب بل متتد لت�سمل التعاون 
ــدفــاعــي والأمــنــي  ــتــجــاري وال�ــســتــثــمــاري وال القــتــ�ــســادي وال
البيان  وا�ــســار  اجلــوانــب.  مــن  وغــريهــا  وال�سياحي  والــثــقــايف 
التعاون  فــر�ــس  ناق�ست  املباحثات  اأن  الأول،  اأمــ�ــس  الــ�ــســادر 

امل�ستقبلية بني البلدين.
املتميزة بني  الثنائية  العالقات  اإطار تعزيز  يلي ن�سه: يف  وفيما 
دولــة  قــام  اليونانية،  واجلمهورية  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ميت�سوتاكي�س،  كريياكو�س  ال�سيد/  اليوناين  الـــوزراء  رئي�س 
بزيارة اململكة العربية ال�سعودية خالل الفرتة من 19 اإىل 20 / 

3 / 1443هـ املوافق من 25 اإىل 26 / 10 / 2021م.
وقد عقدت جل�سة مباحثات ر�سمية بني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س 
اليوناين  الـــوزراء  الــدفــاع ودولــة رئي�س  الـــوزراء وزيــر  جمل�س 
البلدين،  بــني  التاريخية  الثنائية  الــعــالقــات  خاللها  ا�ستعر�سا 
يف  وتطويره  بدعمه  الكفيلة  وال�سبل  امل�سرتك  التعاون  واأوجــه 
كافة املجالت، كما مت تبادل وجهات النظر حول جممل الأو�ساع 

الإقليمية والدولية الراهنة، واجلهود املبذولة ب�ساأنها.
لالحتفاء  فر�سة  اليوناين  الـــوزراء  رئي�س  دولــة  زيــارة  وكانت 
ال�سعودية  العربية  اململكة  بــني  والــتــعــاون  ال�سداقة  بعالقات 
الإجنــــازات  مــن  الــعــديــد  تخللها  الــتــي  اليونانية  واجلــمــهــوريــة 
اجلانب  على  تقت�سر  ل  الدولتني  بني  العالقة  اأن  حيث  املتنوعة 
ال�سيا�سي فح�سب بل متتد لت�سمل التعاون القت�سادي والتجاري 
وغريها  وال�سياحي  والثقايف  والأمني  والدفاعي  وال�ستثماري 

من اجلوانب.
فر�س التعاون امل�ستقبلية

بني  امل�ستقبلية  التعاون  فر�س  مناق�سة  املباحثات  تناولت  وقد 
وت�سهيل  القت�سادي  للتعاون  نوعية  جمــالت  لفتح  البلدين 
واليوناين،  ال�سعودي  الأعــمــال  قطاعي  بني  امل�ستمر  التفاعل 
ومتكني ال�سراكات التجارية وال�ستثمارية املتاحة يف اإطار روؤية 
اململكة 2030 لالرتقاء بحجم التبادلت التجارية وال�ستثمارية 
بني البلدين. ويف هذا الإطار، اتفق اجلانبان على بحث اإمكانية 
اإن�ساء �سندوق ا�ستثماري م�سرتك، كما رحب اجلانب ال�سعودي 
القطاع  مع  مبا�سرة  ب�سراكة  اليوناين  اخلا�س  القطاع  بدخول 
ومياه  املــيــاه،  حتلية  حمطات  جمــالت  يف  ال�سعودي  اخلا�س 
ال�سرف  مياه  معاجلة  وحمطات  املياه،  نقل  وخطوط  ال�سرب، 

وامل�ساريع  تنفيذها  اجلــاري  امل�ساريع  يف  وال�سدود  ال�سحي، 
ــزراعــي  ال املــجــال  يف  جتــاريــة  اأنــ�ــســطــة  وتنظيم  امل�ستقبلية، 
الزراعية والغذائية  ال�سناعات  اإمكانيات ال�ستثمار يف  ملناق�سة 
ال�ستفادة  تعظيم  وال�سمكية واحليوانية. و�سدد اجلانبان على 
من اأوجه التقاطع بينهما يف قطاع الطاقة املتجددة، وال�سناعات 

الع�سكرية والدوائية، واخلدمات اللوج�ستية.
تفعيل االتفاقيات

ال�سعودية  اللجنة  عــرب  الــقــائــم  بــالــتــعــاون  اجلــانــبــان  ــوه  ن كما 
ال�سعودي  الأعــمــال  جمل�س  وتاأ�سي�س  املــ�ــســرتكــة،  اليونانية 
ما  تفعيل  على  البلدين  يف  املعنية  اجلــهــات  وحــث  الــيــونــاين، 
بني  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  من  العام  هذا  خالل  توقيعه  مت 
على  واتفقا  واليوناين،  ال�سعودي  اخلا�س  والقطاع  اجلانبني 
العمل لرتتيب عقد منتديات ا�ستثمار �سعودية - يونانية ب�سكل 
القطاع  الأعــمــال وروؤ�ــســاء  كــبــار رجـــال  مــن  عــدد  دوري جتمع 
جمل�س  من�سة  مــن  ال�ــســتــفــادة  يتم  واأن  البلدين  مــن  اخلــا�ــس 
اإن�ساوؤه  اتفاقية  توقيع  مت  الــذي  اليوناين  ال�سعودي  الأعــمــال 
بني جمل�س احتاد الغرف ال�سعودية واحتاد ال�سركات اليونانية 
تبادل  على  والعمل  املنتديات  تلك  تنظيم  يف  "SEV" موؤخرا 
اخلربات يف جمال التدريب والتعليم البحري، وتعزيز التعاون 
وتنظيم  ال�سفن  و�سناعة  بناء  جمال  يف  البحرية  الإدارات  بني 

عمليات نقل الركاب بني البحار.
التعاون الدفاعي واالأمني

النطاق  الذي يعد وا�سع  الدفاعي والأمني،  التعاون  ويف جمال 
م�ستوى  لــرفــع  العمل  على  اجلــانــبــان  اتــفــق  الأبـــعـــاد،  ومــتــعــدد 
التدريبات  خــالل  مــن  الع�سكرية  قواتهما  ومــهــارة  وجــاهــزيــة 
والتعاون  بالتن�سيق  والقيام  امل�سرتكة،  الع�سكرية  واملناورات 
وا�ستقرار  البلدين  اأمــن  لتحقيق  الع�سكرية  اخلــربات  وتبادل 
الع�سكرية  وال�سناعات  التقنية  توطني  على  والعمل  املنطقة، 
يف  تعاون  من  حتقيقه  مت  مبا  اجلانبان  اأ�ساد  كما  وامل�ساندة. 
املجالت الأمنية، ورغبتهما يف تعزيز وتطوير ذلك التعاون مبا 

يخدم حتقيق الأمن وال�ستقرار يف البلدين.
قطاع الثقافة

العريق،  الثقايف  بتنوعهما  البلدان  امتاز  الثقافة  قطاع  ويف 
وما يوليه البلدان من جهود بارزة للحفاظ عليه وم�ساركته مع 
العامل، وتنطلق روؤية اململكة 2030 وفق فل�سفة جديدة لإحياء 
الرتاث العربي والإ�سالمي يف اجلزيرة العربية، وتعزيز اإ�سهام 
هذا  ويف  العاملية،  واحل�سارة  والفنون  الثقافة  يف  ال�سعودية 
الإطار اأكد اجلانبان على بحث �سبل رفع م�ستوى احلراك والتبادل 

اأعربت اململكة العربية ال�سعودية عن  الثقايف بني البلدين، وقد 
دعمها ملبادرة اجلمهورية اليونانية ب�ساأن حماية الرتاث الثقايف 
والطبيعي من اآثار تغري املناخ، كما اتفقا على اأهمية رفع وترية 
اإطالق  على  والعمل  البلدين  بني  ال�سياحي  املجال  يف  التعاون 
كل  به  ما تزخر  ال�سياحية وا�ستك�ساف  لتنمية احلركة  مبادرات 
بلد من مقومات �سياحية وتعزيز التوا�سل بني مواطني البلدين 
العمل  تعزيز  على  اتفقا  كما  ذلــك،  لتحقيق  الت�سهيالت  وتقدمي 
امل�سرتك بني البلدين يف الأن�سطة والربامج ال�سياحية التي تعود 
بالنفع على القطاع ال�سياحي وتنميته وتن�سيق اجلهود والروؤى 

يف امل�ساركات الدولية املتعلقة باملجال ال�سياحي.
الق�سايا ال�سيا�سية واالأزمات

تبادل  املــتــبــادل،  والــتــعــاون  املــ�ــســرتك  التفاهم  تــوافــر  ظــل  ويف 
اجلانبان وجهات النظر حيال الأو�ساع يف منطقتيهما، والق�سايا 
والق�سايا  الأو�ــســط  ال�سرق  منطقة  يف  والأزمــــات  ال�سيا�سية 
ا�سطالع  �سرورة  على  ــدا  واأك امل�سرتك،  الهتمام  ذات  الدولية 
املجتمع الدويل مب�سوؤولياته جتاه حفظ الأمن وال�سلم الدوليني 
ووقف كافة اأ�سكال التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول لتحقيق 
الأمن وال�ستقرار يف منطقة ال�سرق الأو�سط والعامل، ويف هذا 
اأ�سا�س  اأكدا على التزامهما القوي بالقانون الدويل على  ال�سياق 
ذات  الــدول  اأرا�سي  و�سالمة  احلــدود،  حلرمة  الرئي�سية  املبادئ 
البحرية  مناطقها  على  ال�سيادية  احلقوق  ذلك  يف  مبا  ال�سيادة، 
لقانون  املتحدة  الأمم  اتفاقية  �سيما  ول  الــدويل،  للقانون  وفقًا 
البحار، وكذلك التزام جميع الدول بالمتناع عن ا�ستخدام القوة 
ثّمن  وقــد  املتحدة.  الأمم  مليثاق  وفقًا  با�ستخدامها  التهديد  اأو 
العربية  اململكة  تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  اليوناين  اجلانب 

ال�سعودية حلفظ الأمن وال�سلم الإقليمي والدويل.
احلل ال�سيا�سي لالأزمة اليمنية

واأكد اجلانبان على اأهمية دعم اجلهود الرامية للتو�سل اإىل حل 
الثالث  املرجعيات  اإىل  ا�ستنادًا  اليمنية  لالأزمة  �سامل  �سيا�سي 
وخمرجات  التنفيذية  واآليتها  اخلليجية  املــبــادرة  يف  املتمثلة 
احلوار الوطني ال�سامل وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�سلة مبا 
فيها القرار )2216(، واإدانتهما للجماعات الإرهابية، والهجمات 
على  امل�سرية  والطائرات  البالي�ستية  بال�سواريخ  والعتداءات 

اأرا�سي اململكة �سد املن�ساآت احليوية والأعيان املدنية.
مكافحة التطرف وحماربة االإرهاب

كما �سددا على �سرورة تعزيز ال�سراكة الدولية ملكافحة التطرف 
وحماربة الإرهاب، واأكدا جمددًا على اأن هذه الظاهرة اخلطرية 
ل ترتبط باأي عرق اأو دين اأو وطن، واتفقا على تكثيف التعاون 
وقد  اأ�سكاله.  بجميع  ــدويل  ال والإرهـــاب  اجلرمية  مكافحة  يف 
ال�سرق  مبادرة  قمة  يف  اليوناين  الـــوزراء  رئي�س  دولــة  �سارك 
الأو�سط الأخ�سر مثمنًا دورها الإيجابي يف حتقيق ال�ستقرار 
والتوازن البيئي وتقليل اآثار التغري املناخي الذي �سيعود على 
للمملكة  ال�سكر  دولته  وقــدم  والنماء.  باخلري  املنطقة  �سعوب 
الأمري  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  ول�ساحب  ال�سعودية  العربية 
الكبرية  اآل �سعود على اجلهود  �سلمان بن عبدالعزيز  حممد بن 
واملبادرات البناءة والنوعية يف جمال البيئة والتغري املناخي، 
ال�ستثمارات  ل�سندوق  العاملي  املنتدى  اأعمال  دولته  ح�سر  كما 
القت�ساد  اجتــاهــات  ناق�س  ــذي  ال اخلام�سة  دورتـــه  يف  العامة 

العاملي وم�ستقبل بيئة ال�ستثمار الدويل.
ويف ختام الزيارة اأعرب دولة رئي�س الوزراء اليوناين عن بالغ 
والوفد  لقيه  ما  على  اململكة  و�سعب  حلكومة  وتقديره  �سكره 
املرافق له من ح�سن ال�ستقبال وكرم ال�سيافة. كما اأعرب �ساحب 
وزير  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 
الدفاع عن اأطيب متنياته بال�سحة والعافية لدولته، ومبزيد من 

التقدم والرقي لل�سعب اليوناين ال�سديق.

تنفيذ اإلصالحات وتعزيز الشفافية ومبادئ النزاهة 
رؤية المملكة رسمت خارطة طريق لمكافحة الفساد 

الريا�س- وا�س
من  العديد  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سجلت 
النجاحات على ال�سعيدين املحلي والدويل يف 
توليه  ملا  نتيجة  وذلــك  الف�ساد؛  مكافحة  جمــال 
الــقــيــادة الــر�ــســيــدة مــن اهــتــمــام لــهــذا اجلــانــب، 
الرقابة  لهيئة  املحدود  غري  الدعم  يرتجم  الذي 
تعزيز  �سبيل  يف  )نــزاهــة(  الف�ساد  ومكافحة 
ومكافحة  النزاهة  حماية  اإىل  الرامية  اجلهود 

الف�ساد.
تــربز  اأن  اإل   2030 اململكة  لــروؤيــة  كـــان  ومـــا 
مل�ساألة  الر�سيدة  القيادة  توليها  التي  الأهمية 
ال�سفافية  جــوانــب  وتعزيز  الف�ساد،  مكافحة 
لـــوازم  لــتــكــون مــن �سمن  ــنــزاهــة،  ال ومـــبـــادئ 
لت�سدد على  الــروؤيــة  اإذ جــاءت  الــروؤيــة،  حتقيق 
�سرورة و�سع ال�سفافية كمنهج للدولة، موؤكدة 
على عدم التهاون اأو الت�سامح مطلًقا مع الف�ساد 

بجميع م�ستوياته.
احلرمني  خــادم  عهد  يف  حالًيا  اململكة  وت�سهد 
الــ�ــســريــفــني املــلــك �ــســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز اآل 
-حفظهما  الأمـــني  عــهــده  ويل  و�سمو  �ــســعــود، 
لتكون  الف�ساد،  ملكافحة  طريق  خــارطــة  الــلــه- 
الرامية   2030 اململكة  لــروؤيــة  رئي�ًسا  مرتكًزا 
امل�ستويات  جميع  على  الإ�سالحات  تنفيذ  اإىل 
اململكة  تعمل  اإذ  الف�ساد.  خمــاطــر  مــن  واحلـــد 
والإداري،  املــايل  الف�ساد  على  للق�ساء  بحزم 
والإ�سالح  والعدالة  ال�سفافية  مبادئ  وتر�سيخ 
املال  وحماية  الفاعلية،  ي�سمن  مبا  القت�سادي 
ال�ستقرار  وحتقيق  عليه،  واملحافظة  الــعــام، 
وتعزيز  لــلــوطــن،  والقــتــ�ــســادي  الجــتــمــاعــي 
حت�سني  يف  ــتــمــرار  وال�ــس امل�ستثمرين،  ثــقــة 
املرتبطة  الدولية  الت�سنيفات  يف  اململكة  موقع 

بالنزاهة وال�سفافية ومكافحة الف�ساد.

جمموعة الع�سرين ومبادرة الريا�س
ويف ذات ال�سياق، عقدت اململكة يف ظل رئا�ستها 
2020م،  الــعــام  خــالل  الع�سرين  جمموعة  ــدول  ل
ــلــوزراء  ل الـــــوزاري الأول مــن نــوعــه  الجــتــمــاع 
اإذ  املجموعة،  دول  يف  الف�ساد  مبكافحة  املعنيني 
يف  الف�ساد  ملكافحة  املن�سقة  اجلهود  فيه  ُنوِق�ست 
امل�ستجد  كــورونــا  فــريو�ــس  جلائحة  ال�ستجابة 
الرئي�سة  املوا�سيع  من  والعديد  )كــوفــيــد-19(، 
املــــدرجــــة يف جــــــدول اأعــــمــــال جمـــمـــوعـــة عــمــل 
الــدويل  التعاون  تعزيز  منها:  الف�ساد،  مكافحة 
 GlobE( الريا�س  ومــبــادرة  الف�ساد،  ملكافحة 
Network( الرامية اإىل تعزيز التعاون الدويل 
مبكافحة  املعنية  ال�سلطات  بــني  الر�سمي  غــري 
الف�ساد، واملبادئ الرفيعة امل�ستوى لدول جمموعة 
اإ�سرتاتيجيات  وتنفيذ  تطوير  ب�ساأن:  الع�سرين 
تقنيات  وتــوظــيــف  ــاد،  ــفــ�ــس ال ملــكــافــحــة  وطــنــيــة 
املعلومات والت�سالت لتعزيز النزاهة يف القطاع 

اخل�سخ�سة  عمليات  يف  النزاهة  وتعزيز  العام، 
ــعــام واخلــا�ــس،  ــراكــات بــني الــقــطــاعــني ال ــ�ــس وال
بيان وزاري من نوعه  اأول  لي�سدر عن الجتماع 
يف جمال مكافحة الف�ساد لدول املجموعة، لي�سع 
خارطة طريق م�ستقبلية لدول املجموعة يف ذات 
حيوية  موا�سيع  على  ال�سوء  م�سلًطا  املــجــال، 
و�سفافية  املوجودات،  كا�سرتداد  للحدود،  عابرة 
الآمــن،  املــالذ  من  واحلــرمــان  احلقيقي،  امل�ستفيد 
والر�سوة الأجنبية. كما قد تبنت الدول الأع�ساء 
البيان  العربية  لدول اخلليج  التعاون  يف جمل�س 

كوثيقة ر�سمية ا�سرت�سادية.
ــة املــمــلــكــة لـــدول  ــا�ــس ومـــن اأبـــــرز خمـــرجـــات رئ
مبادرة  2020م،  املا�سي  العام  خالل  املجموعة 
لتعزيز   )GlobE Network( الــريــا�ــس 
التعاون الدويل يف جمال اإنفاذ القانون للجهات 
اململكة  اأ�سهمت  التي  الف�ساد،  مبكافحة  املعنية 
ملكتب  اأمريكي  دولر  ماليني   10 مببلغ  بدعمها 

واجلــرميــة؛  بــاملــخــدرات  املعني  املتحدة  الأمم 
اجلهة  ب�سفته  للمبادرة،  الراعية  املظلة  لكونه 
ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  عــن  املــ�ــســوؤولــة 
امللِزم  الوحيد  العاملي  ال�سك  ُتَعد  التي  الف�ساد، 

قانونيًّا يف هذا املجال.
وتــهــدف مــبــادرة الــريــا�ــس مــن بــني جملة اأمــور 
تبادل  لت�سهيل  عاملية  من�سة  اإن�ساء  اإىل  اأخــرى 
املعنية  القانون  اإنــفــاذ  �سلطات  بــني  املعلومات 
مبكافحة الف�ساد، واإطالق برنامج لبناء القدرات 
داخل ال�سبكة ملن�سوبي �سلطات مكافحة الف�ساد، 
ل �سيما يف الدول النامية، وتعزيز ال�ستفادة من 

�سبكات اإنفاذ القانون الدولية القائمة.
البيان اخلتامي لقمة الريا�س

ا من قادة دول جمموعة الع�سرين واإدراًكا  وحر�سً
جميع  على  تهديد  من  الف�ساد  اآفة  ت�سكله  ملا  منهم 
امل�ستويات، قد كانت م�ساألة اأهمية مكافحة الف�ساد 
وتعزيز التعاون الدويل يف ذات ال�ساأن من �سمن 
الــبــيــان اخلــتــامــي الــ�ــســادر عنهم يف ظل  فــقــرات 
عقدت  التي  الع�سرين(  ملجموعة  الريا�س  )قمة 
برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
اأكدوا من  اإذ  الله-،  �سعود -حفظه  اآل  عبدالعزيز 
قدوة  بكونهم  ال�ستمرارية  اأهمية  البيان  خالل 

يحتذى بها يف هذا املجال حول العامل.
ترحيب  مــن  ــادرة  املــب بــه  حظيت  مــا  خ�سم  ويف 
الــدورة  لجتماع  ال�سيا�سي  الإعــالن  جــاء  دويل، 
املتحدة  ـــالأمم  ل الــعــامــة  للجمعية  ال�ستثنائية 
املخ�س�سة ملكافحة الف�ساد املنعقدة بتاريخ 2 - 4 
نيويورك،  يف  2021م  احلــايل  العام  من  يونيو 
الريا�س  مبادرة  �سبكة  باإن�ساء  ترحيًبا  ليت�سمن 
اململكة  د�سنتها  التي   ،)GlobE Network(
الدورة  هام�س  على  املتحدة  الأمم  مع  بال�سراكة 

ال�ستثنائية يف مقر الأمم املتحدة يف فيينا.

فاونديشن الحقوقية تشيد 
بجهود المشروع السعودي 

لنزع األلغام باليمن
البالد- مها العواودة 

الكبرية  باجلهود  فاوندي�سن"  رايت�س  هيومن  "موؤ�س�سة  اأ�سادت 
اليمن  الألغام يف  "م�سام" لنزع  ال�سعودي   امل�سروع  يبذلها  التي 
والذي اأنقذ اأرواح املاليني من اليمنيني من خطر الألغام التي مت 
بال�سكان  الهلة  املناطق  يف  احلوثي  جماعات  قبل  من  زراعتها 
باتت  والتي  البحرية  وال�سواحل  واملــزارع   والطرقات  واملنازل  

ت�سكل تهديدا خطريا على اأرواح الأبرياء .
"هيومن رايت�س"  زيد الدري�سي اجلهود  وثمن رئي�س موؤ�س�سة 
"م�سام" عرب  النبيلة والإن�سانية التي يقدمها القائمني على مركز 
 274 مايقارب  انتزعت  والتي  فريقا    32 البالغة  الهند�سية  فرقه 
الف لغم منذ بداية عملهم ، وعملت على تاأمني املئات من املناطق 
ال�سكنية والأرا�سي الزراعية  و�ساعدت النازحني يف العودة اإىل 
منازلهم بعد تطهري مناطقهم ومزارعهم  التي كانت قد حتولت اإىل 

حقول من الألغام ،جلعلها اأرا�سي اآمنة  .
واملخيفة  املهولة  الأعــداد  بــاأن  له  ت�سريح  يف  الدري�سي  واأ�سار   
والتي  القذائف  من  واملتفجرات  والبحرية   الأر�سية  الألغام  من 
يف  ع�سوائية  بطريقه  احلــوثــي  جــمــاعــات  قبل  مــن  زراعــتــهــا  مت 
ومــزارع   بال�سكان  الآهلة  املناطق  وبــذات  اليمنية  الأرا�ــســي  كل 
املواطنني وطرقهم تعد انتهاكا �سارخا لكل القوانيني الدولية يف 
وتعر�س  دوليا  حمرم  ا�ستخدامها  كون  الألغام  و�سناعة  زراعــة 

حياة الأبرياء للخطر.
اليمنيني،  املدنيني  الآلف من  ت�سببت مبقتل  الألغام   ان  وبني 
منهم  الآلف  ع�سرات  واإ�سابة   ، والأطــفــال  الن�ساء  من  جلهم 
بعاهات دائمة، ب�سبب فقدان اأطرافهم ، واأحلقت اأ�سرارا كبرية 
بحياة النا�س، فعملت على اإغالق الطرقات ومنعت الأطفال من 
الذهاب اإىل مدار�سهم والفالحني من اأعمالهم ، واإعاقة التنمية 
 ، العمار  جهود  اإعاقة   عن  ف�سال  والجتماعية،  القت�سادية 
فاأ�سبحت كارثة تهدد حا�سر اليمن وم�ستقبله وتخلق جمتمعا 

معاقا.



الريا�ض- البالد
طالب جمل�س ال�صورى، يف جل�صته العادية، اأم�س، عرب االت�صال املرئي، وزارة االت�صاالت 
ت�صهيل  على  للعمل  واجلمارك  وال�صريبة  الزكاة  هيئة  مع  بالتن�صيق  املعلومات  وتقنية 
املعاملة ال�صريبية مبا يتنا�صب مع مناذج االأعمال ملن�صات االقت�صاد الت�صاركي يف قطاع 
االت�صاالت وتقنية املعلومات واخلدمات الربيدية وذلك لتذليل ال�صعوبات التي تواجه 

منو االقت�صاد الرقمي.
كما ت�صمن قرار املجل�س، يف جل�صته برئا�صة رئي�س املجل�س ال�صيخ الدكتور عبدالله 
لتمكني  الالزمة  التنظيمات  بو�صع  ال��وزارة  ال�صيخ مطالبة  اآل  اإبراهيم  بن  بن حممد 
خالل  من  والربجميات  واالأنظمة  التطبيقات  وت�صغيل  بتطوير  احلكومية  اجلهات 
وتوفري  املعلومات  واأمن  البيانات  خ�صو�صية  بحفظ  ي�صهم  مّما  اململكة  داخل  مراكز 
داخ��ل  اال���ص��ت��ث��م��ارات  وج���ذب  التقنية  وت��وط��ني  الوطنية  ل��ل��ك��وادر  وظيفية  ف��ر���س 
الربامج  لتطوير  متيز  مركز  اإن�صاء  باأهمية  ال��وزارة  على  ق��راره  يف  م�صددًا  اململكة، 
تفعيلها  �صبل  املفتوح وبحث  امل�صدر  ا�صتخدامات برجميات  لتعزيز  امل�صدر  مفتوحة 
ومتكينها ب�صكل اأكرب وذلك من خالل ا�صرتاتيجية وا�صحة لدعم املوؤ�ص�صات ال�صغرية 
واملتو�صطة والقطاع الغري ربحي، داعيًا �صمن القرار اإىل التن�صيق مع اجلهات املعنية 

ومتابعة التزام اجلهات احلكومية لال�صتفادة من خدمات الت�صديق الرقمي.
وب�صاأن التقرير ال�صنوي للهيئة العامة للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة دعا املجل�س 
اإىل االإ�صراع يف اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية يف املن�صاآت ال�صغرية 
بهدف  ال�صعودي  املركزي  البنك  مع  بالعمل  ق��راره  يف  الهيئة  مطالبًا  واملتو�صطة، 
املن�صاآت  احتياجات  مع  متوافقة  متويلية  منتجات  لتوفري  البنكي  القطاع  حتفيز 

ال�صغرية واملتو�صطة.
كما اأكد املجل�س على الهيئة بالتعاون مع اجلهات ذات االخت�صا�س العمل على تطوير 
القابلة  غري  للمهن  الوافدة  العمالة  على  املايل  املقابل  تكلفة  الحت�صاب  فاعلة  منهجية 
�صروط  ت�صهيل  على  والعمل  القطاع،  ال�صتدامة  دعمًا  العتمادها  بها  والرفع  للتوطني 
القبول ملبادرة ا�صرتداد الر�صوم احلكومية لت�صمل اأكرب عدد ممكن من املن�صاآت ودعم 

ا�صتدامة املبادرة.

الوطني  املركز  مع  وبالتن�صيق  لالأر�صاد  الوطني  املركز  قيام  على  املجل�س  وواف��ق 
من  للتاأكد  والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة  مع  املتابعة  البيئي،  االلتزام  على  للرقابة 
تنفيذ اإن�صائهم وفقًا للجدول الزمني املحدد، و�صرعة نقل مهام ومبادرات الهيئة العامة 
لالأر�صاد وحماية البيئة اإليهما وفقًا لالخت�صا�س، و�صرعة حتديد ملكية االأ�صول، واأن 
يقوم املركز الوطني لالأر�صاد بالتن�صيق مع القطاعات احلكومية وغري احلكومية يف 
خمتلف مناطق اململكة لتهيئة البنية التحتية الإن�صاء حمطات ر�صد جوي اأوتوماتيكية، 
بهدف زيادة التغطية اجلغرافية للمحطات، مع الرتكيز على اإن�صاء حمطات ر�صد يف 

اجلامعات لذات الهدف وخلدمة الباحثني والطالب.
مع  التن�صيق  البيئي،  االلتزام  على  للرقابة  الوطني  املركز  على  اأن  القرار   وت�صمن 
اجلهات ذات العالقة، الإيجاد معايري ل�صبط تكرار مزاولة الن�صاط دون ترخي�س بيئي، 
وت�صجيعها  الزراعية  للم�صاريع  البيئية  الرتاخي�س  اإ�صدار  يف  للتو�صع  اآلية  وو�صع 
لالإح�صاء  العامة  للهيئة  ال�صنوي  االأداء  تقرير  املجل�س  املحلي. وناق�س  االإنتاج  لدعم 
والتقرير ال�صنوي للموؤ�ص�صة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�صعودية للعام املايل 
1441 / 1442ه، كما وافق على عدد من التو�صيات التي ت�صمنها تقرير جلنة احلج 
واملعلومات  للم�صاحة  العامة  للهيئة  ال�صنوي  التقرير  ب�صاأن  واخلدمات  واالإ�صكان 

اجليومكانية للعام املايل 1441 / 1442ه�.
اإىل  اململكة  ان�صمام  طلب  م�صروع  على  اجلل�صة  م�صتهل  يف  وافق  قد  املجل�س  وكان 
وعلى  االأجنبية  العمومية  الوثائق  على  امل�صادقة  اإلزامية  اإلغاء  ب�صاأن  الهاي  اتفاقية 
مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية ال�صعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون يف 

جمال ت�صجيع اال�صتثمار املبا�صر.

محليات
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������ص�����اه�����م�����ت روؤي����������������ة امل����م����ل����ك����ة 
جذب  يف  الطموحة  وا�صرتاتيجيتها 
واالأج��ن��ب��ي��ة  املحلية  اال���ص��ت��ث��م��ارات 
ال���ص��ت��غ��الل ال��ف��ر���س ال��وا���ص��ع��ة التي 
الهائلة  الطبيعية  امل����وارد  تتيحها 
ويعززها  املوؤهلة  الب�صرية  والكوادر 
الدويل  والثقل  اال�صرتاتيجي  املوقع 
جمموعة  �صمن  االقت�صادي  والتميز 
ال��ع�����ص��ري��ن، وم����ا ات��خ��ذت��ه ال��ق��ي��ادة 
لت�صريع  اإ���ص��الح��ات  م��ن  ال��ر���ص��ي��دة 
وت�����رية من���و االق���ت�������ص���اد ال��وط��ن��ي 
وت��ن��وي��ع م�����ص��ادر ال���دخ���ل ، وي��ع��د 
�صندوق اال�صتثمارات العامة املحرك 
االق��ت�����ص��اد وتطوير  ل��ت��ن��وع  ال��ف��اع��ل 
من  حم���ددة  ا�صرتاتيجية  ق��ط��اع��ات 
خالل تنمية وتعظيم اأثر ا�صتثمارات 
ال�صندوق، لي�صبح من اأكرب �صناديق 
الرثوة ال�صيادية يف العامل، ف�صاًل عن 
وطيدة  اقت�صادية  �صراكات  تاأ�صي�س 
ت�صهم يف تعميق اأثر ودور اململكة يف 

امل�صهد االإقليمي والعاملي.
تعزيز  ي�صتهدف  ال�صندوق  فربنامج 
و���ص��ع��ه وج��ع��ل��ه ذراع������ًا اأ���ص��ا���ص��ي��ة 
ب��اع��ت��ب��اره   ،2030 روؤي����ة  لتحقيق 
للمملكة  رائ�����دًا  اق��ت�����ص��ادي��ًا  حم��ف��زًا 
امل��زده��ر   لالقت�صاد  ف��ّع��ااًل  وعن�صرًا 
وت��ع��زي��ز اال���ص��ت��دام��ة االق��ت�����ص��ادي��ة 
واال�صتثمارية للمملكة، وقد ا�صتطاع  
حتقيق العديد من االإجنازات الكبرية 
ال�صندوق  اأ���ص��ول  تعظيم  بينها  من 
وزي�����ادة ال��ع��ائ��د، واإط�����الق ع���دد من 
امل�����ص��اري��ع ال��وط��ن��ي��ة ال���ك���ربى، مما 
اأ�صهم يف ا�صتحداث مئات االآالف من 
ال�صندوق  الوظائف وزيادة م�صاركة 

يف الناجت املحلي غري النفطي.
م�صتقبل  م���ب���ادرة  م��ن��ت��دى  وي���اأت���ي   
اال�صتثمار يف الريا�س مبثابة ف�صاء 
رحب لهذه االأهداف حيث �صهد توقيع 
ا�صتثمارية �صخمة يف عدد  اتفاقيات 
اال�صتثمار  ي�صجع  مما  القطاعات  من 
االأجنبي باململكة ، والذي حقق زيادة 

بنحو 40 مليار دوالر.

استثمارات ضخمة
كلمة

القيادة تهنئ رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني                                                                           
الريا�ض- وا�ض

�صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  بعث 
برقية  ���ص��ع��ود،  اآل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب���ن 
مايلو�س  الرئي�س  لفخامة  تهنئة، 
زميان، رئي�س جمهورية الت�صيك، 
الوطني  اليوم  ذكرى  مبنا�صبة 
املفدى،  امللك  ل��ب��الده.واأع��رب 

عن اأ�صدق التهاين واأطيب التمنيات بال�صحة 
وال�����ص��ع��ادة ل��ف��خ��ام��ت��ه، وحل��ك��وم��ة و���ص��ع��ب 
التقدم  اط���راد  ال�صديق،  الت�صيك  جمهورية 

واالزدهار.
االأم��ري حممد  امللكي  ال�صمو  كما بعث �صاحب 
بن �صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود، ويل العهد 
الدفاع،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س مايلو�س زميان، 
ذك��رى  مبنا�صبة  الت�صيك،  جمهورية  رئي�س 
العهد،  اليوم الوطني لبالده.وعرب �صمو ويل 
التمنيات مبوفور  التهاين واأ�صدق  اأطيب  عن 
حلكومة  راجيًا  لفخامته،  وال�صعادة  ال�صحة 
من  املزيد  ال�صديق  الت�صيك  و�صعب جمهورية 

التقدم واالزدهار.

تسلم تقرير صندوق الموارد البشرية

أمير مكة بالنيابة يطلع على خطة شؤون الحرمين
جدة- البالد

ا�صتقبل االأمري بدر بن �صلطان بن عبدالعزيز اأمري منطقة مكة املكرمة بالنيابة، مبقر االإمارة 
بجدة، الرئي�س العام ل�صوؤون امل�صجد احلرام وامل�صجد النبوي ال�صيخ الدكتور عبدالرحمن 
بن عبدالعزيز ال�صدي�س، يرافقه عدٌد من من�صوبي الرئا�صة. وا�صتمع �صموه اإىل �صرح عن 
خطة الرئا�صة بعد رفع كامل الطاقة اال�صتيعابية للم�صجد احلرام، واأبرز حماورها التي 
التي  االحرتازية  واالإج��راءات  وامل�صلني،  للمعتمرين  معينة  م�صارات  على حتديد  ركزت 
نفذتها  التي  االأعمال  اإىل  باالإ�صافة  الفرتة اجلارية،  العامة خالل  الرئا�صة  �صوف تطبقها 
الرئا�صة بالتزامن مع قرار ال�صماح با�صتخدام كامل الطاقة اال�صتيعابية ومن اأبرزها اإزالة 
وت�صغيل  املعتمرين،  وم�صارات  التباعد  مل�صقات  واإلغاء  امل�صرفة،  الكعبة  حول  احلاجز 
ال�صاحات وفر�صها، اإ�صافة اإىل عودة امل�صاحف واملطوفني وحافظات زمزم وامل�صربيات، 

وتفعيل الدرو�س واحللقات.
واّطلع �صموه، على االأعمال التي تنّفذها الرئا�صة للت�صهيل على قا�صدي امل�صجد احلرام، 
منها توزيع 85 األف عبوة زمزم يوميًا، وت�صخري 8 �صالمل كهربائية يتم من خاللها تفويج 
120 �صخ�صًا يف الدقيقة، اإ�صافة اإىل ا�صتيعاب �صحن املطاف 12400 طائف يف ال�صاعة، 
كذلك توفري 8 اآالف عربة يدوية وكهربائية لنقل كبار ال�صن واالأ�صخا�س ذوي االإعاقة، اإىل 

جانب ا�صتخدام الطاقة الكاملة الأبواب امل�صجد احلرام.
"هدف" باملنطقة،  الب�صرية  اأم�س، مدير �صندوق املوارد  اأخرى ا�صتقبل �صموه،  من جهة 

م�صاعد احلمراين، الذي �صّلم �صموه التقرير ال�صنوي الأعمال ال�صندوق، وا�صتمع اإىل نبذة 
عن التقرير الذي يحوي اإح�صاءات عن امل�صتفيدين من برامج ال�صندوق، التي كان اأبرزها 
اإ�صتفادة مايزيد عن 29 األف �صاب و�صابة من برنامج دعم التوظيف ، فيما قّدم ال�صندوق 

دورات تدريبية تاأهيلية ل�صوق العمل لقرابة 434 األف م�صتفيد وم�صتفيدة.

الكوادر  وتاأهيل  الوظائف  توطني  " لدعم  "هدف  ومبادرات  برامج  على  اطلع  كما 
ل�صوق العمل من خالل تطوير املهارات والقدرات املهنية واملعرفية لدى الباحثني عن 
العمل مبا ي�صهم يف رفع ن�صب التوطني ودعم م�صاركة الكوادر الوطنية يف خمتلف 

املجاالت والتخ�ص�صات.

دعا وزارة االتصاالت والزكاة لتسهيل المعاملة الضريبية 

الشورى: دعم رواتب الوظائف القيادية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

إطالق المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة 
من أجل التجارة للدول العربية

جدة – رانيا الوجيه  
فعاليات  التجارة  لتمويل  االإ�صالمية  الدولية  املوؤ�ص�صة  نظمت 
اأجل  من  امل�صاعدة  مبادرة  برنامج  من  الثانية  املرحلة  اإط��الق 
جمموعة  مبقر  وذلك   )2.0 )االأفتيا�س  العربية  للدول  التجارة 
االأفتيا�س  برنامج  وي��ه��دف  ج���دة.  للتنمية  االإ���ص��الم��ي  البنك 
حت�صني  اإىل  اأع��وام،  خم�صة  مدى  على  تنفيذه  يتم  الذي   ،2.0
كفاءة  اأكرث  العربية وجعلها  املنطقة  الدولية يف  التجارة  بيئة 
و�صمولية، وخلق فر�س العمل وامل�صاهمة يف التنمية امل�صتدامة 
يف الوطن العربي، كما يهتم الربنامج يف االأ�صا�س بالعمل من 
اأجل الدخول اإىل االأ�صواق اخلارجية واإزالة القيود املفرو�صة 
على عر�س ال�صلع واخلدمات وتعزيز �صمولية التجارة جلميع 
اآث��ار  من  م��وؤخ��رًا  عانت  التي  وامل���راأة  ال�صباب  خا�صة  الفئات 

جائحة )كوفيد-19(.
الربنامج  لدعم  اتفاقيات منحة  االإطالق مرا�صم توقيع  و�صهد حفل 
للتنمية  العربية  واملنظمة  املوريتانية  االإ�صالمية  اجلمهورية  مع 
مبليون  للربنامج  م��ايل  دع��م  تقدمي  مت  خاللها  من  التي  الزراعية 
املنظمة  عن  نيابة  بالتوقيع  قام  حيث  منهما،  لكل  اأمريكي  دوالر 
املدير  الدخريي،  اإبراهيم  الربوفي�صور  الزراعية  للتنمية  العربية 
العام للمنظمة ومن جانب اجلمهورية املوريتانية حممد االأمني ولد 

الذهبي ، وقام بتمثيل برنامج االفتيا�س 2.0 يف هذه 
االإدارة  جمل�س  ورئي�س  التنفيذي  الرئي�س  الفعالية 

املهند�س هاين �صامل �صنبل، الذي عرب  عن اعتزاز 
جمموعة البنك االإ�صالمي للتنمية بالدعم الذي 

العربية  الدول  قادة  املبادرة من  به  حظيت 
وذل��ك م��ن خ��الل ق��رار ال���دورة الرابعة 
للقمة العربية االقت�صادية التي انعقدت 
وال��ذي   ،2019 يناير  يف  ب���ريوت  يف 

لتمويل  االإ�صالمية  الدولية  املوؤ�ص�صة  دعا 
من  الثانية  املرحلة  واإط��الق  الإع��داد  التجارة 

الدول  جامعة  مع  بالتعاون  االأفتيا�س،  برنامج 
العربية ودولها االأع�صاء.

وعن اأبرز املعوقات التي واجهها الربنامج اأو�صح املهند�س �صنبل 
اأن اأي برنامج جديد مثل برنامج " االأفتيا�س " يف مرحلته االأوىل 
التي  الالزمة  املوارد  تعبئة  يف  اال�صترياتيجية  يتطلب  والثانية 
املوارد  جلذب  العمل  وخطة  االإ�صرتاتيجية  هذه  و�صع  عرب  تتم 
االأ�صا�صية  الوثائق  �صمن  ذلك  اإجن��از  ومت   ، االأفتيا�س  لربنامج 
لتعبئة  اأي�صًا هناك خطة وا�صحة  الثانية،  للربنامج يف مرحلته 

املوارد واالخذ بعني االعتبار لبع�س الظروف التي تتعلق بتاأخر 
الثانية  ن�صخته  يف  الربنامج  اأتى  ولكن  ال��دول،  بع�س  م�صاهمة 
ب�صورة ج��دي��دة وحم���اور ج��دي��دة ومت اال���ص��ت��ف��ادة م��ن درو���س 

املرحلة االأوىل مع اإعطاء االهتمام للمتغريات التي طراأت. 
يف  ت�صاهم  من�صة  ال�صتحداث  اأي�صًا  الربنامج  اإط���الق  وي��اأت��ي 
ال�صلبية  االآث��ار  الحتواء  االقت�صادي  االإنعا�س  خطط  ا�صتيعاب 
املدى  العربية وحتديدًا على  املنطقة  جلائحة كورنا على جتارة 
املتو�صط والبعيد من خالل معاجلة ق�صايا البطالة واحلواجز 
التجارية اجلديدة وال�صعوبات يف االنخراط يف �صال�صل 
ورقمنة  اال�صتثماري  التمويل  ون��درة  العاملية  القيمة 

التجارة.
فيما اأكد الدكتور كمال ح�صن علي م�صاعد االأمني  
ال��دول  بجامعة  االقت�صادية  لل�صوؤون  ال��ع��ام 
العربية اأن الربنامج اأحد الربامج الهامة جدا 
من  جزءا  كونه  العربية  للدول  التجارة  دعم  يف 
من  عدد  �صاركت  وقد  العربي،  االقت�صادي  التكامل 
الدول العربية يف الربنامج االأول وناأمل اأن باقي الدول 

وعدد من املنظمات تن�صم اإليه.

تعزيز المصالح العسكرية الخليجية

السعودية تصنف جمعية "القرض الحسن" كيانًا إرهابيًا
الرتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم حزب اهلل

الريا�ض- وا�ض
عقدت اللجنة الع�صكرية العليا لروؤ�صاء االأركان يف القوات 
العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ب��دول  امل�صلحة 
بح�صور   18 ال���  اجتماعها  امل��رئ��ي  االت�����ص��ال  ع��رب  اأم�����س، 
الفريق  التعاون  ملجل�س  املوحدة  الع�صكرية  القيادة  قائد 
الركن عيد بن عوا�س ال�صلوي ،واالأمني امل�صاعد لل�صوؤون 

الركن  اللواء  التعاون  ملجل�س  العامة  باالأمانة  الع�صكرية 
اأحمد علي حميد اآل علي .

�صاأنها  من  التي  املو�صوعات  من  العديد  االجتماع  ناق�س 
بني  امل�صرتكة  الع�صكرية  والتطلعات  امل�صالح  تعزيز 
القوات امل�صلحة يف دول الدول االأع�صاء وحتقيقًا ملتطلبات 

منظومة التعاون اخلليجي يف املجاالت الع�صكرية.

الريا�ض - البالد
اأم�س  ال��دول��ة،  اأم��ن  رئا�صة  يف  ممثلًة  اململكة،  �صنفت 
 ALQARD" )القر�س احل�صن(  )االأربعاء(، جمعية 
ومقرها   "ALHASAN ASSOCIATION
لتنظيم  داعمة  باأن�صطة  اإرهابيًا؛ الرتباطها  كيانًا  لبنان، 
اإدارة  على  اجلمعية  تعمل  حيث  االإره��اب��ي،  الله  ح��زب 
اأموال لتنظيم حزب الله االإرهابي، ومتويله، مبا يف ذلك 

دعم االأغرا�س الع�صكرية.
االأن�صطة  مكافحة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  امل��م��ل��ك��ة،  و���ص��ت��وا���ص��ل 
مع  والتن�صيق  االإره��اب��ي،  الله  حزب  لتنظيم  االإرهابية 
االأ�صقاء واالأ�صدقاء الدوليني؛ ال�صتهداف م�صادر الدعم 
املايل للتنظيم، �صواء كانوا اأفرادًا اأو كيانات، للحد من 

اأن�صطته االإرهابية واالإجرامية حول العامل.

ومتويله،  االإره���اب  ج��رائ��م  مكافحة  لنظام  وا���ص��ت��ن��ادًا 
 12 وت��اري��خ   )21  / )م  رق��م  امللكي  باملر�صوم  ال�صادر 
ل��ق��رارات جمل�س  التنفيذية  واالآل��ي��ات  / 2 / 1439ه����، 
ومنها  ومتويله،  االإره��اب  مبكافحة  ال�صلة  ذات  االأم��ن 
قرار جمل�س االأمن رقم 1373 )2001(، الذي ي�صتهدف 
فاإنه  االإرهابية،  االأعمال  اأو  لالإرهابيني  الدعم  مقّدمي 
)القر�س  جلمعية  التابعة  االأ�صول  جميع  جتميد  يجب 
تعامالت  باأي  القيام  ُيحظر  كما  اململكة،  داخل  احل�صن( 
مبا�صرة اأو غري مبا�صرة مع اأو ل�صالح اجلمعية، من قبل 
املحددة  املالية  غري  واالأعمال  واملهن  املالية  املوؤ�ص�صات 
و�صُتتخذ  والطبيعيني،  االعتباريني  االأ�صخا�س  وكافة 
االإجراءات النظامية بحق كل من تثبت عالقته باجلمعية 

اأعاله، اأو القائمني عليها.
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احترموا الجيران 
يحزنني عند ذهابي لأداء �سالة اجلمعة روؤية ال�سيارات 

لل�سوارع ولأبــواب جريان  متكد�سة حول اجلامع مغلقة 

اجلامع دون مراعاة لظروف ا�سحابها.

ب�سبب  ويتو�سع  �سيكرب  حريق  ح�سل  الله  �سمح  ل  فلو 

من  ــدرا  ق ويلتهم  الطــفــاء  �سيارات  دخــول  �سهولة  عــدم 

البيوت والب�سر وكذلك لو ل قدر الله وا�سيب احد �سكان 

ال�سعب  فمن  قلبية  �سكتة  او  بجلطة  امل�سجد  جـــريان 

ا�سعافه ب�سرعة �سواء بو�سول �سيارة ال�سعاف او نقله 

اىل امل�ست�سفى حتى ان امل�ساكل وامل�ساعب تتفاقم فيما لو 

اخلروج  واراد  لعار�س  تعر�س  او  امل�سلني  احد  اأ�سيب 

نظرا لتكد�س ال�سيارات وقوفها اخلاطئ 

اغفال  لدرجة  النانية  ال�سخا�س  بع�س  يف  بلغت  هل 

راغبا  او  لل�سالة  مــتــاأخــرا  يــاأتــي  عندما  ـــارة  امل حــقــوق 

او  مــاركــت  ال�سوبر  او  ال�سيدلية  بــاب  على  بــالــوقــوف 

املدر�سة او الإدارة احلكومية ؟

من  التعاون  وتطلب  تتفاعل  فلعلها  املرور  ادارة  راأي  ما 

تلك  ير�سدون  متطوعني  خالل  من  الحياء  مراكز  ادارة 

املخالفات.  

ايام  عمالتها  بت�سغيل  املواقف  �سركات  من  ال�ستفادة  او 

�سوبرماركت  كل  ت�سليم  وكذلك  اجلوامع.  حول  اجلمع 

جهاز ت�سجيل املخالفات.

مــالحــظــة: امتــنــى عــدم اعــطــاء ترخي�س وكــذلــك اعــادة 

النظر بتجديد الرتاخي�س لكثري من املطاعم واملقاهي ال 

بتوفري مواقف بعدد الطاولت م�سروبة يف 3 ا�سخا�س 

حتى ل يت�سرر ال�سكان املجاورون.

Malsalem56@hotmail.com

حممد عبدالعزيز ال�سامل

انتخاب السعودية رئيسا للهيئة
اإلقليمية لمصايد األسماك

المملكة تنضم إلى البيان الدولي للرصد الفضائي للمناخ
الرياض ولندن تنظمان حلقة نقاش 

إصابة 
جديدة 
بكورونا 
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الريا�ض- البالد

ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

اأم�س، عن ت�سجيل )55( 

حـــالـــة اإ�ـــســـابـــة مـــوؤكـــدة 

بــــفــــريو�ــــس كـــــورونـــــا) 

وتــعــايف    )19 ــيــد  كــوف

بلغ  فــيــمــا  حــالــة،   )42(

عـــدد احلــــالت احلــرجــة 

)64( حالة.

الإ�سابات  اإجمايل  وبلغ 

 )548423( اململكة  يف 

التعايف  وحــالت  حالة، 

ومت  حالة،   )537418(

حــــالت   )3( تــ�ــســجــيــل 

الإجــمــايل  لي�سل  وفـــاة، 

اإىل )8785( حالة .

ـــــــــوزارة  ونـــ�ـــســـحـــت ال

اجلـــمـــيـــع بــالــتــوا�ــســل 

 )937( مـــــركـــــز  مــــــع 

ــــــارات  ــــــتــــــ�ــــــس ــــــال�ــــــس ل

وال�ـــــســـــتـــــفـــــ�ـــــســـــارات 

عـــلـــى مــــــدار الــ�ــســاعــة، 

ـــــــول عـــلـــى  واحلـــــــ�ـــــــس

املـــعـــلـــومـــات الــ�ــســحــيــة 

واخلـــــدمـــــات ومــعــرفــة 

م�ستجدات الفريو�س.    

الريا�ض- البالد  

ــد الأ�ـــســـمـــاك  ــاي ــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة ملــ�ــس ــئ ــي ــه ــت ال ــخــب ــت ان

والــزراعــة  ــة  الأغــذي ملنظمة  التابعة   )RECOFI(

للدورة  رئي�ًسا  ال�سعودية  العربية  اململكة  ــفــاو(،  )ال

اأع�ساء  باإجماع  وذلك  �سنوات،   3 ملدة  ع�سرة  احلادية 

علي  الدكتور  الهيئة  يف  اململكة  وميثل  كافًة.  الهيئة 

التنفيذي للربنامج الوطني لتطوير  الرئي�س  ال�سيخي 

العامة  لـــالإدارة  العام  املدير  ال�سمكية،  ــروة  ال قطاع 

والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة  يف  ال�سمكية  للروة 

الأ�سماك  مل�سايد  الإقليمية  للهيئة  املنتخب  والرئي�س 

والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة  وزارة  وعـــّدت  بـ"الفاو". 

ثمرة  الثانية،  للمرة  للهيئة  رئي�ًسا  اململكة  انتخاب 

حماية  يف  وجهودها  وعاملًيا  اإقليمًيا  البارز،  لدورها 

البيئة واحلفاظ على ا�ستدامة املوارد 

الــفــرتة  خـــالل  والــبــحــريــة  الطبيعية 

املا�سية.

واأو�سحت اأن الهيئة الإقليمية مل�سائد 

الأ�ــســمــاك الــتــابــعــة لــلــفــاو تــهــدف اإىل 

ت�سجيع تنمية املوارد البحرية احلية 

حكيمة  ب�سورة  ــا  ــه واإدارت و�سونها 

اإىل  ا�ستخدام،  اأف�سل  وا�ستخدامها 

الأحــيــاء  تــربــيــة  قــطــاع  تنمية  جــانــب 

م�ستدامة،  بــ�ــســورة  الهيئة  عمل  منطقة  يف  املــائــيــة 

القت�سادية  للجوانب  الدائمة  املراجعة  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سمك،  �سيد  ل�سناعة  والجتماعية 

اإىل  تهدف  تــدابــري  بــاأيــة  والتو�سية 

تنمية الروات الطبيعية.

انتخاب  اأن  "الوزارة" اإىل  واأ�سارت 

التوايل  على  الثانية  للمرة  اململكة 

بــه من  تــقــوم  مــا  لــقــاء  يــاأتــي  بالهيئة 

على  املــحــافــظــة  يف  كـــبـــرية  جـــهـــود 

"ال�سعودية  مبادرتي  �سمن  البيئة، 

الأو�ــســط  و"ال�سرق  اخل�سراء"، 

الأخ�سر" اللتني اأطلقتهما موؤخرًا، للحد من اآثار التغري 

املناخي، وتخفيف النبعاثات، اإ�سافة اإىل جهودها يف 

تطوير قطاع الروة ال�سمكية، �سمن م�ستهدفات روؤية 

يف  وامل�ساهمة  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  2030؛ 

حتقيق الأمن الغذائي.

جمال  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  جهود  اأن  يذكر 

خالل  اململكة  حتقيق  عــن  اأثــمــرت  ال�سمكية  الـــروة 

اإنــتــاج  حــجــم  يف  زيــــادة  املــا�ــســيــة  القليلة  الــ�ــســنــوات 

املاأكولت البحرية بلغت نحو 85 األـف طـًنا يف امل�سايد 

100 األـف طـن يف تربيـة الأحيـاء املائيـة  ال�سمكية ، و 

)ال�ستزراع(.

الريا�ض- البالد
ال�سعودية  للهيئة  املكلف  التنفيذي  الرئي�س  ــع  وّق

للف�ساء الدكتور حممد بن �سعود التميمي اأم�س، على 

الف�سائي  بالر�سد  اخلا�س  امل�سرتك  الدويل  البيان 

للمناخ، بح�سور الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني 

الفرن�سي لدرا�سات الف�ساء فيليب بابتي�ست ، وذلك 

اإك�سبو  معر�س  يف  باململكة  اخلا�س  اجلناح  مبقر 

للف�ساء  ال�سعودية  الهيئة  ان�سمام  ويــاأتــي  دبــي. 

الــدولــيــة،  الــعــالقــات  لتعزيز  املــ�ــســرتك  الــبــيــان  اإىل 

الف�سائية،  الأن�سطة  جمــال  يف  التعاون  وحتقيق 

وا�ستعرا�س جلهود اململكة حيال احلد من تداعيات 

تغري املناخ، كما ُيعد البيان عبارة عن بوابة دولية 

والإقليمية  املحلية  املجتمعات  اهتمامات  لتحفيز 

بتكنولوجيا الف�ساء للعمل املناخي مما �سي�سهم يف 

بناء القدرات والكوادر املحلية يف هذا املجال.

 يف ال�سياق نظمت وزارة املالية يف اململكة العربية 

الكومنولث  و�سوؤون  اخلارجية  ووزارة  ال�سعودية 

بعنوان  نقا�س  حلقة  املتحدة،  باململكة  والتنمية 

امل�ساعدات  يف  والبيئة  املــنــاخ  اعــتــبــارات  »اإدمــــاج 

كيفية  اجلل�سة  ناق�ست  حيث  الر�سمية«.  الإمنائية 

اخلارجية  املــ�ــســاعــدات  يف  البيئة  حماية  مــراعــاة 

لتحقيق نتائج اإيجابية لإن�سان والقت�ساد والبيئة.

وقال ال�سفري الربيطاين لدى اململكة نيل كرومبتون 

لتحقيق  الأهمية  بالغ  اأمر  املناخ والبيئة  اإن مراعاة 

هــذه  ــعــّد  وُت الــعــاملــيــة،  املــ�ــســتــدامــة  التنمية  اأهــــداف 

اجلل�سة بني ال�سعودية واململكة املتحدة ب�ساأن املناخ 

والتنمية مبادرة مهمة وهي الأوىل من نوعها. وملا 

امل�ساعدات اخلارجية؛  اأكرب مقدمي  البلدان من  كان 

ــراعــاة اجلــوانــب  فــمــن املــهــم اأن تــبــادل اخلــــربات مل

ال�سراكة  اأن  موؤكدا  اخلارجية،  للم�ساعدات  البيئية 

مع ال�سعودية وقيادتها للت�سدي لتغري املناخ اأمر يف 

غاية الأهمية.

  من جانبه قال م�ساعد وزير املالية لل�سيا�سات املالية 

متعب  بــن  عبدالعزيز  الــدولــيــة  والــعــالقــات  الكلية 

الر�سيد اإن هذه اجلل�سة مبادرة رائعة ملناق�سة تغري 

اإطــالق  مع  وبالتزامن  املنا�سب،  الوقت  يف  املناخ 

مــبــادرة  خــالل  املــنــاخ  لتغري  اململكة  ا�سرتاتيجية 

ال�سعودية اخل�سراء«.

الريا�ض- وا�ض  

امللك  بجامعة  اجلامعية  الطبية  املدينة  �ساركت 

يف  ال�سريرية  الأبــحــاث  بوحدة  ممثلة  �سعود، 

درا�ــســة  يف  بفعالية  اجلامعية  الطبية  املدينة 

عاملية حديثة مت ن�سر نتائجها يف املجلة الطبية 

.)BMJ( الربيطانية

وهدفت الدرا�سة العلمية املقارنة اإىل معرفة اأثر 

م�سيـّـالت الدم )اأدوية الهيبارين( التي ُت�ستخدم 

يوميـّـًا ملعظم املر�سى يف امل�ست�سفيات للتخفيف 

من م�ساعفات مر�س فريو�س كورونا امل�ستجد.

ال�سعودي  البحثي  الــفــريــق  رئــيــ�ــس  واأو�ـــســـح 

املدينة  يف  الدموية  الأوعية  جراحة  ا�ست�ساري 

امل�ساعد  الأ�ــســتــاذ  �سعود  امللك  بجامعة  الطبية 

بق�سم اجلراحة يف كلية الطب باجلامعة امل�سرف 

م�ساعد  الدكتور  اململكة  يف  الدرا�سة  على  العام 

بن حمود احلمزة اأن الدرا�سة اأجريت بناء على 

ما اأثبتته الدرا�سات امل�سحّيـة يف بداية اجلائحة 

بالفايرو�س  امل�سابة  من تعر�س بع�س احلالت 

للجلطات ال�سريانّية والوريدّية التي توؤدي اإىل 

م�ساعفات �سديدة وخطرية.

بني  قارنت  الدرا�سة  اأن  احلمزة،  الدكتور  وبني 

الوقائية  اجلــرعــات  اأحــدهــا  تلقت  جمموعتني 

املــعــتــادة ملــر�ــســى املــ�ــســتــ�ــســفــيــات، فــيــمــا تلقى 

العالية  اجلرعات  الثانية  املجموعة  يف  املر�سى 

امل�ستخدمة لعالج املر�سى بعد اإ�سابتهم بجلطات 

جمموعة  يف  الــوفــيــات  اأن  ووجــــدت  عــمــومــًا، 

اأقــــل مـــن مر�سى  مــر�ــســى اجلـــرعـــات الــعــالــيــة 

املتو�سطة  للحالت  الوقائية  جمموعة اجلرعات 

يف  ارتــفــاع  لديهم  والــذيــن  بالفريو�س  امل�سابة 

م�ستوى )د دامير( وهو جزء من الربوتني الذي 

ي�ساعد على تكون اجللطات.

�سملت  اململكة  يف  الدرا�سة  مراكز  اأن  واأ�ساف 

كمركز  �ــســعــود  املــلــك  بجامعة  الطبية  املــديــنــة 

التخ�س�سي  في�سل  امللك  وم�ست�سفى  رئي�س، 

بالريا�س،  الطبية  فهد  امللك  ومدينة  بالريا�س، 

ا بواقع ثلث العدد الكلي  �سارك فيها 148 مري�سً

للمر�سى امل�ساركني يف الدرا�سة عامليًا.

البحثي،  الفريق  بجهود  احلمزة  الدكتور  ونوه 

القائمني  جهود  تدعم  امل�ساركة  هــذه  اأن  مــوؤكــدًا 

على الأبحاث العلمية يف املجال الطبي .

يذكر اأن النتيجة املتميزة لهذه الدرا�سة قد توؤدي 

اإىل تغيري يف الربوتوكولت العالجية للحالت 

املر�سى  وهــم  بالفريو�س،  امل�سابة  املتو�سطة 

اإىل  احلاجة  ب�سبب  امل�ست�سفى  يدخلون  الذين 

الأك�سجني.

الريا�ض- وا�ض  

 “  21 “ املدافع الأزرق -  اختتم يف الأ�سطول الغربي اأم�س الأول التمرين البحري املختلط 

 ، الأحمر  البحر  يف  الأمريكية  نظريتها  مع  ال�سعودية  امللكية  البحرية  القوات  تنفذه  الذي 

بح�سور مدير التمرين العميد البحري الركن �سعد الأحمري ومن اجلانب الأمريكي العقيد 

العالقات  لتعزيز  تهدف  املــنــاورات  اأن  التمرين  مدير  واو�سح  هايوود.  كــارل  البحري 

اجلاهزية  رفع  واإىل  والمريكية  ال�سعودية  البحرية  القوات  بني  الع�سكري  والتعاون 

القتالية ، وتبادل اخلربات يف جمال حماية املوانئ واإزالة الألغام على الياب�سة وحتت 

واملمرات  البحار  و�سالمة  بحماية  الأمنية  القدرات  تطوير  يف  ي�سهم  انه  كما  املــاء 

املائية الأقليمية والدولية ل�سمان حرية املالحة البحرية يف البحر الأحمر.

التي  ال�سيناريوهات  من  على عدد  ا�ستمل  التمرين  اأن  الحمري  العميد  واأ�ساف 

من  وجمموعة  الإنــزال  و�سفن  الإ�سناد،  وقــوارب  البحرية  القطع  فيها  �ساركت 

والتي   ، التكتيكية  واملناورات  العملية  التطبيقات  لتنفيذ  العمودية  الطائرات 

اأظهر فيها امل�ساركون اأعلى معايري اجلاهزية بكل احرتافية، مما يظهر القوات 

البحرية امللكية ال�سعودية باملظهر الذي يعك�س ال�سورة التي عليها قواتنا 

امل�سلحة من تطور ومتيز على امل�ستوى العاملي ، م�سريًا اإىل اأن هذا النجاح 

جاء بف�سل الله ثم بدعم القيادة الر�سيدة، اأيدها الله .

مسيـالت الدم فعالة
في الحد من وفيات كورونا

تمرين )المدافع األزرق21-( 
يكشف عن احترافية عالية

دراسة عالمية حديثة بمشاركة سعودية..

الريا�ض- البالد  

للعيون  التخ�س�سي  خالد  امللك  م�ست�سفى  ان�سّم 

"كن عيني")Be My Eyes( وهي  اإىل من�سة 

للمكفوفني  امل�ساعدة  لتقدمي  تهدف  عاملية  من�سة 

املــ�ــســتــ�ــســفــى من  الــبــ�ــســر، ويـــهـــدف  اأو �ــســعــاف 

الن�سمام للمن�سة لرفع م�ستوى اخلدمات املقدمة 

من  املري�س  جتربة  وحت�سني  واملراجعني  للزوار 

اإمكانية  وحتقيق  الب�سر  �سعاف  اأو  املكفوفني 

طبية  من�ساأة  اأول  امل�ست�سفى  الــو�ــســول.ويــعــد 

 Be My( , "عربية تن�سّم اإىل من�سة "كن عيني

قوقل  مثل  عامليًا  رائــدة  موؤ�س�سات  مع   )Eyes
املن�سة بني  ومايكرو�سوفت و)P&G(. وجتمع 

قوة التقنية والتوا�سل الب�سري لإي�سال امل�ساعدة 

مكاملات  خــالل  مــن  الب�سر،  �سعاف  اأو  لــفــاقــدي 

بتزويد  املتطوعون  يقوم  حيث  احلية،  الفيديو 

امل�ستخدمني املكفوفني و�سعاف الب�سر بامل�ساعدة، 

التخ�س�سي  خالد  امللك  م�ست�سفى  خ�س�س  وقــد 

للعيون فريقًا مدربًا من املتطوعني للرد والتوا�سل 

خلدمة مراجعي امل�ست�سفى من املكفوفني و�سعاف 

متقدم،  تقني  نظام  وفق  املن�سة  وتعمل  الب�سر، 

و�سعاف  املكفوفني  طلبات  با�ستقبال  تقوم  حيث 

للغة  طبقًا  وذلــك  للمتطوعني  حتولها  ثم  الب�سر 

للطلب  املتطوع  وي�ستجيب  اجلغرافية،  واملنطقة 

ات�سال  وي�ستقبل  املحدد  بامل�ستخدم  ويتوا�سل 

للهاتف  اخللفية  الــكــامــريا  خــالل  مــن  حــي  فيديو 

وتقدمي  باإر�ساده  ويقوم  امل�ستخدم  لذلك  الذكي 

 )Be My Eyes( ومن�سة  واملعلومات،  الدعم 

متاحة عرب اأجهزة)ios( واأندرويد.

تخصصي العيون
ينضم إلى منصة "كن عيني"

جدة - يا�سر بن يو�سف  

ــديــات  ـــة حمــافــظــة جــــدة وبــل ـــان نـــفـــذت اأم

جــولــة   3524 لــهــا  الــتــابــعــة  املــحــافــظــات 

امتثال  ملتابعة  املعنية  اجلهات  مع  رقابية 

والتدابري  لالإر�سادات  التجارية  املن�ساآت 

 27 اإغالق  اأ�سفرت عن  الحرتازية، والتي 

من�ساأة خمالفة. واأو�سح املتحدث الر�سمي 

لالأمانة  حممد بن عبيد البقمي اأن تكثيف 

19بلدية  نــطــاق  �سمل  الــرقــابــيــة  اجلــهــود 

فرعية و 15 بلدية حمافظة، حيث ر�سدت 

الفرق امليدانية خاللها 27 خمالفة، تنوعت 

بال�سكل  الكمامة  بلب�س  التقيد  عدم  بني  ما 

تطبيق  باإبراز  الإلتزام  يف  اأو  ال�سحيح، 

التعليمات  خمالفات  من  وغريها  توكلنا، 

امل�ستمرة  الأمانة  جهود  و�سمن  الوقائية. 

ملكافحة التلوث الب�سري وحت�سني امل�سهد 

احلــ�ــســاري على الــطــرق وداخـــل الأحــيــاء 

مــواد  الــفــرعــيــة  امللي�ساء  بــلــديــة  ــادرت  �ــس

غذائية غري �سالح لال�ستهالك وذلك �سمن 

ال�سعبية  الأ�ــســواق  متابعة  �سملت  جولة 

رئي�س  واأو�ــســح  ال�سواريخ".  "حراج  بـ 

جهود  اأطار  يف  اأنه  املالكي  في�سل  البلدية 

الأمانة لتح�سني امل�سهد احل�ساري ور�سد 

الــفــرق  الــبــلــديــة متكنت  املــخــالــفــات  كــافــة 

الرقابية من م�سادرة واتالف مواد غذائية 

جمهولة امل�سدر، قدرت بنحو حمولة 3 من 

�سيارات النقل حيث تكثف البلدية حمالتها 

على الأ�سواق ال�سعبية بالنطاق.

إغالق منشآت مخالفة 
وإتالف مواد غذائية بجدة

علي الشيخي



مصطلحات شرعية - قانونية )1( الحد
الفينة  بيين  �ييسيي�أتييطييرق  املييقيي�الت  ميين  ال�سل�سلة  هيييذه  يف 
واالأخرى اإىل عدد من امل�سطلح�ت ال�سرعية والق�نونية 
التي ينبغي اإي�س�حه� للق�رئ الكرمي، بغية الو�سول اإىل 
الق�نونية  ال�س�حة  يف  الدارجة  امل�سطلح�ت  ب�أهم  ثق�فة 

والق�س�ئية، واأوىل هذه امل�سطلح�ت )احلّد(.
�سرعً� حقً�  مقدرة  عقوبة  ب�أنه:  احلّد  العلم�ء  وقد عّرف 
مقدرة  العقوبة  تكون  اأن  ومعنى  وتع�ىل،  �سبح�نه  لله 
�سرعً� اأي اأنه� حمددة ال تقبل التغيري، وهي بذلك على 
الق��سي  �سلطة  تكون  التي  التعزير  عقوبة  من  العك�س 
اجليي�ين،  على  املن��سبة  العقوبة  بيي�إقييرار  تقديرية  فيه� 
ال�سرع  حييددهيي�  الييتييي  هييي  املييقييدرة  ف�لعقوبة  وبيي�لييتيي�يل 
حتديدًا دقيقً� ال ميكن النزول عنه�، والعقوب�ت املقدرة 
الع�مة  للم�سلحة  ال�سريعة االإ�سالمية �ُسرعت حفظً�  يف 
فيي�حلييدود يف هييذا اجل�نب  الييعيي�م، ولييذا  للنظ�م  وحم�ية 
حتفظ حقوق الفرد واجلم�عة، وتردع كل خم�لف يريد 
التج�وز على غريه، واجلرمية احلدية ي�سيب �سرره� 

املب��سر اجلم�عة اأكرث من االأفراد، واإن ك�نت يف واقعه� 
اجلييميييييع، فجرمية  يعم  �ييسييررهيي�  اأن  اإال  الأفييييراد  حتييدث 
�سخ�س،  ميي�ل  على  تقع  قييد  املييثيي�ل  �سبيل  على  ال�سرقة 
اجلم�عة  اإىل  يتعدى  و�سرره�  فيه�  الع�م  احلق  ولكن 
ب�حلق  يتعلق  �سقٌّ  �سقن،  الق�سية  يف  يكون  وب�لت�يل 

اأُدين  الع�م وهو حق اجلم�عة وعقوبته مقدرة يف ح�ل 
اخل��س  ب�حلق  يتعلق  و�سقٌّ  املحظور،  الفعل  ب�رتك�ب 
وهو اإع�دة االأموال امل�سروقة اإىل �س�حبه�، ومم� ينبغي 
الع�م وهي  اأن ق�س�ي� احلق  له يف هذا اجل�نب  التنبيه 
احلدود ال يوؤثر فيه� تن�زل �س�حب احلق اخل��س عن 
حقه يف الق�سية، ففي املث�ل ال�س�بق يف ق�سية ال�سرقة 
لو اأن �س�حب امل�ل تن�زل عن دعواه اخل��سة ف�إن ذلك 
ت�أخذ  الق�سية  اإن  بل  عنه،  الع�م  احلق  �سقوط  يعني  ال 
وهييذه  عدمه�،  اأو  بيي�الإدانيية  فيه�  احلكم  جمييراهيي� حليين 
بيييييي: حييد احليييرابييية، وحييد  ال�سريعة  ُقييييّدرت يف  احلييييدود 
ال�سرقة، وحد �سرب اخلمر،  القذف، وحد  الزن�، وحد 
البغي، وجميع هذه  الييردة، واأ�س�ف بع�سهم حد  وحد 
وال�سنة  الييكييرمي  الييقييراآن  عقوب�ته� يف  ُذكيييرت  احليييدود 
عليه  املجني  من  عفو  يدخله�  ال  عقوب�ت  وهي  النبوية، 
يفرق جرائم احلييدود عن  م�  الق��سي، وهييذا  تقدير  اأو 

جرائم الق�س��س والتع�زير. 
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�سليم،  وتخطيط  مييوفييق،  تنظيم 
وجييييهييييت بيييييه رئيييي��ييييسيييية احليييرمييين 
ال�سريفن، وك�ن له �سداه الوا�سع 
واالإيج�بي لدى املواطنن من زوار 
م�ستوى  على  ومعتمرين  وحج�ج 
اليييداخيييل واخلييييي�رج واملييتييمييثييل يف 
ف�سل م�س�ر كب�ر ال�سن والعجزة 
اأثيينيي�ء  اخليي��ييسيية  اليييظيييروف  وذوي 
عملية الطواف يف م�س�ر م�ستقل، 
م�س�ر  يف  الييقيي�درييين  والييطيي�ئييفيين 
االإجيييراء  هييذا  ع�لج  وقييد  م�ستقل، 
املثمر االزدحيي�م الذي ك�ن يحدث 
بطريقة  الفئتن  بن  الطواف  اأثن�ء 

�سل�سة ون�جحة ودون م�سقة.
وقييد قييوبييل هييذا االإجييييراء ميين قبل 
بييقييبييول ح�سن  الييطيي�ئييفيين عييمييومييً� 
من  نييوعييً�  العملية  عييلييى  واأ�ييسييفييى 
ال�سعرية  هييذه  اأداء  اأثيينيي�ء  الييراحيية 

دون م�سقة اأو عن�ء.
وهي خطوة موفقة ت�سيفه� رئ��سة 
اإىل  ال�سريفن  احلييرميين  �ييسييوؤون 
والبن�ءة  الف�علة  العديدة  خطواته� 
يف خدمة الزوار واملعتمرين لبيت 
على  امليينييورة  واملدينة  احلييرام  الله 
واأزكيييى  ال�سالة  اأف�سل  �س�كنه� 

الت�سليم.
وقييييد اأ�ييييسيييي�د بيييهيييذه اخليييطيييوة كل 
مييين �ييسيي�هييد ومليي�ييس هييييذا االإجيييييراء 
قيييرب، ودعيي�  فعليً� وعيي��ييسييره عيين 
العربية  اململكة  جهود  على  واأثنى 
بييذلييتييه �س�بقً�  اليي�ييسييعييودييية عييلييى ميي� 
وت�سهيالت  خييدميي�ت  ميين  والحييقييً� 
مييدار  على  ودائييبيية  ومكثفة  مثلى 
احلييرام  الله  بيت  لق��سدي  الييعيي�م 
الله  الييلييه �سلى  اليير�ييسييول  ومييدييينيية 
عييليييييه و�ييسييلييم قيييد تييعييجييز االأقيييييالم 

واالأل�سنة عن ح�سره�.
مكة  ال�سريفن  البيتن  خدمة  اإن 
واملدينة خ��سية اأنعم الله به� على 
الدولة ال�سعودية ف�نفردت به� على 
�س�ئر االأمم منذ ت�أ�سي�س وتوحيد 
اململكة على يد املغفور له ب�إذن الله 
جاللة امللك عبدالعزيز – طيب الله 
اأبيينيي�وؤه امللوك  ثييراه – وميين بعده 
م�سريته  �يييسييي�روا  اليييذيييين  اليييييررة 
واقتفوا اأثره و�سرفوا ب�أن يكونوا 
)خدمً� وحم�ة له� بعد الله( وبذلوا 
من  ونفي�س  غ�ٍل  �سبيلهم� كل  يف 
امليي�ييسيي�ريييع الييبيينيي�ءة والييعييالقيية على 
امتداد الت�ريخ م� �سجله وي�سجله 

على �سفح�ته مبداد من نور.
الرائدة  مواقفه�  ذلييك  دالئييل  وميين 
البعيد  به�  اأ�ييسيي�د  التي  وامل�سرفة 
قبل القريب اأثن�ء ج�ئحة )كورون�( 
ومييي� بييذلييتييه ميين جييهييود رائييييدة يف 
حميي�ربييتييهيي� )ميييي�ديييييً�/ ودوائيييييييييً�/ 
وب�سريً�(  واإجرائيً�/  واحرتازيً�/ 
ف�علة  واأنييظييميية  مييدرو�ييسيية  بييطييرق 
حييفيي�ظييً� عييلييى �سحة و�ييسييالميية كل 
حيييي�ج ومييعييتييميير وزائييييير ومييواطيين 
الييعييالجيي�ت  اإىل  اإ�ييسيي�فيية  ومييقيييييم، 
والييلييقيي�حيي�ت املييجيي�نييييية الييتييي كلفت 
ملي�رات الري�الت خدمة لق��سديه� 
من �سيوف الرحمن الق�دمن من 

كل حدٍب و�سوب.
وباهلل التوفيق ،،،

التع�سب الري��سي ظ�هرة ع�ملية تع�ين منه� جميع املالعب 
الري��سية يف الع�مل دون ا�ستثن�ء،فال توجد مب�راة ري��سية 
اليييوالء  �ييسييعيي�ر  اليييفيييرق حتيييت  م�سجعي  تييعيي�ييسييب  اإال وجنيييد 
اأ�سري  الري��سي  الثق�يف  الوعي  ف�أ�سبح  للفريق  واالنتم�ء 

التع�سب الري��سي.
وال�سبب الرئي�سي لذلك هو االعالم الري��سي مب� حوى من 
برامج عديدة حتث امل�سجع على التع�سب االأمر الذي يجعل 
ن�سر  يت�سبب يف  م�  والتنمر  ب�ل�سخرية  يغردون  امل�سجعن 

البغ�س بن امل�سجعن.
مع  تك�تفت  بل  يتف�قم  االأميير  الر�سيدة  حكومتن�  ترتك  ومل 
وزارة االإعييييالم وو�ييسييعييت الييعييديييد ميين الييقييوانيين واالأنييظييميية 
الري��سية والتن�ف�س  الروح  واإعيي�دة  الظ�هرة  التي حتد من 

ال�سريف من جديد.
ال�سراين ق�ئد وموؤ�س�س فريق  الك�بنت حممد  وكم� ا�س�ف 
دراج طيبة الري��سي، ان� مع فريقي واأ�سجعه واحيي�ول ان 
اكون ايج�بي� واظهر ب�سكل الئق بعيدا عن التع�سب ، لكن 
الث�ين تو�سل  الفريق  ت�سبح هن�ك ت�س�دم�ت بن جمهور 
اال�ييسييلييوب  نف�س  تييبيي�دلييهييم  جتعلك  مميي�  واليي�ييسييخييرييية  للتنمر 
ويحدث تع�سب ب�ملو�سوع ال يوجد ان�سب�ط او حم��سبة يف 
كنت  وان  بال حم��سبة حتى  اغييرد  ان  ا�ستطيع  ذلك كوين 

غلط�ن.
ان ارى حمالت  ، جميل جدًا  الثق�يف �سعيف جدًا  الوعي 
�سد التع�سب داخل احلدث الري��سي، ووعي على ذلك من 
نف�س الالعبن او االإدارين. ف�أب�حت حق النقد ومم�ر�س�ته 
الرامج  ك�فة  األزمت  كم�  واالإعالمية  املهنية  للمع�يري  وفقً� 
اأي �سيف ي�ستهر بو�سفه االإعالمي  الري��سية بعدم ظهور 

اإال بعد احل�سول على ع�سوية االحت�د.
وطرح  وال�سف�فية  ب�مل�سداقية  االعييالم  يتميز  اأن  يجب  كم� 
الري��سة  وزيييير  وو�ييسييع  و�ييسييوح  بكل  االإعييالمييي  النق��س 
ووزييير االإعييالم جمموعة من االجييراءات اخل��سة ب�لتع�مل 

مع املخ�لف�ت والتج�وزات االعالمية.
والتي ت�ستمل على عقوب�ت متنوعة ك�لغرام�ت امل�لية والتي 
ت�سل اإىل احلد االأق�سى املن�سو�س عليه يف نظ�م االعالم 
التج�وزات  اح�لة  على  ن�ست  كم�  املخ�لفة  ج�س�مة  ح�سب 

االعالمية اإىل اجله�ت املخت�سة التخ�ذ م� يلزم.
التع�سب  ن�سر  كبري يف  دور  الري��سي  لييالإعييالم  كيي�ن  ومليي� 
فهو اأي�سً� ق�در على الق�س�ء على تلك الظ�هرة واع�دة ن�سر 
االأخالق الري��سية من جديد مع االلتزام بحرية النقد البن�ء 

دون اأي ا�س�ءة اأو جتريح.
ف�سال عن توطيد العالق�ت الطيبة مع االحت�دات املم�ثلة يف 
الدول العربية والدول ال�سديقة ون�سر الروح الري��سية التي 

جتمع اأبن�ء اململكة يف الداخل و اخل�رج اأي�سً�.
واحدة  يييدًا  معً�  وقوفن�  جمتمعن�  �سحة  عالم�ت  من  اأي�سً� 
الروح  ثق�فة  املن�سبطة ون�سر  ال�سلوكي�ت غري  يف مواجهة 
الري��سية واأن الري��سة حق للجميع وهذا م� حدث خ��سة 
الوعي  زيييي�دة  يف  �سببً�  ك�نت  والييتييي  كييورونيي�  ج�ئحة  بعد 
وزارة  �سمحت  حيييييث  الييرييي��ييسييي  امليي�ييسييجييع  ليييدى  الييثييقيي�يف 
املالعب  ك�فة  يف  اجلم�هري  بح�سور  ال�سعودية  الري��سة 
واملن�س�آت بك�مل ط�قته� اال�ستيع�بية يف خمتلف املن�ف�س�ت 
الييرييي��ييسييييية �ييسييرط حيي�ييسييول اجلييميي�هييري عييلييى لييقيي�ح كييورونيي� 

وااللتزام بك�فة التدابري االحرتازية.

رئاسة الحرمين 
وتنظيم سليم

الوعي الثقافي لدى 
المشجع الرياضي

د. عبد اهلل آل سعد

dralsaadlaw@gmail.com

السعودية الخضراء .. قيادة وريادة 

االأو�سط  ال�سرق  مب�درة  قمة  لبي�ن  مت�بعي  اأثن�ء 
االأميين  العهد  ويل  �سمو  تبن�ه�  الييتييي  االأخيي�ييسيير 
االأمري حممد بن �سلم�ن كنت اأعي�س يف حلم لذيذ 
الزمن  من  قليلة  عقود  بعد  اململكة  لواقع  بتخّيلي 
تظلله� االأ�سج�ر وتعطر اأجواءه� االأزه�ر وت�سبح 
يف ف�س�ئه� االأطي�ر تبهج النفو�س واالأنظ�ر. وم� 
نقله البي�ن الرئ��سي للقمة ك�ن حمل االإبه�ر بتلك 
النت�ئج الرائعة التي بينت الدور العظيم حلكومة 
اململكة العربية ال�سعودية يف تن�ول ال�سوؤون الع�ملية 
اله�مة وبن�ء التح�لف�ت الدولية النوعية من منطلق 
حر�سه� على �سالمة �سك�ن الع�مل اأجمع و�سعيه� 
وجه  على  اململكة  و�ييسييكيي�ن  املنطقة  دول  خلييدميية 
التحديد. وك�ن من اأول ثم�ر تلك القمة الت�ريخية 
ال�ستخال�س  اإقليمي  جممع  اإن�س�ء  عن  االإعيييالن 
ت�أ�سي�س  وكذلك  وتخزينه،  وا�ستخدامه  الكربون 
ب�لعوا�سف  املبكر  لييالإنييذار  اأي�س�  اإقليمي  مركز 
اإمي�ًن� منه� ب�أهمية العمل امل�سرتك لتقليل املخ�طر 
والتح�سب  الغب�ر  موج�ت  عن  الن�جتة  ال�سحية 
اململكة  والأن  والبح�ر.  االأرا�سي  يطراأ يف  قد  مل� 
مركز  ت�أ�سي�س  عييلييى  ف�ستعمل  كييعيي�دتييهيي�  رائييييدة 

مب�  ال�سمكية  لييلييرثوة  امل�ستدامة  للتنمية  اإقليمي 
واالقت�س�دية  الغذائية  الفوائد  من  الكثري  يحقق 
والييبيييييئييييية واإقييي�مييية بييرنيي�مييج اإقييليييييمييي ال�ييسييتييمييرار 
ال�سحب مم� �سيكون له االأثر الوا�سح على املدى 
البيئ�ت  وحت�سن  االنبع�ث�ت  بتخفيف  القريب 
ي�ستمع  وميين  االأحييييي�ئييي،  التنوع  على  واحلييفيي�ظ 
الدور  يعرف  القمة  الأعم�ل  املبهرة  النت�ئج  لهذه 
حمط  دوميييً�  �ستكون  والييتييي   - للملكة  املييحييوري 
مبب�دراته�   - اأدنيي�ه  اإىل  اأق�س�ه  من  الع�م  اأنظ�ر 
للحلول  وتقدميه�  الكبرية  وم�س�هم�ته�  الراقية 
اال�ستثم�ر  �سن�ديق  ب�إن�س�ء  واهتم�مه�  العملية 
لهذا الغر�س وجهده� لت�أ�سي�س موؤ�س�سة املب�درة 

اخل�سراء لدعم القمة ورفع م�ستوى التن�سيق.
رب�نه�  يقوده�  الييتييي  احلديثة  اململكة  هييي  فييهييذه 
امل�هر امللك �سلم�ن بن عبد العزيز ويت�بع اأموره� 
�سلم�ن  بن  حممد  امللهم  ال�س�ب  الطموح  االأمييري 
الذي يتخطى ب�أفك�ره حدود اخلي�ل ويحيله� اإىل 
ينتفع  نقول  ال  ه�دفة  وم�سروع�ت  ن�جزة  اأعم�ل 
ي�ستفيد  بل  فقط  والعربي  ال�سعودي  ال�سعب  به� 

منه� جميع �سك�ن دول املنطقة والع�مل اأجمع.

عبد الناصر بن علي الكرت 
alnasser1956@hotmail.com

تأشيرة أمان 

الن�سج  اإىل  فيه�  ت�سل  عييمييرك،  ميين  ميي�  مرحلة  يف 
والقدرة الف�ئقة على ال�سفر؛ حيث اخلي�ل اإىل جزر 
ب�أحرف  �سم�سه�  وت�سرق  ال�سكينة،  بهدوء  تخ�سر 
الليل ال�س�هرة ، وترتوي م�س�ح�ته� مبطر االأمني�ت 
ال�س�مرة،  ال�سحك�ت  ب�أريج  ثم�ره�  وتنمو  اخل�لدة 
اأعييين  بيي�ليينييظيير اإىل الييقييميير يف  وحتييتييفييل ميي�ييسيي�ءاتييهيي� 

الع�س�ق.
وُت�سيء  الق�س�ئد،  عن�ق  اإىل  النجم�ت  ت�ست�ق  حن 
االأحل�ن م�س�ف�ت الوجدان حينه� يت�سع االإدراك ب�أن 
عطرة  رائحة  تختفي  ال  لقلٍب  �سوى  يت�سع  ال  الع�مل 
كلم� ابتعد ت�ست�ق اإليه اأكرث!! تدرك اأن اخليبة ُتالحق 
االنتظ�ر يف زمن يرتدي اأقنعة الذبول!! واأن ات�س�ع 
م�س�مع  على  تن�س�ب  �سوٍت  نييرة  عند  يقف  الكون 

الفوؤاد كل �سب�ح.
اأقبل خي�ل نب�سٍ  اأن العن تذرف الدمع كلم�  ُتدرك 
اأن  و  االنييكيي�ييسيي�ر!!  يعتد  مل  ليٍل  يف  الييوحييدة  ُيوؤن�س 
الوجود  م�س�ح�ت  يف  ال�سوء  انت�س�ر  تعني  احلي�ة 
اأر�سفة  وعلى  الغروب  وم�س�ف�ت  البوح  وم�س�رب 

التعب!!
ُتدرك اأن الهزمية تعني االإح�س��س ب�لغربة يف قلوب 
التي نهواه�!! واأن  تلك  تهوان� ولكنن� نفقد غريه�.. 
ال�سراخ العميق نزيف مف�جئ للع�طفة ال يجروؤ حتى 

على البك�ء ب�سوت مرتفع!! تدرك اأن الزمن االأروع 
الالمعتن  عينيك  ال�سم�س يف  اأ�سعة  ب�نعك��س  ق�دٌم 
عن  تتخلى  اأن  ميكن  ال  املحبة  واأن   ، بيي�الإخييال�ييس 
يخطف  البعد  واأن   !! الييذاكييرة  ب��ستبدال  كري�ئه� 

الفرح يف ث�نية ال ميكن ا�سرتج�ع تف��سيله�!!
اأنييه ال تواجد يل يف غي�بك عني !! وال مك�ن  تييدرك 
اأن ميالد  اأنيييت خييي�رج حميييييطييهيي�!! و  يل يف دائييييرٍة 
دون  والت�سحية  واليي�ييسييدق  ب�ل�سف�ء  يييبييداأ  اللحظة 
امل��سي  تييراكييميي�ت  اأن  تيييدرك  احلقيقة!!  اغتي�ل  ميي� 
واأ�سرار احل��سر م� هي اإال مف�تيح للم�ستقبل الذي 
واأن   !! نحوه يف حرية  توجهن�  كلم�  بعيدًا  يرك�س 
ال�سع�دة بك ومعك.. تن�ديك ي� �سيدًا تبتكر اأ�س�ليب 
اأن  تييدرك  اأميي�ن وع�سق!!  ت�أ�سرية  الغد  امنح  ال�سعد 
وعلى  الظنون  واحليير متحوه  اجلنون،  �سر  الهوى 
ال�سي�ع  واأن  اليي�ييسييطييور!!  تبت�سم  احلييييي�ة  �سفحة 
عنوانه الرحيل، والعمر يفنيه احلزن الطويل وتبداأ 
حك�ي�ت الهوى بهم�سٍة تر�سم لوحة االأثري!! ُتدرك اأن 
القمر  اأم�سية يحت�سنه�  الوف�ق يف  ُيع�نق  اال�ستي�ق 
وتخت�سره� الكلم�ت )بكل اللغ�ت اأحبك .. بكل لهفة 

اأ�ست�ق(
قطر:

اجلنون بك ق�صة لن تتكرر!!

د. تهاني سعيد الحضرمي
tsfhsa@yahoo.com
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الريا�س:

الريا�س - البالد
اأّكد وزير ال�سناعة والرثوة املعدنية بندر بن اإبراهيم 
اخلا�س  للقطاع  التقنية  ا�ستخدام  اأهمية  اخلــريــف 
اأ�سحاب  وا�ستقطاب  والتعدين  ال�سناعة  يف  خا�سة 
مع  والتكيف  النفتاح  �سرورة  اإىل  اإ�سافة  املــهــارات، 

التطور ب�سكل عام ل�سمان دخل موؤ�س�سي جيد.
اأن فر�س العمل يف قطاعي ال�سناعة والتعدين   واأفاد 
اليوم اأف�سل واأكرث من الفر�س يف املا�سي، والقطاعني 
لل�سباب  ومــنــا�ــســبــة  نــوعــيــة  فـــر�ـــس  ــران  ــوف ــي ــس �
ال�سباب  تزويد  الآن  الهدف  اأن  مبيًنا  وال�سابات، 
وال�سابات الباحثني عن عمل باملهارات الالزمة 

ال�سناعة  قطاعي  يف  وامل�ستقبلية  احلالية  للوظائف 
والتعدين، وبرنامج تنمية القدرات الب�سرية جزء مهم 

يف تطوير مهاراتهم.
 ": الوزير خالل م�ساركته يف جل�سة بعنوان   وحتّدث 
 " اجلديد  العمل  وعــامل  والأمتــتــة  ال�سطناعي  الذكاء 
�سمن فعاليات اليوم الثاين ملبادرة م�ستقبل ال�ستثمار 
ال�سابق  الرئي�س  مب�ساركة  اخلام�سة،  ن�سختها  يف 
مفهوم  اأهمية  عــن  كاجلواليد،  كري�ستي  لإل�ستونيا، 
لديها  اململكة  اأن  مبيًنا  اخلــا�ــس،  القطاع  يف  التغيري 
لتكون  املميز  اجلغرايف  واملوقع  ال�سخمة  الإمكانيات 
من�سة لوج�ستية، تناف�س منتجاتها يف ال�سوق العاملي.

 ال�ستثمارات الأجنبية
يف ال�سياق اأّكد  نائب وزير ال�سناعة والرثوة املعدنية 
الأجنبي  ال�ستثمار  اأن  املديفر،  خالد  التعدين  ل�سوؤون 
توفري  ي�سهم يف  اإذ  القت�ساد،  لنمو  مهم  عامل  املبا�سر 
الأجنبي  ال�ستثمار  اأن  اإىل  م�سريا   ، العمل  فــر�ــس 
بن�سبة   2021 عام  من  الأول  الربع  يف  ازداد  باململكة 

بلغت نحو 40 مليار دولر .
ميكن  "كيف  بعنوان  جل�سة  يف  حديثه  خالل  ذلك  جاء 
ال�ستثمار  حــ�ــســد  اجلـــديـــدة  الــقــانــونــيــة  لل�سيا�سات 
من  كـــٌل  مبــ�ــســاركــة  التوربيني"،  املــبــا�ــســر  الأجــنــبــي 
�سيهانة  العامة  ال�ستثمارات  ل�سندوق  العام  امل�ست�سار 

ولية  بجامعة  القانون  يف  الــزائــر  والأ�ستاذ  الــعــزاز، 
الــتــجــارة  ــــر  ووزي يل،  �ستيف  اإ�ــــس  واي  ــا،  جــورجــي
اجلل�سة  الأ�سرتايل.وتناولت  وال�ستثمار  وال�سياحة 
بع�س  قامت  اإذ  للدول،  والقوانني  الت�سريعات  اأهمية 
الدول باإجراء تغيريات وحتديثات يف قوانينها جلذب 
الأجنبية  ال�ستثمارات  كون  الأجنبية،  ال�ستثمارات 
الــدول، وحتتاج  اقت�ساد  ذات دور حمــوري يف جناح 
ال�ستثمارات اإىل املوثوقية والت�سهيالت يف ال�سرائب.
القطاع  اإ�ــســراك  اأهمية  اجلل�سة  يف  امل�ساركون  واأكــد 
للدول،  القت�سادي  النمو  زيــادة  يف  لإ�سهامه  اخلا�س 

ويوفر العديد من فر�س العمل لل�سباب.

الريا�س- البالد
"اإني�سمور"  مع  تفاهم  مذكرة  ال�سياحي  التنمية  �سندوق  وقع 
مليار   1.5 قــدره  مال  براأ�س  ا�ستثماري  �سندوق  اإطــالق  لبحث 
ريال �سعودي بهدف تطوير اأكرث من 12 فندقًا يف اململكة من فئة 
"ليف �ستايل"، التي ت�ستهدف حمبي ال�سياحة الرتفيهية وتوفر 
جمموعة متنوعة من املرافق الرتفيهية وجتارب الطعام املميزة، 
التنمية  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سياحة  وزيــر  برعاية 

ال�سياحي اأحمد بن عقيل اخلطيب.
ال�سياحي  التنمية  �سندوق  �سيقوم  التفاهم،  مذكرة  ومبوجب 
بينما  امل�ساريع  لهذه  التمويل  خيارات  وتوفري  املواقع  بتحديد 
وت�سميم  املــالــيــة  الناحية  مــن  بامل�ساركة  "اإني�سمور"  تــقــوم 
وت�سغيل امل�ساريع حتت جمموعة من عالماتها التجارية لفنادق 
"ليف �ستايل"، و�سيقوم جمل�س اإدارة ال�سندوق املزمع اإن�ساوؤه 

بتحديد املدة الزمنية لتنفيذ امل�ساريع امل�ستهدفة.
و�ست�ستهدف ا�ستثمارات ال�سندوق املعتزم اإن�ساوؤه الوجهات 
لل�سياحة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  يف  املــحــددة  الرئي�سية 

والعال  وع�سري  ال�سرقية  واملنطقة  وجــدة  الريا�س  فيها  مبا 
والطائف واملدينة والباحة وحائل واجلوف، حيث من املتوقع 
 2،000 يقارب  ما  توفر  اأن  اجلديدة  �ستايل"  "ليف  لفنادق 

غرفة فندقية وت�سيف قيمة كبرية للمعرو�س 
ال�سياحي يف اململكة.

عالمات مرموقة
كما اأعلنت �سركة البحر الأحمر للتطوير توقيعها 
ت�سع اتفاقيات مع عالمات جتارية مرموقة عامليًا 
لإدارة وت�سغيل فنادق املرحلة الأوىل يف م�سروع 
البحر الأحمر.وجرى توقيع التفاقية على هام�س 
اأعمال اليوم الثاين ملبادرة م�ستقبل ال�ستثمار يف 
ن�سختها  اخلام�سة، التي تقوم مبوجبها جمموعة 
مبجال  املتخ�س�سة  الــتــجــاريــة  ــعــالمــات  ال مــن 
ال�سيافة بت�سغيل 9 من اأ�سل 16 فندقًا يف املرحلة 
اأكرث  جمتمعًة  �ستوفر  التي  الأوىل،  التطويرية 
اإجمايل 3000 غرفة   خمطط  من 1700 غرفة من 

املرحلة الأوىل من م�سروع البحر الأحمر.
ومنتجعات  و"فنادق  هوتلز"،  "اإدي�سن  ال�سيافة  عالمات  وت�سمل 

و"فنادق  الدولية"،  ماريوت  "جمموعة  لـ  ريجي�س" التابعة  �سانت 
اإل  و"اإ�س  واملنتجعات"،  للفنادق  و"رافلز  فريمونت"،  ومنتجعات 
العاملية  ال�سيافة  ملجموعة  التابعة  ريزيدن�سيز"   & هوتيلز  اإ�ــس 
للفنادق"،  "حياة  ملجموعة  التابعة  حياة"  و"جراند  "اأكور"، 
 "Six Senses"و واملنتجعات"،  للفنادق  و"اإنرتكونتيننتال 
جمريا"  و"جمموعة  اإنرتكونتيننتال"،  فنادق  "جمموعة  لـ  التابعة 

وهي �سركة عاملية للفنادق الفاخرة.

وقال الرئي�س التنفيذي ل�سركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: 
"تعمل اململكة اليوم على ت�سريع وترية تطوير عرو�سها ال�سياحية 
فخورون  ونحن  الطموحة،   2030 روؤيـــة  اإىل  مرتكزًة  اجلــديــدة 
يف  واملتميزة  املتنوعة  ال�سيافة  عــالمــات  جمموعة  عــن  بالك�سف 
وتر�سخ  املتنامية  ال�سيافة  �سوق  احتياجات  تلبي  التي  وجهتنا، 
التزامنا باإن�ساء وجهة فاخرة ورائدة عامليًا لتكون البوابة اإىل اأحد 

الأماكن الفريدة غري املكت�سفة على كوكبنا".

اخلريف: فر�س نوعية يف ال�صناعة والتعدين

 9 اتفاقيات �صيافة ل�صركة البحر الأحمر 

 مليار دوالر زيادة في االستثمارات األجنبية 

 إطالق صندوق استثماري للتطوير الفندقي

تعاون بين "المحتوى المحلي" 
ومركز الموارد 

الريا�س- البالد
واملركز  احلكومية  وامل�سرتيات  املحلي  املحتوى  هيئة  وقعت 
الــوطــنــي لنظم املــــوارد احلــكــومــيــة اتــفــاقــيــة تــعــاون لأمتــتــة 
اإجراءات املحتوى املحلي يف امل�سرتيات احلكومية، من خالل 
املن�سة  مع  وربطها  املحلي،  املحتوى  بوابة  وتطوير  ت�سغيل 
اعتماد"،  "من�سة  احلكومية  املالية  للخدمات  الإلكرتونية 
وتقدمي الدعم الفني واملمكنات الالزمة لتفعيل البوابة بجميع 

خدماتها.
وقع التفاقية كل من الرئي�س التنفيذي لهيئة املحتوى املحلي 
ال�سماري،  عبدالله  بن  عبدالرحمن  احلكومية  وامل�سرتيات 
احلكومية  املــوارد  لنظم  الوطني  للمركز  التنفيذي  والرئي�س 

املهند�س يو�سف بن عبدالرحمن احلرقان.

الرياض

الرياض مدينة عالمية لألعمال

الوجهة االستثمارية المفضلة

 جذب المقرات للشركات العالمية

 30 ألف فرصة عمل جديدة 

نمو اقتصادي لثالثة أضعاف

مشروعات عمالقة لجودة الحياة

1
2
3

4
5
6

40

44

القصبي يبحث تعزيز التعاون مع عدد من الدول والشركات

 شركة عالمية تتسلم تراخيص مقراتها في الرياض

الريا�س- البالد
 بحث وزير التجارة الدكتور ماجد عبدالله الق�سبي 
حجم  وزيــــادة  القــتــ�ــســادي  الــتــعــاون  تعزيز  �سبل 
وتعزيز  ال�سديقة،  ـــدول  ال مــع  الــتــجــاري  الــتــبــادل 
البتكار وريادة الأعمال وتطوير التقنيات والفر�س 
اململكة  روؤيــة  وفــق  القطاعات  خمتلف  يف  الــواعــدة 

.2030
امل�سوؤولني  من  مبجموعة  لقاءاته  خــالل  ذلــك  جــاء   
على هام�س اأعمال الدورة اخلام�سة ملبادرة م�ستقبل 
بح�سور  وذلــك   ، بالريا�س  تنعقد  التي  ال�ستثمار 
الوطني  للمركز  التنفيذي  الرئي�س  الــوزيــر  نائب 

للتناف�سية الدكتورة اإميان بنت هبا�س املطريي.
ل�سوؤون  املكلف  الــوزيــر  مــع  د.الق�سبي  بحث  فقد   

التجارة والقت�ساد الفرن�سي فرانك ري�سرت، ونائب 
وزير التجارة الأمريكي دون جريف�س، �سبل تطوير 
الفر�س  الــعــالقــات القــتــ�ــســاديــة وال�ــســتــفــادة مــن 
وتعزيز   ،2030 اململكة  روؤيــة  �سوء  يف  التجارية 
ــادل اخلــرات  ــب املــجــالت، وت الــ�ــســراكــة يف جميع 
م�ستوى  ورفــع  واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  يف 

التبادل التجاري.
"�سوفت  ل�سركة  التنفيذي  بالرئي�س  التقى  كما   
مي�سرا،  راجيف  ال�ستثمارية"   لال�ست�سارات  بانك 
هاجيت،  جوليا  لندن  لبور�سة  التنفيذي  والرئي�س 
والرئي�س واملدير الإداري ل�سركة جرنال موتوروز 
لبحث  ال�سرفاء  لوؤي  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  يف 
ذات  وال�ستثمارية  التجارية  املو�سوعات  من  عدد 

الريا�س - البالد
ت�سلَّمت 44 �سركة عاملية تراخي�س مقراتها الإقليمية 
ال�سعودية،   العربية  اململكة  يف  ن�ساطها  ــة  ملــزاول
الأربعاء، وذلك �سمن برنامج جذب املقرات الإقليمية 
لل�سركات العاملية الذي ت�سرف عليه وزارة ال�ستثمار 

والهيئة امللكية ملدينة الريا�س.
ملمثلي  الإقليمية  املــقــرات  تراخي�س  ت�سليم  وجــاء 
ال�سركات العاملية على هام�س جل�سة حوارية خا�سة 
بالرنامج، �سارك بها كل من وزير ال�ستثمار املهند�س 
خالد الفالح، والرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية ملدينة 

الريا�س الأ�ستاذ فهد بن عبد املح�سن الر�سيد.
 وقــــال وزيــــر ال�ــســتــثــمــار املــهــنــد�ــس خــالــد الــفــالــح: 
الكبري  الــعــدد  هــذا  ان�سمام  اأ�ــســهــد  اأن  "ي�سعدين 
الإقليمية  املــقــرات  جــذب  برنامج  اإىل  ال�سركات  من 
مدينة  الريا�س  اأن  على  يدل  مما  العاملية،  لل�سركات 
ــال، والــوجــهــة ال�ــســتــثــمــاريــة  ــالأعــم ــة ل عــاملــيــة جــاذب
العامل.  اأنحاء  خمتلف  من  امل�ستثمرين  لدى  املف�سلة 
التي  ال�ستثنائية  الفر�س  ال�سركات  هذه  اأدركت  لقد 
توفرها لهم روؤية 2030، و�سيقطفون ثمارها قريًبا. 
ال�سرتاتيجية  اإطــالق  من  اأ�سبوعني  بعد  ذلــك،  ياأتي 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  لال�ستثمار  الوطنية 
�سل�سة  خــالل  من  الفر�س  من  املزيد  �ستوفر  والتي 
من املبادرات التي �سممت لتح�سني بيئة الأعمال يف 

اململكة".
 من جانبه، قال الرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية ملدينة 
الرنامج  اإن  الر�سيد  عبداملح�سن  بن  فهد  الريا�س 
�سي�سهم باإ�سافة نحو 67 مليار ريال )18 مليار دولر 
األف   30 نحو  و�سيوفر  املحلي،  لالقت�ساد  اأمريكي( 

فر�سة عمل جديدة بحلول عام 2030".
 م�صروعات عمالقة

كما اأن كل وظيفة ت�ستحدث يف املقر الإقليمي �ستنتج 
وظيفتني على الأقل يف القت�ساد الأ�سا�س، و�سيوفر 

ا واعدة للمواهب الوطنية للعمل يف  الرنامج فر�سً
قطاعات  يف  العمل  من  وميكنها  العاملية  ال�سركات 
جديدة، مما ي�سهم يف اإعداد جيل قيادي �ساب يعمل 

يف اإدارة وت�سغيل تلك املقرات.
بعد  يــوًمــا  �سريًعا  حتـــوًل  "ن�سهد  قــائــاًل:  ــاف  واأ�ــس
رئي�ًسا  اإقليمًيا  مــركــًزا  لت�سبح  عا�سمتنا  يف  يــوم 
حتقيق  على  العمل  �سنوا�سل  العاملية.  لل�سركات 
اأثرها  وزيــادة  املدينة،  �سكان  عدد  مل�ساعفة  روؤيتنا 
الآن  مــا هــو عليه  اأ�ــســعــاف  ثــالثــة  اإىل  القــتــ�ــســادي 
بحلول عام 2030. ويف �سبيل ذلك، ن�سهد تنفيذ اأكرث 

من 80 م�سرًعا يف املدينة �ست�سهم يف جعل الريا�س 
�سمن اأف�سل 10 اقت�ساديات مدن يف العامل".

امل�ساريع  من  عــدٍد  تطوير  الريا�س  مدينة  وت�سهد   
مدينة  مــكــانــة  تــعــزيــز  يف  �ست�سهم  الــتــي  ال�سخمة 
ال�سعيد  على  املعي�سة  م�ستوى  حيث  من  الريا�س 
العام  للنقل  عبدالعزيز  امللك  م�سروع  منها  العاملي، 
والريا�س  �سلمان  امللك  وحديقة  الريا�س  مبدينة 
الــريــا�ــســي  ــار  ــس ــ� وامل اآرت  والـــريـــا�ـــس  ــراء  اخلــ�ــس
وم�سروع القدية. كما ُتعد ال�ستدامة جزًءا ل يتجزاأ 
ا بعد اإعالن اإ�سرتاتيجية  من حتول اململكة، خ�سو�سً

مــبــادرة  منتدى  هام�س  على  لال�ستدامة  الــريــا�ــس 
مليار   346 �ست�سخ  حيث  اخلــ�ــســراء،  ال�سعودية 
منها  اأمــريــكــي(،  دولر  مليار   92( �ــســعــودي  ريـــال 
القطاع  لتحفيز  دولر(  مليار   40( ريال  مليار   150
خ�سراء  وم�ساريع  مبادرات  يف  لال�ستثمار  اخلا�س 

يف املدينة.
ت�سهدها  التي  املت�سارعة  التحولت  هــذه  ظل  ويف 
التحتية  البنية  تطوير  يجري  الريا�س،  العا�سمة 
ودولية  اإقليمية  وجهات  �سي�سيف  مما  للمطارات، 

جديدة لل�سركات العاملية.

اأن يوؤدي هذا التحول والنمو ال�سريع  ومن املتوقع 
اإىل زيادة الطلب على اخلدمات وتوفري فر�س عمل 

جديدة يف قطاعات خمتلفة،
ــــرَّ جمــلــ�ــس الـــــوزراء مـــوؤخـــًرا جمــمــوعــة من  وقـــد اأق
ال�ستقرار  من  العاملية  املدار�س  لتمكني  التو�سيات 
جذب  بــرنــامــج  �سمن  الــريــا�ــس  مدينة  يف  والــعــمــل 
جذب  برنامج  من  جــزًءا  يعد  الــذي  الدولية  املدار�س 
�سبتمر  ويف  العاملية.  لل�سركات  الإقليمية  املقرات 
املا�سي، ان�سمت مدر�ستان دوليتان اإىل هذا الرنامج 

وا�ستقبلتا حتى الآن اأكرث من 200 طالب.



البالد - مها العواودة 
اللبناين  ال�سفري  )الأربعاء(،  اأم�س  اخلارجية،  وزارة  ا�ستدعت 
باململكة لت�سليمه مذكرة احتجاج ر�سمية بخ�سو�س ت�سريحات 
وزير الإعالم اللبناين جورج قرداحي امل�سيئة واملتحيزة مللي�سيا 
اإىل  اإ�سارًة  لها:  بيان  يف  اخلارجية  وقالت  الإرهابية.  احلوثي 
الت�سريحات امل�سيئة ال�سادرة من وزير الإعالم اللبناين، حيال 
اململكة  تقودها  التي  اليمن  يف  ال�سرعية  دع��م  حتالف  جهود 

العربية ال�سعودية. فاإن وزارة اخلارجية، اإذ تعرب 
الت�سريحات من  تلك  ملا ت�سمنته  اأ�سفها  عن 

حتالف  ودول  اململكة  جت��اه  اإ���س��اءات 
دع���م ال�����س��رع��ي��ة يف ال��ي��م��ن، وال��ت��ي 

مللي�سيا  وا����س���ح���ًا  حت���ي���زًا  ت��ع��د 
احلوثي الإرهابية املهددة لأمن 
وا���س��ت��ق��رار امل��ن��ط��ق��ة. وت��وؤك��د 
الت�سريحات  تلك  ب��اأن  جم��دًدا 
الأع���راف  اأب�����س��ط  م��ع  تتنافى 
مع  تن�سجم  ول  ال�سيا�سية 
ال���ع���الق���ات ال���ت���اري���خ���ي���ة ب��ن 

ملا  ون��ظ��ًرا  ال�سقيقن.  ال�سعبن 
الت�سريحات  تلك  على  يرتتب  قد 

امل�سيئة من تبعات على العالقات بن 
البلدين؛ فقد ا�ستدعت وزارة اخلارجية 

اليوم �سفري اجلمهورية اللبنانية لدى اململكة 
احتجاج  م��ذك��رة  ت�سليمه  ومت  ال�سعودية  العربية 

ر�سمية بهذا اخل�سو�س".
واأعرب الأمن العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية نايف 
فالح مبارك احلجرف، عن رف�سه التام لت�سريحات وزير الإعالم 

اللبناين جورج قرداحي حول حرب اليمن.
وقال بيان ملجل�س التعاون اخلليجي: احلجرف اأعلن عن رف�سه 
التام جملة وتف�سيال لت�سريحات وزير الإعالم اللبناين جورج 

لالأحداث  �سطحية  وقراءة  قا�سرا  فهما  تعك�س  والتي  قرداحي، 
يف اليمن، وا�ستنكر تعر�س الوزير اللبناين للمملكة التي تقود 
خالل  والإم����ارات،  اليمنية،  ال�سرعية  لدعم  العربي  التحالف 
حديثه متهما اإياهم بالعتداء على اليمن، يف الوقت الذي يعمل 
اإىل ن�سابها  الأمور  اإعادة  ال�سرعية على  العربي لدعم  التحالف 
�سبتمرب  يف  ال�سرعية  على  احل��وث��ي  الن��ق��الب  قبل  ال�سحيح 

."2014
واأ���س��اف ال��ب��ي��ان: "طالب الأم���ن ال��ع��ام وزي���ر الإع���الم 
التاريخية  احلقائق  اإىل  ب��ال��رج��وع  اللبناين 
الدعم  حجم  له  ليت�سح  ت�سل�سلها  وق��راءة 
التحالف  دول  ت��ق��دم��ه  ال���ذي  ال��ك��ب��ري 
ال���ع���رب���ي ب���ق���ي���ادة امل��م��ل��ك��ة ل��دع��م 
ال�سرعية لل�سعب اليمني يف كافة 
املجالت وامليادين، وذلك بهدف 
الو�سول اإىل حل �سامل لالأزمة 
ال��ي��م��ن��ي��ة وف���ق���ا ل��ل��م��رج��ع��ي��ات 
ال���ث���الث امل��ت��م��ث��ل��ة ب���امل���ب���ادرة 
التنفيذية،  واآليتها  اخلليجية 
وخم���رج���ات احل�����وار ال��ي��م��ن��ي، 

وقرار جمل�س الأمن رقم 2216".
وا���س��ت��ن��ك��ر احل��ج��رف دف����اع وزي��ر 
احلوثي  جماعة  عن  اللبناين  الإع��الم 
فيه  يتجاهل  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  النقالبية 
الرامية  الدولية  اجلهود  كل  �سد  احلوثي  تعنت 
جماعة  ت�ستهدف  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف  اليمنية،  الزم���ة  لإن��ه��اء 
وامل�سريات،  بال�سواريخ  ال�سعودية  العربية  اململكة  احلوثي 
ويف الوقت الذي ت�ستهدف جماعة احلوثي اأبناء ال�سعب اليمني 
املنكوبة.  للمناطق  الإغاثية  امل�ساعدات  و�سول  ومتنع  الأع��زل 

وطالب لبنان بتو�سح موقفها جتاه تلك الت�سريحات.
اأدىل  التي  الت�سريحات  ب�سدة  الإم��ارات  ا�ستنكرت  جهتها،  من 

اإزاء  ال�سديد  ا�ستهجانها  عن  معربة  اللبناين،  الإعالم  وزير  بها 
قرداحي  بها  اأدىل  التي  واملتحيزة،  امل�سينة  الت�سريحات  هذه 
كما  اليمن،  يف  ال�سرعية  دع��م  حتالف  دول  اإىل  اأ���س��اءت  والتي 
الدويل �سفري اجلمهورية  ا�ستدعت وزارة اخلارجية والتعاون 
اللبنانية لدى الدولة، واأبلغته احتجاجها وا�ستنكارها على هذه 
الت�سريحات التي تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوما�سية 
ال�سرعية  لدعم  العربي  التحالف  لبنان مع دول  وتاريخ عالقات 

يف اليمن، وتنم عن البتعاد املتزايد للبنان عن اأ�سقائه العرب.
القائم  ا�ستدعت  اإنها  الكويتية،  قالت وزارة اخلارجية  بدورها، 
بينما  قرداحي،  ت�سريحات  على  لالحتجاج  اللبناين  بالأعمال 
لدى  اللبناين  ال�سفري  البحرينية،  اخلارجية  وزارة  ا�ستدعت 
اململكة، و�سلمته مذكرة احتجاج ب�ساأن ت�سريحات قرداحي حول 
اأن اجلرائم والنتهاكات  اليمن، موؤكدة يف مذكرتها  احلرب يف 
اجلمهورية  بحق  الإره��اب��ي��ة،  احلوثي  جماعة  ارتكبتها  التي 
اليمنية و�سعبها ال�سقيق، واعتداءاتها امل�ستمرة على اململكة، منذ 
انقالبها غري ال�سرعي على احلكومة، تدح�س هذه الت�سريحات 
واأ�سارت  الدبلوما�سية.  الأع���راف  خالفت  التي  امل�سوؤولة  غري 
مق�سودة  اإ�ساءة  اأي�سًا  مثلت  الت�سريحات،  هذه  اأن  اإىل  املذكرة 
لدول حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن، وجتاهلت املبادئ والقيم 

التي حتكم العالقات الأخوية بن الدول العربية.
اإىل ذلك، اأعلن وزير اخلارجية اليمني اأحمد عو�س بن مبارك، 
اللبنانية  اخلارجية  بت�سليم  ب��ريوت  يف  ب��الده  �سفري  وّج��ه  اأن��ه 

ر�سالة ا�ستنكار على الت�سريحات ال�سادرة عن قرداحي.
من جهته، اأكد ال�سيا�سي والع�سو ال�سابق يف الربملان اللبناين 
ف�سيحة  ق��رداح��ي  ت�سريحات  اأن  علو�س،  م�سطفى  الدكتور 
بانتمائه  املعروف  الوزير  هذا  من  اللبنانية  للحكومة  جديدة 
م�سيبة  ت�سريحاته  اأن  موؤكدا  ال�سيا�سة،  يف  خلفياته  وواق��ع 
الدول  عن  عزلته  من  للخروج  ي�سعى  الذي  لبنان  على   جديدة 
العربية ال�سقيقة ولي�س ملزيد من النعزال، لفتا اإىل اأن الأكرثية 
ال�ساحقة يف لبنان تعرتف لدول اخلليج العربي باف�سالها على 

العربية.  وال���دول  للمملكة  ب��الع��ت��ذار  وت��دي��ن  و�سعبه،  لبنان 
قرداحي  الوزير  اإقالة  يف  يتمثل  الإ�سالح  "طريق  واأ���س��اف: 
لبنان  اأن  ال��ل��ه،  عبد  ب��الل  النائب  واع��ت��رب  ميكن".  م��ا  باأ�سرع 
ال�سعب  اأن  م��وؤك��دا  ج��دي��دة،  �سلبية  ل��رتاك��م��ات  بحاجة  لي�س 
"نحن  واأ�ساف:  قرداحي.  جورج  ت�سريحات  يرف�س  اللبناين 
اأن ما قدمته الدول العربية  يف حزب التقدم ال�سرتاكي نعترب 
ويف مقدمتها الدول اخلليجية وعلى راأ�سها اململكة للبنان اأثناء 

الأزم��ات واملحن كبري جدًا ول يقدر بثمن، فهم من 
�ساهموا يف وقف احلرب الأهلية، واأ�سبح 

اتفاق الطائف د�ستور جديد للبلد، كما 
لبنان  اإع��م��ار  اإع����ادة  يف  �ساهمت 

مثبت ول  احل����رب، وه���ذا  ب��ع��د 
م�سريا  اإنكاره"،  لأح��د  ميكن 
امل��ح��اف��ظ��ة  اأه��م��ي��ة  اأن  اإىل 
التاريخية  ال��ع��الق��ات  ع��ل��ى 
ودول  واململكة  لبنان  ب��ن 
لبنان  اأن  م��ب��ي��ن��ًا  اخل��ل��ي��ج، 
تلك  لتعميق  حالية  بحاجة 

ورعايتها  ولدعمها  ال��ع��الق��ة 
ا�ستثنائية  جهود  املطلوب  واأن 

لإع�����ادة م��ا ت��ه��دم م��ن ع��ام��ل ثقة 
م�سرتك بن لبنان وعمقه العربي.

يف ال�سياق ذاته، قال املفت�س العام امل�ساعد 
الدكتور  اللبنانية  اجلمهورية  يف  الفتوى  لدار 

مدانة،  امل�سيئة  قرداحي  ج��ورج  ت�سريحات  اإن  مرعب،  ح�سن 
وم�ستنكرة، واأثارت حفيظة اللبنانين، ففي الوقت الذي يتطلب 
العربي  عمقه  من  لبنان  تقريب  يف  امل�ساهمة  قرداحي  من�سب 
لإنقاذه من اأزمته اجته للوقوف اإىل جانب الإرهابين ودعمهم، 
مطالبا رئي�س احلكومة اللبنانية جنيب ميقاتي ب�سرورة اإقالته 
اأن احلكومة �ستكون  ي��رى  ال��ق��رار  ه��ذا  ات��خ��اذ  ع��دم  ويف ح��ال 

باأكملها حم�سوبة على احلوثي، ول متثل اللبنانين، و�ستكون 
وف�سل  خريها  وينكر  ال�سعودية  "ليعادي  واأ�ساف  معزولة. 
ت�سكل  الت�سريحات  هذه  اأن  ونرى  جاحد،  اإل  البي�ساء  اأياديها 
خيبة اأمل بالن�سبة لللبنانين من هذه احلكومة وم�ستقبلها وما 

�ستقدمه للبنان".
للعالقات اخلارجية  اللبنانية  القوات  ولفت م�ست�سار رئي�س حزب 
خا�سة  ومعيبة  موؤ�سفة  الت�سريحات  ه��ذه  اأن  اإىل  خ��وري،  اإيلي 
م��ع ت��ك��رار مثل ه��ذه امل��واق��ف م��ن بع�س امل�����س��وؤول��ن يف 
وزير  اأن  م�سريًا  املتعاقبة،  اللبنانية  احلكومات 
الإعالم مل يعرب عن راأي اللبنانن بت�سريحه 
ف�سل  ينكر  ل  اجل��م��ي��ع  لأن  ال��غ��ري��ب، 
تقف  لتزال  فهي  لبنان،  على  اململكة 
يف  ال��ل��ب��ن��اين  ال�سعب  ج��ان��ب  اإىل 
خم��ت��ل��ف اأزم����ات����ه، م�����س��ددا على 
ما  على  ال��وزي��ر  حما�سبة  اأهمية 

اقرتفه من خطاأ فادح.
اللبناين  الوزير  قال  ذل��ك،  اإىل 
ال�����س��اب��ق اإي��ل��ي م�����اروين: "ما 
اأدىل ب��ه وزي���ر الإع����الم ج��ورج 
ق���رداح���ي م�����س��ت��ن��ك��ر، مل���ا ف��ي��ه من 
لبنان بدول اخلليج  لعالقة  اإ�ساءات 
ال�ستنكار  وج���اء  اململكة،  �سيما  ول 
نظرا ملا يربط لبنان بال�سعودية من عالقات 
تاريخية وملا تقوم به اململكة من دعم دائم ل�سيادة 
اململكة  اأن  م��وؤك��دًا  و�سياحته"،  واقت�ساده  وا�ستقالله  لبنان 
قدمت امل�ساعدات للبنان و�ساهمت يف �سموده، م�سريا اأن من 
ال�سرورة تقت�سي اإقالة وزير الإعالم جورج قرداحي كاعتذار 
اأن  يعقل  ل  اإذ  ارتكبه،  الذي  اجل�سيم  اخلطاأ  عن  احلكومة  من 
ي�سهم قرداحي يف قيادة البالد اإىل عزلة عربية وهي يف اأم�س 

احلاجة لعالقات مميزة مع اأ�سقائها.
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المملكة تستدعي السفير اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج
أكدت أن تصريحات قرداحي مسيئة ومتحيزة للحوثي.. وسياسيون لـ           : ال تمثل الشعب 

اخلرطوم - البالد  
ال�سابق  ال�����س��وداين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ع���اد  بينما 
عبدالله حمدوك اإىل منزله يف �ساحية كافوري، مع 
اخلارجية  وزير  رّحب  الع�سكرية،  احلرا�سة  تعزيز 
و�سط  �سراحه،  باإطالق  بلينكن  اأنتوين  الأمريكي 
اإىل احل��وار،  للعودة  �سودانية  اأح��زاب  دع��وات من 
اإعادة  ال�سوداين  املدين  الطريان  رئي�س  اأعلن  فيما 
ي��وم على  ال��دويل بعد م��رور  فتح مطار اخل��رط��وم 
اإغالقه، واأنهى نظارات البجة اإغالق املوانئ وعودة 
حركة الب�سائع والطرق ب�سرق ال�سودان، يف وقت 

ت�ستمر التظاهرات يف اأنحاء متفرقة من العا�سمة.
اأنتوين  الوزير  اأن  الأمريكية  اخلارجية  واأعلنت 
بلينكن حتدث اإىل حمدوك، ورحب باإطالق �سراحه، 
امل�سلحة  ال��ق��وات  مطالبته  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  وع����اود 
املدنين،  ال��ق��ادة  جميع  ع��ن  ب��الإف��راج  ال�سودانية 
ال�سوداين  ال���وزراء  رئي�س  ملكتب  بيان  اأك��د  بينما 
اإقامتهما  ملقر  ع��ادا  وزوج��ت��ه  ح��م��دوك  اأن  ال�سابق 
اأن  اإىل  م�سريًا  م�سددة،  حرا�سة  حتت  باخلرطوم 
عددا من الوزراء والقادة ال�سيا�سين ل يزالون قيد 
العتقال يف اأماكن جمهولة. ودعا احلزب الحتادي 
لتجاوز  احل��وار  اإىل  للعودة  الأ���س��ل  الدميقراطي 
كل  م�ساركة  على  م�سددًا  البالد،  يف  احل��ايل  امل��اأزق 
الأط����راف يف الن��ت��ق��ال ال��دمي��ق��راط��ي.  م��ن جهته، 
م�ساركة  تعليق  اأم�����س،  الأف��ري��ق��ي،  الحت���اد  اأع��ل��ن 
ال�سودان يف جميع الأن�سطة حتى ا�ستعادة القيادة 
وال�سلم  الأم��ن  ملجل�س  بيان  وقال  ال�سلطة.  املدنية 
للو�سع  م��داولت  بعد  "جاء  القرار  اإن  والأفريقي 
الدائم  املمثل  قدمها  التي  والإح��اط��ة  ال�سودان  يف 
جلمهورية موزمبيق لدى الحتاد الأفريقي ورئي�س 
جمل�س ال�سلم والأمن ل�سهر اأكتوبر 2021، األفريدو 
الحت��اد  مفو�س  قدمه  ال��ذي  والعر�س  نوفوجنا، 
والأم��ن  وال�����س��الم  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  الأف��ري��ق��ي 
الأو�ساع  تطورات  ب�ساأن  اأدي��وي  بانكول  ال�سفري 
"متا�سيا  ياأتي  القرار  اأن  مو�سحًا  ال�سودان"،  يف 
ال�سالم  جمل�س  باإن�ساء  املتعلق  ال��ربوت��وك��ول  م��ع 
والأمن التابع لالحتاد الأفريقي، وامليثاق الأفريقي 
اإىل  داع��ي��ًا  واحلكم"،  والنتخابات  للدميقراطية 

الإفراج الفوري عن الوزراء واملدنين املحتجزين، 
ك��م��ا اأك����د ت�����س��ام��ن الحت����اد الأف��ري��ق��ي م��ع �سعب 
وتر�سيخ  لتعميق  امل�سروعة  تطلعاته  يف  ال�سودان 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ول��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات التي 
تواجه بالده. وجدد جمل�س الأمن ال�سلم الأفريقي 
احلكومة  بدعم  امل�ستمر  الأفريقي  الحت��اد  التزام 
���س��رورة  على  م�����س��ددًا  ال�����س��ودان،  يف  النتقالية 
يف  وتوافقية  مدنية  بقيادة  انتقال  عملية  اإج���راء 
واتفاق  الد�ستوري  الإع��الن  مع  متا�سيًا  ال�سودان، 
جوبا لل�سالم، وكذلك مع تطلعات �سعب ال�سودان، 
طالبًا من رئي�س مفو�سية الحتاد الأفريقي اإر�سال 
اأ�سحاب  م��ع  للتوا�سل  لل�سودان  خا�س  مبعوث 
لت�سريع  ال���الزم���ة  اخل���ط���وات  ب�����س��اأن  امل�����س��ل��ح��ة 
واتخاذ  ال�سودان  يف  الد�ستوري  النظام  ا�ستعادة 
ق��ادة  م��ع  م�ساركته  وتكثيف  ال��الزم��ة  الإج����راءات 
اأج��ل  م��ن  ال�سيادة  وجمل�س  النتقالية  احلكومة 

اأ�سدر الحتاد  ذلك،  اإىل  ا�ستئناف احلوار.  ت�سهيل 
اأخرى،  املتحدة ودول غربية  الأوروبي والوليات 
اأكدت  ال�سودان  اأحداث  ب�ساأن  م�سرتكًا  بيانًا  اأم�س، 
حمدوك  الله  بعبد  الع���رتاف  �ستوا�سل  اأن��ه��ا  فيه 
�سرورة  التاأكيد  مع  د�ستورين،  كقادة  وحكومته 
ال�سبيل  بو�سفه  ال��ب��الد  يف  �سامل  ح���وار  اإج����راء 
اأن الأحداث  الغربية  القوى  الأزمة. واعتربت  حلل 
الأخرية التي �سهدها ال�سودان تغيري غري د�ستوري 
الحت���اد  بعثة  ال��ب��ي��ان  اأ����س���درت  ح��ي��ث  للحكومة، 
الأوروبي لدى اخلرطوم بدعم من �سفارات فرن�سا 
واإ�سبانيا  وال��روي��ج  وهولندا  واإيطاليا  واأملانيا 
والوليات  املتحدة  واململكة  و�سوي�سرا  وال�سويد 
برئي�س  العرتاف  "نوا�سل  البيان:  وقال  املتحدة. 
للحكومة  د���س��ت��وري��ن  ك��ق��ادة  وحكومته  ال����وزراء 
املقيمون  ال�سفراء  يقوم  اأن  الأهمية  من  النتقالية. 
يف اخلرطوم باأن يكونوا قادرين على التوا�سل مع 

رئي�س الوزراء. لذلك نطلب ب�سكل عاجل اأن نتمكن 
من مقابلة رئي�س الوزراء". وتابع: "نالحظ عودة 
مقر  اإىل  الله حمدوك  عبد  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س 
الفوري عن  الإف��راج  اإىل  اأي�سا  ندعو  لكننا  اإقامته، 
واأردف:  تاأخري".  دون  �سيا�سيا  املعتقلن  جميع 
يف  الأ�سا�سي  احل��ق  اح��رتام  اأهمية  على  "نوؤكد 
و�سرورة  ال�سودانين  املواطنن  جلميع  التظاهر 
الأخ����رى جلميع  الإن�����س��ان  اح���رتام جميع ح��ق��وق 
موؤكدًا  ال�سلمين"،  املتظاهرين  املواطنن. وحماية 
على "الدعوات الدولية للعودة الفورية اإىل خارطة 
الطريق من اأجل التحول الدميقراطي يف ال�سودان، 
على النحو املن�سو�س عليه يف الوثيقة الد�ستورية 
اإج��راء  اأن  اإىل  م�سريًا  لل�سالم"،  جوبا  واتفاقية 
حوار �سامل و�سلمي ود�ستوري بن جميع اأ�سحاب 
هو  ال�����س��ودان  يف  الن��ت��ق��ال  عملية  يف  امل�سلحة 

ال�سبيل الوحيد للحرية وال�سالم والعدالة للجميع.

بغداد - البالد  
العراقية،  دي��ايل  حمافظة  الإره���اب  �سرب  اأن  بعد 
على  ���س��اع��ة   24 ق��ب��ل  داع�����س  تنظيم  ه��ج��م  ع��ن��دم��ا 
الأقل،  اأدى ملقتل 11 �سخ�سًا على  ما  الر�ساد،  قرية 
واإ�سابة 13 بجروح، جتدد امل�سهد الإجرامي اأم�س 
)الأربعاء( يف املحافظة ذاتها، ما اأدى ملقتل واإ�سابة 

19 �سخ�سًا
وقالت قيادة العمليات امل�سرتكة العراقية اإن هجومًا 
ق�ساء  يف  ال��ر���س��اد  قرية  على  داع�����س  تنظيم  �سنه 
وع��ددًا  قتياًل   11 خلف  دي��اىل  مبحافظة  امل��ق��دادي��ة 
العراقي  الوزراء  رئي�س  بينما توعد  امل�سابن،  من 

قا�سم  القومي  الأمن  وم�ست�سار  الكاظمي  م�سطفى 
"جمزرة"  منفذي  من  بالق�سا�س  اأم�س  الأعرجي، 
لعنا�سر  الأمن  قوات  تعقب  الكاظمي،  واأكد  دياىل. 
"هجوم  ع��ن  امل�سوؤولن  الإره��اب��ي  داع�����س  تنظيم 
القائد  با�سم  الناطق  ق��ال  بينما  ال��دم��وي،  ديايل" 
اإن  ر���س��ول،  يحيى  ال��ل��واء  امل�سلحة،  للقوات  العام 
باأن  متعهدا  داع�س،  عنا�سر  بتعقب  وجه  الكاظمي 
ق�سا�س".  دون  م��ن  مت��ر  "لن  دي���اىل  يف  جرميته 
العام  القائد  من  �سدرت  توجيهات  "هناك  واأ�ساف 
داع�س  ع�سابات  بقايا  مبالحقة  امل�سلحة  للقوات 
الإرهابية، وتكثيف اجلهد ال�ستخباري ملنع تكرار 

اأمنيا م�سرتكا  "وفدا  اأن  اإىل  اأمني"، لفتًا  اأي خرق 
اجتماعا  وع��ق��د  امل��ق��دادي��ة  اجل��رمي��ة يف  م��ك��ان  زار 
حمكمة  اأمنية  خطط  لو�سع  الأمنية  الأج��ه��زة  مع 
وتعزيز النت�سار للقطعات الأمنية و�سد الثغرات". 
وق���ال ال��ك��اظ��م��ي يف وق���ت ���س��اب��ق ع��رب ت��غ��ري��دة له 
مبا  نفي  فعلنا.  الإرهابيون  "جرب  "تويرت":  على 
العراق  داخ��ل  ف���روا،  اأينما  �سنطاردهم  اأق�سمنا. 
متر  لن  �سعبنا  بحق  املقدادية  وجرمية  وخارجه؛ 
"كلما  فا�سهد".  واأ�ساف:  من دون ق�سا�س. واللهم 
ننهي  باأن  اإ�سرارا  نزداد  الأبرياء  دماء  يف  اأوغلوا 
الأ�سهر  وخ��الل  الرافدين".  اأر���س  يف  لهم  اأث��ر  اأي 

ي�ستبه  م�سلحن  هجمات  وت��رية  زادت  الأخ���رية، 
باأنهم من "داع�س"، ل �سيما يف املنطقة بن كركوك 
املعروفة  )�سرق(،  ودي��اىل  )�سمال(  الدين  و�سالح 
العراقية  القوات  ت�سن  فيما  املوت"،  "مثلث  با�سم 
ف��رتات  ب��ن  ع�سكرية  مت�سيط  وعمليات  ح��م��الت 
البلد.  اأن��ح��اء  يف  التنظيم  فلول  ملالحقة  متباينة 
على  الن�سر  حتقيق   2017 عام  اأعلن  العراق  وكان 
اجتاحها  التي  اأرا�سيه  كامل  با�ستعادة  "داع�س" 
التنظيم �سيف 2014، اإل اأن الأخري ل يزال يحتفظ 
بخاليا نائمة يف مناطق وا�سعة وي�سن هجمات بن 

فرتات متباينة.

تعليق عضوية السودان باالتحاد اإلفريقي

مجزرة في ديالي.. والكاظمي يتوعد اإلرهابيين بالقصاص

ترحيب أمريكي - أوروبي بإطالق سراح حمدوك ومطالبة بحوار شامل

مقتل وإصابة 43 في هجومين لداعش

مقترح أوروبي بإرسال
قوات لحفظ السالم في ليبيا

26 عملية تدمر
آليات الحوثي بالكسارة

طرابل�س - البالد   
اأم�س )الأربعاء(،  ناق�س الحتاد الأوروبي 
حفظ  ق��وات  ن�سر  اإمكانية  حول  مقرتحات 
الن��ت��خ��اب��ات،  ف��رتة  ليبيا خ��الل  ���س��الم يف 
ت��اأم��ن  كيفية  ح���ول  ال��ن��ق��ا���س��ات  دارت  اإذ 
ال���س��ت��ح��ق��اق الن��ت��خ��اب��ي امل��ق��رر ي���وم 24 
املفو�سية  اأك���دت  اأن  بعد  املقبل،  دي�سمرب 
مت�سكها  ل��ي��ب��ي��ا،  يف  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��ع��ل��ي��ا 
ب���اإج���راء ان��ت��خ��اب��ات ح���رة ون��زي��ه��ة، ويف 

موعدها.
اإن  ال�سايح،  عماد  املفو�سية،  رئي�س  وقال 
بعد  �ستجرى  لالنتخابات  الثانية  اجلولة 
اجلولة  نتائج  ع��ن  الإع���الن  م��ن  ي��وم��ًا   30
النتخابات  م��ع  متزامن  وب�سكل  الأوىل 
عن  الإع����الن  اأن  اإىل  م�����س��ريًا  ال��ربمل��ان��ي��ة، 

النتائج �سيكون كذلك ب�سكل متزامن.
وكان عدد امل�سجلن الذين يحق لهم الإدلء 
�سابقة  ت�سريحات  بح�سب  بلغ  باأ�سواتهم، 
لل�سايح 2،8 مليون �سخ�س من اإجمايل عدد 
�سكان ليبيا الذي يناهز �سبعة مالين ن�سمة.
الليبية،  احلكومة  رئي�س  اأك��د  جهته،  م��ن 
داخل  يح�سل  ما  اإن  الدبيبة،  احلميد  عبد 
جهويا،  ولي�س  �سيا�سي  �سراع  هو  ليبيا 

التوتر احلا�سل  تعليق على  اأول  وذلك يف 
بينه  اخل���الف  واأ���س��ا���س��ا  حكومته،  داخ���ل 
القطراين ووزرائ��ه يف  نائبه ح�سن  وبن 
بتق�سيم  تهدد  باتت  والتي  ال�سرق،  اإقليم 
احلكومة. وقال الدبيبة يف كلمة توجه بها 
عدد  بح�سور  ال�سرقية،  املنطقة  �سكان  اإىل 
لن  اأن��ه  احلكومة،  وم�سوؤويل  ال��وزراء  من 
يقبل "بتق�سيم ليبيا باأي �سكل من الأ�سكال 
اأو بتفريق الليبين"، مو�سحا اأن "حكومته 
الأقاليم  كل  ويف  الليبين  كل  خلدمة  اأت��ت 
نائب  اتهم  �سابق،  وقت  ويف  اجلغرافية". 
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال���ق���ط���راين، ال��دب��ي��ب��ة، 
وال�ستحواذ  والقرارات  بال�سلطة  بالتفرد 
ال��وزراء ووكالء احلكومة  على �سالحيات 
طرابل�س،  العا�سمة  يف  املركزية  وتعزير 
احلكومة  رئي�س  اإه��م��ال  م��ن  ا�ستكى  كما 
لإق��ل��ي��م ال�����س��رق وع����دم ت��وزي��ع��ه��ا ال��ع��ادل 
ملطالب  وجتاهله  واملخ�س�سات،  للرثوات 
وحقوق املنطقة ال�سرقية يف ليبيا. من جهة 
والأمم  املتحدة  ال��ولي��ات  فر�ست  ثانية، 
بارتكاب  مّتهم  ليبي  على  عقوبات  املتحدة 
اأفارقة  مهاجرين"  �سد  فظيعة  "جتاوزات 

يف مركز احتجاز يف ليبيا. 

عدن - البالد   
اأعلن حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن، اأم�س 
ا�ستهداف  عملية   26 تنفيذ  )الأرب���ع���اء(، 
لآل����ي����ات وع��ن��ا���س��ر م��ل��ي�����س��ي��ات احل��وث��ي 
العمليات  اأن  مبينًا  وال��ك�����س��ارة،  باجلوبة 
اأ�سفرت عن تدمري 13 من الآليات الع�سكرية 
اأف����راد،   105 جت����اوزت  ب�سرية  وخ�����س��ائ��ر 
م�سريتن  اع��رتا���س  التحالف  اأع��ل��ن  فيما 
اأبها  مطار  ا�ستهدفتا  مفخختن  حوثيتن 
ال����دويل وم��دي��ن��ة جن����ران.واأك����دت ق��وات 
الع�سرات  اليمني، م�سرع واإ�سابة  اجلي�س 
ق��ي��ادات  بينهم  احل��وث��ي��ن،  ميلي�سيا  م��ن 
ميدانية، جنوب ماأرب، �سمايل �سرق البالد. 
اليمني،  للجي�س  الإع���الم���ي  امل��رك��ز  وق���ال 
باملقاومة  م�سنودين  اجل��ي�����س،  ج��ن��ود  اإن 
ال�سعبية ورجال القبائل، يخو�سون معارك 
الإيرانية  احلوثي  ميلي�سيا  �سد  متوا�سلة 

جنوب حمافظة ماأرب. واأ�ساف اأن املعارك 
املا�سية  القليلة  ال�ساعات  خالل  دارت  التي 
عنا�سر  من  الع�سرات  �سقوط  عن  اأ�سفرت 
قيادات  بينهم  وجريح  قتيل  بن  امليلي�سيا 
يف  اأخ����رى  خ�سائر  ج��ان��ب  اإىل  م��ي��دان��ي��ة، 
مع  تزامنت  املعارك  اأن  اإىل  م�سريًا  العتاد، 
ا�ستهدف  اجل��ي�����س  ملدفعية  م��ك��ّث��ف  ق�سف 
بها  امليلي�سيات واأحلق  جتمعات وحتركات 
خ�سائر كبرية يف الأرواح واملعدات، �سملت 
من  عليها  مب��ا  واأط��ق��م  م��درع��ة  عربة  تدمري 
عتاد. ون�سر املركز مقطع فيديو جلانب من 
املعارك الليلية العنيفة بن اجلي�س اليمني 
جنوب  ج��ب��ه��ات  يف  احل��وث��ي  وميلي�سيا 
ماأرب. وكان حتالف دعم ال�سرعية نفذ اأم�س 
احلوثين،  �سد  ا�ستهداف  عملية   21 الأول 
معركة  يف  حوثيا  اإرهاييا   85 مقتل  موؤكدًا 

ماأرب الدائرة.

مجلس 
التعاون يستنكر 

تصريحات قرداحي ويطالب 
بتوضيح رسمي

اإلمارات 
والكويت والبحرين 
تستهجن وتستدعي 

سفراء لبنان
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البالد ــ  مها العواودة  

ــرارات التي  ــق اأهـــم ال يعترب �ــســراء املــنــزل مــن 

على  للح�سول  حياته  يف  ال�سخ�س  يتخذها 

عند  ذكية  قـــرارات  اتــخــاذ  ويجب  جيد،  منزل 

الأ�سئلة  طــرح  فعدم  الــ�ــســراء،  بعملية  القيام 

ال�سحيحة عند �سراء منزل �ستجعل امل�سرتي ل 

م�سكلة  يواجه  اأن  املمكن  ومن  بالر�سا،  ي�سعر 

 . يف حال التفكري يف بيعه م�ستقبلاً

كلية  وكــيــل  الها�سمي  خـــان  اأحــمــد  الــدكــتــور   

امللك  بجامعة  للتطوير  والتخطيط  العمارة 

املنا�سب  امل�سكن  اختيار  اأن  قــال  عبدالعزيز 

يف  تكون  والتي  املهمة  املوا�سيع  من  لل�سراء 

الــغــالــب مــن اأ�ــســعــب الــقــرارات الــتــي يتخذها 

ـــرة، اإذا يــعــتــرب هــو املــــلذ الــذي  اأفـــــراد ال�ـــس

الــراحــة  �سبل  كــافــة  يــوفــر  اأن  ال�ساكن  يطمح 

اأ�سار  كما  باحلياة.  وال�ستمتاع  وال�سرتخاء 

امل�سرتين  معظم  اأن  اأظهرت  الدرا�سات  اأن  اإىل 

يتخذون قرارات �سراء املنزل بناءاً على ال�سعر 

واملوقع، بالإ�سافة اإىل ذلك، يبحث الأ�سخا�س 

التاأكد  يجب  لكن  معا�سرمتميز  م�سكن  عــن 

مبنزل  تتوفر  التي  املهمة  العوامل  بع�س  من 

الراحة  عنا�سر  توفري  اأهّمها  من  والتي  العمر 

الطبيعية  الإ�ساءة  التاأكد من وجود  من خلل 

اإىل  اإ�سافة  امل�سكن،  داخل  الكافيتني  والتهوية 

لفت  كما  املنخف�سة.  وال�سيانة  الطاقة  كفاءة 

اإىل �سرورة التاأكد من اأن املواد امل�ستخدمة يف 

البناء ذات نوعية جيدة، وبالإمكان ال�ستعانة 

حديثه  وختم  ذلك.  من  للتاأكد  املخت�سني  باأحد 

منزلك  عــن  البحث  يف  تــبــداأ  اأن  قبل  بالقول" 

التي  امليزات  بجميع  قائمة  بعمل  قم  املثايل، 

ت�سهل  حتى  امل�سكن  يف  وتــريــدهــا  حتتاجها 

املعماري  اأو�ــســح  جهته  مــن  البحث".  عملية 

ال�سبل  اأف�سل  اإن  قال  جعفري  اأحمد  بن  هادي 

لختيار بيت العمر هي : البحث عن منطقة اأو 

خمطط معتمدة وبها جميع اخلدمات والبنية 

الت�سميم  او  البناء  نظام  حتديد  و  التحتية 

معرفة  �سرورة  اإىل  بالإ�سافة  املنزل  �سكل  اأو 

و�سمعته  املطور  دو  اأ  ال�سركة  عن  ال�سوؤال  اأو 

او  الدفع  طريقة  اأو  جهة  وحتديد  ال�سوق  يف 

التمويل  كا�س ، بنك ، مطور عقاري ،  وزارة  

ال�سوؤون البلدية والقروية وال�سكان لفتا اإىل 

وحا�سل  مفحو�س  املنزل  يكون  اأن  �سرورة 

هنالك  يكون  واأن  البناء  جــودة  �سهادة  على 

تاأمني على املبنى  مع وجود جميع ال�سمانات 

واحل�سول على جميع الرتاخي�س والت�ساميم 

الأر�س  و�سك  الرتبة  وفح�س  والكروكيات  و 

يكون  اأن  �ــســرورة  اإىل  اأ�ــســار  كما  الــكــرتوين. 

بعيد عن مناطق الأودية وامل�ساكل وال�سبخات 

واملياة اجلوفية وخلفها.

من جانبه قال مهند�س التخطيط املدين ا�سامة 

التي  اجلــمــلــة  هـــذه  العمر"  "بيت  الــو�ــســمــي 

انق�ست اعمار و�سنني ال�سباب للح�سول عليها 

ذوي  على  ع�سية  املــنــال  �سعبة  املــدن  فكانت 

اليقظة قبل  الدخل املحدود حلما يراودهم يف 

املنام فقامت الدولة اعزها الله باإن�ساء بتعزيز 

والــقــرويــة  الــبــلــديــة  ــوؤون  ــ�ــس ال وزراة  جــهــود 

ومنا�سب  ــق  لئ م�سكن  متلك  يف  وال�ــســكــان  

مع  �سخ�س  لكل  املــالــيــة  الــقــدرة  مــع  يتما�سي 

العمارات  فبنت  اخلــيــارات  مــن  كبرية  حزمة 

جمانيا  املمنوحة  الرا�ــســي  وطــورت  والفلل 

مع  الكبري  بالتعاون  عليها  احل�سول  و�سهلت 

ال�سندوق العقاري.

البالد ــ  مها العواودة  

يقوم  اأن  ــعــادي   ال ال�سخ�س   على  يجب 

للطمئنان  لآخر  اآن  من  الفحو�س  ببع�س 

الرجال يف  ال�سحية، وخا�سة  على حالته 

خمتلف املراحل العمرية، وهناك فحو�س 

يــو�ــســي بــهــا اخلــــرباء يف 

اأرجاء العامل منها  خمتلف 

وال�سغط  ال�سكري  فح�س 

والكولي�سرتول. 

الـــدكـــتـــور اأ�ــــســــرف اأمـــري 

ا�ست�ساري يف طب الأ�سرة  

ك�سف عن  عدة فحو�سات 

دورية مو�سى بها من قبل 

الدولية  العلمية  اجلــهــات 

ـــيـــة  وجـــــب عــلــى  واملـــحـــل

الرجال خا�سة من هم فوق 

ومنها  با�ستمرار  اإجراوؤها  الأربعني  �سن 

ال�سغط  واأن  خا�سة  ــدم  ال �سغط  فح�س 

يتم اكت�سافه بال�سدفة لأن بدايته ل يكون 

لها اأعرا�س. وكذلك فح�س خمزون ال�سكر 

�سن  فــوق  الــرجــال  يكون  حيث  الرتاكمي 

ويــرى  بــه  لــلإ�ــســابــة  الأربــعــني معر�سني 

ميكن  با�ستمرار  الفح�س  هــذا  اإجــراء  اأن 

مبكرة  مراحل  يف  اكت�سافه  من  ال�سخ�س 

والتعامل معه بطرق ب�سيطة منها تخفيف 

الوزن ونظام غذائي معني مع تناول بع�س 

اإىل  بالإ�سافة  الب�سيطة  الوقائية  الأدويــة 

فــحــ�ــس الــكــولــيــ�ــســرتول 

هذه  كــون  دوري  ب�سكل 

امل�ستمرة  الــفــحــو�ــســات 

من  الكثري  املـــرء  جتنب 

واأ�ساف"  الأخـــــطـــــار 

يف حــال وجـــود ارتــفــاع 

للكولي�سرتول يف مرحلة 

التعامل  يتم  املراحل  من 

معها ب�سكل �سريع".

�ــســرورة  اإىل  اأ�ــســار  كما 

للرجال  الربو�ستات  التهاب  اإجراء فح�س 

دوري  ب�سكل  اخلم�سني  �سن  فوق  هم  من 

لفتا  ت�سخم  وجــود  عــدم  ل�سمان  �سنوي 

موجود  يكون  الــرجــال  من   %  9٥ اأن  اإىل 

خبيث   % و٥  حميد  ب�سكل  ولكن  عندهم 

الفح�س  وهـــذا  �سرطانية  اأورام  ب�سبب 

ب�سكل  ل  اأم  التهاب  هــنــاك  كــان  اإن  يدلنا 

مبكر.

فح�س  هــنــاك  الفح�س  هــذا  اإىل  ي�ساف 

وجــود  عــدم  مــن  للتاأكد  الــقــولــون  منظار 

اإىل  بعد  فيما  تتحول  اأن  ميكن  حلميات 

تــكــيــ�ــســات  اأو  اأورام 

ممكن  للقولون  جانبية 

ــات  ــاب ــه ــت ال تــ�ــســبــب  اأن 

ــاف  ــس ــ� ــت اك اأو  مـــزمـــنـــة 

ن�سطة  داخلية  بوا�سري 

نزف  ت�سبب  مرئية  غــري 

اأو انيميا.

كــمــا يــوؤكــد وجـــود بديل 

القولون  منظار  لتحليل 

ملن يكون لديهم احتمالية 

ال�سرطانية  بــالأمــرا�ــس  بال�ستباه  اأقـــل 

الدم  العينة اخلا�سة بكريات  وهو فح�س 

تك�سف  والتي  الــرباز   خلل  من  احلمراء 

اأو  القولون  ان كان هناك وجود نزف يف 

احلفيظ  عبد  الدكتور  اأكــد  جانبه  مــن  ل. 

مركز  مــديــر  ا�ــســتــ�ــســاري  طبيب  خــوجــة  

امللك  مب�ست�سفي  التخ�س�سي  امل�ساعدية 

فهد بجدةاأن  كل من الرجل واملراأة ين�سح 

ب�سكل  الفحو�سات  من  جمموعه  باإجراء 

�سهور.   �ستة  كل  واحيانا  �سنوي  دوري 

ال�سريري   الكلينيكي  الفح�س  وت�سمل: 

ـــيـــب وعـــمـــل  ـــطـــب عــــنــــد ال

وحتليل  كامل  دم  فح�س 

القلب  وظــائــف  انــزميــات 

ــكــبــد والــكــلــى  وهـــذه  وال

تــتــ�ــســمــن حتــلــيــل �ــســامــل 

ل�سكر الدم واي�سا للدهون 

والكولي�سرتول  الثلثيه 

وال�سار  احلميد  بنوعيه 

لل�سدر   ا�سعه  عمل  وكذلك 

والـــرباز.  الــبــول  وحتليل 

موؤكدا اأن معظم الأمرا�س التي قد ت�سيب 

تكون  اأن  وبــدون  �سامت  ب�سكل  الإن�سان 

عادة  تظهر  وا�سحه  باأعرا�س  م�سحوبة 

يف هذه التحاليل وتوؤدي اإىل تغريات يف 

موؤ�سراتها الطبيعية.

البالد ـ خالد بن مر�ضاح 

ور�سم  للرتفيه  ف�ساءاً  الريا�س  مو�سم  يعترب  ل 

وامنــا  فح�سب  احلــيــاة  جــودة  وتفعيل  البهجة 

ال�سعودي  املوروث  لعر�س  �ساحة  اي�سا   يعترب 

للزوار ويف هذا الجتاه. 

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

ال�سعودية،  التاريخية  الأ�سلحة  لتاريخ  توثيقها 

التي ا�ستخدمت  ال�سلح واأدواتــه  ا من قطع  بدءاً

الأوىل  الــ�ــســعــوديــتــني  الـــدولـــتـــني  عــهــد  خــــلل 

والثانية، واململكة العربية ال�سعودية.

مناطق  اإحدى  فيلد"،  "كومبات  منطقة  وت�ستمر 

فعالياتها  تــقــدمي  يف   ،2021 الــريــا�ــس  مو�سم 

املتنوعة لليوم الرابع على التوايل بعد افتتاحها 

للزوار  اأبوابها  وفتح  احلــايل،  اأكتوبر   23 يف 

حتى مار�س 2022م.

للأ�سلحة  ا  خم�س�ساً ا  متحفاً املنطقة  وحتـــوي 

ا من البنادق وال�سيوف  التاريخية، يعر�س عدداً

املتحف  اهــتــمــام زوار  الــتــي جــذبــت  ــرمــاح  وال

عام  اإىل  بع�سها  تاريخ  يعود  التي  وحمتوياته 

ال�سيوف  مــن  جمموعة  اإىل  اإ�سافة  1744هــــ، 

ال�سلف  مــن  واأنـــــواع  والــهــنــديــة،  الــدمــ�ــســقــيــة 

من  واأكــر  البنادق،  من  وجمموعة  والــرت�ــس، 

و�سروج  تاريخية،  قذيفة  و٥00  �سلح،   100

اخلــيــل، واأزيــــاء متــاثــل ملب�س الــفــر�ــســان يف 

املعارك القدمية.

مل�سامني  بـــاأجـــواء ممــاثــلــة  املــتــحــف  ويــتــمــيــز 

اإذ  القتالية،  الألــعــاب  يف  املتخ�س�سة  الفعالية 

يجتمع حتت �سقفه عدد من اأدوات ال�سلح التي 

يفوق عمرها 300 عام، كما ي�ستعر�س تفا�سيل 

مع  بالتزامن  �سنعت  التي  ال�سعودية  الأ�سلحة 

العاملية  الأ�سلحة  اإىل  اإ�سافة  اململكة،  توحيد 

املتحف،  مــن  الآخــــر  اجلــانــب  املــعــرو�ــســة يف 

املتطورة  النارية  والأ�سلحة  الر�سا�س،  مثل 

يف  والأ�سلحة  القطع  ومتثل  احلــني.  ذلــك  يف 

جميع  من  ال�سعودية  الأ�سلحة  تاريخ  املتحف 

الريا�س  العا�سمة  مــن  ا  بـــدءاً اململكة،  مناطق 

و�سواحيها، حتى مكة املكرمة واملدينة املنورة 

ومدن الأح�ساء وجنران وحائل، وبقية املناطق 

الأدوات  ا من  التي ت�سم عدداً ال�سعودية  واملدن 

املتعلقة بالأ�سلحة التاريخية وقطعها املتعددة.

شهادة الجودة والصك من أهم مؤشرات المسكن المناسب

طبيبان  لـ           : فحص التراكمي
و"القاتل الصامت" ضروري للرجال فوق األربعين 

األسلحة التاريخية السعودية تجذب اهتمام زوار موسم الرياض

أكدا ضرورة اختيار المنطقة المناسبة مختصون لـ           :

 البالد ــ خالد بن مر�ضاح    

ال�سقور  نــادي  مــزاد  اأمــ�ــس   توا�سل  

ــثــانــيــة ؛  ــعــودي يف نــ�ــســخــتــه ال ــس ــ� ال

مبلهم  مبــقــره  الـــنـــادي  ينظمه  الـــذي 

نوفمرب   1٥ حتى  الــريــا�ــس(  )�سمال 

حيث  الع�سرين  الليلة  باإقامة  املقبل، 

األف   339 مببلغ  �سقور  اأربعة  بيعت 

ال�سقر  مع  النطلقة  وجــاءت  ــال.  ري

عرعر  �سرق  طرح  فرخ  �ساهني  الأول 

للطواريح فهد حممد اجلهني وم�سعل 

ــان  ـــطـــريف ومـــ�ـــســـاري عــدن جـــابـــر امل

امل�سياين  تركي  وعبدالله  امل�سياين 

بيعه  ومت  امل�سياين،  عدنان  وهــادي 

ال�سقر  وكـــان  ريـــال.  األـــف   81 مببلغ 

 - الذيبية  طــرح  فــرخ  �ساهني  الــثــاين 

عي�سى  �سلطان  لــلــطــواريــح  الق�سيم 

ــي  ـــي وحمـــمـــد مــ�ــســعــد احلــرب احلـــرب

وهليل  احلــربــي  م�سعد  واإبـــراهـــيـــم 

مببلغ  بــيــعــه  ومت  احلـــربـــي،  عــيــ�ــســى 

ـــف ريــــال. وا�ــســتــمــرت الإثــــارة  ٥8 األ

طــرح  فـــرخ  �ــســاهــني  الــثــالــث  بال�سقر 

غـــلب ملفي  ــلــطــاروحــني  ل الــ�ــســمــان 

احلداري،  عبدالله  و�سلطان  املطريي 

ريـــال.  األــــف   100 مبــبــلــغ  بــيــعــه  ومت 

الرابع  بال�سقر  مميزااً  اخلتام  وكــان 

للطاروحني  رفحاء  طرح  فرخ  �ساهني 

بنيان ال�سمري وعوده ال�سمري، ومت 

ويوفر  ريــال.  األــف   100 مببلغ  بيعه 

للطواريح  املزايا  من  جمموعة  املــزاد 

امل�ساركني؛ حيث ت�ستقبل فرق النادي 

ــاطــق )الــو�ــســطــى،  اخلــمــ�ــســة يف املــن

والغربية  وال�سمالية،  والــ�ــســرقــيــة، 

مالك  اجلنوبية(  والغربية  ال�سمالية، 

اأو  )�ــســيــده  طــرحــه  مت  الـــذي  ال�سقر 

فح�س  ويتم  منطقة،  كــل  يف  �سبكة( 

الـــطـــرح، يف حني  الـــطـــري وتــوثــيــق 

ــــادي الــ�ــســقــور الــ�ــســعــودي  يــتــكــفــل ن

ال�سقور  ك  ملـُـَلّ والنقل  ال�سكن  بتاأمني 

حيث  املــــزاد،  مقر  اإىل  ــطــواريــح(  )ال

ـــــزاد عــلــى الــ�ــســقــر و�ــســط  يــجــري امل

تــنــافــ�ــس مــبــا�ــســر و�ــســريــع يــبــث على 

والبث  الناقلة  التلفزيونية  القنوات 

خلل  مــن  الــنــادي  حل�سابات  املبا�سر 

دون  الجتماعي،  التوا�سل  من�سات 

لأي  وال�سراء  البيع  عملية  تخ�سع  اأن 

اإ�سدار  يتم  ال�سقر  بيع  وبعد  ر�سوم. 

�ــســهــادة تــ�ــســديــر لـــه، بــالإ�ــســافــة اإىل 

لل�سقور،  الإلكرتوين  احلجل  تركيب 

الر�سمية  الوثائق  اإ�سدار  جانب  اإىل 

لإنهاء اإجراءات البيع.

البالد ـ عبد الهادي املالكي     

ك�سفت هيئة الغذاء والدواء عن معاين 

الـــرمـــوز املـــوجـــودة عــلــى الــنــظــارات 

تــ�ــســاوؤلت  تــثــري  والــتــي  ال�سم�سية، 

الكثريين حول دللتها. وقالت "الغذاء 

على  الر�سمي  ح�سابها  عرب  والدواء"، 

"تويرت"،  الق�سرية  التدوينات  موقع 

اإن هناك بع�س الرموز على النظارات 

من  احلــمــايــة  لــقــوة  تــرمــز  ال�سم�سية 

 400 وهي:  البنف�سجية،  فوق  الأ�سعة 

وجــــود هـــذا الــرقــم عــلــى املــلــ�ــســق اأو 

حتجب  العد�سات  اأن  يعني  النظارة 

نانو   400 املوجي  الطول  من  الأ�سعة 

 %100-.%100 بــنــ�ــســبــة  فـــاأقـــل  مـــرت 

العد�سات  اأن  تعني   Protection
حتــجــب الأ�ــســعــة مــن الــطــول املــوجــي 

 -.%100 بن�سبة  فاأقل  نانومرت   380

العد�سات  اأن  وتعني   Protected
ـــة فـــوق  ـــع ـــس ــبــة مــــن الأ� حتـــجـــب نــ�ــس

امل�سموح  احلــدود  ح�سب  البنف�سجية 

بها من الطول املوجي 380 نانو مرت. 

من ناحية اخرى حددت الهيئة العامة 

لــلــغــذاء والـــــدواء اخلــ�ــســائــ�ــس التي 

ُين�سح باتباعها عند اختيار النظارات 

الهيئة عرب ح�سابها  ال�سم�سية. وقالت 

"تويرت": �سممت  الر�سمي على موقع 

اأ�سعة  النظارات ال�سم�سية للوقاية من 

فوق  الأ�سعة  ومنها  ال�سارة  ال�سم�س 

ومنع  الــعــني  وحلــمــايــة  البنف�سجية، 

با�ستخدام  ين�سح  الإ�سعاع  هذا  �سرر 

الـــنـــظـــارات الــ�ــســمــ�ــســيــة. واأو�ــســحــت 

البنف�سجية  فوق  الأ�سعة  تاأثري  الهيئة 

الأ�سعة  قائلة:  العني  على  واأ�سرارها 

�سوئي  اإ�سعاع  هي  البنف�سجية،  فوق 

يــــرتاوح طــولــه املــوجــي بــني 100 - 

امل�سدر  ال�سم�س  تعّد  نانومرت.   400

ـــعـــاع، ويــزيــد  الــرئــيــ�ــســي لـــهـــذا الإ�ـــس

البعيد  املــدي  على  لل�سم�س  التعر�س 

الأبي�س  باملاء  الإ�سابة  خطورة  من 

وملتحمة العني و�سرطان العني.

والـــدواء  الــغــذاء  هيئة  اأو�ــســحــت  كما 

عند  مراعاتها  يجب  التي  اخل�سائ�س 

اختيار النظارات ال�سم�سية، وهي :

- يف�سل اأن حتجب 100% من الأ�سعة 

فوق البنف�سجية.

- يف�سل اأن يكون الإطار كبري وتغطي 

العد�سات العني ب�سكل كامل.

- لي�س بال�سرورة ان تكون النظارات 

اأو  الغامقة  ــــوان  الأل ذات  ال�سم�سية 

الأ�سعار املرتفعة اأكر حماية.

بيع 4 صقور بـ 339 ألف ريال
في الليلة 20 لمزاد نادي الصقور

سر الرقم 400 .. الغذاء والدواء 
تفك رموز النظارات الشمسية

هادي جعفري أسامة الوسمي أحمد الهاشمي

عبد الحفيظ خوجةأشرف أمير
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الريا�س – البالد
عبدالرحمن  بــن  بــدر  اأ.  الريا�سة  وزيــر  نائب  معايل  اأكــد 
حتقيق  اإىل  هدفت  الريا�سة  وزارة  جهود  اأن  القا�سي 
م�ستهدفات روؤية 2030 من خالل رفع عدد ممار�سي 
الريا�سة يف املجتمع ال�سعودي، حيث زادت ن�سبة 
ممــار�ــســي الــريــا�ــســة مــن عـــام 2015م حــتــى عــام 
ن�سبة  ارتفعت  وكذلك   ،%19 اإىل   %13 من  2019م 
املختلفة  الريا�سية  الأن�سطة  يف  الن�سائية  امل�ساركة 

بن�سبة %149.

جاء ذلك �سمن م�ساركة معاليه يف فعاليات مبادرة م�ستقبل ال�ستثمار يف 
ن�سختها اخلام�سة املقامة حاليًا بالريا�س.

حيث  ال�سعودي،  املجتمع  يف  الأثر  اأبلغ  الريا�سة  ملمار�سة  "كان  واأ�ساف: 
املنتخب  اإىل  الن�سمام  اأجــل  مــن  الأداء  جتــارب  يف  لعــبــات   706 �ساركت 
واأكــر  التحكيم  جمــال  يف  �سيدة   90 من  اأكــر  ودخلت  الن�سائي،  ال�سعودي 
من 59 �سيدة اإىل عامل التدريب، ونحن حري�سون يف القطاع الريا�سي على 
اكت�ساف املواهب املختلفة يف جميع الريا�سات من جميع مناطق اململكة، من 
الأحياء  ودوري  املدار�س  ودوري  مهد  اأكادميية  مثل  متنوعة  م�ساريع  خالل 

واملراكز الإقليمية لالحتاد ال�سعودي لكرة القدم".

نائب وزير الرياضة: ارتفاع ممارسي الرياضة إلى 19 % والمشاركة النسائية 149 %

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

منصة الكلمة

هالل ...يسر الناظرين 
حممد اجلليحي

اأقوى فريقني يف  اآ�سيا بتاأهل  اإ�سدال ال�ستارعلى بطولة دوري ابطال  اقرتب 
القارة الهالل من الغرب وبوهاجن الكوري من ال�سرق 

م�سوار الهالل مل يكن �سهاًل ابدًا فمن دوري املجموعات وهو يعاين من قوة 
املباريات واملناف�سني ناهيك عن مناف�سته على البطولت املحلية 

وبريوزي  الإيــراين  ال�ستقالل  جتاوز  على  خارجيًا  عودنا  كما  الهالل  جنح 
القوي واخريًا الن�سر على ملعبه وبني جمهوره 

طبعًا مواجهة الن�سر كانت "غري" لأنها حتمل �سفة ديربي العا�سمة " الريا�س 
اآ�سيويًا  يتواجهون  " والآن 

وكما توقع اجلميع بقوة املباراة والتي ا�ستمتعنا بها جميعًا ما عدى الحداث 
من  والـــذي  عبدالغني  ح�سني  مــن  وخا�سًة  املــبــاراة  نهاية  بعد  حدثت  التي 
عن  بعيدًا  اخل�سارة  بتقبل  فريقه  لعبي  وي�ساند  الهــداأ  يكون  ان  املفرت�س 
املنتخب  ولكابنت  البليهي  علي  الهالل  لالعب  وخما�سنته  مربر  الغري  انفعاله 
وكما  اخل�سارة  بعد  حمدالله  يوا�سي  كــان  والــذي  الفرج  �سلمان  ال�سعودي 
يفعل النجوم الكبار ولكنه تفاجاأ باأفعال ح�سني مما �ساعد على انفعال بع�س 
نرغب  ل  والتي  املمار�سات  هذه  مبثل  ال�سعودية  الكرة  وجه  وخد�س  زمالئه 
العاملية  البطولت  با�ست�سافة  ذهبية  فــرتة  نعي�س  اننا  خا�سًة  مب�ساهدتها 

وا�ستقبال املنتخبات والفرق  
ما حدث �سوه اجلمال الكروي للمباراة وقد يكون له اآثار م�ستقبلية من الإحتاد 
الآ�سيوي والذي بالتاأكيد �سي�سدر قراراته م�ستقباًل من جلانه والتي اأمتنى ان 

ل توؤثر على كرتنا يف القارة 
احرتافية العمل "بتقبل" اخل�سارة و"اخالق" الفر�سان عند الفوز والنت�سار  
مناف�سات  اأردنا  ما  اإذا  تردع  ان  املتكررة يجب  والعنرتيات  الهواة وىل  زمن 

جميلة وهادئة واحرتافية ن�ستمتع بها.. 
تكن  متعبة ومل  كانت  البع�س  يراها  كما  املباريات  الهالل يف  )ان�سيابية(      

بال�سهولة التي يتوقعها بع�س اجلماهري ولكن لأنه الهالل ا�سبح �سهاًل 
    القوة الزرقاء " رابطة اجلمهور" لفريق الهالل تغرد خارج ال�سرب واأثبتت 
الريا�سي  الت�سجيع  ونقلت  فريقها  على  اليجابي  التاأثري  ناحية  من  نف�سها 
ما  وهــذا  الواحد  وال�سوت  اجلماعي  والعمل  التطور  رحــاب  اىل  التقليدي 
العمل  قطاعات  خمتلف  يف  الريادة  لواء  حتمل  والتي  الهالل  لإدارة  يح�سب 

الريا�سي 
او  للهالل  الرابعة  الن�سخة هي  لهذه  اآ�سيا  ابطال  تكون بطولة دوري      هل 

ملناف�سه الكوري واللذان يت�ساويان يف عدد مرات احل�سول عليها... 
    مقابلة �سيدي ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان عند حتقيق املنجز الآ�سيوي 

�سيكون الدافع الأول لالعبني للح�سول عليها كما ح�سل يف ن�سخة 2019 
الإيجابية  النتائج  على  بح�سوله  يتميز  زال  ل  الــهــالل  مــدرب  جـــاردمي      

ويقتن�س النقاط ومع ذلك يالقي انتقادات �سلبية من البع�س  
 @Mohammed158888

يف م�ستهل م�س�اره بالت�سفيات امل�ؤهلة لكاأ�س اآ�سيا

يف انطالق اجل�لة العا�سرة من دوري املحرتفني..

يف ليلة كاأ�س مارادونا مب��سم الريا�س..

األخضر األولمبي يتعادل مع نظيره األوزبكي

االتحاد يصطدم بالحزم.. والشباب يهدد الطائي

برشلونة يلتقي بوكا جونيورز14 ديسمبر 

جدة- البالد
منتخب  مــع  الــ�ــســعــودي  ـــي  ـــب الأومل منتخبنا  تــعــادل   
م�ستهل  يف  الأربعاء،  اأم�س  فريق  لكل  بهدفني  اأوبك�ستان 
لكاأ�س  املوؤهلة  الت�سفيات  يف  الرابعة  املجموعة  مباريات 

اآ�سيا حتت 23 �سنة.
تقدم الأخ�سر ال�سعودي اأول، عن طريق حامد الغامدي 
نهاية  قبل  التعادل  اأدرك  الأوزبكي  املنتخب  لكن  )د40(، 

ال�سوط الأول.
ويف ال�سوط الثاين، عاود الأخ�سر الأوملبي التقدم عن 

طريق عبداملح�سن القحطاين )د47(.
ولكن منتخب اأوزباك�ستان تعادل جمددا يف الدقيقة 80 

من عمر اللقاء.
الكويتي  نظريه  �سيالقي  ال�سعودي  املنتخب  اأن  يذكر 
الــرابــعــة،  باملجموعة  لــقــاءاتــه  ثــاين  يف  املــقــبــل،  ال�سبت 
والكويت  واأوزبك�ستان  ال�سعودية  منتخبات  ت�سم  التي 

وبنغالدي�س.
ويت�سدر املنتخب الكويتي ترتيب املجموعة بعد نهاية 
مباريات اجلولة الأوىل، بعد فوزه على بنغالدي�س بهدف 

وحيد.

جدة – هالل �سلمان
دوري  من  العا�سرة  اجلولة  اليوم  م�ساء  تنطلق 
كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني مبباراتني، 
 6:05 الـــ  يف  احلــزم  على  �سيفا  الحتــاد  يحل  حيث 
الـ 7:50  الطائي يف  ال�سباب نظريه  م�ساء، ويواجه 

م�ساء.
احلزم VS الحتاد

يــحــل الحتــــاد الــــذي فــقــد الــ�ــســدارة يف اجلــولــة 
املا�سية، واأ�سبح ثانيا يف جدول الرتتيب بر�سيد 17 
نقطة، �سيفا على احلزم الـ 11 بـ 10 نقاط، وي�سعى 
خ�سارته  تعوي�س  اأجل  من  الفوز  لتحقيق  )العميد( 
اأمام ال�سباب وا�ستعادة ال�سدارة، لكنه �سيفتقد جهود 
3 من جنومه هم" �سعود عبداحلميد املن�سم للمنتخب 

املولد  وفهد  املوقوف،  ال�سمراين  وحمدان  الأوملبي، 
با�ستعادة  احلزم  ياأمل  فيما  ان�سباطي،  بقرار  املبعد 
نغمة الفوز الغائبة عنه يف اآخر 3 جولت، خ�سو�سا 

بعد خ�سارته اأمام �سمك يف اجلولة الأخرية.
ال�سباب VS الطائي

 15 بر�سيد  الرتتيب  ثالث  ال�سباب  فريق  ي�سعى 
نقطة اإىل موا�سلة �سل�سلة انت�ساراته وحتقيق فوزه 
الرابع على التوايل بعد اأن تغلب على كل من الفيحاء 
والباطن والحتاد يف اآخر 3 جولت، اأما الطائي قبل 
مباراتني  اآخــر  خ�سر  الــذي  نقاط،   7 بر�سيد  الأخــري 
خ�سارة  جتنب  عــن  فيبحث  ــي،  الأهــل ثــم  اأبــهــا  اأمـــام 
مراكز  يف  وتثبته  موقفه  �سعوبة  من  تزيد  جديدة 

املوؤخرة.

الريا�س – البالد
دي�سمرب  من   14 الـــ  يف  الريا�س  العا�سمة  ت�ست�سيف 
ــا كــروًيــا غــري مــ�ــســبــوق، حتــت ا�ــســم "كاأ�س  املــقــبــل حــدًث
الريا�سية  الأحـــــداث  اأهــــم  مــن  واحــــدة  يف  مارادونا" 

التاريخية التي ينظمها مو�سم الريا�س 2021م.
وُيعد احلدث تكرمًيا لالعب الأرجنتيني الراحل دييغو 
اأرماندو مارادونا، الذي ي�سنفه كثريون على اأنه اأحد اأبرز 
من  عام  قبل  تويف  الــذي  القدم،  كرة  تاريخ  يف  الالعبني 
الآن، يف حدث جذب انتباه جميع و�سائل الإعالم العاملية.
العريقني"  الــفــريــقــني  مارادونا"  "كاأ�س  و�ستجمع 
بر�سلونة الإ�سباين، وبوكا جونيورز الأرجنتيني" �سمن 

فعاليات مو�سم الريا�س 2021 يف مباراة تاريخية.
اأداء فرديا راقيا يف تاريخ كاأ�س  اأف�سل  وقدم مارادونا 
معظم  حتظى  وكــانــت  1986م،  عــام  املك�سيك  يف  الــعــامل 

الفرق التي ي�سارك فيها مارادونا بالتميز وال�سعبية.
بوكا  فــريــق  مــع  الريا�سية  م�سريته  مـــارادونـــا  وبـــداأ 
اأن  قبل  – 1982م،  الأرجنتيني مو�سم 1981  جونيورز 

مو�سمني  معه  لعب  الــذي  الإ�سباين  بر�سلونة  اإىل  ينتقل 
اإىل نابويل الإيطايل  اأخرى  حتى 1984م، ثم انتقل مرة 

الذي بقي معه حتى عام 1991م، وانتقل بعد مدة ق�سرية 
اإىل نادي اإ�سبيلية الإ�سباين، ثم عاد مرة اأخرى اإىل ناديه 

الأول الذي بقي بني �سفوفه حتى اعتزاله عام 1997م.
ــة مــع فريق  ــان مــارادونــا قــد �ــســارك يف مــبــاراة ودي وك
ال�سعودي يف مدينة جدة عام 1987م، عقب عام  الأهلي 

من فوز منتخب الأرجنتني بكاأ�س العامل يف 1986م.
ومتثل مباراة "كاأ�س مارادونا" اإحدى فعاليات املو�سم 
تلك  ومــن  الأوىل،  للمرة  تقام  التي  واملتميزة  الــفــريــدة 
الفعاليات مباراة اأخرى ُتقام يف يناير املقبل، جتمع فريق 
باري�س �سان جريمان املدجج بالنجوم العامليني، مع فريٍق 
، ويتوىل  يجمع جنوم نادَيي الهالل والن�سر ال�سعودَينينْ

تدريبه الفرن�سي ال�سهري "اأر�سني فينغر".
منطقة   14 الثانية  ن�سخته  يف  الريا�س  مو�سم  وي�سم 
يف  م2  مــاليــني   5.4 تبلغ  م�ساحة  على  تــقــام  ترفيهية، 
العديد  الفريدة  الفعاليات  و�ستجلب  الريا�س،  العا�سمة 
العاملية  الــرمــوز  اأ�سهر  مــن  املتوقعة،  غــري  املــفــاجــاآت  مــن 
العاملية  الأيــقــونــات  جتمع  التي  املتكررة،  وغــري  املبهرة 
الأكر �ُسهرة يف مكان واحد، اإذنْ من املتوقع لها اأن جتذب 

ماليني الزوار.

نيمار يتطلع لكتابة تاريخ 
جديد مع ميسي

جدة- البالد
معه  مي�سي  بتواجد  �سعادته  عن  جريمان  �سان  باري�س  جنم  نيمار  الربازيلي  اأكــد 
حًقا  "�سعيد  "La Repubblica" الإيطالية:  ل�سحيفة  يف  نيمار  الفريق.وقال  يف 
بوجود ليو مي�سي يف باري�س �سان جريمان، والتمكن من اللعب معه مرة اأخرى. اإنه 
ا لعب عبقري و�سديق جيد، عندما يكون لديك اأ�سدقاء  لي�س قدوة فح�سب، بل هو اأي�سً
بجانبك، يكون الأمور اأ�سهل بكثري، ناأمل اأن نكتب التاريخ معًا كما فعلنا يف بر�سلونة".
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ت�ضرفات املولد ت�ضيع هيبة النمور

غرور الجولة الخامسة يهدد موسم االتحاد

ــى اأبــــرز  ولــعــلــنــا نــ�ــســلــط الــ�ــســوء عــل
ــتــحــولت الــتــي �ــســاحــبــت الـــنـــادي يف  ال
املــو�ــســمــن املــا�ــســي واحلـــــايل، يف ظل 
احلائلي،  اأمنــار  احلــايل  الرئي�س  رئا�سة 
املوازين  قلبت  التي  البدائية  والأخطاء 
والت�سادم  املناف�سة  ورغبة  اأمــل  بن  ما 

بالواقع املرير، ومن اأهمها..

الإعداد ال�ضيئ
يظهر املو�سم احلايل، وكاأنه �سورة طبق 
خ�سر  اأن  بعد  املا�سية،  الن�سخة  من  الأ�سل 
بالعام  املواجهات  اأوىل  الحتــادي  الفريق 
املا�سي اأمام التفاق، التي �سهدت ال�ستغناء 
املتوا�سع  الــرازيــلــي  ــع  املــداف عــن  بــعــدهــا 
مع  بــالــتــعــاقــد  الإدارة  لــتــ�ــســرع  ـــو،  ـــرون ب
حجازي،  اأحمد  امل�سري  الــدويل  املحرتف 
العتبار  واأعـــاد  الــفــريــق،  �سكل  غــ�رَّ  الـــذي 
التعاقد  واعتر  الحتــادي،  للدفاع  والهيبة 
بعد  الت�سحيح  خطوات  اأوىل  حجازي  مع 
منه  عانى  الــذي  والــوا�ــســح  الكب�  اخللل 
للأذهان  ليعيد  كث�ة،  �سنوات  منذ  الحتاد 
املو�سم  يف  ولكن  اجلميل،  الزمن  ذكريات 
احلايل مل تتعلم الإدارة من الدر�س املا�سي، 
اخلارجي  املع�سكر  يف  ال�سيئ  الإعــداد  بعد 

من خلل املباريات الودية املتوا�سعة، بعد 
عدم  يف  وكذلك  النم�سا،  اإىل  دبــي  من  نقله 
املــحــافــظــة عــلــى اجلــهــاز الــفــنــي الــرازيــلــي 
بقيادة كاريلي، اأو ال�ستغناء عنه قبل اإقامة 
كوزمن  الروماين  املــدرب  وجلب  املع�سكر 
كونرتا، اإ�سافة اإىل تغي� اللعبن الأجانب 
بعد اخل�سائر التي حلقت بالفريق يف بداية 
عن  ال�ستغناء  مت  حيث  احلـــايل؛  املــو�ــســم 
حار�س الفريق الدويل فواز القرين، ولعب 
وعدم  رودريــغــيــز،  غــاري  الأخ�سر  الــراأ�ــس 
من  كــورنــادو  لــلــرازيــلــي  الفر�سة  ــاحــة  اإت
امل�ساركة يف افتتاحية املو�سم التي خ�سرها 
الفعل  ردة  لتح�سر  الفيحاء،  اأمــام  الفريق 
مع  بالتعاقد  املا�سي  املو�سم  منذ  املتكررة 
الأجنبي  واملهاجم  احلافظ،  عبدالله  املدافع 
يــو�ــســف نــيــاكــاتــي، واحلـــار�ـــســـن اأ�ــســامــة 
اإ�سافة لإحداث  املرم�س و�سالح الوحيميد، 
ارتـــبـــاك داخــــل الــفــريــق بــعــد الـــدخـــول يف 
مفاو�سات مع املحرتف الرازيلي اأن�سيلمو 
وبرونو  الأحمدي  كرمي  املحرتفن  وو�سع 
هرنيكي حتت ظل القائمة املهددة بالإبعاد. 
كل هذا كفيل بجعل اأي لعب ي�سعر باأنه غ� 
مرغوب يف بقائه بالفريق، يف حال �سمحت 

الظروف بذلك.

غرور اأمنار
ــهــدت غـــرفـــة املــلبــ�ــس احــتــفــالــيــات  �ــس
اأمنار  النادي  رئي�س  بطلها  كان  خرافية، 
الن�سر  مواجهتي  بعد  خا�سة  احلائلي، 
والأهلي، وكاأنها بطولت ذهبية حتققت، 
وذلك من خلل ر�سد مكافاآت فوز �سخمة، 
اإ�سافة اإىل كلمات يف غ� حملها اأ�سابت 
والــرتاخــي،  والتخاذل  بالغرور  الفريق 
ــــرز الــعــبــارات الــتــي �ــســدح بها  ومـــن اأب
منا..  اأقــوى  فريق  يوجد  لو  الرئي�س:" 

نبي نحقق الدوري".

�ضدارة �ضغط
نور  حممد  ال�سابق  الفريق  قائد  غــاب 
يف بداية الدوري عن الأ�سواء، والأنظار 
فرتة  قبل  الحتـــادي  البيت  يف  وامل�سهد 
اأمام  النت�سار  وقت  يف  ليعود  الإعــداد، 
الن�سر والأهلي بعبارة "�سدارة �سغط" 
التي اأ�سهمت يف و�سع الفريق الحتادي 
املــيــدان، وكذلك  حتت �سغط دائــم داخــل 
املـــمـــرات  و  املــــدرجــــات،  اجلــمــهــور يف 
اأ�سعر  ما  الجتماعي؛  التوا�سل  ومواقع 
فيه  يحتاج  وقت  يف  بالغرور،  اللعبن 
بخطوة  خطوة  وال�س�  للهدوء  الفريق 

نحو الهدف، ولكن حدث العك�س بالتعادل 
عقب  التعاون  الأخــ�  املركز  �ساحب  مع 
ح�سد نقاط الن�سر، و�سياع خم�س نقاط 
بعد الفوز على الأهلي، اأمام فريقي �سمك 

وال�سباب.

اإرادة بال اإدارة
مــا يــحــدث داخـــل الــفــريــق الحتــــادي منذ 
اإدارية على جميع  اأجواء  املو�سم من  بداية 
فقد  ذهــبــي،  مبو�سم  يب�سر  ل  امل�ستويات، 
فواز  احلار�س  مع  خلفات  وجــود  �ساهدنا 
ــنــادي،  ــقــرين اأ�ــســفــرت عــن رحــيــلــه عــن ال ال
امل�ساركة  املولد  فهد  اللعب  لرف�س  اإ�سافة 
خ�سارة  عقب  الفي�سلي  اأمـــام  الــفــريــق  مــع 
املغربي، وكذلك  الرجاء  اأمام  العربي  اللقب 
الظه�  الفريق  عقد جنم  عدم ح�سم جتديد 
اجلــولــة  حــتــى  عبداحلميد  �ــســعــود  الأميــــن 
الأمر  و�سل  اأن  اإىل  الــدوري،  من  التا�سعة 
يح�سل  الــتــي  املجانية  املــلــونــة  للبطاقات 
كان  الــتــي  املــبــاريــات،  الــلعــبــون يف  عليها 
�سعود  من"  لكل  �سفراء  بطاقات   4 اأبرزها 
ــمــراين يف 7  ــ�ــس عــبــداحلــمــيــد وحـــمـــدان ال
للمحرتف  بطاقات  �سفر  يقابلها  جـــولت، 

امل�سري اأحمد حجازي.

هـــــــــــــــــــذه 
الــــبــــطــــاقــــات 

املجانية  املــلــونــة 
اأثــــــــرت بـــ�ـــســـدة عــلــى 

�سمك،  مواجهة  يف  الفريق 
ــقــاء  ل الـــثـــنـــائـــي يف  لـــيـــعـــود 

اأجواء متوترة  ال�سباب و�سط 
حـــمـــدان  طــــــرد  يف  تـــ�ـــســـبـــبـــت 

الـــ�ـــســـمـــراين، وحـــ�ـــســـول �ــســعــود 
عبداحلميد على بطاقة �سفراء جديدة 
على  مــرر  وغــ�  متهور  دخـــول  بعد 
الت�سرف  اإىل  اإ�سافة  ال�سباب،  لعــب 
الذي ظهر به فهد املولد اأثناء اعرتا�سه 
على التبديل، وتهجمه على اجلهازين 
الإداري والفني اأمام اأعن امل�ساهدين، 
غ�  ب�سكل  املــبــاراة  مللعب  ومغادرته 
اأ�سهمت  الأمــــور  تلك  كــل  احــــرتايف.. 
يف خ�سارة النمور بثنائية اأمام الليث 
الــ�ــســبــابــي، اأفـــقـــدت الــفــريــق �ــســدارة 
وبن  بينه  الفارق  وقل�ست  الـــدوري، 

املناف�سن الآخرين.

عن  الحتـــادي  للفريق  طــويــل  غــيــاب  بعد 
باعتبار  املــحــرتفــن؛  دوري  لــقــب  حتقيق 
عام  يف  كــان  للنادي  حتقق  منجز  اآخــر  اأن 
حتقيق  �سبقه  ــذي  ال الــهــلل،  اأمـــام  2009م 
اأمام نف�س الفريق  اللقب يف عام 2007 من 
النف�س  م�سابقة  اإجنـــازات  لتغيب  الأزرق؛ 
التوايل  على  عاما   11 مــدار  على  الطويل 
الإداريـــة  التخبطات  ب�سبب  الحتـــاد؛  عــن 
والتحزبات التي حا�سرت النادي ل�سنوات؛ 
الفعالة  العنا�سر  من  التخل�س  اأبرزها  كان 
يف الفريق من لعبي اخلرة، وجلب لعبن 
ي�ستطيعوا  مل  واأجـــانـــب  حملين  اآخــريــن 
بر  اإىل  الحتـــاد  ــادة  ــي وق الــفــارق،  �سناعة 
الأمان- لي�س هذا فح�سب- بل ت�سبب جلب 
جــدا؛  فيها  مبالغ  بعقود  الــلعــبــن  هـــوؤلء 
لرتاكم الكث� من الديون والإ�سكاليات التي 
اأو�سلت الفريق اإىل امل�سارعة على الهبوط 

يف مو�سمن متتالين، 

تقرير - عبدالعزيز عركوك

َّأنمار: ال يوجد أقوى منا    نور يشعلها: صدارة ضغط

م�ضاحة ريا�ضية

دوري الكبار

بندر الزايدي

ت�سع جولت انق�ست من عمر  دوري كاأ�س الأم� 
وب�سكل  فيها  راأينا  للمحرتفن  �سلمان  بن  حممد 
على  ينعك�س  الــذي  امل�ستويات  تــقــارب  وا�ــســح 
املتابع  اأ�سبح  �سلم   الرتتيب،  يف  املراكز  تقارب 
للدوري ل يتنباأ  مبا قد يحدث يف اجلولة القادمة.
احتكار البطولت  الذي كان �سائدا يف املا�سي ل 
وجود له اليوم، ففي كل عام نرى بطًل جديًدا على 
م�ستوى البطولت املحلية.  التعاون الذي �سجل 
ال�سريفن يف  لكاأ�س خادم احلرمن  كبطل  ا�سمه 
العام 2019 والفي�سلي بطل املو�سم املا�سي هم 
املن�سات، وك�سروا  عرفوا طريق  قادمون  اأبطال 
اأخــرى  اأنــديــة  وهــنــاك  البطولت  احتكار  قــاعــدة 
يف  ب�سمة  لهم  وو�سع  املناف�سة  اأجــل  من  تعمل 

تاريخ البطولت ال�سعودية، ورمبا اخلارجية.
قوة  على  دليل  هو  الريا�سي  امل�سهد  نراه  ما   كل 
�سقف  ورفع  املناف�سة  وقوة  ال�سعودي،  الــدوري 

الطموح  لدى كل الأندية بل ا�ستثناء.
 ونحن الآن نح�سد ثمار تلك القوة على م�ستوى 
على  اإيجابا  ينعك�س  الــذي  املحلية،  املناف�سات 
ل�سابق  الذي عاد  وبكل قوته  ال�سعودي  املنتخب 
ال�سفراء  الــقــارة  منتخبات  عهده  مت�سيدًا  على 
وحمققا نتائج كب�ة  ونتائج رائعة يف الت�سفيات 

املوؤهلة لكاأ�س العامل.
 هذه الإجنــازات مل يــاأت من فــراغ، وهي نتيجة 
احلرمن  خـــادم  حكومة  ــلحمــدود  من  ال للدعم 
والريا�سين  للريا�سة  الله،  حفظه  ال�سريفن، 
امل�سوؤولون  به  يقوم  الــذي  الحـــرتايف  والعمل 
كل  نرى يف  يجعلنا  الذي  ال�سعودية  الأندية  يف 

مو�سم بطل جديدا.
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النصر… بدون أي بطولة على مرسول بارك
الريا�ض-حممد اجلليحي 

يعتر ملعب جامعة امللك �سعود من امللعب احلديثة، 
ويتميز  الريا�س،  مدينة  يف   2015 عام  افتتح  الــذي 
املوؤمترات  وقاعات  املميزة  واأر�سيته  اإن�سائه  بحداثة 

ال�سحفية واملدرجات الرائعة القريبة من امليدان.
الريا�س  قطبي  تناف�س  يف  امللعب  اأهمية  وتكمن 
مبارياتهما،  لحت�سان  به  الظفر  على  والن�سر  الهلل 
خلل  من  البداية  يف  به  يفوز  اأن  الهلل  وا�ستطاع 
على  �سعود  امللك  جامعة  مع  بالتفاق  �سلة"  �سركة" 

ا�ست�سافة مباريات نادي الهلل.
بن  اجلامعة  ملعب  على  مــبــاراة  اأول  اأقيمت  وقــد 
الهلل والعن الإماراتي يف بطولة دوري اأبطال اآ�سيا. 
ملعبه" �ستاد اجلامعة" اأو  على  الهلل  تتويج  ومت 
بلقب  الــرعــب(  حميط   ( حمبوه  عليه  يطلق  كــان  كما 
دوري املحرتفن، عام 2017 بعد مناف�سة �سر�سة مع 

فريق الأهلي.
كما ا�ست�ساف الهلل عليه نهائي دوري اأبطال اآ�سيا 
الهلل  وانت�سر  الياباين،  اأوراوا  فريق  مع   2019
فوزه  وكرر  كاريلو  اللعب  بهدف  النهائي  ذهاب  يف 
والفرن�سي  الدو�سري  �سامل  بهديف  النهائي  اإيــاب  يف 

جوميز. 
امللك �سعود  ويف عام 2019 احت�سن ملعب جامعة 
عدد  مب�ساركة  القحطاين،  يا�سر  اللعب  اعتزال  حفل 

يا�سر  اأ�ــســدقــاء  فــريــق  مــع  العاملية  الــكــرة  مــن جنــوم 
من  جمموعة  اأي�سًا  �سم  الذي  الهلل،  �سد  القحطاين 

جنوم الكرة ال�سعودية ال�سابقن.
حتى   2017 عــام  منذ  ملعبه  يف  الــهــلل  ولــعــب 
يف  ــعــادل  وت  33 يف  انت�سر  ــاراة  مــب  48  ،2020
التعاون  من  مواجهات؛   8 خ�سر  فيما  لــقــاءات،   7

الأهلي واحلزم،  الن�سر مرتن، ومن  مرتن، ومن 
وال�سد القطري والزمالك امل�سري مرة واحدة فقط. 
ــفــوز  ــطــاع ال ــت ــس ــر- الـــــذي ا� ــ�ــس ــن اأمـــــا فـــريـــق ال
عقد  نهاية  بعد  اجلامعة  ملعب  على  وال�ستحواذ 
بعقد  الو�سائل"  �سركة"  خــلل  من  �سلة"  �سركة" 
 2020 عــام  من  ابــتــداًء  قادمة  �سنوات  ع�سر  ميتد 

 " عليه  واأطــلــق  ريـــال،  مليون   230 قــاربــت  بقيمة 
ملعبه  على  الآن  حتى  خ�سر  فقد  بارك"-  مر�سول 
مباريات،   7 فقط  واحــد  عام  مــرور  وبعد  اجلديد، 
وال�سباب  والهلل  مرتن  الحتــاد  فرق"  من  كانت 
بواقع  الأردين  والــوحــدات  والتــفــاق  والفي�سلي 

مباراة واحدة فقط".
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تسليم جائزة »االستثمار في اإلنسانية« لناشطتين دوليتين
الريا�ض - البالد

الأوىل  الن�سخة  ال�ستثمار  م�ستقبل  مبادرة  موؤ�س�سة  منحت 
الدولية  النا�سطة  من  لكل  للإن�سانية"  ال�ستثمار   " جائزة  من 
املدافعة عن حقوق املراأة والطفل دامي غرا�سا ما�سيل، ول�ساحبة 
ما�سيل  النا�سطة  واألقت  غاينور.  غلوريا  الإن�سانية  الأن�سطة 
الأمــرة  مع  الهواء  على  مفتوحًا  لقاًء  وعقدت  افتتاحيًا  خطابًا 

رميا بنت بندر بن �سلطان �سفرة خادم احلرمني ال�سريفني لدى 
الوليات املتحدة الأمركية حول اأهمية ال�ستثمار يف الإن�سانية.
ملوزمبيق  ال�سابقة  الأوىل  ال�سيدة  هي  ما�سيل  غرا�سا  ودامــي 
وجنوب اأفريقيا؛ ورئي�سة �سندوق غار�سا ما�سيل، ونا�سطة يف 
املجال الإن�ساين ومدافعة عن حقوق املراأة والطفل على امل�ستوى 
الدويل ، فيما تعمل غاينور لعدة جمعيات خرية، وترّكز ب�سكل 

واحلزن،  املر�س  على  التغلب  على  الأفــراد  م�ساعدة  على  خا�س 
والأ�سخا�س الناجني من املاآ�سي التي تع�سف ببلدانهم. وتعك�س 
جدول  للإن�سانية  ال�ستثمار  م�ستقبل  مبادرة  موؤ�س�سة  جائزة 
اأعمال املوؤ�س�سة التي ترفع �سعار ترك اأثر اإيجابي على الإن�سانية 
ل�سالح  وا�ستدامة  اإ�سراقًا  اأكرث  م�ستقبل  اإىل  الو�سول  وكيفية 

الإن�سانية.

مشاهد تخطف األنظار

أوركسترا الهواتف الذكية تُعزف ألول مرة

إعالن الفائزين بجائزة 
» تشكيل مستقبل اإلعالم«

شاب سعودي يطور 
نظامًا للحماية

معاقبة صيادين
 خالفوا نظام البيئة

ضبط المعتدي على فتاة 
وناقل المخالفين

جدة - تبوك- البالد
 متكنت اجلهات املخت�سة ب�سرطة تبوك من حتديد هوية ال�سخ�س 
الذي ظهر يف مقطع فيديو متداول يعتدي بال�سرب على فتاة يف اأحد 
املرافق العامة والقب�س عليه ، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية 
املتحدث  بح�سب  وذلك   ، العامة  النيابة  فرع  اإىل  واإحالته  الأولية، 
القوة  متكنت  املكرمة  مكة  منطقة  ويف  املنطقة.   ل�سرطة  الإعلمي 
الثالث من  اخلا�سة لأمن الطرق من القب�س على مواطن يف العقد 
العمر، لنقله )15( خمالًفا لنظام اأمن احلدود من اجلن�سية اليمنية 
الإجــراءات  بحقهم  واتخذت  اإيقافهم  وجرى  ال�ساحل،  طريق  على 

النظامية الأولية، واإحالتهم اإىل فرع النيابة العامة.

تطبيق خطير يختلس األموال
لندن - وكاالت

على  احلبار"  "لعبة  لـ  احتيايل  تطبيق  انت�سر 
"نتفليك�س" ال�سهر،  اأندرويد يحمل ا�سم م�سل�سل 

ميكن اأن يختل�س اأموال ح�سابك امل�سريف �سرا.
تقريرا  "ذي �سن" الربيطانية  ون�سرت �سحيفة 
ُيفرت�س  التي  التطبيقات  اأحد  اكت�ساف  عن  مثرا 
اأنها خم�س�سة خللفيات مبنية على "لعبة احلبار" 
كان يف الواقع يقوم بتثبيت الربامج ال�سارة على 
اأجهزة اأندرويد ، وكان التطبيق متاحا على متجر 
"غوغل بلي" اإىل جانب مئات التطبيقات الأخرى 

حول �سل�سلة "نتفلك�س".
معروف  ال�سار   Joker برنامج  اأن  اإىل  وي�سار 
بت�سجيل  للمت�سللني  ي�سمح  اأن  وميــكــن  جــيــدا 
ليمكنهم  الــثــمــن  بــاهــظــة  خــدمــات  يف  ــرتاكــك  ا�ــس
من  "غوغل" التطبيق  حذف  وقد  منها،  ال�ستفادة 
ل  ذلــك،  "غوغل بلي". ومــع  الإلــكــرتوين  متجره 
يزال يتعني على امل�ستخدمني التحقق من اأجهزتهم 
حــدوث  قبل  �سابقا  التطبيق  بتثبيت  قــامــوا  اإذا 

احلذف.

الريا�ض - البالد
م�ستقبل  "ت�سكيل  كاو�ست  حتدي  بجوائز  واأجنبية  وطنية  �سركات  ثلث  فازت   
منتدى  مع  بامل�ساركة  والتقنية  للعلوم  الله  عبد  امللك  جامعة  تنفذه  الذي  الإعلم"، 
اأمر  �سمو  رعاية  حتت  املقبل  ال�سبت  حفل  خلل  ت�سليمها  و�سيتم   ، الــدويل  اأ�سبار 

منطقة الريا�س بالنيابة.
ح�سلت  التي  فاكتماتا،  الربيطانية  الربجميات  �سركة  الأول  املركز  يف  جــاءت   
الذكاء  ا�ستخدام  يف  جنحت  بعدما  ريــال،  األف   300 وقدرها  الكربى  اجلائزة  على 

ال�سطناعي لتحديد املحتوى ال�سار على الإنرتنت وجتميع املوا�سيع.
فيما حلت موؤ�س�ستا غربل و�سحافة ال�سعوديتان يف املركزين الثاين والثالث؛ بعدما 
جنحت "غربل" يف تطوير اأداة للك�سف عن الر�سائل الإلكرتونية املزعجة، والتخل�س 
من تداخل املوجات من اأجل اإيجاد جتربة �سل�سة يف جمال ال�سبكات الجتماعية، يف 
حني ابتكرت "�سحافة" تقنية من �ساأنها م�ساعدة ال�سحافيني يف تطوير حمتوى ذي 
جودة عالية ا�ستنادًا اإىل معلومات دقيقة.  وقد كانت امل�ساركة يف م�سابقة البتكار من 
دول خمتلفة من العامل �سملت، اأمريكا وبريطانيا وباك�ستان وجتاوز عدد امل�ساركني 

م�سارًكا.  15 امل�سابقة  يف  النهائية  للت�سفيات  وتاأهل   ، م�سارك   700

الدمام- حمود الزهراين
فا�سل  ال�سعودي  ال�ساب  ا�ستطاع 
اأحمد العوى "31" عامًا 
يـــطـــّور  اأن 
نـــــظـــــامـــــًا 
جمال  �سمن 
احلماية  اأنــظــمــة 
ت  ا مر لكا ا "
بالطاقة  تعمل  التي  ال�سم�سية 
املحال  ملراقبة  على  وت�ستخدم  ال�سم�سية 
الت�سال  خللها  من  وميكن  واخلا�سة،  العامة  الأماكن  وكذلك  واملنازل  التجارية 
كما    ، منه  بالقرب  التواجد  اأو  للموقع  الــدخــول  غريب  �سخ�س  حماولة  حــال  يف 
لتطوير ح�سا�سات  اخرتاعها  منتجات حديثة مت   3 لت�سجيل  ال�ستعداد  اإىل  ي�سعى 
واأنظمة احلماية اخلا�سة بال�سيكورتي.  واأكد فا�سل اأن جمال التكنولوجيا جمال 
وا�سع وباإمكاننا ك�سباب �سعوديني الإبداع فيه بف�سل ما توليه لنا قيادتنا احلكيمة 
من اهتمام وتدريب متقن عرب براجمها التعليمية يف املعاهد املتخ�س�سة والكليات 
وكذلك اجلامعات، مبينًا باأن املنتج الذي عمل على تطويره يعترب هاما للجميع وهو 

جزء ل يتجزاأ من املحافظة على املمتلكات العامة واخلا�سة.

الريا�ض- البالد
البيئة  لنظام  خمالفني  مواطنني   )10( البيئي  للأمن  اخلا�سة  القوات  �سبطت 
لرتكابهم خمالفات �سيد دون ترخي�س يف عدد من مناطق اململكة، وُعرث بحوزتهم 
على بندقيتي ر�س )�سوزن(، وبندقيتني هوائيتني، و�سباك واأدوات لل�سيد، وذخائر، 
ومت حتريز امل�سبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من اجلهات املخت�سة.

اأن  املالكي  الرائد رائد  البيئي  للقوات اخلا�سة للأمن  الر�سمي  واأو�سح املتحدث 
عقوبة  وتبلغ  ريال،  األف   )100( تبلغ  غرامة  ال�سيد  يف  ال�سباك  ا�ستخدام  عقوبة 
ترخي�س  دون  ال�سيد  عقوبة  وتبلغ  ريــال،  األــف   )100( الر�س  بندقية  ا�ستخدام 
غرامة )10( اآلف ريال، وذلك وفق ما ن�ست عليه اللئحة التنفيذية ل�سيد الكائنات 
الفطرية الربية، حاًثا اجلميع على الإبلغ عن اأي حالت متثل اعتداًء على البيئة اأو 

احلياة الفطرية يف جميع مناطق اململكة.

ترفيه بعبق الرمان

روما - وكاالت
املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
الـــدويل  �سيينا  ــزة  جلــائ
متنح  الـــتـــي  لــلــتــ�ــســويــر 
الإيطالية  �سيينا  مبدينة 
�ـــســـنـــويـــا، عــــن اأ�ـــســـمـــاء 
الـــ�ـــســـور الـــفـــائـــزة لــهــذا 
�سمت  ـــتـــي  وال  ، ـــعـــام  ال
الأنــظــار  تخطف  م�ساهد 
من خمتلف اأنحاء العامل، 
امل�سابقة  �سمن  وكــرمــت 
بعدد خمتلف من الفئات. 
ـــقـــطـــات الــتــي  ـــل ومــــــن ال
الق�سرة  للقائمة  و�سلت 
ال�سحافة  خــانــة  �ــســمــن 

والوثائقي، �سورة ملجموعة من ال�سكان مبدينة مونورفيا 
علقت  �ــســيــارة  لتحرير  حماولتهم  اأثــنــاء  اأفــريــقــيــا  بــغــرب 

بالوحل.
وح�سلت ال�سورة على تكرمي �سريف �سمن خانة ترحال 

تنقلهم  اثناء  الكبا�س  من  ملجموعة  بامل�سابقة،  ومغامرة 
مبنطقة البحر الأ�سود اأثناء هطول الثلوج.

 كــذلــك مــن الــلــقــطــات املــتــمــيــزة  �سمن الــقــائــمــة �ــســورة 
ملجموعة اأطفال يلهون يف القطب ال�سمايل حماولني �سحب 

ناقلة رو�سية، للم�سور �سرجي جرو�سكوف.

الق�صيم- البالد
 تنوعت فعاليات مهرجان رمان الق�صيم اخلام�ض ، و�صهد م�صاركة اأكرث من 120 اأ�صرة منتجة، ومنطقة خم�ص�صة لالألعاب الرتفيهية، وامل�صرح الرئي�صي، وعربات الطعام، 

وخيمة ال�صيافة، واملمر ال�صحري، وبلغت مبيعات املهرجان اأكرث من ع�صرة ماليني ريال جلميع منتجات مزارع الرمان يف املركز، مب�صاركة اأكرث من 85 بائعًا.
 وي�صتهر مركز ال�صيحية بزراعة عدد من املنتجات الزراعية كالتمور واحلم�صيات وغريها التي جنحت زراعتها ب�صبب تربتها اخل�صبة حيث حتت�صن الكثري من امل�صروعات 

الزراعية الكبرية.

الظهران – البالد
 ، مــن نوعها  فــريــدة  الذكية حــالــة  الــهــواتــف  اأوركــ�ــســرتا 
امللك  الأو�سط ، يف مركز  ال�سرق  �ستقام لأول مرة مبنطقة 
افتتاح  مع  بالظهران،  )اإثــراء(  العاملي  الثقايف  العزيز  عبد 
�سعار  املركز حتت  يطلقه  الذي  "تنوين" الإبداعي،  مو�سم 
واملــقــدم  املنتج  وك�سف  الإبداع".   ت�سكيل  "الأدوات: 

ن�ساأة  على  مرت  اأعــوام   5 خلل  اأنــه  اأملــو،  �سيو  املو�سيقي 
فكرة اأورك�سرتا الهواتف الذكية؛ اأقيم اأكرث من 100 عر�س 
مو�سيقي عرب الهواتف يف16  دولة حول العامل، يف حني 
اأن الدولة العربية الوحيدة التي �ستقيم اأورك�سرتا الهواتف 
لأول مرة هي اململكة العربية ال�سعودية، وبذلك ت�سبح اأول 

اأورك�سرتا هواتف يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
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