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اآلف خمالف بقب�سة الأمن تطويق اجلرمية بالربامج التدريبية
الريا�ض- البالد 

و�ضبط  ملتابعة  امل�ضرتكة  امليدانية  احلمالت  اأ�ضفرت 
اأنظمة الإقامة والعمل واأمن احلدود، التي متت  خمالفي 
 )10850( كافة، عن �ضبط   اململكة  مناطق  م�ؤخرا  يف 
الإق���ام���ة،  ل��ن��ظ��ام  خم��ال��ًف��ا   )6565( م��ن��ه��م  خم���ال���ف���ًا، 
و)1273(  احل����دود،  اأم���ن  ل��ن��ظ��ام  خم��ال��ًف��ا  و)3012( 
�ضبطهم  مت  من  اإج��م��ايل  بلغ  كما   العمل.  لنظام  خمالًفا 

اإىل داخل اململكة )289(  خالل حماولتهم عب�ر احلدود 
 )% و)47  اجلن�ضية،  ميني�  منهم   )%  35( ا،  �ضخ�ضً
كما مت  اأخ��رى،  %( جن�ضيات  و)18  اإثي�بي� اجلن�ضية، 
اإىل خارج  ا ملحاولتهم عب�ر احلدود  )56( �ضخ�ضً �ضبط 
اململكة بطريقة غري نظامية. ومت �ضبط )14( مت�رطًا يف 
نقل واإي�اء وت�ضغيل خمالفي اأنظمة الإقامة والعمل واأمن 

احلدود والت�ضرت عليهم.

الريا�ض - البالد
براجمها   تنفيذ  الأمنية  للعل�م  العربية  نايف  جامعة  ت�ا�ضل 
من  امل�ضتفيدين  ميّكن  الذي  الأمني  التدريب  على  بالرتكيز  املتعلقة، 

حتقيق اأهدافهم الإ�ضرتاتيجية.
بعيد  وتخطيط  املهنية،  املعايري  على  مبني  ت��دري��ب  ع��ن   ف�ضال 
برنامج  تنفيذ  عن  اجلامعة  اأعلنت  واأم�����س،  امل�ضتفيدين،  مع  امل��دى 
تقنيات  ا�ضتخدام  عرب  اجلرمية،  من  احلد  جمال  يف  جديد  تدريبي 

التطبيقات  اأه��م  م��ن  تعد  التي   ،GIS اجلغرافية  املعل�مات  نظم 
الإلكرتونية التي ت�ضاعد متخذي القرار والتنفيذيني يف هذا املجال، 
اإ�ضافة اإىل تقدمي حل�ل تقنية يف مراحل التعامل مع اجلرائم الأمنية 

املختلفة ال�ضابقة منها والآنية وامل�ضتقبلية.
الربنامج الذي يبداأ  الي�م الأحد وي�ضتمر 25 ي�ًما، وينفذه مركز 
ملن�ض�بي  وم�جه  باجلامعة  الرقمية  والأدل��ة  ال�ضيربانية  اجلرائم 

الأجهزة الأمنية بالدول العربية.
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البالد - مها العواودة 
لبنان، ينتظر  الي�م )الأحد( انتخابات نيابية �ضاملة يف  تنطلق 
اأن ت�ضع م�ضارًا جديدًا يف بريوت الغارقة يف الأزمات القت�ضادية 

واخلالفات ال�ضيا�ضية. 
الت�ضريعي  ال�ضباق  يف  اللبناني�ن  الناخب�ن  يختار  وبينما 
اأك��د  انتخابية،  دائ���رة   15 على  ي��ت���زع���ن  نائبًا   128 املرتقب 
املر�ضح اللبناين عن املقعد ال�ضني الدكت�ر حممد بدره، اأن ال�اقع 
املاأ�ضاوي يف لبنان على ال�ضعيد ال�ضيا�ضي والقت�ضادي وال�طني، 
يف  الكثيفة  امل�ضاركة  ال�ضنية  الطائفة  واج��ب��ات  �ضلب  من  يجعل 
الهدم  ثقافتها ونهجها وللحد من م�ضروع  النتخابات؛ متا�ضيًا مع 
الفا�ضدة، ولإي�ضال نخب  الذي مار�ضته ومتار�ضه الق�ى الظالمية 
ال�ضالح، م�ؤكدا  ل�دائع حزب  ال�ضاحة  ت�ضريعية بدل ترك  �ضيا�ضية 

واأبناوؤها  لبنان،  اأ�ضا�ضي يف  �ضريك ومكّ�ن  ال�ضنية  الطائفة  اأن 
بدولة  ت�ؤمن  طائفة  وهي  العادلة،  الق�ية  للدولة  بناء  معاول 

القان�ن وترف�س منطق امليلي�ضيات.
اإعادة  اأن ال�ضلطة احلاكمة حتاول جاهدة  واأ�ضار بدره، اإىل 
تدوير نف�ضها من خالل اعتمادها اأ�ضاليب الرتهيب والرتغيب، 
ي�ضتق�ى  ال��ذي  الله  ن�ضر  ح�ضن  تهديد  ح���ل  حت��دث  بينما 
بال�ضالح غري ال�ضرعي، قائاًل: "اعتاد ن�ضر الله على اختطاف 
تخريبية  اأداة  �ضار  ال��ذي  ال�ضالح  بق�ة  اللبنانيني  اإرادة 
لي�س غريبًا  اأنه  اإىل  البالد واملنطقة"، م�ضريًا  ومهددًا لأمن 
عليه تهديد الناخب اللبناين، وه� الذي اعتاد على تهديده 
يف اأمنه ورزقه وم�ضتقبله من خالل معادلة الف�ضاد مقابل 

ال�ضالح، التي اأنهكت امل�اطن وت�ضببت يف انهيار البلد.

امل�ساركة تهدم م�سروع القوى الظالمية
مرشح باالنتخابات اللبنانية لـ»             «:
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بعث خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضع�د، برقية تهنئة ل�ضم� ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان؛ مبنا�ضبة انتخابه رئي�ضًا لدولة الإمارات العربية املتحدة.

الأخ���ة وال�ضداقة بني  اأوا�ضر  العمل على ت�طيد  املفدى عن تطلعه ل�ضتمرار  امللك  واأع��رب   
البلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني. كما بعث �ضم� الأمري حممد بن �ضلمان ويل العهد نائب رئي�س 
جمل�س ال�زراء برقية تهنئة مماثلة. وكانت القيادة قد اأعربت عن بالغ التعزية وامل�ا�ضاة 
اآل نهيان وال�ضعب الإماراتي، يف وفاة ال�ضيخ خليفة بن  للحك�مة الإماراتية وعائلة 

زايد اآل نهيان، رئي�س دولة الإمارات، يرحمه الله.

القيادة تهنئ الشيخ حممد بن زايد 
بانتخابه رئيساً لإلمارات

3

البالد - حممد عمر 
اأن  احل��رد،  ح�ضن  الدكت�ر  ليبيا  ل��دى  اليمنية  اجلمه�رية  �ضفري  اعترب 
الدبل�ما�ضية اليمنية تعمل بالت�ازي مع خط املعركة ال�ضيا�ضية للحك�مة؛ 
دخ�ل  مع  اأنه  اإىل  من�هًا  احل�ثي،  النقالب  واإنهاء  الدولة  ا�ضتعادة  حتى 
هادي  من�ض�ر  عبدربه  ال�ضابق  الرئي�س  �ضلم  اأن  بعد  جديدًا،  عهدًا  اليمن 
حا�ضمة"  "معركة  اليمني�ن  ينتظر  الرئا�ضي،  القيادة  جمل�س  اإىل  ال�ضلطة 

�ضيا�ضيًا وع�ضكريًا بدعم من التحالف العربي لقهر ظالم النقالب.

واأكد احلرد اأن من اأول�يات املجل�س الرئا�ضي العمل على ا�ضتعادة الدولة 
ملي�ضيات  فاإن  تعنتها،  احل�ثي  ملي�ضيات  وا�ضلت  وحال  ال�ضلمية،  بالطرق 
الدويل  واملجتمع  اليمني  ال�ضعب  اأم��ام  نف�ضها  �ضت�ضع  النقالبية  احل�ثي 
الأخرى  اخليارات  �ضيتخذ  الرئا�ضي  القيادة  جمل�س  واأن  لل�ضالم،  كمعرقل 

لإنهاء هذا ال�ضلف والعبث النقالبي املدع�م من جهات اإقليمية.
دعم  على  اململكة  حت��ر���س  ال���ذي  ال���ق��ت  "يف  ل�"البالد":  احل���رد  وق���ال 
اأعم�ال عنف  ملي�ضيا احل�ثي  ال�ضعب، متار�س  اليمن وحماية  ال�ضرعية يف 

م�ضريًا  النتقالي�ة"،  ال�ضيا�ض�ية  العملية  لتعطيل  وت�ضعى  اليمنيني  بحق 
اأمنيًا  ا�ضرتاتيجي؛  بعمق  تتمتع  ال�ضع�دية   - اليمنية  العالقات  اأن  اإىل 
و�ضيا�ضيًا واقت�ضاديًا، مبا يخدم م�ضاحلهما الثنائية ويحقق اأمن وا�ضتقرار 
الدين  وح��دة  �ضنامها  يعتلي  التي  امل�ضرتكة  الق�ا�ضم  على  م�ؤكدًا  املنطقة، 
بحكم  عالقتهما  وانفردت  التاريخ،  يف  امل�غلة  العربية  الأخ���ة  واأوا���ض��ر 
اجل�ار اجلغرايف وامل�ضري امل�ضرتك بخ�ض��ضية على ال�ضعيدين الر�ضمي 

وال�ضعبي.

»الرئا�سي« �سينهي الإرهاب احلوثي
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قادة العالم يعربون عن حزنهم لوفاة الشيخ خليفه بن زايد
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 منها االنضمام التفاق منع الصيد غير القانوني..

التركي يعيد هيكلة 
قطاعات بأمانة جدة

 الشورى يستأنف جلساته ويناقش عددًا من التقارير

جرائم تجسس وتسليح واستهداف رجال األمن.. 

نحو بيئة ذكية ومستدامة..
مايكروسوفت العربية تكرم الفرق السعودية 

القتل تعزيرًا وحد الحرابة بحق جناة اشتركوا في خاليا إرهابية
الريا�س- وا�س

القتل  حكم  تنفيذ  ب�ساأن  بيانات  اأم�س  الداخلية  وزارة  اأ�سدرت 
تعزيرًا وحد احلرابة بعدد من اجلناة، فقد اأقدم حممد بن خ�سر 
بن ها�سم العوامي - �سعودي اجلن�سية - على ال�سرتاك يف خلية 
اإرهابية والإخالل بالأمن واإ�ساعة الفو�سى واإحداث اأعمال �سغب 
وا�ستهداف رجال الأمن بالقتل واإتالف املمتلكات العامة، وجعل 
منزله م�ستودعًا لأ�سلحة ومتفجرات اخللية الإرهابية وتزويدها 
مبا حتتاج اإليه منها با�ستمرار، وحيازته اأ�سلحة وذخرية نارية 
بالأمن  الإخـــالل  بق�سد  جــي(  بــي  )اآر  وقــذائــف  وفــرديــة  حربية 
الداخلي، وتخزين عبوات مالتوف، واأدوات ت�ستخدم لتح�سري 
اتهامه  اإىل  معه  التحقيق  اأ�ــســفــر  وقــد  املــتــفــجــرات.  وت�سنيع 
املتخ�س�سة،  اجلزائية  املحكمة  اإىل  وباإحالته  اإليه،  ن�سب  مبا 
ما  ولأن  اإليه،  ن�سب  مبا  اإدانته  بثبوت  يق�سي  �سك  بحقه  �سدر 
الإف�ساد يف  من �سروب  فعل حمرم و�سرب  عليه  املدعى  به  قام 

الأر�س، فقد مت احلكم عليه بقتله تعزيرًا، واأيد احلكم من حمكمة 
ال�ستئناف اجلزائية املتخ�س�سة ومن املحكمة العليا، و�سدر اأمر 
ملكي باإنفاذ ما تقرر �سرعًا واأيد من مرجعه بحق اجلاين املذكور.

   قتل رجل اأمن 
 - اآل بو عبدالله - �سعودي اجلن�سية  واأقــدم / ح�سني بن علي   
اأحد رجال الأمن  على ال�سرتاك مع عدد من الإرهابيني يف قتل 
الأمنية،  الدورية  يف  تواجده  اأثناء  عليه  النار  اإطالق  خالل  من 
اأ�سلحة وذخائر بق�سد  اإرهابية من خالل تلقيه  ومتويله لأعمال 
الإخالل بالأمن وت�سرته على ذلك، وبف�سل الله، متكنت اجلهات 
اتهامه  اإىل  معه  التحقيق  واأ�ــســفــر  عليه،  القب�س  مــن  الأمــنــيــة 
اجلزائية  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  وباإحالته  اإلــيــه،  ن�سب  مبــا 
ن�سب  مبا  اإدانــتــه  بثبوت  يق�سي  �سك  بحقه  �سدر  املتخ�س�سة 
اإليه، ولأن ما قام به املدعى عليه فعل حمرم و�سرب من �سروب 
الإف�ساد يف الأر�س، فقد مت احلكم عليه بقتله تعزيرًا واأيد احلكم 

اأمر ملكي باإنفاذ ما تقرر �سرعًا واأيد  من املحكمة العليا، و�سدر 
من مرجعه بحق اجلاين املذكور.

  تخابر وجرمية اإرهابية
-على  اجلن�سية  ميني  املعلمي-  عبدالبا�سط  حممد  واأقــــدم   
الن�سمام اإىل جماعة احلوثي الإرهابية وتلقيه التدريبات لديهم 
على ا�ستخدام الأ�سلحة واملتفجرات، والدخول للمملكة بطريقة 
وجت�س�سه  وتــخــابــره  اإرهــابــيــة،  جــرميــة  لتنفيذ  م�سروعة  غــري 
واإمــدادهــا  لها  الإعــانــة  وتقدميه  الإرهــابــيــة  اجلماعة  مل�سلحة 
بر�سد  اإرهابية  جلرمية  تنفيذًا  متفجرات؛  وحمله  باملعلومات 
اجلماعة،  لتلك  اإحداثياته  واإر�ساله  املهمة  القيادية  املواقع  اأحد 
ور�سده واإر�سال اإحداثيات لعدة مواقع ع�سكرية وحيوية داخل 
اململكة نتج عن ذلك ا�ستهداف اأحد املواقع، وبف�سل الله، متكنت 
اجلهات الأمنية من القب�س عليه، واأ�سفر التحقيق معه اإىل اتهامه 

مبا ن�سب اإليه.

�سك  بحقه  �سدر  املتخ�س�سة،  اجلزائية  املحكمة  اإىل  وباإحالته   
يق�سي بثبوت اإدانته مبا ن�سب اإليه، ولأن ما قام به املدعى عليه 
فعل حمــرم و�ــســرب مــن �ــســروب الإفــ�ــســاد يف الأر�ــــس، فقد مت 
احلكم عليه بقتله حد احلرابة واأيد احلكم من حمكمة ال�ستئناف 
ما  باإنفاذ  ملكي  اأمــر  و�سدر  العليا،  املحكمة  ومــن  املتخ�س�سة 
تقرر �سرعًا واأيد من مرجعه بحق اجلاين املذكور. وقد مت تنفيذ 
باإقامة حد احلرابة على اجلاين/ حممد عبدالبا�سط  القتل  حكم 
املعلمي يوم ال�سبت بتاريخ 13/ 10/ 1443هـ املوافق 14/ 5/ 

2022م مبنطقة الريا�س.
للجميع حر�س حكومة خادم احلرمني  الداخلية   واأكدت وزارة 
العدل  وحتقيق  الأمــن  ا�ستتباب  على  الله-  حفظه   - ال�سريفني 
وي�سفك  الآمــنــني  على  يتعدى  مــن  كــل  يف  الــلــه  اأحــكــام  وتنفيذ 
الإقدام  نف�سه  له  ت�سول  كل من  ذاته  الوقت  دماءهم، وحتذر يف 
على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، باأن العقاب ال�سرعي 

�سيكون م�سريه. والله الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.

الريا�س- البالد
من  عددا  احلايل  الأ�سبوع  خالل  ال�سورى  جمل�س  يناق�س   
تقارير  وت�سمل  اأعماله،  جــدول  على  املدرجة  املو�سوعات 
�سنوية لعدٍد من اجلهات احلكومية، ووجهات نظر تقدمها 
ينظر  كما  اأخــرى،  جهاٍت  جتاه  املتخ�س�سة  املجل�س  جلان 
املجل�س يف عدٍد من م�ساريع التفاقيات ومذكرات التفاهم.

وي�ستهل املجل�س غدا الثنني اأعمال جل�سته العادية الثالثة 
الأمنية  ال�سوؤون  جلنة  تقدمه  تقريٍر  مبناق�سة  والثالثني 
ال�ستخبارات  لرئا�سة  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  والع�سكرية 

العامة للعام املايل 1443/1442هـ.
كما يناق�س املجل�س يف ذات اجلل�سة تقرير جلنة ال�سوؤون 
املعامالت  نظام  م�سروع  ب�ساأن  والق�سائية،  الإ�سالمية 
والبيئة،  والزراعة  املياه  جلنة  من  مقدمًا  وتقريرًا  املدنية، 
وتقريًرا   ، للري  العامة  للموؤ�س�سة  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن 

من ذات اللجنة ب�ساأن طلب وزارة البيئة واملياه والزراعة 
دولة  تتخذها  التي  التدابري  ب�ساأن  اتفاق  اإىل  الن�سمام 
تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القانوين  غري  ال�سيد  ملنع  امليناء 
للهيئة  ال�سنوي  التقرير  وكــذلــك  عليه،  والق�ساء  وردعـــه 

العامة للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.
والبحث  التعليم  جلنة  ت�ستعر�س  الثالثاء،  جل�سة  ويف   
العلمي وجهة نظرها، اأمام املجل�س ب�ساأن التقرير ال�سنوي 
يناق�س  كما   ، والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  املــلــك  ملدينة 
الب�سرية  املـــوارد  جلنة  تقرير  اجلل�سة  ذات  يف  املجل�س 
للمركز  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  الجتماعية،  والتنمية 
اآخر  وتقريًرا  الجتماعية،  والبحوث  للدرا�سات  الوطني 
ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  وال�ستثمار  التجارة  جلنة  تقدمه 

للمركز الوطني للتناف�سية.
ب�ساأن  تقريرها  وال�سياحة،  والريا�سة  الثقافة  وتقدم جلنة 

امللكية  جمــال  يف  الثنائي  للتعاون  تفاهم  مذكرة  م�سروع 
اململكة  يف  الفكرية  للملكية  ال�سعودية  الهيئة  بني  الفكرية 
والعالمات  الخــرتاع  بــراءات  ومكتب  ال�سعودية  العربية 
ت�ستعر�س  كما  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  التجارية 
اللجنة ذاتها تقريرًا ب�ساأن م�سروع مذكرة تفاهم يف املجال 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الثقافة  وزارة  بني  الثقايف 
اململكة  يف  والريا�سة  والإعــالم  والثقافة  الرقمنة  ووزارة 

املتحدة.
التجارة  جلنة  تقرير  الأربـــعـــاء  ــوم  ي املجل�س  ويناق�س   
ال�سعودي  للمركز  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  وال�ستثمار، 
تقرير  اجلل�سة  خالل  ي�ستعر�س  كما  القت�سادية،  لالأعمال 
التقريرين  بــ�ــســاأن  واخلـــدمـــات،  والإ�ــســكــان  احلـــج  جلــنــة 
وامل�ساعر  املــكــرمــة  مكة  ملدينة  امللكية  للهيئة  ال�سنويني 

املقد�سة.

الريا�س- البالد
الفائزة يف  ال�سعودية  الفرق  العربية  كرمت مايكرو�سوفت 
لعام 2022،  ملايكرو�سوفت  العاملي  تبادل اخلربات  موؤمتر 
الذي  للتعليم،  وذلك على هام�س املوؤمتر واملعر�س الدويل 
للموؤمترات واملعار�س، وذلك  الدويل  الريا�س  اأقيم مبركز 
يف اإطار الهتمام بت�سجيع الكفاءات والكوادر املتميزة يف 

قطاع التعليم.
وكرم نائب الرئي�س للقطاع العام يف مايكرو�سوفت العربية 
تركي با�سري�س الفائزين، حيث حقق خرباء مايكرو�سوفت 
يف  دولــًيــا  الأول  املــركــز  ال�سعودية  مــن  ــداعــي  الإب للتعلم 
ذكية  بيئة  "نحو  مل�سروع  املناخي  التغريرُّ  مقاومة  حمــور 
ع�سر  الثالث  للهدف  امل�سروع  يتطرق  حيث  وم�ستدامة، 
الدور  له  ملا  امل�ستدامة  التنمية  اأهــداف  اأحد  املناخي  للعمل 
الريادي يف احلفاظ على املناخ ودعم جهود املجتمع الدويل 

يف مواجهة التحديات الرئي�سة املرتبطة بالبيئة.
كما �سم امل�سروع عددا من الكوادر التعليمية، هم "ميمونة 

الريا�س، وحممد  تعليم  اإدارة  املنيع من  عواجي وجواهر 
املحمادي وماجد اجلهني من تعليم مكة املكرمة"، وح�سد 
جدة  تعليم  اإدارة  من  م�ستقبلنا"  هو  "حا�سرنا  م�سروع 
الوعي  تعزيز  اإىل  يهدف  الــذي  املوؤمتر،  يف  الثاين  املركز 
والعاملية؛  املحلية  الجتماعية  الق�سايا  خالل  من  البيئي 
امل�ستدامة،  التنمية  يف   2030 روؤيـــة  لأهـــداف  للو�سول 

كارتفاع درجة احلرارة يف مدينة جدة، فيما حققت مدار�س 
مو�سوعة العلوم من اإدارة تعليم الريا�س اجلائزة الكربى 
م�سروعها  يف  العامل،  م�ستوى  على  مايكرو�سوفت  ملدار�س 
ال�سطناعية  الأطــــــراف  ــحــاب  اأ�ــس "هل  بــعــنــوان  الــــذي 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من  الأطفال  لدمج  خارقون"؛ 
يف املدار�س اأو الف�سول العادية مع اأقرانهم، خا�سة اأولئك 
الذين لديهم اأطراف �سناعية، وتزويدهم باملرافق املنا�سبة 
التي �ست�ساعدهم على التحرك بحرية و�سهولة، اإ�سافة اإىل 
على  مل�ساعدتهم  الوعي  ورفــع  والتقدير  الحـــرتام  تعزيز 

التاأقلم مع اأقرانهم وو�سعهم اجلديد.
ــادل اخلــــربات الــعــاملــي  ــب ــاركــت املــمــلــكــة يف مــوؤمتــر ت و�ــس
التعليم  وزارة  بني  تعاون  اتفاقية  �سمن  ملايكرو�سوفت 
واحللول  اخلربات  تبادل  بهدف  العربية،  ومايكرو�سوفت 
يوؤدي  مما  لتطبيقها،  املمار�سات  واأف�سل  احلديثة  التقنية 
اإىل حت�سني خمرجات العملية التعليمية، لتطوير املنظومة 

التعليمية وتنمية املهارات.

شملت دمج وإنشاء إدارات وتكليفات..

جدة - البالد
يف اإطار تطوير العمل الإداري وحت�سني الأداء والرتقاء باخلدمات املقدمة 
من  عــدًدا  الرتكي،  علي  بن  �سالح  جــدة،  حمافظة  اأمــني  اأ�سدر  للمواطنني، 
اإدارات،  واإن�ساء  الفرعية  البلديات  من  عدد  دمج  �سملت  الإداريــة،  القرارات 
وتكليف وتدوير موظفني يف منا�سب خمتلفة وفًقا ملقت�سيات م�سلحة العمل.
والإدارة  واملالية  الإداريــة  ل�سوؤون  العامة  الإدارة  دمج  القرارات  �سملت   
املالية  )وكالة  لت�سبح  الروؤية  حتقيق  ومكتب  وامل�سرتيات  للعقود  العامة 
بالإدارة  لرتتبط  احلكومية  الأرا�سي  خدمات  اإدارة  واإن�ساء  وامليزانية(، 
لرتتبط  الأمــانــة  اأ�سول  اإدارة  تبعية  ونقل  العمراين،  للتخطيط  العامة 
لرتتبط  التنموية  امل�ساريع  اإدارة  تبعية  لنقل  بالإ�سافة  التعمري،  بوكالة 

بالإدارة العامة للدعم املوؤ�س�سي.
 وت�سمنت القرارات دمج بلديتي جدة التاريخية والبلد لت�سبح بلدية البلد 
الفرعية،  اجلامعة  بلدية  لت�سبح  واجلامعة  خزام  بلديتي  ودمج  الفرعية، 

ودمج بلديتي ال�سفا واملطار لت�سبح بلدية املطار الفرعية.
و�سدر قرار اأمني جدة، بتكليف عدد من القيادات ومديري العموم وروؤ�ساء 

البلديات �سملت:
تكليف م. عبود ظافر القحطاين م�ست�ساًرا لأمني جدة ، اأحمد بن معطي 
احلمراين م�ساعد لالأمني لل�سوؤون املالية وامليزانية ، مطلق مظف الغامدي 
م�ساعدا لالأمني للدعم املوؤ�س�سي، د. خالد فوزي احلمودي مديرا لإدارة 
اأ�سول الأمانة بالإ�سافة ملهام عمله ، �سليمان ح�سني ال�سهري مديرا لإدارة 
لل�سوؤون  العامة  لــالإدارة  عاما  مديرا  الأ�سرم  ، حممد  التنموية  امل�ساريع 
الإدارية واملالية ، رئيف اأحمد اللحياين مديرا عاما لالإدارة العامة للعقود 
وكفاءة  للم�ساريع  العامة  لــالإدارة  عاما  مديرا  املري  هاين  وامل�سرتيات، 
والتحويل  الأ�ــســول  لإدارة  مديرا  بخاري  الهادي  عبد  حممد  النــفــاق، 

املوؤ�س�سي ، ن�سرين عبد ال�سكور مديرا لإدارة ال�سراف على التح�سيل.
رئي�سا  مباركي  عبدالله  من:  كال  الفرعية  البلديات  تكليفات  و�سملت 
الزهراين  وفهد  البلد،  لبلدية  رئي�سا  �سافعي  اأحمد  اجلامعة،  لبلدية 
رئي�سا لبلدية املطار، واأمين دمنهوري رئي�سا لبلدية اأبحر، واإياد �سدقة 

فا�سل رئي�سا لبلدية اأبحر ال�سمالية، 
ومهدي اليامي رئي�سا لبلدية 

امللي�ساء، وعبدالعزيز 
املــغــربــي رئــيــ�ــســا 

اجلنوب،  لبلدية 
ــــذى املــهــنــا  و�ــــس
ــا لــبــلــديــة  رئــيــ�ــس

ثـــــــــــــول، وعــــــــزة 
الــعــ�ــســبــلــي رئــيــ�ــســا 

لبلدية جدة.

توفيرها رقميا لصناع القرار والباحثين خالل أشهر.. 
 زمن قياسي إلعالن النتائج األولية للتعداد

جدة - البالد
�سيتم  اإنــه  لالإح�ساء:  العامة  الهيئة  قالت 
لــلــتــعــداد احلـــايل،  الأولـــيـــة  الــنــتــائــج  ن�سر 
يف  والباحثني  الــقــرار  ل�سناع  وتــوفــريهــا 
العام  نهاية  قبل  العام واخلا�س،  القطاعني 

اجلاري. 
ذلك  اأن  لــهــا،  بــيــان  يف  الهيئة  واأو�ــســحــت 
ياأتي بعد اإكمال اأعمال جمع البيانات، حيث 
والتاأكد  البيانات  حتليل  على  العمل  �سيتم 
ببيانات  ومقارنتها  ودقــتــهــا  جــودتــهــا  مــن 
ل�سناع  وتوفريها  احلكومية،  ال�سجالت 
الـــقـــرار والــبــاحــثــني يف الــقــطــاعــني الــعــام 

واخلا�س.
قيا�سيًا  وقــتــًا  يعد  ــك  ذل اأن  اإىل  واأ�ــســارت   
اإذ  الــبــيــانــات،  ون�سر  حتليل  مــن  لالنتهاء 
كاملة  �سنة  اأكرث من  الدول  ت�ستغرق بع�س 

ل�ستكمال اأعمال التحليل والن�سر. 
رئي�س  والتخطيط  القت�ساد  وزيــر  وكــان   
لــالإحــ�ــســاء  الــعــامــة  الــهــيــئــة  اإدارة  جمل�س 
مرحلة  موؤخرا  اأطلق  قد  الإبراهيم،  في�سل 
العد الفعلي وجمع البيانات لربنامج تعداد 
املوافقة  �سدرت  التي  2022م،  ال�سعودية 
الكرمية ب�ساأنها يف �سبتمرب املا�سي، ويعد 

التعداد الرقمي الأول يف تاريخ اململكة. 
ال�سكر  اآيـــات  اأ�سمى  املنا�سبة  بهذه  ــع  ورف
�سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني  خلـــادم 
ــعــود، ولــ�ــســاحــب  ــعــزيــز اآل �ــس بـــن عــبــد ال
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 
الوزراء –حفظهما الله – على توجيهاتهما 
املحدود  وغــري  الكامل  ودعمهما  الكرمية، 

للهيئة العامة لالإح�ساء لتنفيذ التعداد.
الكبرية  باجلهود  الإبراهيم  الوزير  واأ�ساد 
احلكومية  اجلــهــات  خمتلف  بذلتها  الــتــي 
يف هـــذا املــ�ــســروع الــوطــنــي، مــ�ــســريًا اإىل 
اململكة  �سهدتها  التي  ال�ساملة  التحولت 
الهيئة  اأن  مو�سحًا   ،2030 روؤيــة  ظل  يف 
العامة لالإح�ساء �سعت اإىل توفري البيانات 
ب�سفتها  واملــوثــوقــة  الدقيقة  الإح�سائية 

والــتــطــويــر،  للتخطيط  اأ�ــســا�ــســيــة  ــزة  ــي رك
ال�سيا�سات  ور�ــســم  الــــقــــرارات،  واتـــخـــاذ 
القت�سادية والجتماعية، وتطوير اخلطط 
ي�سهم  الــقــطــاعــات؛مبــا  ملختلف  التنموية 
والإعـــداد  الــروؤيــة،  م�ستهدفات  حتقيق  يف 

مل�ستقبل اأف�سل.
واأو�سح اأن تعداد هذا العام يعد الأول رقميا 
الأوىل  للمرة  وي�سهد  اململكة،  تــاريــخ  يف 
خيارات  �سمن  الــذاتــي  العد  ميزة  تطبيق 
باحث  األف   30 من  اأكرث  اأن  مبينًا  التعداد، 
وامل�ساكن  الأ�سر  بزيارة  يقومون  ميداين 
جلمع املعلومات وفق اأعلى درجات ال�سرية 
مبا�سر  بتن�سيق  وذلـــك  واخلــ�ــســو�ــســيــة، 
الأمنية،  والأجــهــزة  الداخلية،  وزارة  مــع 
و�سالمة  اأمــن  ل�سمان  املناطق،  واإمــــارات 
اأ�ــســاد  كما  الــتــعــداد،  يف  امل�ساركني  جميع 
يف  ال�سعودية  للمراأة  الوا�سعة  بامل�ساركة 
خمتلف اأعــمــال الــتــعــداد �ــســواء مــن خــالل 
املنا�سب القيادية التي تقَلّدتها اأو من خالل 
اأن  مــوؤكــدًا  امليدانية،  الأعــمــال  يف  الإ�سهام 
هذه امل�ساركة امتداد لنهج اململكة يف متكني 
القت�ساد  يف  اإ�سهاماتها  وزيــــادة  املــــراأة 

الوطني. 
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الدقيقة  الإحــ�ــســائــيــة  الــبــيــانــات  متــثــل 
واملــوثــوقــة لــلــ�ــســكــان ركــيــزة اأ�ــســا�ــســيــة 
القرارات.  واتخاذ  والتطوير  للتخطيط 
من هنا يعد التعداد العام لل�سكان املنطلق 
القت�سادية  ال�سيا�سات  لــر�ــســم  الأهــــم 
والجــتــمــاعــيــة، واخلـــطـــط الــتــنــمــويــة 
ملختلف القطاعات، خا�سة ل�سناع القرار 
والباحثني يف القطاعني العام واخلا�ص.
 لقد قطع امل�سروع الوطني للتعداد مراحل 
احلكيمة،  القيادة  من  كبري  بدعم  مهمة، 
املنتظرة  نتائجه  خــال  مــن  وي�ستهدف 
التي  ال�ساملة  التحولت  ور�سد  مواكبة 
�سهدتها اململكة يف ظل روؤيتها الطموحة 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  ــــرت  وف حــيــث   ،2030
واأحدث  الب�سرية  الطاقة  كافة  لاإح�ساء 
لإجنــاز  والأ�ساليب  التقنية  الإمــكــانــات 
الإح�سائية  البيانات  وحتليل  التعداد 
اجلهود  تعك�ص   ، دقيقة  بنتائج  للخروج 
الكبرية التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع 
هذا  لإمتــام  احلكومية  اجلهات  خمتلف 

امل�سروع الوطني احليوي.
 كما يعد التعداد احلايل باأنه اأول تعداد 
رقمي يف تاريخ اململكة، وي�سهد للمرة 
الأوىل تطبيق ميزة العد الذاتي �سمن 
من  فاعلة  وم�ساركة  التعداد،  خيارات 
يف  املميزة  اإ�سهاماتها  جت�سد  املـــراأة 
القت�ساد الوطني ، ومن هذه املنطلقات 
يعد التجاوب مع جهود التعداد واجبًا 
وفر�سة  اجتماعية،  وم�سوؤولية  وطنيًا 
الــتــنــمــوي  لـــاإ�ـــســـهـــام يف الزدهــــــــار 
هذا  لأجيال  اأف�سل  وم�ستقبل  امل�ستدام 

الوطن الطموح.

أهمية التعداد
كلمة

                                                                           

تطوير صناعة مجاالت ونطاقات اإلنترنت                                                                            

بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة اإلمارات.. 

القيادة تهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
استمرار توطيد أواصر األخوة وتعزيز العالقات 

جدة - وا�س
اآل  امللك �سلمان بن عبدالعزيز  ال�سريفني  بعث خادم احلرمني 
�سعود برقية تهنئة ل�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان؛ 
مبنا�سبة انتخابه رئي�سًا لدولة الإمارات العربية املتحدة 

من قبل املجل�ص الأعلى لاحتاد.
من  انتخابكم  مبنا�سبة  ي�سرنا  املفدى:  امللك  وقــال 
قبل املجل�ص الأعلى لاحتاد رئي�سًا لدولة الإمارات 
عن  ل�سموكم  نعرب  اأن  ال�سقيقة،  املتحدة  العربية 
جل   ، املــوىل  �سائلني  الأخــويــة،  التهاين  اأخل�ص 
�سموكم ويعينكم وي�سدد خطاكم  اأن يوفق  وعا، 
و�سعبها  املتحدة  العربية  الإمـــارات  دولــة  خلدمة 
عليها  �سار  التي  والنماء،  اخلري  م�سرية  ملوا�سلة 
ال�سيخ  واأخــوكــم  نهيان،  اآل  زايــد  ال�سيخ  والــدكــم 

خليفة بن زايد اآل نهيان ــ رحمهما الله.
العمل  ل�ــســتــمــرار  نتطلع  ــلــه-  ال اأيــــده  واأ�ـــســـاف- 
بلدينا  بني  وال�سداقة  الأخــوة  اأوا�سر  توطيد  على 
و�سعبينا ال�سقيقني، والعمل معًا على تعزيز العاقات 
العربية  اخلــلــيــج  لــــدول  ــعــاون  ــت ال جمــلــ�ــص  دول  بــني 
موفور  ل�سموكم  متمنني  والإ�سامية،  العربية  والأمتني 
الأمــن  مــن  مــزيــدًا  ال�سقيق  ولبلدكم  والــ�ــســعــادة،  ال�سحة 

والرخاء وال�ستقرار والزدهار.
�سلمان  بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء برقية تهنئة ل�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
الإمارات  لدولة  رئي�سًا  انتخابه  مبنا�سبة  نهيان؛ 
الأعــلــى  قــبــل املجل�ص  مــن  املــتــحــدة  الــعــربــيــة 

لاحتاد.

املجل�ص  قبل  مــن  انتخابكم  مبنا�سبة  ي�سرين  العهد:"  ويل  �سمو  وقــال 
الأعلى لاحتاد رئي�سًا لدولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة، اأن اأبعث 
ال�سحة  مبوفور  لكم  متنياتي  باأطيب  مقرونة  التهاين  باأخل�ص  ل�سموكم 
وي�سدد  ويعينكم  �سموكم  يوفق  اأن  وعا،  جل  املــوىل،  �سائًا  وال�سعادة، 
خطاكم خلدمة دولة الإمارات العربية املتحدة و�سعبها، وموا�سلة م�سرية 

العربية  الإمــارات  لدولة  متمنيًا  ال�سقيق،  بلدكم  يف  التنمية 
وال�ستقرار  والرخاء  الأمن  من  املزيد  ال�سقيقة  املتحدة 

والزدهار".
بن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  وكـــان 

بن  حممد  الأمــري  العهد  ويل  و�سمو  العزيز،  عبد 
�سلمان بن عبد العزيز، قد اأعربا عن بالغ التعزية 

اآل  وعــائــلــة  ــة  ــي ــارات الإم للحكومة  ــاة  واملــوا�ــس
العربية  ولاأمتني  الإماراتي،  وال�سعب  نهيان 

زايد  بن  ال�سيخ خليفة  والإ�سامية يف وفاة 
اآل نهيان، رئي�ص دولة الإمارات.

واأكد خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل 
العربية  اململكة  اأن  ــ  الله  حفظهما  ــ  العهد 

يــ�ــســاطــرون  اإذ  و�ــســعــبــهــا؛  الــ�ــســعــوديــة 
الإمـــارات  ــة  دول يف  الأ�سقاء 

ـــحـــدة  ـــت الــــعــــربــــيــــة امل
لي�ساألون  اأحزانهم، 

ــــــه، الـــعـــلـــي  ــــــل ال
اأن  الــــقــــديــــر، 
اجلميع  يــلــهــم 
ـــــــر  ـــــــ�ـــــــس ال
ــلــوان  ــ�ــس وال
هــــــذا  يف 
املـــ�ـــســـاب 

الأمن وال�ستقرار  املتحدة  العربية  الإمــارات  اجللل، واأن يدمي على دولة 
والرخاء والزدهار.

عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واأجـــرى 
الدفاع، ات�سالني، اجلمعة،  العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير  ويل 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  ب�ساحب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة 
م�ست�سار  نهيان  اآل  زايــد  بن  طحنون  ال�سيخ  و�سمو   ،

الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية املتحدة.
عن  الت�سالني  خــال  العهد  ويل  �سمو  واأعــرب 
�ساحب  وفـــاة  يف  ل�سموه  واملــوا�ــســاة  الــعــزاء 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
دولة الإمارات العربية املتحدة، يرحمه الله، 
�سائا الله، عز وجل، اأن يتغمد الفقيد بوا�سع 
رحمته ومغفرته وي�سكنه ف�سيح جناته، واأن 

يلهمهم ال�سر وال�سلوان.
فيما عر �سمو ال�سيخ حممد بن زايد  و�سمو 
م�ست�سار الأمن الوطني الإماراتي عن ال�سكر 
عــزائــه  عــلــى  الــعــهــد  ويل  ل�سمو  والــتــقــديــر 

وموا�ساته لهم يف الفقيد - رحمه الله.
ال�سريفني  احلرمني  خادم  من  وبتوجيه 
، اأقــيــمــت �ــســاة الــغــائــب على 
زايــد  بــن  خليفة  ال�سيخ 
�ساة  بعد  نهيان  اآل 
ـــــاء يـــــوم  ـــــعـــــ�ـــــس ال
بامل�سجد  اجلمعة 
احلــــــــــــــــــــــــــرام 
واملـــــ�ـــــســـــجـــــد 

النبوي.

السعودية ترأس تنفيذي »األلكسو« وإعداد استراتيجية للمنظمة
الريا�س- البالد

ت�سارك اململكة العربية ال�سعودية ممثلة يف اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة 
للرتبية  العربية  للمنظمة  العام  للموؤمتر  الـ26  الــدورة  اأعمال  يف  والعلوم 

والثقافة والعلوم "الألك�سو" يوم 21 مايو احلايل يف العا�سمة التون�سية.
اجتماع  اجلــاري  ال�سهر  من  و19   18 يومي  اململكة  تــروؤ�ــص  ذلــك  وي�سبق 
املجل�ص التنفيذي لـ"الألك�سو"، و�سط تطورات مهمة تعي�سها املنظمة بف�سل 
تقوية التوا�سل بني الدول الأع�ساء وماأ�س�سة العمل يف املجل�ص التنفيذي 

وتعزيز العمل امل�سرتك مبا يخدم توجهات املنظمة.
مو�سوعات  عــدة  العام  املوؤمتر  اجتماع  فيه  �سيناق�ص  الــذي  الوقت  ويف 
التنفيذي  املجل�ص  اجتماع  �سينظر  املنظمة،  واأن�سطة  برامج  �سري  ملتابعة 
املنعقد برئا�سة رئي�ص املجل�ص التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة 
ياأتي على  "الألك�سو" هاين بن مقبل املقبل، يف عدة مو�سوعات  والعلوم 
راأ�سها متابعة تنفيذ املجل�ص خلارطة الطريق وخمرجات اجتماعه ال�سابق 

يف العا الذي انعقد يف دورته 116 يف �سهر يناير املا�سي، 
وما تبع ذلك من عمل ت�ساركي وتكاملي بني اأع�ساء املجل�ص 
التنفيذي، انعك�ص اإىل واقع ملمو�ص خال الفرتة القريبة 
املا�سية، حيث بداأ العمل على تنويع م�سادر دخل املنظمة 
ال�سراكات  ا�سرتاتيجية  واإعداد  التمويل  قنوات  وتطوير 
التنفيذي  للمجل�ص  الداخلي  النظام  وتعديل  للمنظمة، 

حتدياتها،  اأمــام  املنظمة  دعــم  يف  دوره  فاعلية  لزيادة 
والت�سويق  ــاإعــام  ل ا�سرتاتيجية  خــطــة  واإعـــــداد 

ـــة �ــســامــلــة لــلــجــوائــز  لــلــمــنــظــمــة، واإعـــــــداد درا�ـــس
اجلمعية  اإىل  الألك�سو  وان�سمام  وتقييمها، 

هاين املقبلالعمومية ملنتدى اجلوائز العربية.

الريا�س - البالد
املعلومات  وتقنية  التــ�ــســالت  وزيــر  برئا�سة  اململكة  وفــد  اجتمع 
اأم�ص يف مدينة �سياتل، برئي�ص  املهند�ص عبدالله بن عامر ال�سواحه 
موؤ�س�سة الإنرتنت لاأ�سماء والأرقام املُخ�س�سة جوران ماربي، وذلك 
التعاون  جمالت  وتنمية  بتطوير  الكفيلة  والو�سائل  ال�سبل  ملناق�سة 

املمكنة بني الطرفني.
وناق�ص الوفد اأهمية تعزيز القبول العاملي واأ�سماء النطاقات الدولية 

ورفع  الب�سرية  القدرات  وتنمية  العربية،  املجالت  على  الرتكيز  مع 
العمل  ور�ــص  وتنظيم  ال�سعودي،  املجال  �سناعة  وتطوير  الوعي، 

واإقامة املوؤمترات داخل اململكة.
احلفاظ  اإىل  املُخ�س�سة،  والأرقــام  لاأ�سماء  الإنرتنت  موؤ�س�سة  وتهدف 
جمتمع"  يتكون  حيث  الإنــرتنــت؛  عناوين  نظام  وا�ستقرار  اأمــن  على 
اخلا�ص  والقطاع  احلكومات  من  امل�سلحة  اأ�سحاب  "من   ICANN
واملجتمع املدين واملجتمع التقني من جميع اأنحاء العامل، من اأجل تقدمي 

امل�سورة وو�سع ال�سيا�سات املتعلقة بنظام اأ�سماء نطاقات الإنرتنت.
وزير  بها  يقوم  التي  اجلولة  اإطــار  يف  ياأتي  اللقاء  اأن  اإىل  ُي�سار 
التــ�ــســالت وتــقــنــيــة املــعــلــومــات والـــوفـــد املـــرافـــق مــن منظومة 
املتحدة  للوليات  املعلومات والبحث والبتكار  الت�سالت وتقنية 
ال�سركات  اإ�سرتاتيجية مع كرى  �سراكات  بغية تطوير  الأمريكية؛ 
التقنية الأمريكية تعزيًزا لنمو القت�ساد الرقمي والقت�ساد القائم 

على البتكار يف اململكة.

تشجير 350 موقعا حول المملكة 
 الريا�س- البالد

الت�سحر  النباتي ومكافحة  الغطاء  لتنمية  الوطني  اأعلن املركز 
عن م�ساركة نحو 68 األف متطوع يف اأعمال الت�سجري يف اأكرث 
اأكرث من مليون �سجرة،  من 350 موقًعا حول اململكة، وزراعة 
كما   .2022 –  2021 ملو�سم  خ�سراء  لنجعلها  حملة  يف  وذلك 
اأ�سهم املتطوعون يف احلملة، التي انطلقت يف اأكتوبر املا�سي، 
يف جمع 100 كجم من البذور، اإ�سافة اإىل تنظيف 425 هكتاًرا 
على  البذور  من  ا  طًنّ  11 يقارب  ما  نرث  وكذلك  املتنزهات،  من 
الفر�ص  مــن  كثري  عــر  ــك  وذل هكتار،  ــف  األ  420 نحو  م�ساحة 
التطوعية التي طرحتها اجلمعيات البيئية وفروع وزارة البيئة 
واملياه والزراعة عر املن�سة الوطنية للعمل التطوعي، اإ�سهاًما 

يف حتقيق م�ستهدفات مبادرة ال�سعودية اخل�سراء.
تعزيز  اإىل  املو�سم  لهذا  الثاث  مراحلها  خال  احلملة  وهدفت 
وحتفيز  املجتمعية،  املــ�ــســاركــة  دعــم  عــر  التطوعية  اجلــهــود 
املجتمع املحلي على الإ�سهام يف تنفيذ اأعمالها، وذلك مبوا�سلة 

واأعــمــال  ال�ستات،  واإنــتــاج  الــبــذور،  ونــرث  الت�سجري،  اأعــمــال 
التنظيف، تنميًة ملواقع الغطاء النباتي، واإعادة تاأهيل الأرا�سي 
مناطق  خمتلف  يف  النباتي  التنوع  وا�ــســتــعــادة  املــتــدهــورة، 

اململكة.
ُيذكر اأن حملة "لنجعلها خ�سراء" كانت قد ُد�سنت لزيادة الوعي 
بتنمية الغطاء النباتي، وحتفيز امل�ساركة املجتمعية يف اأعمال 
املن�سة  عــر  التطوعية  الــفــر�ــص  مــن  كثري  بتوفري  الت�سجري 
الوطنية للعمل التطوعي؛ وذلك لاإ�سهام يف تعزيز اأدوار اململكة 

يف حماية البيئة وحت�سني جودة احلياة.
النباتي  الغطاء  مواقع  حماية  على  يعمل  املركز  اأن  اإىل  ي�سار 
والك�سف  اململكة،  حول  منها  املتدهور  وتاأهيل  عليها  والرقابة 
عن التعديات عليها، ومكافحة الحتطاب، اإ�سافة اإىل الإ�سراف 
الوطنية  واملتنزهات  والغابات  املــراعــي  اأرا�ــســي  اإدارة  على 
يف  وي�سهم  امل�ستدامة  البيئية  التنمية  يعزز  مما  وا�ستثمارها، 

حتقيق م�ستهدفات مبادرة ال�سعودية اخل�سراء.
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الريا�ض ـ البالد            
تنفيذ  الأمــنــيــة  للعلوم  العربية  نــايــف  جامعة  تــبــداأ 
برنامج تدريبي جديد يف جمال احلد من اجلرمية عرب 
 ،GIS اجلغرافية  املعلومات  نظم  تقنيات  ا�ستخدام 
التي تعد من اأهم التطبيقات الإلكرتونية التي ت�ساعد 
متخذي القرار والتنفيذيني يف هذا املجال، اإ�سافة اإىل 
اجلرائم  مع  التعامل  مراحل  يف  تقنية  حلول  تقدمي 

الأمنية املختلفة ال�سابقة منها والآنية وامل�ستقبلية.
يوًما،   25 وي�ستمر  الأحد  اليوم  يبداأ   الذي  الربنامج 
الرقمية  والأدلـــة  ال�سيربانية  اجلرائم  مركز  وينفذه 
بالدول  الأمنية  الأجهزة  ملن�سوبي  وموجه  باجلامعة 
اإىل تقدمي برامج تدريبية يف حتليل  العربية ويهدف 
امل�سكالت  وحــل  اجلغرافية  املعلومات  نظم  بيانات 
الويب  خرائط  وتكوين  باجلرمية،  املرتبطة  املكانية 
للتعامل  امليدانية  العمليات  ملراقبة  التحكم  ولوحات 
مع اجلرمية يف الوقت الفعلي، وتطبيق الإح�سائيات 
النقاط  وحتــديــد  الــتــوزيــع  اأمنــــاط  لفح�ص  املــكــانــيــة 
ال�ساخنة للحد من اجلرمية، اإ�سافة اإىل كيفية التعامل 

وت�سور  لتحليل  منــاذج  وبناء  الزمنية  البيانات  مع 
التغيري يف اخل�سائ�ص الإجرامية مبرور الوقت.

على  ت�ستمل  تــدريــبــيــة  دورات  خم�ص  يت�سمن  كــمــا 
والتحليل  اجلــغــرافــيــة  املــعــلــومــات  نــظــم  اأ�ــســا�ــســيــات 
املكاين يف نظم املعلومات اجلغرافية ون�سر املعلومات 

ا تطبيقات نظم املعلومات  اجلغرافية على الويب واأي�سً
تطبيقات  اإىل  اإ�سافة  اجلرمية،  جمال  يف  اجلغرافية 
نظم املعلومات اجلغرافية يف جمال احلد من اجلرمية 
وم�سحوبة مب�سروع تطبيقي يف جمال نظم املعلومات 
اجلغرافية يف احلد من اجلرمية. وبينت اجلامعة اأن 

يقدمها  التي  اخلم�ص  الربنامج  دورات  من  دورة  كل 
حتتوي  املجال،  هذا  يف  متخ�س�سون  اأمنيون  خرباء 
على عدد من املو�سوعات واملحاور؛ من بينها التعريف 
ومعاجلتها  واإدارتــهــا  وبرجمياتها  املعلومات  بنظم 
وكيفية  الويب  وخرائط  اخلرائطي  الر�سم  ومهارات 
ا مقدمة يف التحليل املكاين وكذلك  التعامل معها واأي�سً
حتليل وبناء الأمناط املكانية وحتليل بيانات اجلرمية 
بــوا�ــســطــة نــظــم املــعــلــومــات اجلــغــرافــيــة اإ�ــســافــة اإىل 
تطبيقات خرائط اجلرمية وتخطيط وت�سميم تطبيق 
تطبيقية  ومناذج  اجلرمية،  مكافحة  جمال  يف  الويب 
احلد  جمال  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  ل�ستخدام 

من اجلرمية. 
نايف  جلامعة  التدريبية  الــربامــج  اأن  بالذكر  جدير 
ا�سرتاتيجية  وفـــق  تنفذ  الأمــنــيــة  للعلوم  الــعــربــيــة 
باعتبارها  وم�سوؤولياتها،   2023-2019 اجلامعة 
اجلهاز العلمي ملجل�ص وزراء الداخلية العرب، واجلهة 
تدريبية  برامج  وتطوير  وتقدمي  اإعــداد  اإليها  املوكل 

مميزة وذات اعتمادية عاملية.

إطالق برنامج تدريبي جديد للحد من الجريمة
عبر استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية..

جورجيا ـ وا�ض           
موؤ�س�سة  يف  ممثلة  ال�سعودية  العربية  اململكة  حققت 
امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، 
ووزارة التعليم، وللعام ال�ساد�ص ع�سر على التوايل، 
م�ساركتها  خالل  خا�سة  جوائز  و6  كربى  جائزة   15
والهند�سة  للعلوم  ــدويل  ال ريجينريون  معر�ص  يف 
بولية  اأتــالنــتــا  يف  يــقــام  الـــذي   ،2022 "اآي�سف" 

جورجيا الأمريكية، 
وفـــاز بــاجلــوائــز اخلــا�ــســة كــل مــن الــطــالــب عبدالله 
الغامدي من اإدارة تعليم ال�سرقية، وحقق جائزتني يف 
اإدارة تعليم  العيثان من  جمال الطاقة، والطالبة دانة 
الأح�ساء يف جمال الكيمياء، والطالبة تهاين عادل من 
والطالبة  املــواد،  علم  جمال  يف  ال�سرقية  تعليم  اإدارة 

جمال  يف  الريا�ص  تعليم  اإدارة  من  الغامدي  ماريا 
تعليم  اإدارة  من  خوجة  يو�سف  والطالب  الكيمياء، 
اأعلنت  ذلــك،  عقب  املــدجمــة.  الأنظمة  جــدة يف جمــال 
اجلوائز  نتائج  اإعـــالن  حفل  خــالل  موهبة  موؤ�س�سة 
اأ�ــســمــاء 19 طــالــبــًا وطــالــبــة مــن خمتلف  اخلــا�ــســة، 
ـــازوا بــجــوائــزهــا اخلــا�ــســة يف جمال  ف ــعــامل،  ال دول 
والهند�سة  للعلوم  ريجينريون  معر�ص  يف  الطاقة 
جوائز  وقدمت  عــام،  كل  كعادتها  "اآي�سف2022"، 
كربى للم�ساريع الفائزة وعددًا من اجلوائز اخلا�سة، 
ومنحًا يف برنامج موهبة الإثرائي العاملي، وجامعة 
امللك فهد للبرتول واملعادن. وفاز 6 طالب وطالبات؛ 
3 �سعوديني و3 اأمريكيني مبنح للم�ساركة يف برنامج 
موهبة الإثرائي العاملي، بالإ�سافة اإىل جائزة نقدية، 

ال�سعودية يف  العيثان من اململكة العربية  وهم: دانة 
جمال الكيمياء، وكلري هاجن من الوليات املتحدة يف 
العربية  اململكة  من  الغامدي  وعبدالله  الطاقة،  جمال 
من  بــرار  وهارجي�سال  الطاقة،  جمال  يف  ال�سعودية 
الوليات املتحدة يف جمال الهند�سة الطبية احليوية، 
وتهاين اأحمد من اململكة العربية ال�سعودية يف جمال 
يف  املتحدة  الوليات  من  بــارك  ومي�سيل  املــواد،  علم 
فاز 13 طالبًا وطالبة من  الفيزياء والفلك. كما  جمال 
بجوائز  وكندا  وال�سني،  والهند،  املتحدة،  الوليات 
املرحلة اجلامعية يف جامعة  لدرا�سة  الدرا�سية  املنح 
من  عليها  ح�سل  حيث  واملــعــادن،  للبرتول  فهد  امللك 
و�ستيفن  هـــزرا،  ري�سي  مــن:  كــل  املتحدة  الــوليــات 
وليونيد  فيليب،  وارون  الكيمياء،  جمــال  يف  ليو 

�سيفيات�سكي، وميهاي كري�سان، وبيرت رادك يف جمال 
يف  بيل  واوتــو  مهجوري،  ونعيم  املدجمة،  الأنظمة 
جمال الطاقة، وايو�ص نياك، وهاري�ص كري�سان كومار 
يف جمال الفيزياء والفلك، ومن الهند تاك�ص باتل يف 
جمال علم املواد، ومن ال�سني داجون يوان، ومن كندا 
والأجهزة  الروبوتات  جمال  يف  �سرتنينيو  انتوين 
عبدالعزيز  امللك  ملوؤ�س�سة  العام  الأمني  واأكــد   الذكية. 
�سعود  "موهبة" الدكتور  والإبــداع  للموهبة  ورجاله 
الإجنـــازات  �سل�سلة  اإىل  ي�ساف  الفوز  اأن  املتحمي، 
ــيــة لأبـــنـــاء وبـــنـــات الـــوطـــن مـــن املــوهــوبــني  املــتــوال
والعالقة  اجلــهــود  ت�سافر  ويعك�ص  ــات،  واملــوهــوب
و�سركائهما  التعليم  ووزارة  موهبة  بني  التكاملية 

الإ�سرتاتيجيني.

21 جائزة للمملكة
في معرض »آيسف 2022«

التنبؤ بالكوارث
والعمل اإلنساني

يواجه العامل كوارث عديدة، �سواء كانت طبيعية اأو من �سنع 
ال�سليب  جلمعيات  الــدويل  الحتــاد  اأعلن  وقــد  نف�سه،  الإن�سان 
ــهــالل الأحــمــر عــن عــدد الأ�ــســخــا�ــص الــذيــن تــاأثــروا  الأحــمــر وال
املناخي  التغري  عن  الناجمة  الكوارث  ب�سبب  �سلًبا  العامل  حول 
للمنظمات  فهل  الــغــابــات،  وحــرائــق  والعوا�سف  كالفي�سانات 
يف  دور  الإن�سانية  الدبلوما�سية  ميدان  يف  العاملة  واجلمعيات 
ال�ستعداد لها واإدارتها والتخفيف من تداعياتها؟ وما هي الآليات 

املنا�سبة ملواجهتها؟
هذا  عن  يجيب  الوقائية  الدبلوما�سية  جمال  من  انطالقنا  اإن   
للمنظمات  والإداريـــة  التنظيمية  اللوائح  تويل  حيث  ال�سوؤال، 
بهذه  كبرًيا  اهتماًما  الإن�سانية  الدبلوما�سية  ميدان  يف  العاملة 
حتد  التي  الوقائية  الدبلوما�سية  حتت  تندرج  كونها  الق�سية 
الهيئات  قـــدرات  بتنمية  تهتم  فهي  وقوعها،  قبل  الــكــوارث  مــن 
واملنظمات واجلمعيات الإقليمية والدولية يف التنبوؤ وال�ستعداد 

للكوارث من اأجل تخفيف تداعياتها واآثارها ال�سلبية.
وقوعها  قبل  لــلــكــوارث  بالت�سدي  الهــتــمــام  هــذا  اإطـــار  ويف 
للتوعية  �ساملة  حمالت  الدولية  املنظمات  من  العديد  يف  اأطلقت 
مواجهتها  ــيــات  اآل وتفعيل  ــرارهــا،  اأ�ــس وتخفيف  مبــخــاطــرهــا، 
بتطوير ا�سرتاتيجيات اإدارتها، اإذ اإن ا�ستمرارها يعوق اجلهود 
الرامية اإىل حتقيق التنمية امل�ستدامة، وهذا ُي�ساعف م�سوؤوليات 
اجلهات املخت�سة يف و�سع الرتتيبات الالزمة للتنبوؤ بالكوارث، 
املجتمعات  قـــدرة  لتعزيز  املــجــال  هــذا  يف  ال�ستثمار  وزيــــادة 
املحلية على احلد من خماطرها، والعمل على بناء قواعد بيانات 
مبهارات  ــقــاء  والرت مبكر،  ـــذار  اإن و�سائل  وتطوير  ــكــوارث،  ال
حال  يف  الت�سرف  بكيفية  ال�سكان  وبقية  واملتطوعني  العاملني 

وقوع كارثة.
ويف هذا ال�سدد، نود التنبيه على اأن هناك دوًرا ينبغي اأن تقوم 
وتن�سيق  لتوحيد  تن�سيقي  تعاوين  دور  وهو  املنظمات،  تلك  به 
والــدولــيــة  الإقليمية  واملنظمات  واجلمعيات  الهيئات  جــهــود 
هذه  ملواجهة  قــدراتــهــا  وتنمية  بينها،  فيما  الــتــعــاون  وتعزيز 
ات  ا يف الوقت احلايل الذي زادت فيه  التغريرّ الكوارث خ�سو�سً
املناخية القا�سية التي تواجه دول العامل، من كوارث مدمرة من 
اإىل  الغازية  النبعاثات  وو�سلت  واأعا�سري،  وحرائق  في�سانات 
معدلت قيا�سية مع ارتفاعات ملمو�سة يف درجات احلرارة، وما 
جنم عنه من ذوبان اجلليد يف القطبني؛ وهذا اأكرب من اأن تقوم 
امل�ستوى  على  اجلهود  ت�سافر  من  بد  ل  بل  واحــدة،  منظمة  به 
الــكــوارث،  تلك  ملواجهة  والتنفيذي  والتوجيهي  املعلوماتي 
والعمل على اإزالة م�سبباتها، وو�سع اخلطط الالزمة لال�ستعداد 

لها، واإعداد الربامج املنا�سبة ملواجهتها.

* رئي�ص مركز ال�ست�سارات والتدريب والتطوع 
باملنظمةالعربية للهالل الأحمر وال�سليب الأحمر.

حم�سن بن ح�سني القي�سي*

10 آالف مخالف ألنظمة 
اإلقامة في قبضة األمن 

االنتهاء من مشروع طريق 
»الصحابية زنيرة الرومية« الريا�ض- البالد             

الرعاية  يف  التمري�سية  للطواقم  الفاعل  الـــدور  ال�سحة  وزارة  نت  ثمرّ
اأن العاملني يف ال�سفوف الأمامية هم �سر القوة، نظًرا  ال�سحية، موؤكدة 
ملا يقومون به من اأدوار كبرية تبداأ من ا�ستقبال وعناية واهتمام ورعاية، 
حتى ت�سل للتاأهيل والوقاية واملتابعة بابت�سامة. واأكدت ال�سحة يف كلمة 
من  مايو  الـ12  يوافق  الذي  للتمري�ص  العاملي  باليوم  الحتفاء  مبنا�سبة 
التمري�ص  »طواقم  �سعار  العام  لهذا  يحمل  الــذي  اليوم  هذا  اأن  عــام،  كل 
�سوت القيادة.. ال�ستثمار يف التمري�ص واحرتام احلقوق لتاأمني ال�سحة 
التمري�ص،  م�ستقبل  وت�سور  معرفة  نحو  ال�سعي  اإىل  ويهدف  العاملية«، 
حول  العالقة  اأ�سحاب  واإ�سراك  ال�سحية،  الرعاية  روؤيــة  �سيغريرّ  وكيف 
الأع�ساء،  اإ�سراك  جانب  ال�سحية،اإىل  الرعاية  جمال  يف  العاملني  حقوق 
حقوق  حلماية  رعاية،  ميثاق  حول  حوار  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  وجميع 
الدعم  بــني  اجلــمــع  اإىل  اإ�ــســافــة  ال�سحية،  الــرعــايــة  جمــال  يف  العاملني 

والــدعــوة،  الت�سامن  يف  املجتمعات  وخمتلف  واملــوؤثــريــن،  ال�سيا�سي 
فيهم.  وال�ستثمار  التمري�ص،  يف  العاملني  حماية  اإىل  احلاجة  ومناق�سة 
جدير بالذكر اأن العام 2021م هو العام الدويل للعاملني يف جمال ال�سحة 
والرعاية، وذلك تقديرًا لأداء هوؤلء املهنيني الذين واجهوا جائحة كورونا 

بكل �سجاعة وت�سحية.

املدينة املنورة ـ البالد              
املــوؤمتــر  اأعــمــال  يف  م�ساركتها  املــنــورة  باملدينة  طيبة  جامعة  اختتمت 
التعليم  وزارة  نظمته  الــذي   2022  ICEE للتعليم  الــدويل  واملعر�ص 
الــدويل  الريا�ص  مبركز  " وذلــك  الأزمـــات  مواجهة  يف  " التعليم  بعنوان 
الربامج  املوؤمتر  خــالل  اجلامعة  وا�ستعر�ست   . واملعار�ص  للموؤمترات 
والبتكار  العلمي  والبحث  العليا  والدرا�سات  الطالبية  واملنح  الدرا�سية 
وال�ستثمار والتحول الرباجمي وخدمة املجتمع ، بالإ�سافة اإىل عقد عدد 
اإىل  التحول  اإ�سرتاتيجية  التي تتمحور حول  العمل واللقاءات  من ور�ص 
نظام اجلامعات اجلديد وخطوات حتقيق ال�ستقاللية املن�سبطة وتعزيز 
واقع  من  امل�ستقبل  ومــهــارات  وعامليا  واإقليميا  حمليا  التناف�سية  قيمتها 
ودعم  ال�سريع  التكنولوجيا  لتطوير  باجلامعة؛  الفرتا�سية  الأن�سطة 
البيئة  التطوير يف  املهارة واإتاحة فر�ص  الطلبة هذه  القطاعات لكت�ساب 
الفرتا�سية وكذلك اخلطة الإ�سرتاتيجية البحثية ملواجهة جائحة فريو�ص 
املوؤمتر  اأعــمــال  يف  م�ساركتها  خــالل  طيبة  جامعة  وقعت  كما   . كــورونــا 

واملعر�ص الدويل 8 اتفاقيات مع عدد من القطاعات الأكادميية والتعليمية 
والبحثية وذلك حتقيًقا للتعاون والتميز يف كافة املجالت.

يذكر اأن املوؤمتر �سهد م�ساركة وزراء وخرباء التعليم من 23 دولة يف 11 
جهة   260 من  اأكــر  وم�ساركة  عمل  ور�سة   130 من  واأكــر  علمية،  جل�سة 

دولية وحملية يف املعر�ص الدويل امل�ساحب للموؤمتر.

»الصحة« تثمن الدور الفاعل للطواقم التمريضية

جامعة طيبة تستعرض االبتكار في مؤتمر التعليم 

الريا�ض ـ البالد    
ملتابعة و�سبط  امل�سرتكة  امليدانية  اأ�سفرت احلمالت 
التي  واأمن احلدود،  والعمل  الإقامة  اأنظمة  خمالفي 

متت موؤخرا  يف مناطق اململكة كافة، عن 
خمالًفا   )6565( منهم  خمــالــفــًا،   )10850( �سبط  
لنظام الإقامة، و)3012( خمالًفا لنظام اأمن احلدود، 

و)1273( خمالًفا لنظام العمل.
حماولتهم  خــالل  �سبطهم  مت  مــن  اإجــمــايل  بلغ  كما  
ا،  �سخ�سً  )289( اململكة  داخــل  اإىل  احلـــدود  عبور 
اإثيوبيو  و)%47(  اجلن�سية،  مينيو  منهم   )%35(
�سبط  مت  كما  اأخــرى،  جن�سيات  و)%18(  اجلن�سية، 
خارج  اإىل  احلــدود  عبور  ملحاولتهم  ا  �سخ�سً  )56(

اململكة بطريقة غري نظامية.
وت�سغيل  واإيــواء  نقل  متورطًا يف   )14( ومت �سبط 
خمــالــفــي اأنــظــمــة الإقـــامـــة والــعــمــل واأمــــن احلـــدود 

والت�سرت عليهم.
لإجــراءات  حالًيا  اإخ�ساعهم  يتم  من  اإجمايل  وبلغ 
منهم  ــا،  ــًف خمــال وافـــــدًا   )83457( الأنــظــمــة  تنفيذ 

)79313( رجاًل، و)4144( امراأة.
وتتم اإحالة )71100( خمالف لبعثاتهم الدبلوما�سية 
للح�سول على وثائق �سفر، واإحالة )2528( خمالًفا 
 )7475( وترحيل  �سفرهم،  حــجــوزات  ل�ستكمال 

خمالًفا.
دخــول  ي�سهل  مــن  كــل  اأن  الداخلية  وزارة  ـــدت  واأك
داخلها  نقلهم  اأو  للمملكة  اأمن احلدود  خمالفي نظام 
اأو  م�ساعدة  اأي  لهم  يقدم  اأو  املـــاأوى  لهم  يوفر  اأو 
خدمة باأي �سكل من الأ�سكال، يعر�ص نف�سه لعقوبات 
مالية  وغــرامــة  �سنة،   15 مــدة  ال�سجن  اإىل  ت�سل 
النقل  و�سيلة  ومــ�ــســادرة  ريـــال،  مليون  اإىل  ت�سل 
وال�سكن امل�ستخدم لالإيواء، اإ�سافة اإىل الت�سهري به، 
واأو�سحت اأن هذه اجلرمية تعد من اجلرائم الكبرية 
والأمانة، حاثة  بال�سرف  واملخلة  للتوقيف،  املوجبة 
اجلميع على الإبالغ عن اأي حالت خمالفة على الرقم 
و)999(  والريا�ص،  املكرمة  مكة  مبنطقتي   )911(

و)996( يف جميع مناطق اململكة.

املدينة املنورة ـ حممد قا�سم     
اأنهت اأمانة منطقة املدينة املنورة الأعمال التطويرية 
ال�سحابية  طــريــق  مــ�ــســروع  مــن  الأوىل  للمرحلة 
– الذي ي�ستهدف  الله عنها  الرومية - ر�سى  زنرية 
مواقع  وتهيئة  للم�ساة  اآمــنــة  مــ�ــســارات  ا�ستحداث 
م�سارين  تنظيم  اإىل  اإ�سافة  للجلو�ص،  وا�سرتاحات 
الطريق  وخمــارج  مداخل  وجتهيز  ال�سيارات  ملرور 
املنورة،  املدينة  اأن�سنة  برنامج  مع  تتواكب  بطريقة 
ف�ساًل عن رفع اأعمال الزراعة والت�سجري ورفع كفاءة 

خدمات الطريق.
املطورة يف  امل�ساحة  اأن جمموع  الأمانة  واأو�سحت 
تهيئة  �سملت  مربع،  مرت  األــف   22 بـ  تقدر  امل�سروع 
وتنظيم  مــرتًا،   650 امــتــداد  على  للم�ساة  م�سارات 
مـــرتًا،   30 بــعــر�ــص  للطريق  الــ�ــســيــارات  مــ�ــســارات 
 180 مبجموع  ال�سيارات  مواقف  تهيئة  اإىل  اإ�سافة 
مركبة على امتداد الطريق، اإىل جانب تهيئة املناطق 
املخ�س�سة للجلو�ص على م�ساحة 1000 مرت مربع، 
مربع  مرت   1000 مب�سطح  خ�سراء  مناطق  وزراعــة 
وزراعـــة  الــطــريــق  امــتــداد  على  خمتلفة  مــواقــع  يف 
ال�ستثمار وتركيب 54  400 �سجرة وتهيئة مناطق 
امل�سروع  هذا  وياأتي  للطاقة.  موفرة  اإ�ساءة  عمود 
�سمن برنامج اأن�سنة املدينة التي ت�سرف عليها اأمانة 
وزوار  �سكان  خلدمة  جديدة  اإ�سافة  لي�سكل  املنطقة 
التحتية  البنية  م�ستوى  عن  ف�ساًل  املنورة،  املدينة 
يف  الب�سرية  الهوية  وتعزيز  الواجهات  وتطوير 
ال�سوارع والطرق احليوية، وذلك �سمن م�ستهدفات 

تعزيز جودة احلياة يف املدينة املنورة.
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ك�سف خمت�سون يف جمال التعامل بالعمالت الرقمية اأن اآلية العمالت الرقمية عالية املخاطر؛ لذا فاإنه يتوجب فهم تقنيات التعامل بها والإملام بتلك املخاطر؛ حتى ل يقع امل�ستثمر يف فخ هذا 
النوع من العمالت، لفتني يف الوقت نف�سه اإىل اأن  هناك 6.3 مليون م�ستخدم �سعودي للعمالت الرقمية يف اململكة، واأن معظمهم من ال�سباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 25 اإىل 35 ، كما اأن 
ن�سبة م�ستخدمي العمالت الرقمية يف اململكة و�سل 18 % وتلك ن�سبة كبرية، منوهني اأن %72 من ال�سعوديني على علم بتلك العمالت. بداية، اأو�سح  املهند�س ماجد اأ�سعري رائد الأعمال 
وامل�ستثمر باأ�سواق املال اأن  تقنيات الذكاء ال�سطناعي )AI( اأ�سبحت م�ستخدمة ب�سكل ملحوظ يف جمال اأمن املعلومات، وقد تغلغلت يف الأنظمة املختلفة؛ نظرا ل�سرعة وحجم الأعمال 

والعتماد على الت�سغيل الآيل، وهو تطور طبيعي لدورها املهم يف تب�سيط العمليات وزيادة كفاءتها.

العمالت املشفرة فرصة ذهبية لطموحات الشباب
جدة - �إميـان بــدوي 

يتوجب فهم تقنيات التعامل بها .. مختصون: 

مخاطر استثمارية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار  الرقمية 
عمليات  يف  الأمــنــي  اجلــانــب  اإىل  نظرنا  ــو  ول
العمالت  يف  والــتــداول  عــامــة  ب�سفة  ــتــداول  ال
زيادة  املهم  من  لوجدنا  خا�سة  ب�سفة  الرقمية 
دور  يظهر  وهنا  املــتــداول،  لــدى  الأمـــان  ن�سبة 
الذكاء ال�سطناعي لرفع م�ستوى الأمان وزيادة 
املن�سات  مــع  الــتــعــامــل  يف  امل�ستثمرين  ثــقــة 

املختلفة. كما اأ�سار اأ�سعري 
اأي  ــاأن  ب اأثبتت  التي  احلديثة  الــدرا�ــســات  اإىل 
هجوم الكرتوين اأو اأي اخرتاقات اأمنية حتدث 
لعدة  الأمــوال  �سخ  عن  يتوقف  املتداول  جتعل 
اأ�سهر ب�سكل كبري، ولأهمية زيادة الأمان ورفع 
العمالت  يف  املــتــداولــني  لـــدى  الــثــقــة  م�ستوى 
تقنيات  ل�ستخدام  الهتمام  يتزايد  قد  الرقمية 
يف  الأمــان  م�ستوى  لزيادة  الذكاءال�سطناعي 
عمليات التداول عرب املن�سات املختلفة، التي لو 
نظرنا اإليها هي عبارة عن تطبيق ويب معر�س 
لعمليات الخرتاق والهجوم من قبل ما ي�سمى 

بالهاكر، مثل اأي مواقع وتطبيقات اأخرى.

تسخير التقنيات 
ت�سخري  املمكن  فمن  لذلك   : بقوله  وا�ستطرد   
بروتوكولت  لتنفيذ  التقنيات  هــذه  وتطوير 
املن�سات  لتاأمني  وفــعــال  اأ�ــســرع  ب�سكل  اأمنية 
حدوثه  قبل  اأمني  اخــرتاق  اأو  هجوم،  اأي  من 
وك�سف  م�سبق  ب�سكل  الهجوم  نــوع  وحتــديــد 
ويتم  ا�ستغاللها  ميــكــن  الــتــي  ال�سعف  نــقــاط 
عملية  اأي  حدوث  قبل  اأ�سرع  ب�سكل  ت�سحيحها 
زيادة  وبالتايل  الأمــان،  ن�سبة  وزيــادة  قر�سنة 
خالل  من  الرقمية  بالعمالت  التداول  يف  الثقة 

املن�سات املختلفة.
 وفيما يخ�س اإقبال الفئة ال�سبابية على العمالت 
الرقمية اأكد اأن ما ي�سهده العامل من تطور تقني، 
والثورة التي يعي�سها العامل تقنيًا ت�ستهدف فئة 
للم�ستقبل  تطلعًا  الأكــر  الفئة  كونهم  ال�سباب؛ 
ال�ستثمار  لأدوات  والف�سول  الطموح  ولديهم 
اأو�سحته  ما  ال�سوء على  ا �سلط  اأي�سً احلديثة، 
بع�س الدرا�سات اأن ن�سبة الإقبال على العمالت 
ترتاوح  الذين  ال�سباب  فئة  من  تتزايد  الرقمية 
واأ�ــســاد  كما  �سنة.   35  -25 بــني  مــا  اأعــمــارهــم 
كبري،  ب�سكل  تطورت  التي  املعلومات  مب�سادر 
وقــــال: اأ�ــســبــح مــن الــ�ــســهــولــة احلــ�ــســول على 
املــعــلــومــة مــن خـــالل الإعــــالم اجلــديــد كمواقع 

التوا�سل الجتماعي واليوتيوب وغريها.
وكذلك �سهولة ال�ستثمار وامل�ساربة يف العمالت 
و�سهولة  املختلفة  املن�سات  خــالل  من  الرقمية 
فتح ح�سابات التداول يف هذه املن�سات وعملية 
�سروط  اأو  قيود  دون  الرقمية  العمالت  تبادل 
ال�سباب يف  لدى  الرغبة  يزيد من عملية  معقدة 
يف  �ــســراوؤهــا  ويعترب  واملــ�ــســاربــة،  ال�ستثمار 
التي  املــوجــودة  للكميات  نظرا  الــيــد؛  متناول 
تتعدى حاجز الـ 5000 عملة وباأ�سعار متفاوتة 
الــروات، رغم  لهم  اأنها قد حتقق  ال�سباب  يرى 

معرفتهم بخطورتها.

أمن المعلومات 
رئي�س  �سربتلي  خــالــد  اأو�ـــســـح   املــقــابــل،  يف  
اأهمية  تقنية،  جمموعة  و�سريك  ال�ستثمارات 
جدا،  كبرية  مبهام  يقوم  لأنــه  املعلومات؛  اأمــن 
يف  جــدا  عميق  ب�سكل  دخــولــه  اإىل  بــالإ�ــســافــة 
العمالت  م�ستخدمي  يحمي  بحيث  املعلومات 
الــرقــمــيــة بــ�ــســورة اأكـــــرب، و بــ�ــســبــب الــتــطــور 
يف  املــ�ــســي  م�ستقباًل  نـــرى  ــد  ق الــتــكــنــولــوجــي 
اجتاهات العملة الرقمية، فقد ي�سبح الدولر اأو 
اليورو عملة رقمية ! كما اأ�سبح التعامل الرقمي 
عامة يف احلياة اأكر �سيوًعا من اأي �سيء اآخر؛ 
ولكن  العمالت،  تتطور  اأن  مب�ستغرب  لي�س  لذا 
فمن  الورقية،  العملة  عن  ن�ستغني  لن  بالتاأكيد 
قبل  من  منظمة  العمالت  تكون  اأن  ال�سروري 

البنوك �سواء املحلية اأو الدولية.

فرصة ذهبية 
العمالت  �ــســابــًقــا:  بنك  مــوظــف  �سالمة  اأحــمــد   

لال�ستثمار،  ذهبية  فر�سة  تــكــون  قــد  الرقمية 
وجند اأن ال�سباب من اأكر فئات املجتمع اإقباًل 
لنعدام  ذلك  يعود  وقد  الرقمية،  العمالت  على 
اجلهد و�سال�سة الوقت، كما اأن كثريا من الذين 
خا�سوا هذه التجربة ال�ستثمارية، قالوا: اإنها 
امل�ستثمر  كان  اإن  �سيما  ل  املال  وجتلب  مربحة 
ـــر  مــلــمــا وعـــلـــى  درايـــــة كــافــيــة بــحــيــثــيــات الأم
م�ستقلة  الرقمية  العملة  اأن  واأرى  ودهاليزه، 
عن العملة الورقية  ول ميكن اأن حتل اإحداهما 
ُتدجمان  قد  اأنهما  اأظــن  الأخــرى، ول  بديال عن 

م�ستقباًل؛ اإذ اإن ذلك يف غاية ال�سعوبة. 

تجربة ناجحة
العمالت  م�ستثمرة  الــعــلــيــان،  اجلــوهــرة  اأمـــا 
جتربة  حققت  احلــمــد،  ولــلــه  فــقــالــت:   الرقمية 
الرقمية، ولكن ل  العمالت  ا�ستثمار  ناجحة يف 
اأن�سح امل�ستثمر باأن يغامر بكل اأمواله، غري اأنه 
اأن  ت�ستطيع  ب�سيط  مبلغ  خالل  من  ذلــك   ميكن 
ت�ستثمره؛ بحيث لو خ�سرته ل تتاأثر ميزانيتك، 

وغالبًا ال�ستثمار طويل املدى  هو الناجح.
من  كبريا  اإقــبــال  وجدنا  مــوؤخــرا  وا�ستطردت: 
فئة ال�سباب على العمالت الرقمية، وذلك ب�سبب 
اإميانهم بامل�ستقبل وبتقنية  "البلوكت�سني " التي  
تتكون من طرفني فقط) بائع وم�سرتي( حيث ل 
يوجد بينهما و�سيط متحكم، وهي تقنية  حتفظ 
حقوق الكل و�سعب جدًا اخرتاقها.. ول توجد 
الرقمية؛  العمالت  ا�ستخدام  مــن  خماطر  اأي 
فيما  ولكن  متــامــًا،  اآمــنــة  فهي  العك�س  على  بــل 
ال�سخ�س  يكون  اأن  فالبد  امل�ساربة"   " يخ�س 
ولكيفية  اليابانية،  لل�سموع  ودار�ــســا  متعلما 

العمالت  اأن  اأرى  واأكملت:  بامل�ساربة،  الربح 
الرقمية هي اأ�سول رقمية، ول عالقه لها بالنقود 

الورقية، ولن تكون يوما عن�سرا بديال لها.

تحرر اقتصادي 
بالعملة  املهتم  الب�سريي  حممد  اأو�سح  بــدوره 
بع�س  حتاربها  الرقمية  العمالت  اأن  الرقمية 
الورقية  العملة  تهز مكانة  اأن  الدول؛ خوًفا من 
لديها ل�سيما اإن  كانت متلك عملة لها وزن وقيمة 
توؤيدها،  الــدول  وبع�س  العامل،  م�ستوى  على 
القت�سادي،  بالتحرر  خاللها  مــن  ت�سعر  وقــد 
خا�سة  كعمالت  ت�سدرها  قد  دول  هناك  بينما 

للحكومات فقط. 
ولالأ�سف بع�س اجلهات امل�سبوهة، التي تتاجر 
بالعملة  تت�سرت  بها  ُي�سمح  ل  حمــظــورات  يف 
ولي�س  امل�سدر،  معروفة  غري  كونها  الرقمية؛ 
العمالت  يف  الــبــ�ــســريي:  ـــال  وق رقــيــب،  عليها 
اإىل  مفاجئ  ب�سكل  الـــدولر  يرتفع  قد  الرقمية 
�سبعني األف دولر  ومن اأ�سباب ذلك الرتفاع اأن 
اجلهات امل�سبوهة، قد ت�سرتي مهما بلغ الرقم؛ 
اإذ اإن الهدف هو اأن تكون عملتهم يف ماأمن من 

الرقابة. 

المظلة الرقابية 
 املحامي وامل�ست�سار القانوين عبدالرحمن فوؤاد 
بن حمفوظ، اأو�سح اأن نظام الق�ساء ال�سعودي 
خمالفة  على  يعاقب  �سريح  نظام  فيه  يوجد  ل 
املالية حذرت من  لكن وزارة  الرقمية،  العمالت 
التعامل اأو ال�ستثمار يف العمالت الفرتا�سية؛ 

حيث اإنها ل تعد عمالت اأو اأ�سول معتمدة داخل 
الرقابية،  املظلة  نطاق  خــارج  لكونها  اململكة؛ 
اأمــوالــه  �ــســرقــة  مــن  املــتــ�ــســرر  ال�سخ�س  فعلى 
الرجوع اإىل املن�سة التي مت التداول فيها، لكن 
يف حال خ�سارته، فال يوجد تعوي�س لذلك؛ لذا 

نحتاج اإىل تكثيف التوعية يف هذا الأمر. 

فخ الوعود 
بينما اأو�سحت املحامية واملحكم التجاري رباب 
املعبي بقولها : نبهت وحذرت اللجنة ال�سعودية 
من  اململكة  يف  واملقيمني  املــواطــنــني  الــدائــمــة 

حماذير ال�ستثمار والتعامل بالعمالت الرقمية 
داخل  معتمدة  عملة  لُتعدُّ  كونها  الفرتا�سية؛ 
خالل  مــن  بها  ــداول  ــت ال يتم  ل  ـــه  ولأن اململكة، 
اإىل  اإ�سافة  اململكة،  يف  لهم  مرخ�س  اأ�سخا�س 
لتعامالت  كو�سيلة  ا�ستخدامها  �سبهة  جانب 
لوجود  نظامًا  وحمظورة  م�سروعة  غري  مالية 
عواقب �سلبية خمتلفة على املتعاملني وخماطر 
عالية؛ كونها خارج نطاق املظلة الرقابية داخل 

ال�سعودية.
بتحقيق  بــالــوعــود  فــخ  ن�سب  يتم  واأ�ــســافــت: 
مكا�سب مالية والراء ال�سريع من خالل تقدمي 
بــاأن  والدعــــاء  لال�ستثمار  ترويجية  عــرو�ــس 
يف  الر�سمية  اجلهات  قبل  من  مرخ�سة  املن�سة 
اأن  ميكن  اأنــه  غري  �سحيح،  غري  وهــو  اململكة، 
يقع ال�سحية يف جرمية غ�سل اأموال من خالل 
وتكون  معروفة،  غري  جلهات  املــايل  التحويل 
مــن �ــســمــن اجلــهــات املــحــظــورة؛ لــذلــك �سوق 
خماطر  فيه  املرخ�سة  غــري  الرقمية  العمالت 
املظلة  خــارج  اأنــه  اأبــرزهــا  ومــن  عالية،  كبرية 
الرقابية دخل اململكة العربية ال�سعودية، اإ�سافة 
راأ�س  يف  كبرية  خل�سائر  التعر�س  عواقب  اإىل 
املال ولعمليات ن�سب واحتيال، واأكملت: وذلك 
ب�سبب حمدودية املعلومات املتاحة للم�ستثمرين 
فهم  و�سعوبة  العمالت  تلك  يف  ال�ستثمار  عن 
خماطرها من ِقبل امل�ستثمرين الأفراد، اإىل جانب 
خماطر ا�ستثمارية مرتبطة بالتذبذب العايل يف 
طريقة  حــول  وال�سبابية  العمالت  تلك  اأ�سعار 
ت�سغيلية  خماطر  عليها  يرتتب  كما  تقييمها، 
الإلــكــرتوين.  الخـــرتاق  احتمالية  عــن  نــاجتــة 
عليه  التداول  ن�ساط  مبمار�سة  الراغبني  وعلى 
ال�سوق  مــن  املــرخــ�ــســة  املــنــ�ــســات  يــتــحــرى  اأن 
املالية ال�سعودي؛ حيث توجد قائمة باملن�سات 
اجلهات  مــن  للرقابة  تخ�سع  التي  النظامية، 
الإعالنات  عن  البالغ  تقدمي  اأهمية  مع  الأمنية 
الوهمية عن طريق املوقع الإلكرتوين الر�سمي 
ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق 
ــالزمــة مع  املــالــيــة؛ ليتم اتــخــاذ الإجـــــراءات ال

اجلهات ذات العالقة وفقًا لالخت�سا�س.

 زيادة الثقة في التداول 
من خالل المنصات 

المختلفة

استخدام تقنيات الذكاء 
االصطناعي لزيادة 

مستوى األمان 

سهولة فتح حسابات 
التداول بدون قيود 

أو شروط 
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 دعما ألهداف التنمية المستدامة..

 نقلة نوعية وموثوقية عالية للقطاع 

منح "التنمية الوطني" صالحية إعفاء وتقسيط الديون

تعزيز التجارة اإللكترونية وحماية المستهلك
الريا�ض- البالد

ــجــارة وال�ــســتــثــمــار يف جمل�س  ــت ال نــاقــ�ــســت جلــنــة 
يتعلق  فيما  ــوزارة  ال من  املبذولة  اجلهود  ال�سورى، 
البنية  وتطوير  اململكة  يف  الإلــكــرونــيــة  بالتجارة 
اململكة  ترتيب  على  ينعك�س  ما  وتعزيزها؛  التحتية 
عامليًا،  مرتبتها  وحت�سني  الــدولــيــة  املــوؤ�ــســرات  يف 

بالإ�سافة ملا اأجنزته الوزارة يف تعزيز �سوق التجارة 
والتجزئة،  الأغــذيــة  قطاع  يف  ل�سيما  الإلكرونية 
والـــــدور الـــذي تــقــوم بــه يف دعـــم انــتــ�ــســار املــخــازن 
لتطوير  والتوجه  الأعــمــال،  ت�سهل  التي  ال�سحابية 

برامج لرفع الوعي لدى امل�ستثمرين يف هذا ال�ساأن.
 جـــاء ذلـــك خـــال اجــتــمــاع -عـــر التــ�ــســال املــرئــي- 

برئا�سة  ع�سو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور فهد بن 
الدكتور  التجارة  وزير  وبح�سور  التخيفي،  �سليمان 
الله الق�سبي، ومب�ساركة م�ساعد وزير  ماجد بن عبد 
ــهــداب وعــــدٌد من  الــتــجــارة  بـــدر بــن عــبــد املح�سن ال
واإجنـــازات  اأعــمــال  ل�ستعرا�س  الــــوزارة  مــ�ــســوؤويل 
للعام  ال�سنوي  التقرير  يف  الــواردة  التجارة  وزارة 

املايل 1443/1442هـ.
التي  ال�سكاوى  متابعة  اآلــيــات  اللجنة  بحثت  كما   
اأخـــرى  جــهــات  مــع  الـــــوزارة  خــدمــات  فيها  تتقاطع 
حلماية امل�ستهلك، وذلك بعد اأن فّعلت الوزارة اخلط 
اخلا�سة  اخلدمات  جلميع   1900 لل�سكاوى  املوحد 

بوزارة التجارة.

السجل العقاري.. حجية مطلقة تعزز الشفافية واالستثمار

جدة - البالد
اململكة  اإيــرادات  نظام  بتعديل  ملكي  مر�سوم  اأفــاد 
يفو�سه،  من  اأو  الوطني،  التنمية  �سندوق  ليمنح 
على  تق�سيطه  اأو  ــديــن،  ال مــن  الإعــفــاء  �ساحية 
الــعــاجــز عــن الـــوفـــاء بــه دفــعــة واحـــــدة، لأي من 
ل�سوابط  وفقا  لــه  التابعة  والــبــنــوك  ال�سناديق 

واإجراءات يقرها جمل�س اإدارة ال�سندوق.
القرى"  "اأم  اأوردته �سحيفة  الذي  التعديل   وجاء 
الــ�ــســوؤون  جمل�س  يف  مــعــدة  تو�سية  عــلــى  بــنــاء 
يف  الوزراء  جمل�س  واأقرها  والتنمية  القت�سادية 

وقت �سابق.
�سناديق  على  الوطني  التنمية  �سندوق  وي�سرف 
للتنمية"  و"ال�سعودي  العقارية"  "التنمية 
الزراعية"  و"التنمية  ال�سناعية"  و"التنمية 
ال�سياحي"  و"التنمية  الب�سرية"  املوارد  و"تنمية 

و"التنمية الثقايف".
كما ي�سرف اأي�سا على ال�سندوق املتعلق بالفعاليات 
والريا�سة  والرفيه  الثقافة  بقطاعات  املرتبطة 
الجتماعية،  التنمية  بنك  اإىل  اإ�سافة  وال�سياحة، 
وبنك  الــ�ــســعــودي،  وال�ــســتــراد  الت�سدير  وبــنــك 

املن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة.
العهد،  ويل  �سمو  اأطــلــق  املــا�ــســي  مــار�ــس   ويف 
اإدارة  الوزراء رئي�س جمل�س  نائب رئي�س جمل�س 
�سندوق التنمية الوطني، ا�سراتيجية ال�سندوق 
خال رئا�سته لجتماع جمل�س الإدارة، التي تهدف 
لــاأهــداف  ــًا  حمــوري ممكنًا  الــ�ــســنــدوق  يــكــون  اأن 
 2030 اململكة  لــروؤيــة  والجتماعية  القت�سادية 
التنموية  من خال العمل على مواجهة التحديات 

القائمة مبا يتوافق مع اأف�سل املمار�سات العاملية.

تهدف   ال�سندوق  ا�سراتيجية  اإن  �سموه:  وقــال   
اإىل دعم اأهداف التنمية امل�ستدامة لكافة القطاعات 
متويلية  موؤ�س�سة  اإىل  حتويله  عر  القت�سادية 
م�ستهدفات  حتقيق  يف  للم�ساهمة  متكاملة  وطنية 
روؤية اململكة، حيث ي�ستهدف ال�سندوق من خال 

حتفيز  له  التابعة  التنموية  والبنوك  ال�سناديق 
ثاثة  على  يــزيــد  مبــا  اخلــا�ــس  الــقــطــاع  م�ساهمة 
اململكة  اقت�ساد  يف  التنموي  التاأثر  من  اأ�سعاف 
الناجت  منو  يف  ال�سندوق  اإ�سهام  اإىل  بالإ�سافة   ،
املحلي الإجمايل احلقيقي للمملكة ب�سخ اأكرث من 

570 مليار ريال بحلول عام 2030م. كما ي�ستهدف 
غر  الإجـــمـــايل  املــحــلــي  ــنــاجت  ال ح�سة  م�ساعفة 
 605 اإىل  لي�سل  اأ�سعاف  ثاثة  من  باأكرث  النفطي 
مليارات ريال، بالإ�سافة لإيجاد العديد من فر�س 

العمل يف اململكة خال العقد العقد احلايل.

جدة - البالد
اأو�سح نظام الت�سجيل العيني للعقار الذي وافق عليه  جمل�س 
الإثبات وفقًا  املطلقة يف  ال�سجل يعتر احلجية  اأن  الــوزارء، 
واجلهات  الق�ساء  اأمــام  مب�سمونه  ويعمل  النظام،  لأحــكــام 
كافة با بينة اإ�سافية، ول يجوز الطعن فيه اإل اإذا كان الطعن 

ب�سبب خطاأ كتابي اأو تزوير.
الرفع  خال  من  العقارات  ت�سجيل  العيني،  بالت�سجيل  ُيق�سد 
امل�ساحي والإحداثيات اجليومكانية لقطعة العقار ليكون اأ�سا�س 
ي�سر  كما  عليها،  املرتبة  العقارية  واحلقوق  امللكية  ت�سجيل 
بيانات  يت�سمن  رقمي  �سجل  اإىل  العقاري"  "ال�سجل  م�سطلح 
واأو�ساف العقار وحالته املالية والنظامية وما يتبعه من حقوق 

والتزامات وجميع الت�سرفات العقارية التي تطراأ عليه.
 واأكد وزير ال�سوؤون البلدية والقروية والإ�سكان ماجد احلقيل 
اأن نظام الت�سجيل العيني �سي�سّكل نقلة نوعية للقطاع العقاري 
بزيادة موثوقية �سكوك امللكية العقارية، ورفع ال�سفافية بدقة 
املتمثل  العقارات  ملكية  اأهم حتديات  اأحد  يحل  كما  بياناتها، 

يف ازدواجية امللكية والتداخل بني العقارات. 
من جانبه، اأكد الأمر �سعود بن طال بن بدر الرئي�س التنفيذي 
املكّلف للهيئة العامة للعقار، اأن نظام الت�سجيل العيني للعقار 
الإثــبــات  يف  املطلقة  احلجية  العقارية  امللكية  مبنح  يتميز 
وال�سفافية،  باملوثوقية  العقاري  ال�ستثمار  بيئة  ويعزز  

وتقدمي خدمات رقمية موؤمتتة للت�سرفات العقارية الاحقة.
 احلقوق العينية

من  يــومــا  ت�سعني  بعد  العمل  يــبــداأ  الـــذي  الــنــظــام  وت�سمن   
 ، اجلمعة  اأم�س  اأول  القرى"  "اأم  الر�سمية  باجلريدة  ن�سره 
العقار،  اأو�ــســاف  على  العقاري  ال�سجل  يحتوي  اأن  وجــوب 
التي  واللــتــزامــات  عليه  تــرد  التي  العينية  احلقوق  وجميع 
تتبعه، واأي تعديات تطراأ على ذلك ، وتقوم اجلهة املخت�سة 
وفقًا  العيني،  الت�سجيل  باإجراءات  املتعلقة  امل�ساحة  باأعمال 

جهة  من  املعتمدة  الوطنية  اجليومكانية  واملعاير  لائحة 
والتنظيمات  بالأنظمة  اإخـــال  دون  وميــكــن  الخت�سا�س، 
فيها  مبا  احلديثة،  امل�ساحة  و�سائل  ا�ستخدام  العاقة-  ذات 
الت�سوير اجلوي والف�سائي وغرها من التقنيات، عند تنفيذ 
تلك الأعمال. وحتدد الائحة اإجراءات ذلك ، م�سرا اإىل عدم 
لأحكام  وفقًا  اإل  عليه،  تغير  اأي  يجرى  ول  البيانات  تعديل 
الأخــطــاء  املخت�سة  اجلهة  ت�سحح  واأن   ، والائحة  النظام 
الكتابية واملادية البحتة بناًء على طلب من اأي ذي م�سلحة اأو 
ال�ساأن بذلك بالو�سيلة التي  اإ�سعار ذوي  من تلقاء نف�سها، مع 

حتددها الائحة.
 ويف حال قيد دعوى ق�سائية تتعلق بالت�سجيل العيني الأول 

فيتم  النظام،  من  )العا�سرة(  املــادة  يف  اإليه  اأ�سر  ما  وفــق 
التاأ�سر بها يف ال�سجل العقاري وقوائم املاك، وي�سمن يف 
الدعوى،  �ساأن  يف  ال�سادر  النهائي  احلكم  م�سمون  ال�سجل 
ال�سجل  يف  التاأ�سر  واأحــكــام  اإجــــراءات  الــائــحــة  وحتـــدد 

العقاري، ويف قوائم املاك.
احلجية  يكت�سب  الأول  العيني  الت�سجيل  اأن  النظام  واأكــد 
املــاك،  قــوائــم  ن�سر  تــاريــخ  مــن  �سنة  انق�ساء  بعد  املطلقة 
وللمت�سرر من الت�سجيل العيني الأول بعد اكت�سابه احلجية 
املطلقة حق اللجوء اإىل املحكمة املخت�سة وطلب التعوي�س 
العيني  الت�سجيل  اإلــغــاء  طلب  يف  احلــق  دون  املت�سبب  من 
وملاك   ، فيه  الـــواردة  احلقوق  اأو  بياناته  تعديل  اأو  الأول 

العقارات طلب ت�سجيل عقاراتهم -الواقعة خارج 
نطاق املنطقة العقارية- يف ال�سجل العقاري 
حتددها  التي  وال�سوابط  لل�سروط  وفقًا 

الائحة.
   الت�سرفات الاحقة

العقاري  ال�سجل  ت�سجل يف  للنظام  وطبقا 
جميع الت�سرفات الاحقة للت�سجيل العيني 
من  اأي  اإن�ساء  �ساأنها  من  والتي  للعقار،  الأول 
اأو  نقله  اأو  التبعية  اأو  الأ�سلية  العينية  احلقوق 
الأحكام  العقار، وكذلك  بيانات  اأو تعديل  اأو زواله،  تغيره 
النهائية املثبتة ل�سيء من ذلك، ول تكون تلك احلقوق نافذة 
الت�سجيل.  بهذا  اإل  ـــة  والإداري الق�سائية  لآثــارهــا  ومنتجة 
والو�سية  العقارية  الق�سمة  الت�سرفات  تلك  يف  ويــدخــل 

والوقف والإرث والرهن واملنح ونحوها.
اجلهة  عليها  تتفق  اآلــيــة  -وفـــق  املعنية  اجلــهــات  وتــقــوم   
املخت�سة مع كل منها- بتزويد ال�سجل العقاري بوقائع وفاة 

ماك العقارات و�سكوك ح�سر ورثتهم.
تقرر  حق  اأي  يكون  اأن  بالدعاوى  التاأ�سر  على  ويرتب   
لهم  ترتبت  من  على  حجة  الــدعــاوى  هــذه  يف  نهائي  بحكم 
بعد  العقاري  ال�سجل  بيانات يف  اأثبت مل�سلحتهم  اأو  حقوق 
خال  احلكم  �ُسّجل  ما  متى  وذلــك  املذكور،  التاأ�سر  اإجــراء 

)ت�سعني( يومًا من التاريخ الذي اأ�سبح فيه احلكم نهائيًا.
املــو�ــســوفــة  لــلــعــقــارات  �ــســجــًا  املخت�سة  اجلــهــة  وتــنــ�ــســئ   
الائحة  وحتــدد  العقاري،  بال�سجل  مرتبطًا  اخلارطة  على 
على  تــرد  التي  الت�سرفات  جميع  وُت�سجل   ، ذلــك  اإجـــراءات 
وحتــدد  ال�سجل،  يف  اخلــارطــة  على  املو�سوفة  الــعــقــارات 
بذلك،  �سهادة  ال�سجل  وُي�سدر  الت�سجيل،  اإجــراءات  الائحة 
الق�سائية  لآثارها  نافذة ومنتجة  الت�سرفات  تكون هذه  ول 

والإدارية اإل بهذا الت�سجيل.

مضاعفة الناتج المحلي غير النفطي وفرص العمل

اإن العامل يتحول ..

اليوم.. الكلمة لمن؟!
جتربة  ولكنها  ومرهقة  م�سنية  عملية  اأ�سبح  الــيــوم،  وظيفة  عن  البحث 
اأما فيما بعدها،  اأي ما قبل كورونا.  ال�سابق..  خمتلفة عما كنا منار�سة يف 
فالأمر قد تغر؛ بل تغر كل �سيء، وذلك ب�سبب العمل والدرا�سة والت�سوق 
عن بعد؛  حيث اأ�سبح هناك فائ�س من الوقت كبر جدا، نق�سيه مع عائاتنا 
حياتنا،  ح�سابات  ونعيد  ونتاأمل  نفكر  اأنف�سنا  مع  ونق�سيه  بل  املنازل؛  يف 

ونقيم ت�سرفاتنا ونعيد التفكر يف قراراتنا، وفيما كنا نفعل.
اكت�ساف  اأعدنا  اأن  نفعل  فيما  النظر  واإعــادة  التقييم  ذلك  نتاج  من  وكــان     
اختيارنا  اأثــنــاء  وخ�سو�سا  وجريئة  خمتلفة  قـــرارات  واتخذنا  اأنف�سنا، 
بعد،  عــن  العمل  اأو  املكاتب  يف  بتواجدنا  اإمــا  عملنا.  وطريقة  لوظائفنا 
للوقت  وفــرا  بعد؛  عن  العمل  الآن  تف�سل  كثرة  فئات  هناك  اأن  والغريب 
وا�ستغاله يف التاأمل وال�ستمتاع به �سخ�سيا اأو العمل يف اأكرث من وظيفة 

لتح�سني الدخل. 
   يف ال�سابق عندما كنا نبحث عن وظيفة، كان علينا اأن نختار مظهرا وهنداما 
خا�سا لئقا بالوظيفة؛ �سريطة اأن يكون كا�سيكيا بعيدا عن �سرخات املو�سة 

احلادة، وكان التقدمي لأي وظيفة حتىلو كان بعيدا عن تخ�س�سك .
    وكان من املفر�س اأن جتيب على اأي �سوؤال ت�ساأل عنه حتى لو كان الأمر 
يتعلق مبباراة كرة يد اأو قدم.. واأن تكون اإجاباتك عن كل الأ�سئلة اإيجابية، 
حتى لو كانت على غر قناعة منك، واأن تتحلى بالتوا�سع املخل واأن ل تناق�س 
الوظيفية مثل وجبات  املزايا  ت�ساأل عن  تريد، ول  الذي  الراتب  اأن حتدد  اأو 
الطعام وتذاكر �سفر الأجازات والعاوة ال�سنوية وم�ساريف درا�سة الأبناء 

والتاأمني الطبي، واأن ل ت�ساأل عن م�ستقبلك الوظيفي يف ال�سركة .. الخ.  
�سائعا، ولكنه  بال�سرورة كان  لي�س  اأن ماذكرته  التنويه على     هذا ويجب 
كان اتفاقا وقناعة �سمنية باأن هذا الإيقاع يف املقابلة ال�سخ�سية �سيكون له 

حظ وافر يف القبول.
   اأما اليوم .. فاإن مطالب واحتياجات ال�سباب هو العمل عن بعد .. ورمبا 
واأنــت   .. الفيديوية  التوا�سل  و�سائط  طريق  عن  ال�سخ�سية  املقابلة  تتم 
تلب�س قمي�سا مزرك�سا من الأعلي .. و�سروال البيجامة من الأ�سفل، وخلفك 
العمل  نطاق  يف  حمــددة  اأ�سئلتك  واأن  املكتبة،  اأرفــف  على  مر�سو�سة  كتب 
عن  وت�ساأل  وتفاو�س  تناق�س  اأن  يف  احلــق  ولــك  تتقنها.  التي  واملــهــارات 
وكم  ال�سركة.  يف  الوظيفي  م�ستقبلك  هو  وما  ومزاياها،  الوظيفية  حقوقك 
عدد �ساعات العمل اليومية وكيفية التعوي�س عن العمل الإ�سايف،  وما هي 
واجباتك وم�سوؤلياتك و�ساحياتك وكيفية التوا�سل مع روؤ�سائك وزمائك 

وعمائك يف العمل. 
اأن يكون �سجاعا وا�سحا و�سريحا وقويا ومنطقيا  اليوم املوظف يجب     
النظر  وجــهــات  وا�ــســتــعــرا�ــس  والــتــفــاو�ــس  واحلــــوار  للنقا�س  وم�ستعدا 
املختلفة.. اليوم املوظف ل يبحث عن وظيفة فقط؛ بل يبحث عن �سركة اأو 

منظمة تنا�سبه وتتفق مع اأفكاره وطموحاته وقناعاته.
   املوظف اليوم يبحث عن الغر�س والهدف من وجوده يف ال�سركة ويطالب 
وتلبي  تــقــدره  واأن   .. لــه  ال�سركة  واحـــرام  العمل،  اأوقـــات  يف  بــاملــرونــة 

احتياجاته الجتماعية والنف�سية والعائلية.    
لقد تغر الزمن وتغر الفكر وتغر املوظف واأ�سبحت له الكلمة الأوىل. 

زين اأمني 

ي�سدر  بقرار  العقارية  املنطقة  حتدد   
يت�سمن  اأن  على  املخت�سة،  اجلهة  عن 
القرار حتديدًا دقيقًا ومبعامل وا�سحة 
ل�ستقبال  املـــحـــددة  واملــــدة  للمنطقة 
طلبات الت�سجيل العيني الأول، ويعلن 
يحددها  منا�سبة  و�سيلة  ـــاأي  ب عنها 

القرار. 
الأول  العيني  للت�سجيل  وي�سرط    

الآتي:
العقارات  عــدا  -مــا  للعقار  يكون  اأن   -
م�ستوٍف  ملكية  �سك  للدولة-  اململوكة 

للمتطلبات. 
الـــبـــيـــانـــات  مــكــتــمــل  ــــون   ــــك ي اأن   -
ــائــحــة  ال اجلــيــومــكــانــيــة ، وحتــــــدد 

اإجراءات الت�سجيل العيني الأول.
اأي  عــن  املخت�سة  للجهة  الإفــ�ــســاح   -
ل�سحة  لزمـــة  بــيــانــات  اأو  م�ستندات 

و�سامة الت�سجيل العيني الأول.
- جتـــري اجلــهــة املــخــتــ�ــســة الأعـــمـــال 
العيني  للت�سجيل  الــازمــة  امل�ساحية 

الأول.
للعقار  امللكية  ت�سجيل  �سك  ي�سدر   -
بعد ا�ستكمال الإجراءات الازمة، وفقًا 

لأحكام النظام والائحة.
ذي  لكل  فــاإن  لاعرا�س،  وبالن�سبة    
الت�سجيل  على  العــرا�ــس  م�سلحة 
العيني الأول اأمام املحكمة املخت�سة ما 

مل يكت�سب الت�سجيل احلجية املطلقة.

شروط التسجيل التصرفات الالحقة تشمل القسمة والوصية والوقف واإلرث والرهن والمنح
الطعن فقط 

في حال الخطأ أو التزوير 
وللمتضرر طلب اللجوء

 للمحكمة 
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انتخاب محمد بن زايد رئيسًا لإلمارات
اأبوظبي - البالد        

انتخب املجل�س الأعلى لالحتاد، اأم�س )ال�سبت(، بالإجماع 

الإمـــارات  لدولة  رئي�سًا  نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  ال�سيخ 

ق�سر  يف  اجتماعًا  املجل�س  عقد  اأن  بعد  املتحدة،  العربية 

اآل  را�ــســد  بــن  حممد  ال�سيخ  برئا�سة  باأبوظبي،  امل�سرف 

الــوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 

دبي، وح�سور عدد من امل�سوؤولني.

خليفة  لل�سيخ  خلفًا  زايد،  بن  حممد  ال�سيخ  انتخاب  وجاء 

بن زايد اآل نهيان، مبوجب املادة 51 من الد�ستور، بح�سب 

ما اأعلنت وزارة �سوؤون الرئا�سة، بينما اأكد اأع�ساء املجل�س 

الأعلى لالحتاد حر�سهم البالغ على الوفاء ملا اأر�ساه ال�سيخ 

املوؤ�س�س  مــن  ا�ستمدها  ومــبــادئ  اأ�سيلة  قيم  مــن  خليفة 

ر�سخت  التي  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زايــد  ال�سيخ  الراحل 

فيما  والعاملي،  الإقليمي  امل�ستويني  على  الإمــارات  مكانة 

اأعرب ال�سيخ حممد بن زايد عن تقديره للثقة الغالية التي 

اأوله اإياها ال�سيوخ اأع�ساء املجل�س الأعلى لالحتاد، حكام 

الإمارات.

ح�سابه  على  تــغــريــدة  يف  را�ــســد  بــن  حممد  ال�سيخ  وقـــال 

فينا..  زايد وامتداده  زايد هو ظل  "حممد بن  بـ"تويرت": 

وموؤ�س�س مئوية دولتنا.. وحامي حمى احتادنا. نبارك له، 

لياأخذها  كلها  البالد  له  وتنقاد  �سعبنا..  ويبايعه  ونبايعه، 

يف دروب العز واملجد وال�سوؤدد".

وتوالت التهاين من زعماء وقادة العامل على ال�سيخ حممد 

بن زايد، اإذ تقدم جمل�س التعاون اخلليجي بالتهنئة ل�سموه 

مبنا�سبة انتخابه رئي�سا لالإمارات، كما تقدم �سلطان عمان 

زايد.  بن  حممد  لل�سيخ  بالتهنئة  طارق  بن  هيثم  ال�سلطان 

وبعث اأمري الكويت ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر ال�سباح 

البحرين حمد بن  املنا�سبة، وكذلك ملك  بهذه  تهنئة  برقية 

وم�سر،  اأمريكا،  وروؤ�ساء  قطر،  واأمــري  خليفة،  اآل  عي�سى 

العامل،  دول  قادة  من  وعدد  وفرن�سا،  والعراق،  ورو�سيا، 

لل�سيخ  التهنئة  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  قدمت  بينما 

حممد بن زايد؛ مبنا�سبة انتخابه رئي�سا لالإمارات.

ال�سيخ  الدولة  رئي�س  وفــاة  اجلمعة،  الإمـــارات،  واأعلنت 

على  نه�ستها  و�سع  التمكني" الــذي  "قائد  زايــد  بن  خليفة 

وال�سيا�سية  والــتــجــاريــة  القــتــ�ــســاديــة  ــعــدة:  الأ�ــس كــافــة 

احلــداد  الرئا�سة  �ــســوؤون  وزارة  اأعلنت  كما  والــرتبــويــة، 

العمل  وتعطيل  يومًا،   40 مدة  الأعــالم  وتنكي�س  الر�سمي 

واملحلية  الحتادية  واملوؤ�س�سات  والدوائر  ــوزارات  ال يف 

والقطاع اخلا�س 3 اأيام، اعتبارًا من اأم�س على اأن ي�ستاأنف 

الدوام الر�سمي الثالثاء املقبل. وعرب قادة العامل اأجمع عن 

الزدهار  بالده نحو  قاد  الذي  ال�سيخ خليفة  لوفاة  حزنهم 

عن  ف�ساًل  واملقيمني  الإمــاراتــيــني  اآلف  عرب  كما  والنمو، 

حزنهم  عن  العربية  الــدول  كافة  يف  املواطنني  من  العديد 

جمال  يف  بــه  قــام  الـــذي  ــدور  ــل ول خليفة،  ال�سيخ  لرحيل 

العربية  ال�سعوب  من  للعديد  والإعــانــة  امل�ساعدات  تقدمي 

املغرب  �سالة  بعد  اجلنازة  �سالة  اأقيمت  كما  حمنتها،  يف 

الغائب  و�سالة  زايد،  بن  �سلطان  ال�سيخ  م�سجد  يف  اأم�س 

بامل�سجد  امل�سلون  اأدى  بينما  الــدولــة،  م�ساجد  جميع  يف 

الع�ساء يوم اجلمعة  النبوي عقب �سالة  احلرام وامل�سجد 

�سالة الغائب على �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

لله، �سبحانه  بالدعاء  الله. وتوجه اجلميع  نهيان - رحمه 

ف�سيح  وي�سكنه  رحمته  بوا�سع  الفقيد  يتغمد  اأن  وتعاىل، 

جناته، ويجزيه خري اجلزاء على ما قدم من اأعمال جليلة 

لوطنه واأمتيه الإ�سالمية والعربية.

لعهد  وليًا  وعــني   ،1948 �سنة  خليفة  ال�سيخ  الراحل  ولــد 

رئي�سًا   2004 نوفمرب  يف  اأ�سبح  ثم   ،1969 عام  اأبوظبي 

تقدمًا  البالد  �سهدت  رئا�سته،  ظل  ويف  الإمـــارات.  لدولة 

ف�ساًل  ملمو�سًا،  و�سياحيًا  جتاريًا  ومنوًا  كبريًا،  اقت�ساديًا 

كما  ــــارات،  الإم يف  والنفطية  التحتية  للبنى  تعزيز  عــن 

ا�ستلهم ال�سيخ خليفة يف عمله �سيا�سات والده ال�سيخ زايد، 

طوال  الأخـــرى  ال�ست  الإمـــارات  ف�ساند  الــدولــة،  موؤ�س�س 

�سنوات رئا�سته. ومتيز عهد ال�سيخ خليفة الذي امتد لـ 18 

التمكني،  مرحلة  اإىل  التاأ�سي�س  مرحلة  من  بالنتقال  عامًا 

وُطبع بازدهار كبري يف البالد على كافة ال�سعد.

الأزل  منذ  الإمــاراتــيــة   - ال�سعودية  الــعــالقــات  ومتــيــزت 

مبتانتها يف املجالت كافة، نتيجة لروؤية البلدين الطموحة 

عهد  يف  ال�سرتاتيجية  العالقات  تعززت  كما  للم�ستقبل، 

التعاون  يف  دولًيا  بها  يحتذى  واأ�سبحت  خليفة،  ال�سيخ 

املثمر البناء وال�سراكة الإ�سرتاتيجية؛ نتيجًة لدعم القيادة 

ال�سيا�سية والأجهزة احلكومية يف البلدين، كما ت�ستند تلك 

العالقة على قاعدة متينة من الأطر املوؤ�س�سية والتنظيمية، 

العديد  يف  الثنائية  والتفاهم  التعاون  اتفاقيات  عن  ف�ساًل 

من املجالت.

المشاركة الكثيفة تهدم مشروع القوى الظالمية الفاسدة

"الرئاسي" قادر على إنهاء صلف الحوثي

15 دائرة تنتخب 128 نائبا.. مرشح باالنتخابات اللبنانية لـ           :

معركة حاسمة ستنهي خطر المليشيا.. السفير اليمني في ليبيا لـ           :

البالد - مها العواودة  

�سناديق  توزيع  عملية  )ال�سبت(،  اأم�س  بــداأت 

القرتاع على كافة املراكز النتخابية يف لبنان؛ 

متهيدا  والكتبة  الأقـــالم  روؤ�ــســاء  ت�سلمها  حيث 

لنطالق  متهيدا  وذلك  النتخابية،  العملية  لبدء 

اأن ت�سع  اليوم؛ ينتظر  نيابية �ساملة  انتخابات 

الأزمــات  يف  الغارقة  بــريوت  يف  جديدًا  م�سارًا 

القت�سادية واخلالفات ال�سيا�سية. 

ال�سباق  يف  الــلــبــنــانــيــون  الــنــاخــبــون  ويــخــتــار 

على  يتوزعون  نائبًا   128 املرتقب  الت�سريعي 

15 دائرة انتخابية، وفق قانون انتخابي يعتمد 

مع  املغلقة،  اللوائح  اأ�سا�س  على  الن�سبية  على 

اإعطاء �سوت تف�سيلي واحد من كل ناخب ملر�سح 

اللبناين عن املقعد  �سمن الالئحة. واأكد املر�سح 

ال�سني الدكتور حممد بدرة، اأن الواقع املاأ�ساوي 

والقت�سادي  ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  لبنان  يف 

الد�ستورية  املــوؤ�ــســ�ــســات  وتــفــريــغ  والــوطــنــي، 

والفا�سدة،  الظالمية  القوى  ل�سالح  وال�سيادية 

يجعل من �سلب واجبات الطائفة ال�سنية امل�ساركة 

ثقافتها  مــع  متــا�ــســيــًا  النــتــخــابــات  يف  الكثيفة 

مار�سته  الذي  الهدم  م�سروع  من  وللحد  ونهجها 

ولإي�سال  الفا�سدة،  الظالمية  القوى  ومتار�سه 

نخب �سيا�سية ت�سريعية بدل ترك ال�ساحة لودائع 

ال�سنية �سريك  الطائفة  اأن  ال�سالح، موؤكدا  حزب 

ومكّون اأ�سا�سي يف لبنان واأبناوؤها معاول بناء 

للدولة القوية العادلة، وهي طائفة توؤمن بدولة 

ولفت  امليلي�سيات.   منطق  وترف�س  الــقــانــون 

جاهدة  حتــاول  احلاكمة  ال�سلطة  اأن  اإىل  بــدره 

اأ�ساليب  اعتمادها  نف�سها من خالل  اإعادة تدوير 

تهديد  حول  حتدث  بينما  والرتغيب،  الرتهيب 

غري  بال�سالح  ي�ستقوى  الــذي  الله  ن�سر  ح�سن 

الله على اختطاف  "اعتاد ن�سر  ال�سرعي، قائاًل: 

�سار  الــــذي  الــ�ــســالح  بــقــوة  الــلــبــنــانــيــني  اإرادة 

واملنطقة"،  البالد  لأمــن  ومــهــددًا  تخريبية  اأداة 

الناخب  تهديد  عليه  غريبًا  لي�س  اأنه  اإىل  م�سريًا 

ـــذي اعــتــاد عــلــى تــهــديــده يف  الــلــبــنــاين، وهـــو ال

الف�ساد  معادلة  خالل  من  وم�ستقبله  ورزقه  اأمنه 

وت�سببت  املواطن  اأنهكت  التي  ال�سالح،  مقابل 

يف انــهــيــار الــبــلــد، مــن خـــالل دعـــم جمــمــوعــات 

ــة تــهــدد الأمــــن الــقــومــي الــعــربــي عامة  ــي اإرهــاب

تخريبية  لأجندة  تنفيذًا  خ�سو�سًا  واخلليجي 

اإىل ا�ستهداف الأمن  يرف�سها اجلميع، بالإ�سافة 

العربية  املجتمعات  اإغراق  خالل  من  الجتماعي 

اللبناين  املر�سح  وقال  املخدرات".  اأنواع  بكافة 

اإف�ساد  على  "اعتدنا  النيابية:  النتخابات  يف 

لبنان،  يف  جميل  �ــســيء  لأي  املــجــرمــة  ال�سلطة 

ال�سلطة  قــامــت  نــتــفــاجــاأ يف حـــال  لــن  وبــالــتــايل 

لإق�ساء  بنتائجها  والتالعب  النتخابات  بتزوير 

لها  ولكننا  الظالمي  م�سروعها  يف  يعار�سها  من 

اأكمل  على  مدربة  النتخابية  واملاكينة  باملر�ساد 

وجه ومكونة من متطوعني متعط�سني للتغيري". 

وتابع: "اأ�ساليب حزب الله يف النتخابات كانت 

امل�ساركة  لعدم  الناخبني  ن�سف  بــحــوايل  تدفع 

يف عملية القرتاع، لكن هذه املرة فطن اجلميع 

ملخططهم اخلبيث وجاءت امل�ساركة مميزة ملنعهم 

من اجللو�س على كرا�سي احلكم جمددًا، فاجلميع 

من  ملعاقبة  والد�ستوري  الوطني  بواجبه  يقوم 

بلدهم ونزيد"،  دمار  بوؤ�سهم ويف  �سببًا يف  كان 

موجهة حديثه للبنانيني بالقول: "�سوتك �سالح، 

وعقاب لكل من ت�سول له نف�سه امل�سا�س مبقدرات 

ر املرفاأ وقتل  اللبنانيني واأمنهم واأمانهم، ومن فجَّ

يحذوا  اأن  ونتمنى  التليل،  منطقة  يف  الأبــريــاء 

�سدورنا  اأثلجوا  الذين  املغرتبني  حذو  اجلميع 

جماهرين  الت�سويت،  يف  الكثيفة  مب�ساركتهم 

بال�سوت العقابي �سد �سلطة القرامطة وموؤيدين 

للراف�سني لكل الأحزاب التي عاثت ف�سادًا بالبالد 

ح�ساب  على  واتفاقات  �سفقات  اإبــرام  خالل  من 

الوطن واملواطن".

البالد – حممد عمر   

اأكد �سفري اجلمهورية اليمنية لدى ليبيا الدكتور 

تعمل  اليمنية  الدبلوما�سية  اأن  احلــرد،  ح�سن 

للحكومة؛  ال�سيا�سية  املعركة  بالتوازي مع خط 

حتى ا�ستعادة الدولة واإنهاء النقالب احلوثي، 

منوهًا اإىل اأنه مع دخول اليمن عهدًا جديدًا، بعد 

اأن �سلم الرئي�س ال�سابق عبدربه من�سور هادي 

ينتظر  الرئا�سي،  القيادة  جمل�س  اإىل  ال�سلطة 

وع�سكريًا  �سيا�سيًا  حا�سمة"  "معركة  اليمنيون 

النقالب،  لقهر ظالم  العربي  التحالف  من  بدعم 

العمل  الرئا�سي  اأولويات املجل�س  اأن من  موؤكدًا 

وحال  ال�سلمية،  بالطرق  الدولة  ا�ستعادة  على 

وا�سلت ملي�سيات احلوثي تعنتها فاإن ملي�سيات 

ال�سعب  اأمام  نف�سها  �ست�سع  النقالبية  احلوثي 

واأن  لل�سالم،  كمعرقل  الدويل  واملجتمع  اليمني 

اخلــيــارات  �سيتخذ  الــرئــا�ــســي  الــقــيــادة  جمل�س 

النقالبي  والعبث  ال�سلف  هذا  لإنهاء  الأخــرى 

املدعوم من جهات اإقليمية.

الوقت  "يف  لـ"البالد":  حديث  يف  احلــرد  وقــال 

الذي حتر�س اململكة على دعم ال�سرعية يف اليمن 

وحماية ال�سعب، متار�س ملي�سيا احلوثي اأعمـال 

العملية  لتعطيل  وت�سعى  اليمنيني  بحق  عنف 

ال�سيا�سـية النتقاليـة"، م�سريًا اإىل اأن العالقات 

ا�سرتاتيجي  بعمق  تتمتع  ال�سعودية   - اليمنية 

اأمنيًا و�سيا�سيًا واقت�ساديًا مبا يخدم م�ساحلهما 

اأمن وا�ستقرار املنطقة، موؤكدًا  الثنائية ويحقق 

�سنامها  يعتلي  التي  امل�سرتكة  القوا�سم  على 

املوغلة  العربية  الأخــوة  واأوا�سر  الدين  وحدة 

اجلوار  بحكم  عالقتهما  وانفردت  التاريخ،  يف 

على  بخ�سو�سية  امل�سرتك  وامل�سري  اجلغرايف 

ال�سعيدين الر�سمي وال�سعبي.

واأ�ساف: "تاأكيدًا على متانة العالقات ال�سعودية 

- اليمنية و�سدق وم�ساعر الأخوة بني ال�سعبني 

يف  بـــارزًا  دورًا  اململكة  لعبت  فقد  ال�سقيقني، 

املبادرة  من  ابتداء  الأخــرية؛  اليمنية  الأحــداث 

عاماًل  �سكلت  التي  2011م  عــام  يف  اخلليجية 

اأ�ــســا�ــســيــًا يف مــرجــعــيــات اإنــهــاء الــ�ــســراع على 

ال�سلطة يف اليمن، اإ�سافة اإىل خمرجات موؤمتر 

احلوار الوطني ال�سامل وقرارات جمل�س الأمن 

الريا�س  ومــوؤمتــر  احلــرب،  لإنــهــاء  ال�سلة  ذات 

يف  الريا�س  اتــفــاق  وتوقيع  2015م،  عــام  يف 

عام 2019م ليكون خطوة مهمة لتوحيد ال�سف 

– اليمنية  اليمنية  امل�ساورات  واأخــريا  اليمني، 

بالريا�س التي اأف�ست اإىل نقل ال�سلطة للمجل�س 

الرئا�سي".

اليمنية  الــدبــلــومــا�ــســيــة  اأن  اإىل  احلـــرد  ولــفــت 

عــزل  يف  ال�سيا�سية  حتــركــاتــهــا  بفعل  جنــحــت 

ودولــيــًا،  اإقليميًا  النقالبية  احلوثية  امللي�سيا 

كانت  خــاطــئــة  تــ�ــســورات  تغيري  عــلــى  وعــمــلــت 

اليمن،  يف  للحرب  الغربية  الـــدول  بع�س  لــدى 

ال�سعبية  الدبلوما�سية  عــززت  اأنها  اإىل  اإ�سافة 

مبينًا  وداعميه،  احلوثي  ت�سليل  لتعرية  دوليًا؛ 

للغاية  كبرية  جهودًا  تبذل  اليمنية  احلكومة  اأن 

لتحقيق  اليمن  يف  الإرهابيني  على  الق�ساء  يف 

ال�سالم وال�ستقرار. من جهة ثانية، ك�سف مركز 

نزيالت  من  امــراأة  اآلف   3 تعر�س  عن  حقوقي 

�سنعاء  اليمنية  بالعا�سمة  املــركــزي  ال�سجن 

لنتهاكات  احلوثي  ميلي�سيا  ل�سيطرة  اخلا�سعة 

ج�سيمة ومنع الزيارات والتوا�سل مع عائالتهن 

واأقاربهن واملحامني.

مجموعة السبع
تعزز عزلة موسكو

بروك�سل - البالد

يطول  بـــاأن  غربية  تــوقــعــات  و�ــســط 

لأ�سهر  الأوكراين   - الرو�سي  النزاع 

عــــدة، بــعــد اأن اأكــــدت كــيــيــف اأنــــه ل 

انتهاء  بتاريخ  التنبوؤ  لأحـــد  ميكن 

دول  خارجية  وزراء  اتفق  ال�سراع، 

)ال�سبت(،  اأمــ�ــس  ال�سبع،  جمموعة 

على تعزيز عزلة رو�سيا القت�سادية 

ــلــة تــزويــد  والــ�ــســيــا�ــســيــة، ومــوا�ــس

ــا بــالــ�ــســالح، والــعــمــل على  ــي اأوكــران

الناجم  العاملي  الغذاء  تخفيف نق�س 

عن عملية مو�سكو الع�سكرية.

ــون كـــبـــار من  ــي ــس ــا� ــوم ــل ــد دب ــه ــع وت

وفرن�سا  واأملــانــيــا  وكــنــدا  بريطانيا 

ـــات  ـــولي واإيـــطـــالـــيـــا والـــيـــابـــان وال

ـــحـــدة والحتـــــــــاد الأوروبـــــــــي  ـــت امل

الع�سكرية  م�ساعدتهم  مبــوا�ــســلــة 

والدفاعية "طاملا كان ذلك �سروريًا". 

اأنـــهـــم  بـــيـــان مـــ�ـــســـرتك  وجــــــاء يف 

�ــســيــعــاجلــون اأيـــ�ـــســـًا مـــا و�ــســفــوه 

يهدف  الــذي  الرو�سي"  بـ"الت�سليل 

اإىل اإلقاء اللوم على الغرب يف ق�سايا 

اأنحاء  الغذائية يف جميع  الإمدادات 

القت�سادية  العقوبات  ب�سبب  العامل 

املــفــرو�ــســة عــلــى مــو�ــســكــو، وحــثــوا 

مو�سكو  م�ساعدة  عــدم  على  ال�سني 

الــعــ�ــســكــريــة.  عــمــلــيــتــهــا  تـــربيـــر  اأو 

لتقليل  "�سن�سرع جهودنا  واأ�سافوا: 

واإنهاء العتماد على اإمدادات الطاقة 

الــرو�ــســيــة وبـــاأ�ـــســـرع وقـــت ممــكــن، 

ــزامــات جمموعة  ــت ال عــلــى  ــبــنــاء  وال

ال�سبع بالتخل�س التدريجي اأو حظر 

واردات الفحم والنفط الرو�سي".

وعـــلـــى وقــــع الــتــوتــر بـــني رو�ــســيــا 

الع�سكرية  العملية  جــراء  والــغــرب، 

وزير  اتهم  اأوكــرانــيــا،  يف  الرو�سية 

اخلـــارجـــيـــة الــــرو�ــــســــي، �ــســريغــي 

لفروف، الغرب ب�سن "حرب هجينة 

اأن  مــن  حمـــذرا  بــلــده،  على  �ساملة" 

دون  الــدول  جميع  �ستطال  تبعاتها 

حربا  الغرب  "�سن  وقــال:  ا�ستثناء. 

التنبوؤ  ي�سعب  �سدنا  �ساملة  هجينة 

دون  اجلميع  اأن  يبدو  لكن  مبدتها، 

بعواقبها"،  �سي�سعرون  ا�ستثناء 

يف  مــا  كــل  "فعلت  بــالده  اأن  م�سيفا 

املبا�سرة"،  املواجهة  لتفادي  و�سعها 

"اإذا  ــه  اأن عينه  الــوقــت  يف  اأكــد  لكنه 

الــتــحــدي عــلــى مو�سكو  ُفــر�ــس هـــذا 

ف�ستقبله بطبيعة احلال".

من جهته، قال الرئي�س الأوكراين، 

على  ــه  اإن زيلين�سكي:  فولودميري 

يبذلون  الأوكرانيني  اأن  من  الرغم 

كــل مــا بــو�ــســعــهــم لــطــرد الــرو�ــس، 

متى  اإىل  يتنباأ  اأن  لأحــد  ميكن  فال 

�ست�ستمر هذه احلرب"، م�سيفا يف 

خطاب لالأوكرانيني بث على مواقع 

اأ�سو�سييتد  لوكالة  وفقا  التوا�سل 

يعتمد  ل  احلــرب  "طول  اأن  بر�س، 

بل  الأوكــــراين  ال�سعب  على  فقط 

ــى �ـــســـركـــاء كــيــيــف مـــن الــــدول  عــل

الأوروبــــيــــة، وعــلــى الــعــامل احلــر 

ال�سفارة  اأعلنت  ذلك،  اإىل  باأ�سره". 

اجلي�س  اأن  كييف  يف  الأمــريكــيــة 

بـــداأ ا�ــســتــخــدام مدافع  الأوكـــــراين 

يف  واأ�ــســارت  الأمريكية.  هــاوتــزر 

يف  ح�سابها  عــلــى  لفــتــة  تــغــريــدة 

يجعل  ذلـــك  اأن  اإىل  اأمــ�ــس  تــويــرت 

اأقرب". الأوكراين  الن�سر  "يوم 
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مدينة  يف  الأدائـــيـــة  والــفــنــون  املــ�ــســرح  هيئة  نظمت 

"، �سمن  " مــاهــيــة الأوبـــــرا  الــريــا�ــض نـــدوة بــعــنــوان 

�سل�سلة ندوات منتدى " كالو�ض ". وتهدف الندوة التي 

واأ�ستاذة  قويدر  اأمني  املاي�سرتو اجلزائري  فيها  �سارك 

بلبنان  العايل  املو�سيقي  املعهد  يف  املو�سيقي  التاأليف 

ال�سعودية  ـــرا  الأوب يف  ال�سوت  ومــدربــة  قــوا�ــض  هبة 

اإىل  �سرية،  م�سطفى  الفنان  واأدارهــا  البهيتي  �سو�سن 

التعريف بفن الأوبرا خالل حقبة زمنية جتاوزت 300 

�سنة، وو�سولها للمنطقة العربية، واحلديث عن كيفية 

حتويلها لفٍن دارج اجتماعيًا، يف الوقت الذي �سدد فيه 

امل�ساركون على الدور املهم لوزارة الثقافة يف احلفاظ 

اجلــزائــري  املاي�سرتو  واأو�ــســح  الثقايف.  الإرث  على 

قويدر اأن فن الأوبرا بامل�سرحية املغناة تت�سمن حكاية 

يرى  النظريات  من  عــدد  لظهور  اأدت  درامــيــة  واأبــعــادًا 

بع�سها اأن الأهمية تخت�ض باملو�سيقى والكلمة املغناة، 

املكتوب،  واملحتوى  الدرامية  للحكاية  بع�سها  ويذهب 

مبينًا اأن حوار احل�سارات من خالل الآلت والإيقاعات 

واملقامات املو�سيقية، وكذلك الدرا�سات لفنون احل�سارة 

ت�سمنت  خمتلفة  عــلــوم  مــن  حتتويه  مبــا  الأنــدلــ�ــســيــة 

نظريات اأبي احل�سن املو�سلي املعروف بـ " زرياب ".

العربي،  للفن  الزمنية  احلقب  اإىل  قوا�ض  تطرقت  فيما 

واملئة �سنة الأخرية التي �سهدت دخول الأوبرا العاملية 

اأن  اإىل  م�سرية  ولــبــنــان،  م�سر  عــر  الــعــربــي  للوطن 

النطالقة كانت عندما بداأ املوؤلفون املو�سيقيون العرب 

مبحاكاة الأوبرا العاملية، اإّما بالتقليد اأو بالرتجمة من 

الإيطالية والأملانية اإىل العربية.

ال�سغوفني  الفنانني  اأن  جهتها،  من  البهيتي  اأكــدت  كما 

متمكنة  عربية  اأوبـــرا  اإىل  للو�سول  حلمهم  بتحقيق 

للعامل،  اإنتاجهم  وت�سدير  النجاح،  على  القادرون  هم 

�سوتية  خــامــات  ميتلك  الــعــربــي  الــعــامل  اأن  مو�سحة 

ومواهب ذات قدرات عالية.

هيئة المسرح تناقش »ماهية األوبرا« في منتدى »كالوس«

الريا�ض ـ البالد          

ملوؤ�س�سة  التابع  للفنون  م�سك  معهد  اأطلق   

ــداريــن  " اإ�ــس "م�سك  �ــســلــمــان  بــن  حمــمــد 

لت�سلط  الفن،  مكتبة  �سل�سلة  من  جديدين 

اأعــمــال خمــتــارة مــن احلياة  الــ�ــســوء على 

احلجيالن  فهد  ال�سعودي  للفنان  املهنية 

والــفــنــانــة املــغــربــيــة اأمــيــنــة اأكـــزنـــاي، من 

خالل ن�سو�ض كتبها كّتاب وُنقاد وقيمون 

فنيون حمّليون ودولّيون باللغتني العربية 

والإجنليزية، حيث يعد الإ�سدار اخلام�ض 

وال�ساد�ض منذ انطالق املبادرة.

 –  1957( احلجيالن  الفنان  كتاب  يحمل 

الّلوحات  من  جمموعة  طّياتِه  بني   )2018

والتجريدي  املجازي  اأ�سلوبه  د  جُت�سِّ التي 

َيعُر  كما  لــّلــون،  ال�ساعري  وا�ستخدامه 

بني   )1963 )مواليد  اأمينة  الفنانة  كتاب 

ثنايا اأعمالها الفنية التي جتمع بني تقنيات 

البناء احلديثة والن�سيج التقليدي، وك�سر 

احلواجز بني الفن واحِلَرف.

واأو�ــســحــت حمـــررة الــكــتــب واملــ�ــســوؤولــة 

وزارة  يف  الثقافية  واملراكز  الأ�سول  عن 

هو  الفنان  عمل  اأن  خزندار،  منى  الثقافة 

وهو  ع�سرنا،  توثيق  اأ�ــســكــال  مــن  �سكل 

مكتبة  اأن  موؤكدة  تاريخي،  �سجل  بــدوره 

بت�سجيل  لنا  �سي�سمح  عربي  اإنــتــاج  الفن 

تاريخنا اخلا�ض، ومع ن�سر هذه ال�سل�سلة 

ـــام وتــثــقــيــف اجلــمــهــور حــول  ـــه نـــاأمـــل اإل

الــعــامل.  اأنـــحـــاء  الــعــربــي يف جميع  الــفــن 

الفنان  لأعمال  معر�ض  الإطالق  وي�ساحب 

اأمينة  فهد احلجيالن واآخر لأعمال الفنانة 

فهد  بــن  في�سل  الأمـــري  �سالة  يف  اأكــزنــاي 

ليمثل  الــكــتــب،  بــاإطــالق  احــتــفــاء  للفنون 

م�ساحة متنح الزوار جتربة حية بني اأعمال 

الفنانني التي ناق�ستها الكتب، ت�ستمر حتى 

الـ 15 من اأغ�سط�ض القادم، حيث ي�ساحب 

تتنوع  مرثية،  تعليمية  برامج  املعر�سني 

املخت�سة  الفنية والدورات  بني احلوارات 

ور�ض العمل ملختلف الأعمار.

انطلقت  الفن"  "مكتبة  اأن  بالذكر  اجلدير 

ــــراء املــحــتــوى الإبــداعــي  مــن �ــســرورة اإث

معهد  اأهــداف  جوهر  ي�سكل  الــذي  املحلي، 

على  املعهد  تركيز  وميثل  للفنون،  م�سك 

من  املــزيــد  وت�سجيع  الــوعــي  ثقافة  غر�ض 

التوثيق يف قطاع الفن والثقافة.

»معهد مسك للفنون«
يطلق أحدث إصدارات مكتبة الفن

توقيف مخالفين لنظام 
الصيد بمحمية الطبيق 

تبوك ـ البالد                  

�سبطت القوات اخلا�سة لالأمن البيئي )6( مواطنني 

خمالفني لنظام البيئة، لدخولهم منطقة حممية دون 

مبحمية  حمــظــورة  اأمــاكــن  يف  وال�سيد  الت�سريح 

عبدالعزيز  بــن  �سلمان  املــلــك  حممية  يف  الطبيق، 

امللكية مبنطقة تبوك، وبحوزتهم )18( كائًنا فطرًيا 

م�سيًدا، و�سالح هوائي، و)28( ذخرية، ومت حتريز 

امل�سبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

عقوبة  اأن  البيئي،  لالأمن  اخلا�سة  القوات  واأكــدت 

دخول املناطق املحمية دون ت�سريح )5( اآلف ريال، 

غرامة  املحظورة  الأماكن  يف  ال�سيد  عقوبة  وتبلغ 

)5( اآلف ريال، و�سيتم حتديد عقوبة امل�سيد ح�سب 

نوع امل�سيد من جهة الخت�سا�ض، وفق ما ن�ض عليه 

نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

الإبالغ  على  البيئي  لالأمن  اخلا�سة  القوات  وحثت 

احلياة  اأو  البيئة  على  اعــتــداًء  متثل  حــالت  اأي  عن 

املكرمة  مكة  مبنطقتي   )911( الرقم  على  الفطرية 

والريا�ض، و)999( و)996( يف بقية مناطق اململكة.

 )50( البيئي  لالأمن  اخلا�سُة  الــقــواُت  بطت  �سَ كما 

مقيمني   )8( و  مواطًنا،   )42( البيئة،  لنظام  خمالًفا 

رعي  خمالفات  ارتكبوا  ال�سودانية،  اجلن�سية  من 

الأغنام  من  راأ�ًسا  الإبل و)1621(  من  متًنا   )1066(

اأماكن مُينُع فيها الرعي  و)211( راأ�ًسا من البقر يف 

يف عدد من مناطق اململكة.

مت  اأنــه  البيئي،  لالأمن  اخلا�سة  القوات  واأو�سحت 

النظامية بحق املخالفني، موؤكدة  تطبيق الإجراءات 

اأن عقوبة خمالفة رعي الإبل والبقر غرامة ت�سل اإىل 

500 ريال لكل منت من الإبــل ولكل راأ�ــض من البقر، 

 200 وعقوبة خمالفة رعي الأغنام غرامة ت�سل اإىل 

ريال لكل راأ�ض.

الإبالغ  على  البيئي  لالأمن  اخلا�سة  القوات  وحثَّت 

احلياة  اأو  البيئة  على  اعــتــداًء  متثل  حــالت  اأي  عن 

املكرمة  مكة  مبنطقتي   )911( الرقم  على  الفطرية 

والريا�ض، و)999( و)996( يف بقية مناطق اململكة.

املدينة املنورة - حممد قا�سم             

ثقافية  نه�سة  الأدائــيــة  والفنون  امل�سرح  هيئة  تقود   

م�سرحية يف خمتلف مناطق اململكة م�ستهدفة الأطفال 

والكبار؛ بهدف مواكبة  التطور الثقايف والفني الذي 

هناك،  وعر�سا  هنا  عر�سا  نرى  حيث  اململكة،  تعي�سه  

ما بني �سرقها وغربها وجنوبها و�سمالها. وملدة �سبعة 

من  املــنــورة  املدينة  يف  الفنانني   مــن  عــدد  متكن  اأيـــام 

تقدمي عرو�ض مل�سرحية" لبنى" حيث اأبهروا احل�سور 

املمثلون  التمثيل.  يف  والحــرتافــيــة  املتقن  بــــالأداء 

عبارة عن توليفة دجمت اأ�سحاب اخلرة الطويلة يف 

ي�سعدون  مرة  لأول  جديدة،  �سابة  وجوه  مع  امل�سرح 

جماليات  باإبداعهم  لي�سطروا  الفنون  اأبو  خ�سبة  على 

عر�ض م�سرحية الأطفال " لبنى"  التي تبحر مع الطفل 

من  التخل�ض  بذكاء  ي�ستطيع  وكيف  اخليال  عــامل  يف 

ال�سعوبات واإنقاذ اأ�سدقائه من املاأزق، الذي وقعوا فيه 

ال�سرير  ب�سبب  ال�سواد  �سكنها  التي  القرية  تلك  لتعود 

على  بظلمه  و�سيطر  بهم  تالعب  الذين  واأعوانه  دبور 

حزينة  قرية  ب�سببه  اأ�سبحت  التي  ال�سعيدة،  القرية 

وكيف جلاأت الألوان للبنى ابنة الفنان الت�سكيلي؛ لكي 

ت�ساعدهم يف تخلي�ض بقية الألوان من ال�سجن واإنقاذ 

القرية من دبور ال�سرير وذلك با�ستخدامها خليالها ليتم 

اإلقاء القب�ض على دبور ومعاونه، واإطالق �سراح بقية 

لفرا�سات  تتحول  اأن  ال�سرانق  ت�ستطيع  لكي  ــوان  الأل

زاهية ويعود الفرح وال�سرور للقرية. م�سرحية لبنى.. 

األفها وكتب اأغانيها واأحلانها الفنان وائل احلربي وقام 

باإخراجها املخرج فهد الأ�سمر. وكان يف ال�سينوغرافيا 

زكريا املومني، وقام بتج�سيد ال�سخ�سيات الفنان بادي 

التميمي والفنان عبدالإله مهنا والفنان اأحمد املطريي 

الــوجــوه  امل�ستقبل،  وجنـــوم  عــنــاين  حممد  واملــتــاألــق 

الهادي  وعبيد  قرطلي  ـــاد  واإي �سقر  عــزام  اجلديدة" 

خليل،  جود  والطفلة  ال�سريد  واأبــرار  ح�سني  و�سلمى 

فهد  اخل�سبة  ومدير  بخ�ض  عــادل  الإنــتــاج  اإدارة  ويف 

الطوري ويف تنفيذ الإ�ساءة اإبراهيم الع�سري وتنفيذ 

ت�سميم  والديكور  الرويلي،  عبدالرحيم  ال�سوتيات 

وتنفيذ عبداملق�سود ال�سناوي، ومن اإنتاج هيئة امل�سرح 

والفنون الأدائية.

الدمام- حمودالزهراين             

الأول  اجلبيل  معر�ض  ل�ستقبال  باجلبيل  امللكية  الهيئة  ت�ستعد 

اأكرث  ال�سناعية مب�ساركة  يقام لأول مرة مبدينة اجلبيل  الذي  للكتاب 

مدى  على  يقام  حيث  اململكة،  م�ستوى  على  وجهة  ن�سر  دار   )55( من 

اخلدمات  اإدارة  مدير  احل�ساري.   الله  عبد  امللك  مبركز  ــام  اأي  )10(

تنظمه  املعر�ض  اأن  اأو�ــســح   ال�سمري،  خلف  بالهيئة   الجتماعية 

بالتعاون  الجتماعية  اخلدمات  بــاإدارة  ممثلة  باجلبيل  امللكية  الهيئة 

ت�سجيع  بهدف  واملــوؤمتــرات،  املعار�ض  لتنظيم  اليمامة  موؤ�س�سة  مع 

املجتمع نحو القراءة وزيادة الوعي املعريف والثقايف والأدبي، حيث 

ي�سمل املعر�ض على �سالتي عر�ض لدور الن�سر بالإ�سافة اإىل عدد من 

واملحا�سرات  العمل  وور�ض  املتنوعة  واملن�سات  امل�ساحبة  الفعاليات 

الثقافية،  ال�سخ�سيات  من  عــدد  وا�ست�سافة  ال�سعرية،  والأم�سيات 

وتقدمي اأهم التجارب امللهمة واملحفزة يف الثقافة واملعرفة. واأ�ساف، 

امللك  مبركز  اجلــاري   مايو   28  -  19 من  الفرتة  خالل  املعر�ض  يقام 

اإبراز دور الهيئة امللكية باجلبيل يف  اإىل  عبدالله احل�ساري، ويهدف 

دعم م�سرية احلركة الثقافية وتنمية املعرفة مبدينة اجلبيل ال�سناعية، 

كما يهدف اإىل تن�سيط احلركة ال�سياحية والقت�سادية باملدينة، وجذب 

اإىل  اإ�سافة  ال�ساملة،  التنمية  وحتقيق  ال�سراكات  وعقد  ال�ستثمارات 

والثقايف  املعريف  الوعي  وزيــادة  املجتمع،  يف  القراءة  �سغف  تعزيز 

ــراد على زيــارة معر�ض  الأف ــي والفني، وذلــك من خالل حتفيز  والأدب

والتعليمية،  والأدبــيــة  الثقافية  امل�سنفات  واقتناء  لالطالع  الكتاب 

الثقافية  واملحا�سرات  والندوات  العمل  وور�ض  املوؤمترات  وح�سور 

املعر�ض  وي�سكل  للمعر�ض.  امل�ساحبة  واملــبــادرات  والفنية  والأدبية 

يقام  معر�ض  اأول  بو�سفه  ال�سرقية،  املنطقة  يف  مهمًا  ثقافيًا  حدثًا 

باملدينة، حيث ي�سعى لأن يكون اأحد اأهم املعار�ض يف خارطة معار�ض 

 2030 اململكة  روؤيــة  مواكبة  من  انطالًقا  والدولية،  الإقليمية  الكتب 

املعززة واملحفزة ل�سناعة الثقافة باعتبارها من مقومات جودة احلياة. 

بيئة  توفري  يف  باجلبيل  امللكية  الهيئة  اهتمام  �سمن  املعر�ض  وياأتي 

اجتماعية حا�سنة وجاذبة تلبي الحتياجات التنموية يف املدينة مبا 

يتوافق مع متطلبات جودة احلياة لتحقيق التنمية امل�ستدامة.

انطالق عروض مسرحية لبنى لألطفال

معرض الكتاب يرسو في مدينة الجبيل الصناعية 



زمان
9 الأحد 14 �سوال 1443هـ املوافق 15 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 23644

11-10-1382هـ 13-4-1385هـ 

9-10-1392هـ  24-6-1384 هـ 11-10-1382هـ 



10
الأحد 14 �سوال 1443هـ املوافق 15 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 23644

اجلوف- البالد
كاأ�س  بطولة  لقب  الفتح   فريق  َق  حقَّ
التي   " الكبار  فئة   " للمراحل  الحتـــاد 
اأيــام  �ستة  مــدى  على  مناف�ساتها  اأقيمت 
يف منطقة اجلوف، وذلك �سمن الربنامج 
الزمني لحتاد الدراجات 2022-2021.
ــمــراحــل  ــل ــــــــــّوج  الـــفـــتـــح كــبــطــل ل وُت

ــيــب الـــعـــام بــزمــن  ــدره الــرت عــقــب تــ�ــس
نـــادي  وحــــّل  ــاعــة،  �ــس  45:10:30،00

ال�سالم ثانيا، ونادي ال�سباب ثالثا.
دراجو  �سيطر  الفردي  مناف�سات  ويف 
الفتح على الثالثة املراكز الأوىل. �سارك 
دراجًا   72 املراحل  بطولة  مناف�سات  يف 

ميثلون 14 فريقًا

 درَّاجو الفتح يتوجون ببطولة كأس االتحاد

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين..

ولي العهد يحضر المباراة النهائية 
لكأس الملك الخميس المقبل

جدة- وا�س
حتــت رعــايــة خــــادم احلــرمــن 
الــ�ــســريــفــن املـــلـــك �ــســلــمــان بن 
حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز 
اخلمي�س  يـــوم  تــقــام   - ــه  ــل ال
1443هــــ،  �ــســوال   18 املقبل 
 ،2022 مــايــو   19 املــوافــق 
كاأ�س  على  النهائية  املباراة 
ال�سريفن،  احلرمن  خــادم 
احلايل  الريا�سي  للمو�سم 
بــن   ،2022  -  2021
والفيحاء  الهالل  فريقي 
امللك  مدينة  ملعب  على 
ــه الــريــا�ــســيــة  ــل عــبــدال

بجدة.
وقــد اأنـــاب - اأيــده 
�ـــســـاحـــب   - الــــلــــه 
ال�سمو امللكي الأمري 
حممد بن �سلمان بن 
ويل  عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
رئي�س  نــائــب  الــعــهــد 
ــ�ــس الـــــــــوزراء -  جمــل
حل�سور   - ــه  ــل ال حــفــظــه 
الكاأ�س  الفائز  الفريق  وت�سليم  املباراة 
املركز  و�ساحب  الذهبية،  وامليداليات 

الثاين امليداليات الف�سية.
ال�سمو  �ساحب  رفــع  املنا�سبة،  وبــهــذه 
الفي�سل  الأمري عبدالعزيز بن تركي  امللكي 
والمتنان  ال�سكر  خال�س  الريا�سة،  وزيــر 
على  ال�سريفن،  احلرمن  خلادم  والعرفان 
الغالية،  املنا�سبة  لــهــذه  الــكــرميــة  رعــايــتــه 
ول�سمو ويل العهد على ح�سوره وت�سريفه 
الـــذي يعد  الكبري  الــريــا�ــســي  لــهــذا احلـــدث 
جت�سيدًا وا�سحًا وجليًا على اهتمام القيادة 

الر�سيدة بالريا�سة والريا�سين، وحر�سهم 
خمتلف  يف  ومتكينهم  دعمهم  على  امل�ستمر 

جمالت الريا�سة واألعابها.
هائلة  قــفــزات  مــن  نعي�سه  مــا  "اإن  وقـــال: 
لول  ليتحقق  يكن  مل  الريا�سي،  املجال  يف 
توفيق الله �سبحانه، ثم الدعم ال�سخي الذي 

وبعون  الوطن،  ريا�سة  احتياجات  لم�س 
من  التطلعات،  لتحقيق  ُقدمًا  �سنم�سي  الله 
ال�ساملة  واملــبــادرات  الــربامــج  تنفيذ  خــالل 
نحو   ،2030 املــمــلــكــة  روؤيــــة  مــن  املنبثقة 

م�ستقبل م�سرق، باإذن الله تعاىل".
والفيحاء،  الــهــالل  فريقي  �سموه  وهــنــاأ 

على  النهائية،  املباراة  اإىل  و�سولهما  على 
كاأ�س خادم احلرمن ال�سريفن، راجيا لهما 
مميزة،  فنية  م�ستويات  وتقدمي  التوفيق، 
تعك�س الواقع املتطور لكرة القدم ال�سعودية 
التي باتت حمط اأنظار اجلماهري الريا�سية 

يف الداخل واخلارج.

"المسابقات" تعدل مواعيد الجوالت المتبقية من الدوري

جدة - البالد
ــابــقــات يف رابــطــة  قـــــررت جلــنــة املــ�ــس
تعديل  للمحرفن  الــ�ــســعــودي  الــــدوري 
اإىل  اإقــامــة اجلـــولت مــن )27(  مــواعــيــد 
الأمــري  كــاأ�ــس  دوري  م�سابقة  مــن   )30(
بناًء  وذلك  للمحرفن،  �سلمان  بن  حممد 
على قرار وزارة الريا�سة القا�سي بتعليق 
جميع الأن�سطة الريا�سية باململكة العربية 
مايو   16 الثــنــن  يــوم  حتى  ال�سعودية 
2022م، وذلك نظًرا لوفاة �ساحب ال�سمو 
رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�سيخ 
ال�سقيقة  املتحدة  العربية  الإمــارات  دولة 

الله". "يرحمه 
وتعدلت مواعيد 6 مباريات متبقية من 
اجلــولت  اإىل  بالإ�سافة   ،27 الـــ  اجلولة 

الثالث الأخرية يف الدوري.
يوم  الــدوري  مباريات  عــودة  و�ستكون 
حيث  مــايــو؛   21 املــوافــق  املقبل  ال�سبت 
ي�ست�سيف التفاق نظريه احلزم يف الـ 7 
الرائد  على  �سيفا  الن�سر  يحل  ثم  م�ساء، 
مايو  الأحــد 22  اأمــا يوم  الـ 9 م�ساء،  يف 

الطائي  نظريه  الفتح  فريق  في�ست�سيف 
يف الـ 7 م�ساء، ويلعب الأهلي مع اأبها يف 

الـ 9 م�ساء.
مايو   23 الثنن  يوم  مباراتان  وتلعب 
حيث يالقي الفيحاء نظريه �سمك يف الـ 7 
م�ساء، ثم تلعب مباراة الكال�سيكو املرتقبة 

بن الحتاد والهالل يف الـ 9 م�ساء.
ــة الــــ 28 اأيـــام  وتــقــام مــبــاريــات اجلــول
اجلــمــعــة والــ�ــســبــت والأحــــد املــوافــق 27 
مباريات  اأمــا  اجلـــاري،  مايو  و29  و28 
جميعها  ف�ستقام  الأخــريتــن  اجلــولــتــن 
الـ  تلعب اجلولة  توقيت واحد، حيث  يف 
يونيو   18 ال�سبت  يوم  الأخــرية  قبل   29
املــقــبــل، واجلــولــة الــــ 30 الأخــــرية يــوم 

اخلمي�س 23 يونيو املقبل.
من جهة اأخرى، تقرر اإقامة نهائي كاأ�س 
الــ�ــســريــفــن بــن فريقي  خـــادم احلــرمــن 
املقبل  اخلمي�س  يــوم  والــفــيــحــاء  الــهــالل 
ا�ستاد  على  اجلـــاري  مــايــو   19 املــوافــق 
مدينة امللك عبدالله الريا�سية )اجلوهرة( 

يف جدة.

جدة – البالد
اأكد الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم اعتذار 
ال�سن عن ا�ست�سافة نهائيات كاأ�س اآ�سيا 

2023 ب�سبب تداعيات جائحة كورونا.
فيه  اأكـــد  بيانا  الــقــاري  الحتـــاد  ون�سر 
مع  مكثفة  مــ�ــســاورات  بعد  مت  الــقــرار  اأن 
من  وكــان  الــقــدم،  لكرة  ال�سيني  الحتــاد 
مــدن   10 يف  الــبــطــولــة  تــقــام  اأن  املــقــرر 
اإىل  يونيو   16 من  الفرة  خــالل  �سينية 

16 يوليو 2023.
قد  القدم  لكرة  الآ�سيوي  الحتــاد  وكان 
لكرة  ال�سيني  الحتــاد  مع  قرب  عن  عمل 
لكاأ�س  املنظمة  املحلية  واللجنة  الــقــدم 
فــرة  خـــالل  الــ�ــســن،  يف   2023 اآ�ــســيــا 
ال�ستعداد، ومت قطع خطوات مهمة، مبا 
والك�سف  البطولة  �سعار  اإطــالق  ذلك  يف 
البناء  اأعمال  ا�ستكمال  عن  املا�سي  العام 

يف ا�ستاد "�سنغهاي باندونغ" اجلديد.
القدم  لكرة  الآ�سيوي  الحتــاد  واأعــرب 

ال�سيني  والحتــــاد  لل�سن  تــقــديــره  عــن 
لكاأ�س  املنظمة  املحلية  واللجنة  للعبة 
اتخذوا  والذين  ال�سن،  يف   2023 اآ�سيا 
بيانه:  يف  وتــابــع  ال�سعب،  الــقــرار  هــذا 
اأجل  من  �سروري؛  لكنه  �سعب  "القرار 
 ،2023 اآ�سيا  لكاأ�س  امل�سركة  امل�سالح 
الآ�ــســيــوي  الحتــــاد  لـــدى  �سيكون  حــيــث 
تقييم  اأجل  الكايف من  الوقت  القدم  لكرة 
اآ�سيا  كاأ�س  ا�ست�سافة  بخ�سو�س  املوقف 

."2023
الحتـــاد  يــوا�ــســل  "�سوف  ـــاف:  واأ�ـــس
مع  قرب  عن  العمل  القدم  لكرة  الآ�سيوي 
اللعبة  اأطرف  وكافة  التجارين  ال�سركاء 
من اأجل حتديد اخلطوات املقبلة، ويعرب 
على  الأطــراف  لهذه  امتنانه  عن  الحتــاد 
تــفــهــمــهــا ودعــمــهــا خــــالل هــــذه الـــفـــرة، 
املنا�سب  الوقت  يف  الإعــالن  يتم  و�سوف 
با�ست�سافة  املتعلقة  املقبلة  عن اخلطوات 

نهائيات كاأ�س اآ�سيا 2023".

اآلسيوي يعلن اعتذار الصين 
عن استضافة كأس آسيا 2023
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يسعى لالقتراب من التتويج بالبريميرليغ..

السيتي في مهمة صعبة
 على أرض وست هام

جدة – هالل �سلمان
اإىل  �سيتي  مان�س�سرت  فــريــق  ي�سعى 
بخو�ض  لــيــفــربــول  انــ�ــســغــال  ا�ــســتــغــال 
نهائي الكاأ�ض، من اأجل حتقيق الفوز على 
الـ 37 قبل  م�سيفه و�ست هام يف اجلولة 

الأخرية من الدوري الإجنليزي املمتاز.
ــتــن مـــن الــنــهــايــة، يــتــقــدم  وقـــبـــل جــول
"�سيتيزنز" بفارق 3 نقاط على "الريدز"، 
والفوز م�ساء اليوم مبلعب لندن الأوملبي 
اإىل  الـــفـــارق  �سيو�سع  "املطارق"  عــلــى 
ــاط قــبــل اجلـــولـــة الأخــــــرية مـــن الـــ  ــق 6 ن

"برميريليغ".
ولن تكون مهمة رجال املدرب الإ�سباين 
و�ست  اأر�ــض  على  �سهلة  غــوارديــول  بيب 
الفريق  يحتل  حيث  جماهريه،  وبن  هام 
نقطة،  بر�سيد 55  ال�سابع  املركز  اللندين 

اللعب يف  اأجل �سمان  من  للفوز  وي�سعى 
"يوروبا ليغ"  الــدوري الأوروبــي  بطولة 
مان�س�سرت  �سيزيح  حيث  املقبل،  املو�سم 
يونايتد من املركز ال�ساد�ض يف حال فوزه.
وجنـــح مــانــ�ــســ�ــســرت �ــســيــتــي يف الــفــوز 
يف  له  مباريات   5 اآخــر  يف  كبرية  بنتائج 
الدوري، كان اآخرها اأمام وولفرهامبتون 
املتاألق  للنجم  ثاثية  منها   )1-5( بنتيجة 
الذهاب  لقاء  ويف  بروينه،  دي  البلجيكي 

حقق �سيتي فوزا �سعبا بنتيجة )1-2(.
ويريد مان�س�سرت �سيتي الحتفاظ بلقبه 
التوايل،  على  الثاين  للمو�سم  والتتويج 
اأبطال  بــدوري  بالفوز  حلمه  �سياع  بعد 
اأوروبا هذا املو�سم، اإثر اخل�سارة املريرة 
اأمام ريال مدريد يف الدور ن�سف النهائي 

بنتيجة )6-5( مبجموع املباراتن.

ميالن أمام فرصة حسم اللقب.. واحتدام معركة الهبوط

جدة- البالد
�سريو"  "�سان  ملعبه  على  ميان  فريق  ي�ستقبل 
الظفر  اأن  متــامــا  يعلم  وهــو  الــيــوم،  م�ساء  اأتــالنــتــا 
بالنقاط الثاث لهذه املباراة، �سمن مناف�سات املرحلة 
37 من الدوري الإيطايل، قد ت�سمن له خطف اللقب 
خ�سارة  حال  يف  اإنــرت،  املبا�سر  ومطارده  حامله  من 

الأخري اأمام كالياري. 
اإىل 4  املت�سّدر حاليًا مع 80 نقطة  ويحتاج ميان 
على  ويقف  املو�سم،  هذا  له  مباراتن  اآخــر  من  نقاط 

منذ  الإيــطــايل  الـــدوري  له يف  لقب  اأول  اإحـــراز  �سفا 
عام 2011، كما اأنه مُيكن اأن ُيتّوج بعد اأ�سبوع اأمام 
تتناف�ض  زالــت  ما  التي   6 الـ  الفرق  اأحــد  �سا�سوولو، 

على تفادي الهبوط اإىل الدرجة الثانية. 
و�سيعزز ميان بقيادة مدربه �ستيفانو بيويل تقدمه 
بفارق نقطتن على اإنرت حامل اللقب اإىل 5 نقاط، اإذا 
خلطف  ي�سعى  يــزال  ل  الــذي  اأتالنتا،  على  تغّلب  ما 
بطاقة التاأهل اإىل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". 

و�سي�سطر اإنرت بعد ذلك للفوز يف كالياري ل�سمان 

اآخر مراحل  املقبل يف  الأ�سبوع  نهاية  اأخرية  فر�سة 
بالن�سبة  الــورق  على  �سهلة  املهمة  وُتعترب  ــدوري،  ال
مع  الكبرية  الفجوة  اإىل  نظرًا  "نريات�سوري"،  اإىل 

م�سيفه. 
ول يزال فريق املدرب �سيموين اإنزاغي منت�سيًا بعد 
على  اإيطاليا  بكاأ�ض  التمديد  بعد   )2-4( املثري  فوزه 
وياأمل  املا�سي،  الأربعاء  يوفنتو�ض  القدمي  خ�سمه 
يف ا�ستخدام هذه اجلرعة الزائدة من الثقة لاحتفاظ 

بلقب "�سريي اأ". 

كالياري يف مهمة البقاء
بــالــبــقــاء يف دوري  مــتــمــ�ــســكــًا  كــالــيــاري  يــــزال  ل 
الأ�سبوع  العالية  القتالية  روحــه  مظهرًا  الأ�ــســواء، 
هدف  بف�سل  �سالرينيتانا  يف  نقطة  بانتزاع  املا�سي 

التعادل يف الوقت بدل ال�سائع. 
 18 املــركــز  يف  الهبوط  منطقة  يف  تــواجــده  ومــع 
متاأخرًا بفارق نقطة خلف �سالرينيتانا، اأنقذ كالياري 
جزيرة  فريق  ويواجه  موؤكد،  �سبه  هبوط  من  نف�سه 

يف  الرتتيب  متذيل  فينيت�سيا  ثــم  اإنــرت  �ساردينيا، 
مكانه  منها �سامنًا  اأمل اخلروج  على  الأخــري،  اليوم 

و�سط الكبار. 
واأبقت نتائج الأ�سبوع املا�سي ال�سكوك حول اأكرث 
خطر  دائــرة  يف  الـــدوري  لرتتيب  الأخــري  الربع  من 
يوفنتو�ض  على  املفاجئ  جنوى  فــوز  مــع  الهبوط، 
)2-1(، وفوز فينيت�سيا )4-3( على بولونيا، ما اأدى 
اإىل تقلي�ض الفارق عن �سبيت�سيا و�سمبدوريا اللذين 

يحتان املركز الـ 15.

في دوري" يلو"..

صراع رباعي ملتهب على الصدارة..
وتراجع مخيف للدانة 

حائل- خالد احلامد  
يلو"  دوري"  يف  ــــارة  الإث توا�سلت 
اإ�سدال  بعد  للمحرتفن،  الأوىل  للدرجة 
ثاث  وقبل  الـــ35،  اجلولة  عن  ال�ستار 

جولت من النهاية.
املن�سرمة  اجلــولــة  لــقــاءات  ت�سهد  مل 
تغيريا ملحوظا يف اخلطوط الأمامية، 
عــــدا تـــقـــدم اجلــبــلــن لــلــمــركــز الــثــالــث 
بالتعادل  الــوحــدة  تعرث  مــن  م�ستفيدا 

اأمام العدالة وتراجعه للرابع. 

�سدارة ملتهبة 
نقطة  الــــ61  �ساحب  اخلليج  وا�ــســل 
تعرثه  مــن  الــرغــم  على  ال�سعود  رحلة 
املركز  �ساحب  جدة  فريق  مع  بالتعادل 
على  مطارديه  خطر  تعاظم  مــع  الــــ13، 
املحرتفن،  لــدوري  والتاأهل  ال�سدارة 
اجلبلن  ثم  العدالة،  و�سيفه  خ�سو�سا 
احل�سابات  خطر  م�ست�سعرا  والوحدة، 
ولعل  مناف�سيه،  مــع  املقبلة  الــرقــمــيــة 
ـــارق الــنــقــطــي الــبــ�ــســيــط بـــن فــرق  ـــف ال
املقبلة،  الــلــقــاءات  ال�سدارة �سي�سعل 
لتحقيق  ــدمــة  ــق امل فــــرق  لــ�ــســعــي  نــظــرا 
هذا  ال�سعود  يف  جماهريها  طموحات 
اإىل الأ�ــســواء ولو  ــعــودة  املــو�ــســم، وال

بالبطاقة الثانية والثالثة.  
الر�سيد  بنف�ض  ثانيا  العدالة  وياأتي 
اأمــام  ال�سلبي  بــالــتــعــادل  خــروجــه  بعد 
تعرث  مــن  م�ستفيدا  الــوحــدة،  م�سيفه 

اخلليج املت�سدر بالتعادل.  

 تاألق جبالوي 
كــان اجلبلن هــو جنــم اجلــولــة، بعد 
فوزه على جنران متقدما للمركز الثالث 
بينه  نقطتن  بفارق  نقطة،   59 بر�سيد 
بانتظار  والــو�ــســيــف،  املت�سدر  وبــن 

املقبل من اجلولت.

 هدوء الو�سط 
ترتيب  �سلم  يف  الــدفء  مناطق  ت�سهد 

عن  بعيدا  متوا�سا،  هـــدوءا  الــــدوري، 
�سخب ال�سعود، و�سراع البقاء، بوجود 

اخللود والعروبة وجنران والأخدود. 

 �سراع الهبوط 
الــكــوكــب وبي�سة،  هــبــوط  تــاأكــد  بــعــد 
" اجليل  تهدد  الهبوط  دوامـــة  تــزال  ل 
اخلطر  ولــكــن  والنه�سة"  ــة  ــدرعــي وال
وال�ساحل  وجدة  "ال�سعلة  ي�سمل  اأي�سا 
والعن"؛ لذا ح�سابات الهبوط �ستكون 
ــثــاث  اأكـــــرث تــعــقــيــدا يف اجلــــــولت ال
املتبقية، يف ظل رغبة اجلميع يف البقاء 

والبتعاد عن �سبح الثانية.  

حظوظ ال�سعود اأو البقاء   
مع  �سيلعب  اخلــلــيــج  املــتــ�ــســدر   •
وجنــران  وال�ساحل  العدالة  مــن  كــل 
 )3( اإىل  ال�سعود  ل�سمان  ويحتاج 

نتائج  عــن  النظر  بغ�ض  انت�سارات 
�سيلعب  اأنــه  ل�سيما  الأخــرى،  الفرق 
بـ  يعترب  والفوز  العدالة  مناف�سه  مع 

)6 نقاط(.  
اخلليج  مــع  املت�ساوي  العدالة   •
مباريات  �سيخو�ض  النقاط  عــدد  يف 
مناف�سة  فرقا  �سياقي  حيث  قــويــة؛ 
وقد  وجدة"،  واأحـــد  اخلليج  وهي" 
يــكــون اأوفـــــر حــًظــا يف حـــال فـــوزه 

وتعرث مناف�سيه اجلبلن والوحدة.  
نقطة(   59( ميتلك  الذي  • اجلبلن 
�سيلعب مع )3 فرق( مهددة بالهبوط، 
وال�ساحل"  واجلــيــل  الــعــن   " منها 
لرغبة  اأ�ــســعــب  مــبــاريــاتــه  و�ستكون 
ــفــرق بــالــهــروب مــن الــهــبــوط،  تــلــك ال
والو�سيف  املت�سدر  تعرث  يف  وياأمل 
من  عليه  ي�سغط  الـــذي  الــوحــدة  اأو 

اخللف.  

نــقــطــة(   58( ميــتــلــك  ـــوحـــدة  ال  •
مـــهـــددة  فـــــــرق(   3( مــــع  ــتــقــي  ــل ــي �ــس
والدرعية  ال�سعلة  وهي"  بالهبوط 
توقف  يف  ياأمل  الفريق  والعروبة" 

اخلليج والعدالة مع تعرث اجلبلن.  
 - املباريات املٌتبقية للفرق املثناف�سة 
عــلــى الـــهـــروب مــن الــهــبــوط لـــدوري 

الدرجة الثانية : 
الـــكـــوكـــب،   ")42( الـــ�ـــســـاحـــل   •

اخلليج، اجلبلن"
الكوكب،  )42(" اجلبلن،  • العن 

القاد�سية"
• اجليل )40(" الدرعية، اجلبلن، 

النه�سة"
بي�سة،  اجليل،   ")39( الدرعية   •

الوحدة"
اخللود،  "اأحد،   )37( النه�سة   •

اجليل".
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فتح القبول والتسجيل بحرس الحدود
الريا�ض - البالد

اأكدت الإدارة العامة للقبول املركزي بوكالة وزارة الداخلية 
باملديرية  والت�سجيل  القبول  بــاب  فتح  الع�سكرية،  لل�سوؤون 
العامة حلر�س احلدود على رتبة )رقيب - وكيل رقيب - عريف 
ال�ساعة  )ال�سبت(  اأم�س  من  الفرتة  خــال  للرجال،  جندي(   -
 /10  /18 املــوافــق  اخلمي�س  يــوم  وحتى  �سباًحا،  العا�سرة 

1443 هـ ال�ساعة العا�سرة �سباًحا.

طلبات  ا�ستقبال  �سيتم  اأنــه  املــركــزي  القبول  اإدارة  وبينت 
https://jobs. التوظيف(:   – )اأب�سر  من�سة  عرب  القبول 
يكون  اأن  املطلوبة،  الوظائف  يف  ي�سرتط  اأنه  مو�سحة   ،sa
املتقدم �سعودي الأ�سل واملن�ساأ، وي�ستثنى من ذلك من ن�ساأ مع 
املتقدم  يكون  واأن  اململكة،  خارج  الدولة  خـدمة  اأثناء  والديه 
ح�سن ال�سرية وال�سلـوك وال�سمعة، وغري حمكوم عليه بالإدانة 
يف جـرمية خملة بال�سرف والأمانة، واأن ل يكون املتقدم �سبق له 

التعيني على وظيفة خا�سعة لنظام اخلدمة الع�سكرية اأو اأنهيت 
خدماته من اإحدى الكليات اأو املراكز اأو املعاهد الع�سكرية لأي 
�سبب، اأو موظف يف جهة حكومية، واأل يكون متزوجًا من غري 
�سعودية، واأن يجتاز املتقدم كافة اإجراءات واختبارات القبول، 
واأن يتنا�سب الطول مع الوزن ح�سب الائحة الطبية، وتوفر 
املوؤهل العلمي والفني للوظيفة املتقدم لها مع �سرورة م�سادقة 

املوؤهل العلمي والفني من قبل جهة الخت�سا�س.

ألف حبة كبتاجون مخبأة  
بإرسالية »أجبان«

الريا�ض - البالد
اأحبطت هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك يف منفذ احلديثة، حماولة 
خا�سة  مركبة  يف  خمباأة  عليها  ُعــ�رِ  كبتاجون،  حبة   29،000 تهريب 
عملية  اإجــراء  اأثناء  اإنــه  الهيئة:  وقالت  املنفذ.  عرب  اململكة  اإىل  مت  َقدرِ
ُع�  "خ�سو�سي"،  نوع  من  القادمة  املركبات  لإحدى  واملعاينة  الك�سف 
قفازات  يف  فنية  بطريقة  خُمباأة  كانت  كبتاجون،  حبة   29،000 على 
ثم  اأجبان، ومن  ُعلب زجاجية حتتوي على  داخل  با�ستيكية وو�سعها 
بعد  اأنه  املركبة. وبينت  املُهرب يف  التي يحملها  الأمتعة  و�سعها �سمن 
اإمتام عملية �سبط املمنوعات جرى التن�سيق مع املديرية العامة ملكافحة 
اململكة، ومت  داخل  املمنوعات  م�ستقبلي  على  القب�س  ل�سمان  املخدرات 
بف�سل الله، القب�س عليه وهو �سخ�س واحد، موؤكدة اأن اأرباب التهريب 
ي�سعون ل�ستغال كل �سيء ملحاولة اإدخال مثل هذه املمنوعات وغريها 
الربية  اجلمركية  منافذها  جميع  عرب  تقف  الهيئة  اأن  اإل  اململكة،  اإىل 
والبحرية واجلوية باملر�ساد اأمام حماولتهم البائ�سة، وت�سعى ملكافحة 

تهريب املخدرات ب�ستى اأنواعها واأ�سكالها.

نصائح للتغلب
 على الخمول

أطعمة تغذي األم 
وتزيد وزن الجنين

جدة - البالد
اأثناء العمل لأ�سباب متنوعة،  يعاين الكثريون من اخلمول 
لذلك قدم جمل�س ال�سحة اخلليجي عدة ن�سائح فعالة للتغلب 
واغتنام  باحلياة  ال�ستمتاع  اأجــل  من  البدين،  اخلمول  على 
اخلمول  على  ال�سخ�س  تغلب  اإن  املجل�س:  وقــال  الفر�س. 
اليومية،  الأن�سطة  كــل  يف  احلــركــة  اإدخـــال  خــال،  مــن  ميكن 
واإجناز الأعمال بالوقوف اأو التحرك ملدة 5 دقائق كل �ساعة، 
احلركة  على  ي�سجعون  الذين  املتحركني  مرافقة  جانب  اإىل 
اأي  باختيار  الريا�سة  اإمكانية ممار�سة  اإىل  والن�ساط، م�سريًا 
يومًيا،  الأقل  على  �ساعة  لن�سف  وممار�ستها  مف�سلة،  ريا�سة 
وجتنب فرتات اجللو�س الطويلة وتقليل فرتات اجللو�س على 

الأجهزة الإلكرتونية وم�ساهدة التلفاز.

جدة - البالد
من  وتزيد  الأم  تغّذي  التي  الأطعمة  اأبــرز  عن  �سحي  تقرير  ك�سف 
امل�سادر  اأهم  تعترب من  الأ�سماك  اأن  مبينا  اأثناء احلمل،  وزن اجلنني 
دورًا  تلعب  كما  واجلنني،  الأم  ل�سحة  املفيدة  الغذائية  باملواد  الغنية 
عن  ف�سًا  ب�سكل طبيعي،  وزنه  وزيــادة  تطور اجلنني،  دعم  هامًا يف 
اأن  كما  الطفل،  دماغ  لنمو  املعززة  الدهنية  الأحما�س  على  احتوائها 
اأثناء فرتة  يوميًا  من احلليب  الأقل  على  ملليلرت   500 - تناول 200 
اإيجابا على منو اجلنني وزيادة وزنه وحت�سني �سحة  يوؤثر  احلمل، 

الأم ومنع اإ�سابتها به�سا�سة العظام.
ملا  للغاية؛  مهم  كافية  بكميات  البي�س  تناول  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 
يف  والأ�ــســمــاك  اللحوم  نق�س  تعّو�س  بروتينات  من  عليه  يحتوي 
على  لحتوائها  املك�سرات  تناول  اأهمية  عن  ف�سا  منها،  النفور  حالة 
وزن  زيــادة  على  تعمل  التي  الطبيعية  والــزيــوت  الغذائية  العنا�سر 
دعم  على  تعمل  التي  والبطاطا احللوة  الأم،  اجلنني وحت�سني �سحة 
اجلنني  لتزويد  الكاملة  القمح  وحبوب  وزنــه،  وزيــادة  اجلنني  تطّور 
واملغني�سيوم،  وال�سيلينيوم،  "احلديد،  مثل  الغذائية،  بالعنا�سر 

والألياف"، وكذلك البقوليات، والزبادي.

فيلم »عمهم« ينافس في األضحى

albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily

الريا�ض - البالد
التي  البحرية  الأطــبــاق  اإ�ــســافــة  اأن  ــة  درا�ــس ـــدت  اأك
قد يعمل  الغذائي،  النظام  اإىل  الكي�سيات  حتتوي على 

على حت�سني القدرة العقلية مل�سابي األزهامير.
ال�سني  يف  باحثون  اأجــراهــا  التي  الدرا�سة  وقالت 

 Frontiers" والوليات املتحدة، وُن�سرت يف دورية
العلمية:   "in Molecular Biosciences
ت�سمى  مــواد  على  حتتوي  البحرية  الكائنات  هذه  اإن 
العمليات  مــن  ُتــعــزز  التي   ،"plasmalogens"

احليوية يف الدماغ واجلهاز املناعي.
املرجانية  ال�سعاب  يف  تعي�س  الكي�سيات  اأن  وبينت 
وال�سخرية ويف الأجزاء ال�سفلية من ال�سفن، 
وهـــي حــيــوانــات بــحــريــة عــلــى �سكل 
اأقماع، وتنحدر من عائلة لفقارية 
 ،"Ascidiacea" ت�سمى 
مطبوخة  اأو  نــيــئــة  وتـــقـــّدم 
الــ�ــســيــنــي  املــطــبــخــني  يف 

والكوري.
اأو  الــــكــــيــــ�ــــســــيــــات 
لأنــواع  ا�سم  الكاأ�سيات 
ـــــــات  ـــــــوان مـــــــــن احلـــــــي
احلبليات  مــن  البحرية 
الآن  تعرف  التي  الذيلية 
ح�سب   ،"Tunicata"بـ
جمموعة امل�سطلحات العلمية 
والفنية ملجمع اللغة العربية. اأما 
يف قامو�س املورد احلديث فاإنها من 

قّيات، ولها فوائد �سحية عديدة. الزرِ

نظارات تترجم المحادثات 
النصية والصوتية

أطباق بحرية تحسن الصحة العقلية

البالد - وكاالت
اأطلقت �سركة "غوغل" الأمريكية، ميزة جديدة 
اإمكانية  تتيح  التي  املعزز،  الواقع  نظارات  يف 
الوقت  الن�سية وال�سوتية يف  ترجمة املحادثات 

الفعلي.
تتيح  ـــدة  اجلـــدي  AR ـــظـــارات  ن اأن  وبــيــنــت 
للم�ستخدم القدرة على روؤية اللغات مرتجمة اأمام 
العديد  يف  توجد  اأن  ميكن  التي  مبا�سرة،  عينيه 
بها هواتف ذكية، كما  التي ل توجد  الأماكن  من 
للميزة  تو�سيحيًا  فيديو  مقطع  ال�سركة  عر�ست 
ال�سنوي  ال�سحفي  مــوؤمتــرهــا  خـــال  ــدة  اجلــدي
اأي  تعلن  مل  اأنها  اإل  كاليفورنيا،  مبدينة  املنعقد 
اجلــديــد.  املنتج  طــرح  مبــوعــد  تتعلق  تفا�سيل 
ـــراه اإذا كــنــت تــرتــدي  ويــظــهــر الــفــيــديــو مــا قــد ت
الوقت  يف  املــرتجــمــة  اللغة  تظهر  اإذ  الــنــظــارة؛ 
املتحدث  وجـــود  مــع  ــك  ــت روؤي جمـــال  يف  الفعلي 

اأمامك.
جمرد  اجلديدة  املعزز  الواقع  نظارات  وكانت 
عنها  ك�سفت  التي  املنتجات  من  العديد  من  منتج 

غوغل يف موؤمتر مطوري I/O ال�سنوي. 
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نمط حياة
تهتم العديد من اجلهات التطوعية بغر�ض الفكر الريا�سي يف عقول االأطفال، من اأجل تن�سئة �سحية �سليمة؛ اإذ تتوا�سل فعاليات الريا�سة واالأ�سرة 
يف عرعر، بتنظيم من جمعية لياقة الريا�سية، بالتعاون �سحة احلدود ال�سمالية وعدة جهات حكومية وخا�سة. وي�ستمل الربنامج على عدة فعاليات 
واأركان توعوية؛ منها امل�سرح وال�سحي املت�سمن قيا�ض وفح�ض ال�سكر والتمكني املجتمعي وعربة التربع بالدم وتقدمي اللقاحات والتوعية ال�سحية، 
وركن االأن�سطة الريا�سية، وامللعب الن�سائي والطفل، بينما اأو�سحت رئي�ض اجلمعية ابت�سام فا�سل اأن الربنامج يهدف اإىل توعية وتثقيف اأفراد املجتمع 

ملمار�سة الريا�سة؛ لت�سبح منط حياة، واإ�سراك جميع اأفراد االأ�سرة مبمار�سة الريا�سة اجلماعية، وتوفري بيئة ريا�سية ممزوجة بالرتفيه واملرح.

القاهرة - البالد
ت�سوير  يف  اإمـــام،  عـــادل  حممد  الفنان  ي�ستمر 
على  فقط  اأيــام   3 تبقى  اإذ  "عمهم"،  فيلم  م�ساهد 
للمناف�سة به فى  النتهاء من ت�سوير العمل كامًا، 

عيد الأ�سحى املقبل.
اخلا�سة  �سفحته  على  اإمــام  عــادل  حممد  ون�سر 
اجلديد،  للفيلم  الت�سويقي  البو�سرت  بان�ستجرام  
مو�سم  فى  عمهم  فيلم  الله..  على  "توكلنا  معلقا: 
"عمهم" من تاأليف  عيد الأ�سحى، باإذن الله". فيلم 

واإنتاج  املنباوى،  ح�سني  واإخــراج  �سربى،  و�سام 
اأحمد ال�سبكى، وي�سارك فى بطولته مع حممد اإمام، 
كل من  �سيد رجب، وحممد لطفي، وحممود حافظ، 

وهدى املفتى واآينت عامر.
وكانت اآخر اأفام حممد اإمام "ل�س بغداد" بطولة 
واأمينة  رئــيــ�ــس،  ويا�سمني  ــوهــاب،  ال عبد  فتحى 
املختار،  توتة، و�سعد  الرحمن  عبد  خليل، وحممد 
الفيلم  فوؤاد.  وبيومى  رزق،  اأحمد  ال�سرف  و�سيفا 

تاأليف تامر اإبراهيم، واإخراج اأحمد خالد مو�سى.
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