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جدة - وا�س
ـ حفظه  �آل �سعود  و�فق جمل�س �لوزر�ء، برئا�سة خادم �حلرمني �ل�سريفني، �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز 
�لله ـ خالل �جلل�سة �لتي عقدت بعد ظهر �أم�س )�لثالثاء(، يف ق�سر �ل�سالم بجدة، على نظام �ل�سركات، 
ونظام �لو�ساطة �لعقارية، كما و�فق على �لإطار �لتنظيمي مل�ساريع �لنقل �لعام. يف بد�ية �جلل�سة، 
بيته  خدمة  �سرف  من  �ملباركة  �لبالد  هذه  على  به  �لله  �أنعم  عّما  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  حتدث 
للحجاج  ووجــهــًة  مق�سًد�  تكون  و�أن  و�سلم،  عليه  �لله  �سلى  �لــكــرمي،  نبيه  وم�سجد  �لعتيق، 
و�ملعتمرين، فاأ�سبحت رعايتهم و�لقيام بخدمتهم و�ل�سهر على ر�حتهم يف قمة �هتمامات �لدولة 

منذ تاأ�سي�سها- ول تز�ل. و�ستبقى تفخر مبو��سلة تلك �ملهمة باأعلى كفاءة.

جمل�س الوزراء يقر نظامي 
ال�سركات والو�ساطة العقارية
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عدن - البالد
�سدد رئي�س جمل�س �لقيادة �ليمني ر�ساد �لعليمي، على �أهمية ممار�سة مزيد من 

بتعهد�تها  للوفاء  �لإيــر�ين،  �لنظام  �ملدعومة من  �ل�سغوط على ميلي�سيا �حلوثي 
مبوجب �تفاق �لهدنة، وعدم �لنتقال �إىل �أي ملفات �أخرى قبل �إلز�مهم بفتح طرق 

�ملدينة  �سكان  معاناة  تخفيف  �لفارق يف  �إحــد�ث  �ساأنها  من  �لتي  �لرئي�سة،  تعز 
�ملحا�سرين منذ �أكرث من �سبع �سنو�ت.

هان�س  �ليمن،  �إىل  �لأممـــي  �ملبعوث  مــن  �إحــاطــة  �إىل  �لعليمي  و��ستمع 
�لهدنة  �تفاق  تنفيذ  �إىل  �لر�مية  �لأممية  �مل�ساور�ت  نتائج  غروندبرغ، حول 

وتثبيتها، وفر�س �لبناء عليها لإحالل �ل�سالم و�ل�ستقر�ر يف �ليمن، حمذًر� 
�ملمنهج،  �حلوثي  "�لبتز�ز  �سّماه  ما  �إز�ء  �لدويل  �لرت�خي  ��ستمر�ر  من 

كما  �ملعاناة"،  و��ستمر�ر  �حلــرب  �أمــد  و�إطالة  �لوقت،  من  �ملزيد  لك�سب 
ما  �حلوثية،  �مليلي�سيا  جانب  من  �ملنظمة  و�لتعبئة  �لتح�سيد  من  حذر 

يهدد �أي فر�سة لتجديد �لهدنة �لأممية، �لتي �أوفى فيها جمل�س �لقيادة 
و�حلكومة بكافة �للتز�مات.

و�أعرب �ملبعوث �لأممي عن تقديره للتعاطي �لإيجابي مع جهوده 
تخفيف  �سبيل  يف  و�حلكومة،  �لرئا�سي  �لقيادة  جمل�س  جانب  من 

�ملعاناة عن �ل�سعب �ليمني يف خمتلف �أنحاء �لبالد، موؤكد� �أن فتح 
معابر تعز، ل يز�ل �أولوية ملحة لدفع �مل�ساور�ت �إىل �لأمام.

اليمنيون يطالبون الأمم املتحدة بال�سغط على امللي�سيا
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جدة - البالد
�ملكلف  للعقار  �لعامة  للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أكــد   
عبد�لله بن �سعود �حلماد، �أن نظام �لو�ساطة �لعقارية �لذي 
و�فق عليه جمل�س �لوزر�ء يحفظ �حلقوق �لعقارية، ويرفع 
�لعقارية،  �لنز�عات  من  ويحد  بالقطاع،  �خلدمات  جودة  من 
ويلزم �لنظام ممار�سة �لو�ساطة من قبل �ملرخ�سني من �لهيئة، 
�لر�مية   2030 �ململكة  روؤية  م�ستهدفات  حتقيق  يف  ي�سهم  كما 
�أكد  كما  �لعاملية.   �لعقار  موؤ�سر�ت  يف  �ململكة  ت�سنيف  رفع  �إىل 
�لأن�سطة  قطاع  يف  �لرقمي  �لتحول  مو�كبة  على   �لهيئة  حر�س 
و�لعقود  �لتعامالت  يف  �لرقمية  �حللول  متكني  خالل  من  �لعقارية 
�لعقارية،  �لتعامالت  حوكمة  خالل  من  �لعالقة  وتعزيز  و�لأن�سطة، 
ومتكني �لقطاع �لعقاري جلعله قطاًعا �سفاًفا وم�ستد�ًما.  ويعد نظام 
�لو�ساطة �لعقارية �أحد �أبرز ممكنات �لهيئة لتطوير �لقطاع وحوكمته، 
وجاذًبا،  حيوًيا  �ململكة  يف  �لعقاري  �لقطاع  ليكون  عملياته،  ورقمنة 

وجعل �لقطاع بيئة تناف�سية جاذبة لال�ستثمار.

البالد - حممد عمر
ي�سارك �لربنامج �ل�سعودي لتنمية و�إعمار �ليمن يف �ملنتدى �حل�سري �لعاملي 
�حلادي ع�سر )WUF11( �ملقام مبدينة كاتوفيت�سي يف بولند� خالل �لفرتة من 
26 يونيو �إىل 30 يونيو 2022م، ��ستعر��سًا للم�ساريع و�ملبادر�ت �ل�سعودية 

�لر�ئدة يف  جمال �لتنمية �حل�سرية و�مل�ستد�مة يف �ملدن �ليمنية.
�ليمن يف �ملنتدى �سمن عدة  �ل�سعودي لتنمية و�إعمار  وتاأتي م�ساركة �لربنامج 
جهات حكومية �سعودية ت�ستعر�س بر�جمها ومبادر�تها يف �ل�ساأن �حل�سري من خالل 

�جلناح �ملخ�س�س للجهات �ل�سعودية يف �ملعر�س �مل�ساحب للمنتدى.
�ليمن يف حت�سني  لتنمية و�إعمار  �ل�سعودي  �لربنامج  و�ساهمت م�ساريع ومبادر�ت 
�لبنى �لتحتية وم�ستوى �خلدمات �لأ�سا�سية لل�سعب �ليمني، وتوفري فر�س �لعمل عرب 
2021م  حتى   )829،073،978$( �إجمالية  بقيمة  تنموية  ومبادرة  م�ساريع   )207(

وبنحو عدد 15 مليون م�ستفيد يف 14 حمافظة مينية.

نظام الوساطة 
حيفظ احلقوق

استعراض املشاريع السعودية 
الرائدة مبنتدى عاملي

الفيصل

أبدع 

العصائر

يتفقد جاهزية املشاعر املقدسة

إطالق تراخيص ممارس حريف

حتافظ على توازن الطاقة 

تطبيقات احلج ت�سد الهجمات الإلكرتونيةبرامج لتاأهيل وتوظيف اخلريجني
جدة - عبدالهادي املالكي 

�إىل  وتوظيفهم  �ل�سباب  بتاأهيل  �ملخت�سة  �جلــهــات  ت�سعى   
�لقطاعات  مــع  بال�سر�كة  بالتوظيف  �خلــا�ــســة  �لــرب�مــج  و�ــســع 
 2022 �ملهنة  يوم  فعاليات  جدة  جامعة  �أطلقت  و�أم�س،  �ملختلفة 
�خلريجني  من  �لعمل  عن  و�لباحثني  �لــزو�ر  �آلف  ح�سور  و�سط 
و�خلريجات. و�أكد وكيل جامعة جدة للتطوير و�لتنمية �مل�ستد�مة 
من  �إميانًا  تاأتي  �ملهنة  يوم  فعاليات  �أن  �لكناين،  مناجي  �لدكتور 

للتعرف  و�خلريجني  �لطلبة  وتاأهيل  �إعـــد�د  باأهمية  �جلامعة  
يف  ي�سهم  ما  �ل�سعودي،  �لعمل  �سوق  ومتغري�ت  م�ستجد�ت  على 
�جلامعة  �أهــد�ف  وحتقيق  جهة،  من  مرموق  مهني  م�ستقبل  بناء 
�لكو�در  متكني  �إىل  �لهادفة   2030 �ململكة  ــة  روؤي مع  يتفق  مبا 
�ملــبــادر�ت  مــن  جمموعة  هــنــاك  �أن  �إىل  لفــًتــا  �ملــوؤهــلــة،  �لوطنية 
يف  �لقبول  ن�ساب  رفع  عن  ف�ساًل  وتوظيفهم،  �خلريجني  لتاأهيل 

�لتخ�س�سات �لتي يحتاجها �سوق �لعمل.

مكة املكرمة ـ البالد 
للهجمات  ــتــ�ــســدي  �ل مـــن  �حلــــج  وز�رة  تــطــبــيــقــات  متــكــنــت 
عبد�لفتاح  و�لعمرة،  �حلــج  وزيــر  نائب  �أكــد  �لتي  �لإلكرتونية، 
خالل  �إلكرتونية  هجمة  مليوين  من  لأكــرث  تعر�ست  �أنها  م�ساط، 
�سهر و�حد فقط، لفًتا �إىل �أن هيئة �لبيانات و�لأمن �ل�سيرب�ين يف 
�ململكة تعمل ب�سكل ر�ئع و�حرت�يف، و�لهجمات يف �لعام �حلايل 

ت�ساعفت، ب�سبب فتح �حلج لكل �لعامل.

وقال م�ساط: �إن �لهجمات كانت حلب �لظهور فقط، وبع�سها من 
هو�ة، وبع�سها من حمرتفني، م�سري� �إىل �أن تكلفة �حلج �نخف�ست 
و�لوكالت  للمكاتب  �ملعلنة  �لأ�سعار  مع  مقارنة   30% �لعام  هذ� 
يف �لأعو�م �ملا�سية، بينما ك�سفت �إح�سائية وز�رة �حلج و�لعمرة 
�ملنورة، عن و�سول  �ملدينة  ��ستقبال ومغادرة �حلجاج يف  حلركة 
299911 حاجًا �إىل �ملدينة �ملنورة من جن�سيات متعددة، قِدمو� 

عرب �ملنافذ �جلوية و�لربية لأد�ء فري�سة حج هذ� �لعام. 84
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2 حفاوة االستقبال أثلجت صدورنا

احلجاج 

القلعة تسقط

والزعيم يكسر جماديف العميد

الريا�س - البالد
 �سدر حكم �بتد�ئي من �ملحكمة �ملخت�سة باإد�نة �أفر�د ت�سكيل �إجر�مي، مبا 
ب �إليهم من جر�ئم ت�سرت وغ�سل �أمو�ل، وت�سمنت �لعقوبات �ل�سجن ملدد  ُن�سِ
�لأمو�ل  قيمة  ما مياثل  عاًما، وم�سادرة   91 �إىل  متفاوتة، و�سل جمموعها 

�لتي �أُجِرَيت عليها عمليات �لغ�سل �لتي جتاوزت )1.7( مليار ريال.
�لتحقيقات  �أن  مو�سًحا  �لعامة،  �لنيابة  يف  م�سوؤول  م�سدر  بذلك  �سرح   
بلغ  ومو�طنني(  )مقيمني  منظم  �إجر�مي  ت�سكيل  �رتكاب  �أثبتت  �ملتخ�س�سة 
باإ�سهام مو�طنني  ا"، جرميَتْي �لت�سرت وغ�سل �لأمو�ل،  عددهم )17( �سخ�سً

ومو�طنات يف هذ� �ل�ساأن؛ ل�ستخر�جهم �سجالت جتارية، وفتحهم ح�سابات 
بنكية، وت�سليمهم بطاقات �ل�سر�ف للمتهمني �لآخرين "من جن�سيات عربية" 
غري  بطرق  عليها  حت�سلو�  مالية  مبالغ  �أودعــو�  حيث  �سهري،  مرتب  مقابل 

م�سروعة يف تلك �حل�سابات �لبنكية، ثم حولوها خلارج �لبالد.

ال�سجن ملدانني بالت�سرت وغ�سل اأموال
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الخارجية تؤكد تضامنها مع األشقاء في المصاب الجلل

مكة املكرمة- البالد
رفع الأمري خالد الفي�شل م�شت�شار خادم احلرمني 
جلنة  رئي�س  املكرمة  مكة  منطقة  اأمييري  ال�شريفني 
ما  نظري  احلكيمة  للقيادة  ال�شكر  املركزية،  احلج 
توليه من رعاية واهتمام باحلرمني ال�شريفني وما 

وفرته من اإمكانات خلدمة �شيوف الرحمن.
جاء ذلك خالل تفقد �شموه امل�شاعر املقد�شة اأم�س، 
�شيوف  ل�شتقبال  ال�ييشييتييعييدادات  على  للوقوف 
املركزية  احلج  جلنة  اجتماع  تراأ�س  كما  الرحمن، 

مب�شعر منى.
خلدمة  اجلييهييود  ت�شافر  �ييشييرورة  �ييشييمييوه  واأكييييد 
ليوؤدوا  اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي  الرحمن  �شيوف 
منا�شكهم بي�شر وطماأنينة، م�شريًا اإىل اأنه -ب�شبب 

جائحة كورونا- �شيوؤدي فري�شة احلج هذا العام 
مليون حاج، منهم 150 األفًا من الداخل و 850 األفًا 

من اخلارج.
التحتية  البنية  لتطوير  اإىل وجود م�شروع  ولفت 
واملنطقة املحيطة بجبل الرحمة على م�شاحة 200 
اإن�شاء  ويت�شمن  اأوىل،  مرحلة  مييربييع  ميير  األيييف 
جانب  اإىل  وال�شيارات،  للحافالت  عامة  مواقف 
بدء  كييذلييك  بييه.  املحيطة  واملنطقة  اجلييبييل  اإنييييارة 
تنفيذ م�شروع تطوير املخيمات مب�شعر منى على 
م�شاحة ن�شف مليون مر مربع، ويغطي ما ن�شبته 

20% من املخيمات احلالية.
\ التجهيزات ال�صحية

واأ�شاف الأمري خالد الفي�شل، اأن وزارة ال�شحة 

وامل�شاعر  املكرمة  مكة  يف  م�شت�شفى   18 هياأت 
ي�شاندها  �شرير،   3700 تفوق  بطاقة  املقد�شة 
للم�شت�شفيات  بييالإ�ييشييافيية  �شحيًا،  مييركييزًا   171
ويف  والييطييائييف.  جييدة  وم�شت�شفيات  امليييييدانييييية 
الطاقة  لتعزيز  م�شاريع  ُنفِّذت  الكهرباء،  جانب 
بقيمة  وامليي�ييشيياعيير  املييكييرميية  مييكيية  يف  الكهربائية 
للمياه،  وبالن�شبة  رييييال.  مييليييييارات   3 تييتييجيياوز 
فامل�شتهدف �شخ قرابة 20 مليون مر مكعب من 

املياه خالل �شهر ذي احلجة.
ز 35 قطارًا، �شعة كل قطار  واأو�شح �شموه، اأنه ُجهِّ
وجدة  املكرمة  مكة  بني  احلجاج  لنقل  راكبًا   417
بواقع 30 رحلة يوميًا قابلة للزيادة، فيما �شينقل 
قطار امل�شاعر 210 اآلف حاج، كما ُوفِّرت 16 األف 

حافلة حديثة لنقل 790 األف حاج.
وخالل جولته التفقدية، زار الأمري خالد الفي�شل 
اأبرزها  امل�شاريع التطويرية يف امل�شاعر املقد�شة؛ 
وتطوير  الرحمة  بجبل  املحيطة  املنطقة  تطوير 
املطورة  واخليام  عرفات  مب�شعر  التحتية  البنية 

مب�شعر منى، كما تفقد اجلاهزية مب�شعر مزدلفة.
 حميط جبل الرحمة

املنطقة  تطوير  م�شروع  عن  �شرح  اإىل  وا�شتمع 
م2،  األييف   200 مب�شاحة  الرحمة  بجبل  املحيطة 
احلكومية  اجلييهييات  مييواقييع  على  يحتوي  الييذي 
واإنييييييارة جييبييل الييرحييميية وامليينييطييقيية املييحيييييطيية به 
خ�شراء  مب�شطحات  التحتية  البنية  وتطوير 
وميينييطييقيية مييطيياعييم. كييمييا ا�ييشييتييمييع اإىل �ييشييرح عن 

يهدف  الييذي  "ت�شليم"  ال�شامل  اخلييدمييات  مركز 
جاهزية  عملية  اإجيييراءات  واعتماد  مراجعة  اإىل 
املخيمات ورفع كفاءة الت�شغيل واخلدمة وتقدمي 
خدمات احلجاج. كما وقف ميدانيًا على م�شروع 
تطوير املخيمات مب�شعر منى الذي تبلغ م�شاحته 

500 األف م2.
مكة  منطقة  اأمييري  �شمو  راأَ�ييس  اجلولة،  نهاية  ويف 
مب�شعر  املييركييزييية  احليييج  اجييتييميياع  جلنة  املييكييرميية 
 مزدلفة، وا�شتمع اإىل �شرح عن ا�شتعدادات اجلهات 

خلدمة �شيوف الرحمن.
رافق الأمري خالد الفي�شل يف اجلولة وزير احلج 
والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومدير 

الأمن العام الفريق حممد بن عبدالله الب�شامي.
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القيادة تعزي ملك األردن في ضحايا حادث العقبة

جدة- وا�س
اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  بعث 
�شعود، برقية عزاء وموا�شاة، جلاللة امللك عبدالله الثاين ابن 
احل�شني ملك اململكة الأردنية الها�شمية، اإثر حادث ت�شرب غاز 

يف ميناء العقبة، وما نتج عنه من وفيات واإ�شابات.
ميناء  يف  غاز  ت�شرب  حييادث  بنباأ  "علمنا  املفدى:  امللك  وقييال 
اإذ  واإننا  واإ�شابات،  وفيات  من  عنه  نتج  وما  العقبة، 
ول�شعب  املييتييوفييني  ولأ�ييشيير  جلاللتكم  نبعث 
ال�شقيق  الها�شمية  الأردنييييييية  املييمييلييكيية 
اأحييير الييتييعييازي واأ�يييشيييدق املييوا�ييشيياة، 
وتعاىل،  �شبحانه  املييوىل،  لن�شاأل 
بييوا�ييشييع  املييتييوفييني  يييتييغييمييد  اأن 
رحييمييتييه ومييغييفييرتييه، ويييلييهييم 

ذويهم ال�شرب وال�شلوان، واأن مين على امل�شابني بال�شفاء العاجل، 
ويحفظكم و�شعب اململكة الأردنية الها�شمية من كل �شوء ومكروه. 

اإنه �شميع جميب.
بن  �شلمان  بيين  الأمييييري حمييمييد  املييلييكييي  ال�شمو  �ييشيياحييب  بييعييث  كييمييا   
اليييوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �شعود،  اآل  عبدالعزيز 
برقية عزاء وموا�شاة، جلاللة امللك عبدالله الثاين ابن احل�شني، ملك 
اإثر حادث ت�شرب غاز يف ميناء العقبة،  اململكة الأردنية الها�شمية، 

وما نتج عنه من وفيات واإ�شابات.
وقال �شمو ويل العهد: "بلغني نباأ حادث ت�شرب غاز يف ميناء العقبة، 
وما نتج عنه من وفيات واإ�شابات، واأعرب جلاللتكم ولأ�شر املتوفني 
كافة عن بالغ التعازي و�شادق املوا�شاة، �شائاًل الله، تعاىل، الرحمة 

للمتوفني، وال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني. اإنه �شميع جميب.
ل�شحايا  والأ�ييشييى  الأمل  بالغ  عن  خارجية  وزارة  اأعييربييت  وقييد   

حييادث ت�شرب الييغيياز املييوؤ�ييشييف الييذي وقييع يف 
من  عييدٍد  وقييوع  يف  وت�شبب  العقبة،  ميناء 

الوفيات والإ�شابات.
وت�شامنها  وقوفها  عن  الييوزارة  وعييربت 
مع الأ�شقاء يف اململكة الأردنية الها�شمية 
خال�س  مقدمًة  اجللل،  امل�شاب  هييذا  يف 
ال�شحايا،  لييذوي  وموا�شاتها  تعازيها 

جلميع  العاجل  بال�شفاء  متنياتها  مع 
امليييي�ييييشييييابييييني، ومليييميييليييكييية 

و�ييشييعييبييهييا  الأردن 
دوام  الييي�يييشيييقيييييييق 

وال�شالم  الأمييين 
وال�شتقرار.

2.5 مليار ريال تمت مصادرتها 

السجن لـ )17( متهما بجرائم تستر وغسل أموال
الريا�س - البالد

التحقيقات  اأن  الييعيياميية،  اليينيييييابيية  يف  ميي�ييشييوؤول  ميي�ييشييدر  �ييشييرح 
)مقيمني  منظم  اإجييرامييي  ت�شكيل  ارتييكيياب  اأثبتت  املتخ�ش�شة 
الت�شر  جييرميييَتييْي  ا"،  �شخ�شً  )17( عييددهييم  بييلييغ  ومييواطيينييني( 
ال�شاأن؛  هذا  يف  ومواطنات  مواطنني  باإ�شهام  الأمييوال،  وغ�شل 
بنكية،  حيي�ييشييابييات  وفتحهم  جتييارييية،  �ييشييجييالت  ل�ييشييتييخييراجييهييم 
جن�شيات  "من  الآخرين  للمتهمني  ال�شراف  بطاقات  وت�شليمهم 
عربية" مقابل مرتب �شهري، حيث اأودعوا مبالغ مالية حت�شلوا 
عليها بطرق غري م�شروعة يف تلك احل�شابات البنكية، ثم حولوها 

خلارج البالد.
اإجراءات الدعاء العام من الفريق املخت�س  اأن  واأو�شح امل�شدر 
من  ابييتييدائييي  ب�شدور حكم  جييت  ُتييوِّ القييتيي�ييشييادييية،  اجلييرائييم  يف 
ومعاقبتهم  اإليهم،  ب  ُن�شِ مبا  املتهمني  باإدانة  املخت�شة  املحكمة 
بالآتي: 1. ال�شجن ملدد متفاوتة و�شل جمموعها اإىل )91( واحد 
اأُجِرَيت  وت�شعني عامًا. 2. م�شادرة ما مياثل قيمة الأموال التي 
ريال   )1.745.000.000( جتاوزت  التي  الغ�شل  عمليات  عليها 
"مليارًا و�شبع مئة وخم�شة واأربعني مليون ريال". 3. م�شادرة 
الأموال النقدية امل�شبوطة يف حوزة املتهمني "متح�شالت جرمية 
وثمان  "مليونًا  ريييال   )1.800.000( قييرابيية  البالغة  الغ�شل" 
املحجوزة يف احل�شابات  الأمييوال  م�شادرة   .4 ريال".  األف  مئة 
"مليونًا   )1.599.000( البالغة  التجارية  للكيانات  البنكية 
وخم�س مئة وت�شعة وت�شعني األف ريال". 5. غرامات مالية بلغت 
ريال". 6.  األف  مئة  مليون و�شت  مئة  "ثمان   )800.600.000(
م�شادرة متح�شالت اجلرمية من )مركبات، واأجهزة اإلكرونية(. 
ل�شجنهم،  مماثلة  ملييدة  ال�شفر  من  )املواطنني(  املتهمني  منع   .7
واإبعاد املتهمني )املقيمني( عن البالد بعد انتهاء حمكومياتهم. 8. 
النيابة  �شعي  امل�شدر  واأكد  التجارية و�شطبها.  الأن�شطة  ت�شفية 
العامة الدائم وامل�شتمر يف مكافحة اجلرمية املالية ب�شتى اأ�شكالها 
على  املحافظة  �شبل  توثيق  يف  الرا�شخة  وعزميتها  واأنواعها، 
الدعوى  مبا�شرة  يف  تتوانى  ولن  الوطن،  واقت�شاد  مكت�شبات 
اجلرائم  ارتييكيياب  نف�شه  لييه  ت�شول  ميين  بحق  امل�شددة  اجلزائية 

املالية، اأو امل�شا�س مبتانة الأمن القت�شادي للمملكة.

رفع الشكر للقيادة لرعاية ضيوف الرحمن

أمير مكة المكرمة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة
تطوير محيط جبل 
الرحمة والخيام 
بمشعر منى

استعدادات كاملة 
لخدمات الصحة 
والنقل والمياه

البرنامج السعودي إلعمار اليمن 
يشارك في المنتدى الحضري العالمي 

البالد - حممد عمر
ي�شارك الربنامج ال�شعودي لتنمية واإعمار اليمن يف املنتدى 
املقام مبدينة   )WUF11( ع�شر  العاملي احلادي  احل�شري 
 30 اإىل  يونيو   26 من  الفرة  خالل  بولندا  يف  كاتوفيت�شي 
ال�شعودية  للم�شاريع واملبادرات  يونيو 2022م، ا�شتعرا�شًا 
املدن  يف  وامل�شتدامة  احل�شرية  التنمية  جمال  يف   الرائدة 

اليمنية.
اليمن  واإعمار  لتنمية  ال�شعودي  الربنامج  م�شاركة  وتاأتي 
ت�شتعر�س  �شعودية  حكومية  جهات  عدة  �شمن  املنتدى  يف 
اجلناح  خالل  من  احل�شري  ال�شاأن  يف  ومبادراتها  براجمها 
املخ�ش�س للجهات ال�شعودية يف املعر�س امل�شاحب للمنتدى.
لتنمية  ال�شعودي  الربنامج  ومييبييادرات  م�شاريع  و�شاهمت 
واإعمار اليمن يف حت�شني البنى التحتية وم�شتوى اخلدمات 
الأ�شا�شية لل�شعب اليمني، وتوفري فر�س العمل عرب )207( 
م�شاريع ومبادرة تنموية بقيمة اإجمالية )$829،073،978( 
حتى 2021م وبنحو عدد 15 مليون م�شتفيد يف 14 حمافظة 
ومييبييادرات  م�شاريع  ومييبييادرات  م�شاريع  و�شملت  مينية. 

م�شروعا   25 على  اليمن  واإعمار  لتنمية  ال�شعودي  الربنامج 
ومبادرة  م�شروعا  و50  ال�شحة،  قطاع  يف  تنموية  ومبادرة 
تنموية يف قطاع التعليم، و26 م�شروعا ومبادرة تنموية يف 
قطاع الطاقة، و32 م�شروعا ومبادرة تنموية يف قطاع املياه، 
الزراعة والرثوة،  تنموية يف قطاع  و18 م�شروعا ومبادرة 
و33 م�شروعا ومبادرة يف قطاع النقل، و12 مبادرة تنموية، 

و11 م�شروعا يف قطاع املوؤ�ش�شات احلكومية.
اليمنية  اجلمهورية  اإىل  ال�شعودية  العربية  اململكة  وقدمت 
مليار   9.8 اإجماليه  بلغ  مبا�شرًا  وتنمويًا  اقت�شاديًا  دعمًا 
مبا�شرة  ودائييع  يف  متثلت  2022م؛  اىل  2012م  من  دولر 
للدعم القت�شادي والتنموي للبنك املركزي و�شندوق التنمية 

الجتماعي وم�شتقات نفطية.
2015م  عام  منذ  ال�شعودية  العربية  اململكة  ماقدمته  وبلغ 
اإن�شانية  كم�شاعدات  اأمريكي  دولر  مليار   19 على  يربو  ما 
ال�شقيقة،  اليمنية  للجمهورية  واقت�شادية  وتنموية  واإغاثية 
التتبع  من�شة  يف  ال�شعودية  امل�شاعدات  كافة  ت�شجيل  ويتم 

.)FTS(املايل التابعة لالأمم املتحدة
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الموافقة على نظامي الشركات والوساطة العقارية

إقرار اإلطار التنظيمي لمشاريع النقل العام

جدة - وا�س
وافق جمل�س الوزراء برئا�شة خادم احلرمني ال�شريفني، امللك 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ـ حفظه اهلل ـ خالل اجلل�شة 
التي عقدت بعد ظهر اأم�س )الثالثاء(، يف ق�شر ال�شالم بجدة، 
على نظام ال�شركات، ونظام الو�شاطة العقارية، كما وافق على 
العام. يف بداية اجلل�شة، حتدث  النقل  مل�شاريع  التنظيمي  الإطار 
خادم احلرمني ال�شريفني عّما اأنعم اهلل به على هذه البالد املباركة 
عليه  اهلل  �شلى  الكرمي،  نبيه  وم�شجد  العتيق،  بيته  خدمة  �شرف  من 
و�شلم، واأن تكون مق�شًدا ووجهًة للحجاج واملعتمرين، فاأ�شبحت رعايتهم 
منذ  الدولة  اهتمامات  قمة  يف  راحتهم  على  وال�شهر  بخدمتهم  والقيام 

تاأ�شي�شها ول تزال. و�شتبقى تفخر مبوا�شلة تلك املهمة باأعلى كفاءة. 

ـ جميع  الــلــه  رعـــاه  ـ  ال�سريفني  خـــادم احلــرمــني  ووّجـــه 
ال�سرف  بــهــذا  للقيام  بــاحلــج  املعنية  الــدولــة  قــطــاعــات 
التنظيمية  اخلــطــط  وفـــق  وجـــه؛  اأكــمــل  عــلــى  العظيم 
بعد  الأكرب  تعد  التي  1443هـــ،  حج  ملو�سم  والت�سغيلية 
على  التي�سري  �ساأنه  من  ما  كل  وبــذل  كــورونــا،  جائحة 
بروحانية  ون�سكهم  عباداتهم  ليوؤدوا  الرحمن،  �سيوف 
ال�سحية  املــكــتــ�ــســبــات  عــلــى  ــاظ  مــع احلــف وطــمــاأنــيــنــة، 
املتحققة يف مواجهة اجلائحة، ثم اأْطَلع خادم احلرمني 
التي  الر�سالة  فحوى  على  الــوزراء،  جمل�س  ال�سريفني، 
بعثها اإىل اأخيه جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك 
مملكة البحرين، وم�سمون الر�سالة التي تلقاها - اأيده 
الأحمد  م�سعل  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  من    - الله 

اجلابر ال�سباح ويل عهد دولة الكويت.
واأو�سح وزير الإعالم املكّلف الدكتور ماجد بن عبدالله 
عقب  ال�سعودية  ــاء  ــب الأن لــوكــالــة  بيانه  يف  الق�سبي، 
اإثر ذلك، على نتائج  اّطلع  الــوزراء  اأن جمل�س  اجلل�سة، 
ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بها  قــام  الــتــي  الـــزيـــارات 
اإىل  الله -  الــوزراء - حفظه  العهد نائب رئي�س جمل�س 
الها�سمية،  الأردنية  واململكة  العربية،  م�سر  جمهورية 
وجمهورية تركيا، وما ا�ستملت عليه مباحثاته مع قادة 
)ال�سعودية  اململكة  مببادرتي  الرتحيب  من  الدول  هذه 
اخل�سراء(، و)ال�سرق الأو�سط الأخ�سر( ودعم جهودها 
يف جمال التغرّي املناخي، والتاأكيد على م�ساعفة العمل 
�سوره  بجميع  الإرهـــاب  ومكافحة  التطرف  ملواجهة 
ما  كل  يف  اململكة  مع  والــوقــوف  والت�سامن  واأ�سكاله، 
تتخذه من اإجراءات حلماية اأمنها الوطني وا�ستقرارها، 
وتعزيز  ال�سيا�سية،  الق�سايا  جميع  جتــاه  والــتــعــاون 

ال�سراكة القت�سادية يف جمالت ال�ستثمار والتجارة.

تعاون م�شرتك
رئي�س  دولـــة  زيـــارة  جممل  ــــوزراء،  ال جمل�س  وتــنــاول 
ومباحثاته  اململكة،  اإىل  العراق  جمهورية  يف  الــوزراء 
ا�ستعرا�س  من  خاللها  جرى  وما  العهد،  ويل  �سمو  مع 
وجمــالت  ال�سقيقني،  البلدين  بــني  الثنائية  العالقات 
التعاون امل�سرتك، وكذا تبادل وجهات النظر بخ�سو�س 
امل�سائل على ال�ساحتني الإقليمية والدولية، ومبا ُي�سهم 

يف دعم الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.
واأ�ساد جمل�س الوزراء، مبخرجات الجتماع الت�ساوري 
الأول للجنة التن�سيق ال�سيا�سي بني اململكة والبحرين، 
ال�سعودية  للجنة  عــ�ــســرة  الــثــانــيــة  ــــدورة  ال واجــتــمــاع 
الإيطالية، وما عك�سه هذان الجتماعان من تطابق الروؤى 
جتاه جممل الق�سايا الإقليمية والعاملية، واحلر�س على 

تعزيز العمل امل�سرتك يف خمتلف املجالت.
و�سدد املجل�س، على م�سامني كلمة اململكة اأمام الجتماع 
الوزاري ل�سندوق الأوبك للتنمية الدولية، وما ا�ستملت 
والتنمية  الطاقة  اإمـــدادات  اأمــن  اأهمية  اإبـــراز  من  عليه 
ل�سمان  املــنــاخ  تــغــرّي  حتــديــات  ومــعــاجلــة  القت�سادية 
من  ال�ستفادة  اإىل  والــدعــوة  وازدهــارهــا،  الـــدول  منــو 
جمموعة الأموال الدولية املتزايدة يف متويل التحولت 

اخل�سراء العادلة.
�سدر  ما  اإىل  تطرق  ــوزراء،  ال جمل�س  اأن  معاليه،  وبني 
املــادة  م�ساورات  ختام  يف  ــدويل  ال النقد  �سندوق  عن 
اقت�ساد  متانة  على  التاأكيد  من  2022م،  لعام  الرابعة 
القت�سادية  الآفــاق  واإيجابية  املــايل،  وو�سعها  اململكة 
قوة  اإىل  اإ�سافة  واملتو�سط،  القريب  املــديــني  على  لها 
مركزها القت�سادي اخلارجي، مما يعك�س جهود الدولة 
نحو   ،)2030 )روؤيــة  ظل  يف  القت�سادية  وا�سالحاتها 

التنظيمية،  القواعد  وتب�سيط  الأعــمــال،  بيئة  حت�سني 
جمموعة  على  والعمل  احلكومية،  العمليات  ورقمنة 

وا�سعة من امل�سروعات يف عدد من القطاعات.
جائزة  على  )توكلنا(  منظومة  ح�سول  املجل�س،  وعــّد 
املرونة  فئة  عن   ،2022 العامة  للخدمة  املتحدة  الأمم 
 - )كوفيد  جلائحة  املبتكرة  وال�ستجابات  املوؤ�س�سية 
19(، ترجمًة للتطلعات بتعزيز ريادة اململكة يف املجالني 
عامليًا،  للمناف�سة  التقدم  وموا�سلة  والرقمي،  التقني 

حتقيقًا مل�ستهدفات روؤية 2030.

ترقيات
للمرتبتني  تــرقــيــات  عــلــى  ــــــوزراء  ال جمــلــ�ــس  وافــــق 
)اخلام�سة ع�سرة( و)الرابعة ع�سرة( وذلك على النحو 
التايل: ترقية عبدالله بن حممد بن عبدالله �سم�سم اإىل 
)اخلام�سة  باملرتبة  اأول(  قانوين  )م�ست�سار  وظيفة 
ترقية عمر  الــوزراء،  بهيئة اخلرباء مبجل�س  ع�سرة( 
بن في�سل بن ردن الدوي�س اإىل وظيفة )م�ست�سار بحث 
ال�سوؤون  بـــوزارة  ع�سرة(  )الــرابــعــة  باملرتبة  ديــنــي( 
ــدعــوة والإر�ـــســـاد، وتــرقــيــة عـــادل بن  الإ�ــســالمــيــة وال
)م�ست�سار  وظيفة  اإىل  اجلديعي  دخيل  بــن  عبدالله 
ال�سوؤون  بــوزارة  ع�سرة(  )الرابعة  باملرتبة  اأعــمــال( 

البلدية والقروية والإ�سكان.
املو�سوعات  من  عدد  على  الــوزراء  جمل�س  اطلع  كما 
تقارير  بينها  من  اأعماله،  جدول  على  املدرجة  العامة 
يف  املجتمعية  للتنمية  الــوطــنــي  للربنامج  �سنوية 
املناطق، والهيئة العامة للنقل، ومركز الأمن الوطني، 
ما  املجل�س  اتخذ  وقــد  الزراعية،  التنمية  و�سندوق 

يلزم حيال تلك املو�سوعات.

ما ت�سهده اململكة من اإجنازات نوعية وتطور، 
التنمية  م�سرية  تعي�سها  التي  الدفع  قوة  يوؤكد 
املــ�ــســتــدامــة لــلــوطــن، بــقــيــادة خـــادم احلــرمــني 
العزيز، و�سمو  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
والرتــكــاز  الــلــه،  حفظهما  الأمـــني،  عهده  ويل 
الت�سريعات  من  ومتكاملة  قوية  منظومة   على 
والأنظمة التي تتواىل يف كل قطاع، ما يجعل 
م�ستمرة  حالة  والتنظيمي  التنموي  احلــراك 
روؤية  لتحقيق م�ستهدفات  الأ�سعدة؛  كافة  على 
املحلي  وال�ــســتــثــمــار  النمو  بتحفيز   ،2030
الأعمال  لريادة  الطموحة  والفر�س  والأجنبي 
وال�سفافية  احلــوكــمــة  وتر�سيخ  والــ�ــســركــات 

ملختلف القطاعات.
مــوافــقــة جمل�س  جــــاءت  الإطــــــار،  هـــذا   ويف 
"ال�سركات" و"الو�ساطة  نظامي  على  الــوزراء 
املنظومة  دعــم  الأول  وي�ستهدف  العقارية"، 
مرونة  مــن  بــه  يتميز  ملــا  وتنميتها،  التجارية 
عالية حلماية ال�سركات ومتكني القطاع اخلا�س 
بفاعلية تامة يف حتقيق طموحات الوطن. كذلك 
نظام الو�ساطة العقارية الذي يحفظ احلقوق، 
ويرفع من جودة اخلدمات واحلد من النزاعات 
اململكة  ت�سنيف  رفع  يف  والإ�سهام  العقارية، 

مبوؤ�سرات العقار العاملية.  

ركائز قوية
كلمة

خادم الحرمين يترأس مجلس الوزراء ويوجه بالتيسير على الحجاج

القصبي: نظام الشركات حظي 
باهتمام ولي العهد لينافس عالميًا

جدة - البالد
بن  ماجد  الدكتور  التجارة  وزير  اأكد 
ال�سركات  نظام  اأن  الق�سبي،  عبدالله 
من  بقرار  اأم�س،  �سدر  الــذي  اجلديد 
جميع  يف  حــظــي  الــــــوزراء  جمــلــ�ــس 
من  و�سخ�سي  كبري  باهتمام  مراحله 
حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
الــوزراء، رئي�س  نائب رئي�س جمل�س 
جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية 
هذا  باأهمية  ــه  لإميــان الــلــه-  -حفظه 
قــطــاع  متــكــني  يف  ودوره  الـــنـــظـــام، 

الأعمال.
وقال:" اإن نظام ال�سركات اجلديد مت 

تطويره مبتابعة مبا�سرة من �سمو 
منذ  عليه  العمل  ومت  العهد،  ويل 
تخللتها  ون�سف  عامني  مــن  اأكــر 
مراحل التقييم، ودرا�سة املمار�سات 
و�سياغة  والــتــحــلــيــل،  ــة،  ــي ــدول ال

النظام،  وم�سروع  ال�سيا�سات 
اخلرباء  هيئة  يف  ودرا�سته 

حتى  الــ�ــســورى،  وجمل�س 
حمفزًا  ليكون  �سدوره 

التجارية  للمنظومة 
وميتاز  وتنميتها، 

ال�سركات،  حلماية  العالية  باملرونة 
ومتــكــني الــقــطــاع اخلــا�ــس لــالإ�ــســهــام 
اأهـــداف  حتقيق  يف  رئي�سي  ب�سكل 

روؤية اململكة 2030".
�سموليته  يف  النظام  اأهمية  وتكمن 
ال�سركات  واأنــــواع  لأ�ــســكــال  وجمعه 
)الــ�ــســركــات الــتــجــاريــة، الــ�ــســركــات 
يف  الربحية(  غري  ال�سركات  املهنية، 
وُي�سهل  واحــــدة،  ت�سريعية  وثــيــقــة 
ــركــات وا�ــســتــدامــتــهــا  ــ�ــس تــاأ�ــســيــ�ــس ال
ــ�ــســجــع ال�ــســتــثــمــار  ــعــهــا، وُي وتــو�ــس
اجلريء، ويعالج جميع 
ــــتــــحــــديــــات  ال
تواجه  الــتــي 
الـــ�ـــســـركـــات 
الــعــائــلــيــة 
وريــــــــــادة 

الأعمال.

الريا�س- البالد
للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ثّمن 
العامة للعقار املكلف عبدالله بن 
جمل�س  موافقة  احلماد،  �سعود 
الو�ساطة  نــظــام  على  الــــوزراء 
القرار  هذا  اأن  موؤكدًا  العقارية، 
ياأتي امتدادًا للدعم غري املحدود 
الذي يجده القطاع العقاري يف 
الر�سيدة،  الــقــيــادة  مــن  اململكة 

حفظها الله.
الو�ساطة  نــظــام  اأن  واأو�ـــســـح 
الـــعـــقـــاريـــة يــــاأتــــي امـــــتـــــدادًا 
عليها  تعمل  التي  للت�سريعات 
ويحفظ  للعقار  العامة  الهيئة 
من  ويــرفــع  العقارية،  احلــقــوق 
ــاريــة،  ــعــق جـــــودة اخلــــدمــــات ال
العقارية،  النزاعات  من  ويحد 
ويلزم النظام ممار�سة الو�ساطة 
العقارية من قبل املرخ�سني من 
الهيئة العامة للعقار، كما ي�سهم 
روؤيـــة  م�ستهدفات  حتقيق  يف 
رفع  اإىل  الرامية   2030 اململكة 
موؤ�سرات  يف  اململكة  ت�سنيف 

العقار العاملية.
العمل  اأن  اإىل  احلــمــاد  ــار  واأ�ــس
بــعــد مئة  ــيــكــون  �ــس بــالــنــظــام 
وثـــمـــانـــني يــــومــــًا مــــن تـــاريـــخ 
اأم  الر�سمية  ن�سره يف اجلريدة 
الهيئة  مــوؤكــدًا حــر�ــس  الــقــرى، 
الرقمي  التحول  مواكبة  على 
يف قطاع الأن�سطة العقارية من 
خالل متكني احللول الرقمية يف 
والأن�سطة،  والعقود  التعامالت 

وتـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــة مـــن خــالل 
 ، العقارية  التعامالت  حوكمة 
ومتكني القطاع العقاري جلعله 
قــطــاًعــا �ــســفــاًفــا ومــ�ــســتــداًمــا، و 
حت�سني كفاءة اخلدمات املقدمة 
قدرات  وتطوير  وبناء  للقطاع، 

القطاع الب�سري.
 يذكر اأن نظام الو�ساطة العقارية 
الهيئة  ممكنات  اأبــرز  اأحــد  يعد 
القطاع  لتطوير  للعقار  العامة 
ورقمنة  وحــوكــمــتــه،  الــعــقــاري 
امل�ستفيدين،  وخدمة  عملياته، 
الإ�سرتاتيجية  مع  يتوافق  مبا 
الــ�ــســامــلــة لــلــقــطــاع الــعــقــاري، 
ـــا؛  ـــه ـــات ـــوي ـــا واأول ـــه ـــادرات ومـــب
ــقــطــاع الــعــقــاري يف  لــيــكــون ال
وجعل  وجاذًبا،  حيوًيا  اململكة 
جاذبة  تناف�سية  بيئة  الــقــطــاع 
للقطاع  يحقق  مبا  لال�ستثمار، 
الإ�سهام يف رفع الناجت املحلي، 
وزيادة الإيرادات غري النفطية؛ 
لــتــحــقــيــق مــ�ــســتــهــدفــات روؤيــــة 

.2030

"هيئة العقار": نظام الوساطة 
يحفظ الحقوق ويرفع الجودة 

اّطلع جمل�س الوزراء، على املو�سوعات املدرجة على 
جمل�س  ا�سرتك  مو�سوعات  بينها  من  اأعماله،  جدول 
ال�سورى يف درا�ستها، كما اطلع على ما انتهى اإليه كل 
والتنمية، وجمل�س  القت�سادية  ال�سوؤون  من جمل�س 
ال�سوؤون ال�سيا�سية والأمنية، واللجنة العامة ملجل�س 
الوزراء، وهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء يف �ساأنها. 

وقد انتهى املجل�س اإىل ما يلي:
 - الطاقة  امللكي وزير  ال�سمو  تفوي�س �ساحب  اأوًل: 
الأذربيجاين  اجلانبني  مع  بالتباحث   - ينيبه  من  اأو 
تعاون  اتفاقيتي  م�سروعي  �ــســاأن  يف  والــربازيــلــي 
وحكومتي  ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  بني 
جمهوريتي اأذربيجان والربازيل الحتادية يف جمال 
الن�سختني  رفــع  ثم  ومــن  عليهما،  والتوقيع  الطاقة، 
النهائيتني املوقعتني، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا: تفوي�س �ساحب ال�سمو وزير اخلارجية - اأو 
اإقامة  برتوكول  م�سروع  على  بالتوقيع   - ينيبه  من 
ال�سعودية  العربية  اململكة  بني  دبلوما�سية  عالقات 

وجمهورية فانواتو.
ثالثًا: تفوي�س �ساحب ال�سمو وزير الثقافة - اأو من 
وترميم  ل�سون  الدويل  املركز  مع  بالتباحث   - ينيبه 
اليون�سكو  ملنظمة  التابع  )اإيكروم(  الثقايف  الــرتاث 
جمال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  م�سروع  �ساأن  يف 
اململكة  يف  الــثــقــافــة  وزارة  بــني  الــثــقــايف  الــــرتاث 
وترميم  ل�سون  الــدويل  واملركز  ال�سعودية  العربية 
اليون�سكو،  ملنظمة  التابع  )اإيكروم(  الثقايف  الرتاث 
النهائية  الن�سخة  رفـــع  ثــم  ومـــن  عــلــيــه،  والــتــوقــيــع 

املوقعة، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
وتقنية  التــ�ــســالت  وزيـــر  مــعــايل  تفوي�س  ــعــًا:  راب
اجلانب  مع  بالتباحث   - ينيبه  من  اأو   - املعلومات 
جمال  يف  تفاهم  مذكرة  م�سروع  �ساأن  يف  الأمريكي 
اململكة  حكومة  بــني  املعلومات  وتقنية  التــ�ــســالت 
املتحدة  الـــوليـــات  الــ�ــســعــوديــة وحــكــومــة  الــعــربــيــة 
النهائية  الن�سخة  رفـــع  ثــم  ومـــن  عــلــيــه،  والــتــوقــيــع 

املوقعة، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
خام�سًا: املوافقة على اتفاق يف جمال توظيف العمالة 
الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املـــوارد  وزارة  بني 
�ــســوؤون  ووزارة  الــ�ــســعــوديــة  الــعــربــيــة  املــمــلــكــة  يف 
يف  الب�سرية  املوارد  وتنمية  املغرتبني  الباك�ستانيني 

جمهورية باك�ستان الإ�سالمية.
الثنائي  للتعاون  تفاهم  مذكرة  على  املوافقة  �ساد�سًا: 
يف جمال امللكية الفكرية بني الهيئة ال�سعودية للملكية 
الفكرية يف اململكة العربية ال�سعودية ومكتب براءات 
ــوليــات  ــعــالمــات الــتــجــاريــة يف ال الخـــرتاعـــات وال

املتحدة الأمريكية.
�ــســابــعــًا: املــوافــقــة عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم بــني الهيئة 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  للف�ساء  ال�سعودية 
املتحدة  اململكة  يف  الــربيــطــانــيــة  الــفــ�ــســاء  ــة  ــال ووك
يف  للتعاون  ال�سمالية  واإيرلندا  العظمى  لربيطانيا 

جمال ال�ستخدام ال�سلمي للف�ساء اخلارجي.
الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  معايل  تفوي�س  ثامنًا: 
مع  بالتباحث   - ينيبه  من  اأو   - للف�ساء  ال�سعودية 
تعاون  اتفاقية  م�سروع  �ساأن  يف  الأمريكي  اجلانب 
بني  الف�ساء  لقطاع  ال�سلمي  ال�ستخدام  جمــال  يف 
حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة الوليات 
املتحدة والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�سخة النهائية 

املوقعة، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
مدينة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  معايل  تفوي�س  تا�سعًا: 
 - ينيبه  من  اأو   - والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك 
م�سروع  �ساأن  يف  الأمريكي  اجلانب  مع  بالتباحث 
مذكرة تفاهم يف جمال اأ�سباه املو�سالت بني حكومة 
اململكة العربية ال�سعودية وحكومة الوليات املتحدة 
الن�سخة  رفــع  ثــم  ومــن  عليه،  والتوقيع  الأمــريــكــيــة 

النهائية املوقعة، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
الإن�سان  عا�سرًا: تفوي�س معايل رئي�س هيئة حقوق 
- اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانب البحريني يف 
�ساأن م�سروع مذكرة تفاهم بني هيئة حقوق الإن�سان 
الوطنية  واملوؤ�س�سة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
يف  للتعاون  البحرين  مملكة  يف  الإنــ�ــســان  حلقوق 
ثم رفع  عليه، ومن  والتوقيع  الإن�سان،  جمال حقوق 
الإجــــراءات  ل�ستكمال  املــوقــعــة،  النهائية  الن�سخة 

النظامية.
التطوير،  هيئات  دعــم  مكتب  حتويل  ع�سر:  حــادي 
 )51770( رقــم  ال�سامي  الأمـــر  �ــســاأنــه  يف  الــ�ــســادر 
وتاريخ 11 / 10 / 1439هـ، اإىل مركز با�سم )مركز 
الرتتيبات  على  واملــوافــقــة  التطوير(،  هيئات  دعــم 

التنظيمية للمركز.
ثاين ع�سر: املوافقة على نظام ال�سركات.

ثالث ع�سر: املوافقة على نظام الو�ساطة العقارية.
مل�ساريع  التنظيمي  الإطــار  على  املوافقة  ع�سر:  رابع 

النقل العام.
بن  في�سل  الأ�ستاذ/  ع�سوية  جتديد  ع�سر:  خام�س 
اأحمد بن  الأ�ستاذ/  �سعود اخلمي�سي، وتعيني معايل 
علي  بن  يو�سف  واملهند�س/  احلقباين،  عبدالعزيز 
هيئة  اإدارة  جمل�س  يف  اخلا�س  القطاع  من  العليان، 

الت�سالت وتقنية املعلومات.
�ــســاد�ــس عــ�ــســر: تــعــيــني املــهــنــد�ــس/ نــبــيــل بــن خالد 
بن  وفوزي  املجلي،  عبدالله  بنت  واجلوهرة  الدبل، 
البوعلي،  حممد  بن  وحمد  بوب�سيت،  عبدالرحمن 
عبدالرحمن  بن  عبدالله  املهند�س/  ع�سوية  وجتديد 
اإدارة  جمل�س  يف  اخلــا�ــس  الــقــطــاع  مــن  العبيكان، 

املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني.
للهيئة  اخلتامية  احل�سابات  اعــتــمــاد  ع�سر:  �سابع 
الــ�ــســعــوديــة لــلــمــوا�ــســفــات واملــقــايــيــ�ــس واجلــــودة، 
تبوك،  وجامعة  "�سابقًا"،  للتقاعد  العامة  واملوؤ�س�سة 
عن  العامة،  الأجــهــزة  اأداء  لقيا�س  الوطني  واملــركــز 

عامني ماليني �سابقني.

قرارات المجلس:

عبداهلل احلمادماجد الق�شبي
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تدشين غرفة الطوارئ
لمسالخ العاصمة المقدسة

استخدام التقنية
يسهل خدمة الحجاج

مكة املكرمة ـ البالد                    

غرفَة  اأم�س  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارُة  َنْت  َد�سَّ

العا�سمة  ملــ�ــســالــخ  واملــراقــبــة  الـــطـــوارئ  عــمــلــيــات 

مو�سم  انطالقة  لبدء  اال�ستعدادات  �سمن  املقد�سة، 

يف  العمل  اأداء  حت�سني  بــهــدف  ــعــام؛  ال لــهــذا  احلــج 

اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  املقد�سة،  العا�سمة  م�سالخ 

للمواطنني واملقيمني وحجاج بيت الله احلرام.

جاَء ذلك بح�سوِر وكيل الوزارة خلدمة امل�ستفيدين 

و�سوؤون الفروع املهند�س غامن اجلذعان، ومدير عام 

فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة باملنطقة املهند�س 

�سعيد الغامدي، واأع�ساء جلنة احلج التنفيذية.

اأنــهــت  واأو�ـــســـَح املــهــنــد�ــُس اجلــذعــان اأنَّ الـــــوزارَة 

من  بها  يتوافر  مبــا  بامل�سالخ  اخلا�سَة  جتهيزاِتها 

متطورة  مراقبة  كامريات  وتاأمني  متقدمة،  خدمات 

العن�سر  جانب  اإىل  امل�سالخ،  عمليات  بغرفة  مت�سلة 

الب�سري املدرب؛ بهدف متابعة االأعمال مب�سالخ مكة 

الوقائية  االإجـــراءات  تطبيق  مدى  وقيا�س  املكرمة، 

وال�سحية داخل امل�سالخ على مدار ال�ساعة، ل�سمان 

عمليات  غرفة  جتهيَز  اأنَّ  اإىل  م�سريًا  العمل،  جــودة 

الطوارئ للم�سالخ تعدُّ مبادرًة من الوزارة.

مكة املكرمة ـ البالد                     

نّوه  الرئي�س العام ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد 

النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س، 

احلرمني  يف  الذكية  والتطبيقات  الرقمي  بالتحول 

ال�سريفني، التي حتظى بدعم غري حمدود من القيادة 

الر�سيدة -اأيدها الله- موؤكًدا اأهمية ا�ستخدام التقنية 

والرقمنة يف تي�سري وت�سهيل اأعمال املوظفني خلدمة 

احلجاج واملعتمرين وقا�سدي احلرمني ال�سريفني.

نوعية  نقلة  �ست�سهد  الرئا�سة  اأن  ال�سدي�س،  واأفـــاد 

يف جمال تقدمي اخلدمات التقنية والرقمية والذكاء 

 "2024" االإ�سرتاتيجية  خططها  وفق  اال�سطناعي 

اإلــكــرتونــيــة خمتلفة،  بــاأكــر مــن )٥0( خــدمــة  وذلـــك 

 )4( مــن  واأكـــر  رقمية،  تطبيقات   )10( مــن  واأكـــر 

�ست�سهم  نطاقات عمل حمددة  اإلكرتونية، يف  مواقع 

واخلدمات  االأنظمة  وتطوير  وت�سغيل  �سيانة  يف 

اخلــوادم،  وتهيئة  و�سيانة  وت�سغيل  االإلكرتونية، 

ال�سلكية  املـــوزعـــات  وتــهــيــئــة  و�ــســيــانــة  وتــ�ــســغــيــل 

والال�سلكية، وتهيئة غرف مراكز البيانات.

جدة ـ البالد       

الغامدي،  بتول  الدكتورة  التغذية  ا�ست�سارية  ن�سحت 

اأي  وجتنب  ال�سحي  االأكــل  بتناول  الرحمن  �سيوف 

الغذائي  الت�سمم  من  الوقاية  اإن  اإذ  مك�سوفة،  اأطعمة 

وغ�سل  املــاأكــوالت  يف  النظافة  �سروط  توفر  تقت�سي 

الغازية  امل�سروبات  وجتنب  تناولها،  قبل  الفواكه 

وال�ساي والقهوة، الفتة اإىل اأن البديل ال�سحي يتمثل 

يف  املاء والع�سائر الطازجة، مع احلر�س على النوم 

برتطيب  اخلا�سة  الكرميات  وا�ستخدام  ــراحــة،  وال

اجل�سم. وقالت لـ" البالد": اإنه يجب على احلاج تناول 

وجبات غذائية ت�ساعده يف احلفاظ على توازن الطاقة 

يف اجل�سم، واالحتفاظ بكمية من ال�سوائل تعو�س ما 

العادات  االعتبار  يف  الو�سع  مع  العرق  نتيجة  يفقده 

الغذائية للحجاج، وذلك لغر�س توفري اأطعمة مقبولة 

عند اجلميع.

منا�سك  اأداء  فــرتة  خــالل  التغذية  اأن  اإىل  واأ�ــســارت 

اأهمها:  االأهــداف،  العديد من  اإىل حتقيق  احلج تهدف 

توفري العنا�سر الغذائية الالزمة الحتياجات اجل�سم، 

والدهنيات  والكربوهيدرات  الربوتينات  ت�سمل  التي 

وحت�سني  واملــاء،  املعدنية  والعنا�سر  والفيتامينات 

دون  كافية  تكون  بحيث  للحجاج  التغذية  م�ستوى 

الفرد  الحتياج  الالزمة  بالكمية  تكون  اأن  اأي  اإفــراط، 

عديدة  طبية  م�ساكل  تنتج  حيث  طاقة؛  من  يبذله  وما 

من �سوء التغذية، ب�سبب نق�س يف كمية الغذاء اأو اأحد 

عنا�سره الهامة.

الفواكه  تــنــاول  بــزيــادة  الرحمن  �سيوف  ون�سحت 

توفر  حيث  جيدا،  غ�سلها  بعد  الطازجة  واخل�سروات 

امل�سدر اجليد للفيتامينات واالأمالح املعدنية والطاقة 

احلــاج  جتنب  التي  وال�سوائل  الطبيعية  ــيــاف  واالأل

"زبادي  االألبان   التمور مع منتجات  تناول  االإم�ساك، 

القيمة  عالية  بوجبة  االإنــ�ــســان  ميــد  لنب"   ، اأجــبــان   ،

الغذائية �سهلة اله�سم كما يوفر الوقت وجهد الطهي، 

" الذي ميد الفرد ببع�س  "احلب  تناول اخلبز الكامل 

امل�ستمر  والتناول  والطاقة،  واالألــيــاف  الفيتامينات 

يفقده  ما  لتعوي�س  وامل�سروبات  والع�سائر  للمياه 

اجل�سم من ال�سوائل. ويف حالة العرق ال�سديد نتيجة 

مع  اجلفاف  ملح  عبوة  ت�ساف  اجلو  حــرارة  الرتفاع 

كميات من مياه ال�سرب لتعوي�س اجل�سم ما يفقده من 

االأمالح وال�سوائل نتيجة العرق.

وخل�ست اإىل القول: اإنه يف حالة ال�سعور باأي اأعرا�س 

اأو  اإ�سهال �سرورة مراجعة امل�ست�سفى  اأو  غري �سحية 

تلقاء  مــن  دواء  اأي  ا�ستخدام  وعــدم  ال�سحي  املــركــز 

الت�سخي�س  من  االأطــبــاء  يتمكن  حتى  وذلــك  النف�س، 

واإجراء التحاليل وحتديد العالج الالزم.

نائب وزير الحج: مليونا هجمة إلكترونية على تطبيقات الوزارة 

الماء والعصائر الطازجة 
يحافظان على توازن الطاقة

نصحت ضيوف الرحمن بتجنب المشروبات الغازية.. استشارية لـ           :

مكة املكرمة ـ البالد                        

اأن  اأكد نائب وزير احلج والعمرة، عبدالفتاح م�ساط، 

تعر�ست  االإلــكــرتوين،  وم�سارها  الـــوزارة  تطبيقات 

�سهر واحد  اإلكرتونية خالل  مليوين هجمة  الأكر من 

ال�سيرباين  واالأمــن  البيانات  هيئة  اأن  اإىل  الفتا  فقط، 

يف اململكة تعمل ب�سكل رائع واحرتايف، والهجمات يف 

العام احلايل ت�ساعفت ب�سبب فتح احلج لكل العامل.

ـــاف: الــهــجــمــات كــانــت حلــب الــظــهــور فقط،  واأ�ـــس

وبــعــ�ــســهــا يــكــون مـــن هــــواة وبــعــ�ــســهــا يــكــون من 

قد  مــ�ــســاط،  عبدالفتاح  الــدكــتــور  وكـــان  حمــرتفــني. 

 %30 الــعــام  هــذا  انخف�ست  احلــج  تكلفة  اإن  قـــال: 

يف  والوكاالت  للمكاتب  املعلنة  االأ�سعار  مع  مقارنة 

وزارة  اإح�سائية  ك�سفت  ذلك  اإىل  املا�سية.  االأعــوام 

احلجاج  ومغادرة  ا�ستقبال  حلركة  والعمرة  احلج 

حاجًا   299911 و�ــســول  عــن  املــنــورة،  املدينة  يف 

قِدموا  متعددة،  جن�سيات  من  املــنــورة  املدينة  اإىل 

هذا  حج  فري�سة  الأداء  والربية  اجلوية  املنافذ  عرب 

حاجًا   2418٥9 اأن  االإح�سائية  واأو�سحت  العام. 

عبدالعزيز  بــن  حمــمــد  االأمــــري  مــطــار  اإىل  و�ــســلــوا 

رحالت  اأوىل  ا�ستقبال  منذ  املنورة  باملدينة  الدويل 

احلج هذا العام، بينما ا�ستقبل مركز الهجرة الربي 

4٥824 حاجًا، اإىل جانب اأعداد احلجاج املتبقني يف 

املدينة املنورة من حيث جن�سياتهم، م�سرية اإىل اأن 

حجاج بنجالدي�س هم االأكر عددًا يف املدينة املنورة 

اأم�س بواقع 12901 حاجًا، ثم حجاج نيجرييا بعدد 

10216 حاجًا، والهند بعدد 83٥0 حاجًا، ثم حجاج 

بواقع  اإيـــران  حــجــاج  ثــم  حــاجــًا،   69٥4 باك�ستان 

6494 حاجًا.

املنورة  املدينة  غــادروا  حاجًا   20٥049 اأن  وبّينت 

خالل االأيام املا�سية يف طريقهم اإىل امل�ساعر املقّد�سة 

املتبقني  احلجاج  اإجــمــايل  بلغ  فيما  املكرمة،  مبكة 

حــاجــًا من   94837 اأمــ�ــس  يــوم  املــنــورة  املدينة  يف 

جن�سيات خمتلفة. واأظهرت اإح�سائية وكالة وزارة 

زيارة   482 تنفيذ  الزيارة  ل�سوؤون  والعمرة  احلج 

خالل  املــنــورة  املدينة  يف  احلجاج  م�ساكن  لتقييم 

حاالت  اإجمايل  بلغ  حني  يف  العام،  هذا  حج  مو�سم 

التفويج على ال�سكن التي مت مبا�سرتها 1211 عملية 

احلجاج  عــدد  بلغ  بينما  املو�سم،  بــدء  منذ  تفويج 

اخلدمة  مواقع  خمتلف  يف  اإر�سادهم  جــرى  الذين 

لتفقد  زيــارة   29 تنفيذ  اإىل  باالإ�سافة  حاجًا،   671

امل�ست�سفيات  يف  منومني  حلجاج  ال�سحية  احلالة 

زيــارة   172 وتنفيذ  احلـــج،  قبل  مــا  مو�سم  خــالل 

يف  للحجاج  اخلدمات  مقدمي  اأداء  لتقييم  ميدانية 

خمتلف حماور اخلدمة.

ضيوف الرحمن لـ          :
حفاوة االستقبال أثلجت صدورنا

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي                     

اأ�ساد عدد من حجاج بيت الله احلرام باخلدمات 

لهم  تقدمها  التي  املي�سرة،  والت�سهيالت  اجلليلة 

حكومة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

حفظهما  االأمــني،  عهده  ويل  و�سمو  العزيز،  عبد 

الله، ممثلة يف كافة القطاعات املدنية والع�سكرية 

منذ اأن وطاة اأقدامهم اأرا�سي اململكة عرب جميع 

ــة، موؤكدين  ــربي املــنــافــذ اجلــويــة والــبــحــريــة وال

جميع  مــن  لهم  املقدمة  اخلــدمــات  اأن  البالد"  لـ" 

�سدورهم،  اأثلجت  احلــج  �ــســوؤون  يف  العاملني 

و�سهلت دخولهم للمملكة.   

اأندوني�سيا:  مــن  ق�ستي  مــاأمــون  احلـــاج  يــقــول   

خدمات  و�سط  املنورة  املدينة  مطار  اإىل  و�سلنا 

والعمرة  احلــج  ووزارة  اجلــــوازات  مــن  راقــيــة 

و�سرعة  اال�ستقبال  وح�سن  الــطــوافــة،  و�سركة 

ا�ستخدام  وا�ستطعنا  القدوم،  اإجـــراءات  اإجنــاز 

و�سائل النقل املريحة املجهزة جتهيزا كامال.

جمهورية  من  اأ�سعدي،  الكرمي  عبد  احلــاج  اأمــا 

وعند  الــرب،  طريق  عــن  قدمنا  فيقول:  الــعــراق، 

اململكة،  �سمال  يف  عرعر  جديدة  ملنفذ  و�سولنا 

كان يف ا�ستقبالنا امل�سوؤولون يف اململكة ووجدنا 

ال�سودان،  جمهورية  ومن  وترحيب.  حفاوة  كل 

و�سلنا   : فقال  ح�سن،  بن  عثمان  احلــاج  حتــدث 

مليناء جدة االإ�سالمي على منت مركبة بحرية، وكم 

احلج  منا�سك  الأداء  ن�سل  ونحن  �سعادتنا،  كانت 

و�سط منظومة متكاملة من اخلدمات.

باك�ستان:  من  خان  اإ�سالم  احلاج  قال  جهته،  من 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  اإىل  و�سولنا  منذ 

ونــحــن جنــد كــل اهــتــمــام مــن اجلــهــات املعنية 

املميزة  اخلــدمــات  اأثلجت  وقــد  احلــج،  ب�سوؤون 

�ــســدورنــا. مــن جــانــبــه، اأو�ــســح احلـــاج منظوم 

نواجه  اأننا مل  الله  بقوله: نحمد  تركيا  اأزبك من 

فاجلميع  للمملكة،  و�سلنا  اأن  منذ  �سعوبات  اأي 

دون  لنا  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  يت�سابقون  هنا 

يطلبه  مــا  يعرفون  الأنــهــم   ــك،  ذل منهم  نطلب  اأن 

خربتهم  بحكم  وت�سهيالت  خــدمــات  مــن  احلـــاج 

الرتاكمية يف اأعمال احلج والعمرة. وقال احلاج 

اإبراهيم و�سبم من الهند: �سكرا جزيال حلكومتكم 

الر�سيدة، ولكل فرد يعمل يف خدمة احلجيج على 

من  املباركة  الطيبة  البالد  هــذه  يف  وجــدنــاه  ما 

خدمات جليلة وحفاوة وا�ستقبال وكرم �سيافة، 

منذ اأن حطت بنا الطائرة يف اأر�س املطار.

التمارين الهوائية
ترفع اللياقة في الحج 

جدة - عبدالهادي املالكي 

الذين  للحجاج  ن�سائح  عدة  ال�سحة،  وزارة  قدمت 

اأجل  من  وذلــك  العام؛  لهذا  احلــج  منا�سك  �سيوؤدون 

ممار�سة  خالل  من  وي�سر،  �سهولة  بكل  املنا�سك  اأداء 

الريا�سة والتغذية.

خالل  مــن  الــريــا�ــســة  مبمار�سة  ــــوزارة  ال ون�سحت 

الهوائية،  والتمارين  للع�سالت،  االإطــالــة  متــاريــن 

وامل�سي ملدة 30 دقيقة يومًيا.

ولفتت اإىل اأهمية اتباع نظام غذائي �سحي، واالإكثار 

من �سرب ال�سوائل، مبينة اأن ذلك من �ساأنه اأن يرفع 

من اللياقة البدنية للج�سم.

عام  كل  من  احلــج  مو�سم  ي�سهد  اأخـــرى،  ناحية  من   

كان  �سواء  ال�سحة،  وزارة  قبل  من  ورعاية  اهتمام 

اأقــام  املنطلق  هــذا  ومــن  اخلــارج  اأو  الداخل  حلجاج 

توعوية  حمالت  بجدة  عبدالعزيز  امللك  م�ست�سفى 

ميدانية �سعارها "حج ب�سحة" "ب�سالم اآمنني" حيث 

تت�سمن تلك احلمالت العديد من االإر�سادات ال�سحية 

الوعي  ــع  رف اإىل  تــهــدف  الــتــي  الطبية،  والن�سائح 

تاأدية  اأثناء  للحجاج  ال�سحية  بال�سلوكيات  ال�سحي 

املنا�سك، وذلك يف عديد من  االأماكن العامة واملراكز 

التجارية وكورني�س جدة.

علمتنا المسافات
الكلمة  بــني  م�سافة  نــرتك  اأن  الكتابة  علمتنا  لقد 

والكلمة؛ لكي يفهم االآخرون ما نكتب. وعلمتنا حركة 

املرور اأن نرتك م�سافة اأي�سًا بيننا وبني ال�سيارة التي 

اأمامنا حتى ال ن�سطدم بها. 

بيننا  م�سافة  نرتك  اأن  احلياة  حركة  علمتنا  وكذلك 

وبني االآخرين حتى ال ن�سطدم بهم، اأو نت�سادم معهم.

قد  التي  اخلا�سة  واأ�سواكه  عيوبه  منا  اإن�سان  لكل 

ال تظهر لنا وال ن�سعر باآالم وخزاتها اإال عندما نكون 

على م�سافة غري منا�سبة. 

اأنه كلما ازداد قربًا ممن يحبهم فاإن  البع�س يعتقد 

هذا �سي�سعرهم بال�سعادة، ولكن حتى االهتمام الزائد 

قد يفقد معناه وحميميته، ويتحول اإىل اختناق ي�سعر 

معه االآخرون بال�سجر والتململ الذي قد يتحول اإىل 

نفور وكراهية.

لكل اإن�سان خ�سو�سيته وحدوده التي يحر�س على 

اأن يحرتمها االآخرون مهما كانت درجة قرابتهم. 

حتى  االآخــريــن  مع  م�سافاتنا  �سبط  على  لنحر�س 

فن  امل�سافات  اإدارة  فاإن  اأقــارب،  اأو  اأبناء  كانوا  واإن 

يجب علينا تفهمه واإتقانه.

ا�سنع من �سعادتك بيتًا وال ُتخرب اأحدًا عن عنوانه. 

فقط  اأحـــد.  مــن  ال�سعادة  م�سببات  تنتظر  ال  حتى 

�سبحانه  الله،  من  بتوفيق  نف�سك  ُي�سعد  من  اأنت  كن 

يرانا  ال  لكي  ال   الــ�ــســتــار،  ن�سدل  فعندما  وتــعــاىل، 

التي  غري  حياة  لنا  اأن  َن�سعر  لكي  ولكن  االآخـــرون، 

نتقا�سمها مع اجلميع.

ولعلنا ُخلقنا كخطني متوازيني يعجزان عن الفراق 

وعن التوا�سل ولن يلتقيا اإال اإذا انك�سر اأحدهما، فال 

ت�ستغرب اإن اأعادت لك احلياة نف�س الدر�س فاأنت من 

رف�س التعلم واأنت من ر�سم طريق الفراق.

محمد عبد العزيز السالم
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المملكة والريادة في خدمة الحج والحجاج
خدمة احلرمني ال�سريفني – مكة املكرمة - واملدينة املنورة، 
وحدب،  �سوب  كل  من  اإليها  للقادمني  الت�سهيالت  وتقدمي 
العام،  امتداد  على  والــزيــارة  والعمرة  احلــج  ن�سك  لأداء 
ميزة ف�سلت بها اململكة العربية ال�سعودية على �سائر دول 
الأر�س وخا�سية �سرفها الله بها، منذ عهد املوؤ�س�س املغفور 
الله ثراه -  – طيب  امللك عبدالعزيز  الله، جاللة  باإذن  له، 
م�سريته  �ساروا  الذين  الــررة،  امللوك  اأبناوؤه  بعده  ومن 
عهد  املزدهر،  العهد  اإىل  واإ�سالحًا  نه�سة  اأثــره؛  واقتفوا 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، وويل 
عهده الأمري حممد بن �سلمان – يحفظهما الله – وما زالت 
عنايتهما وجهودهما بهذا ال�سرف اخلدمي العظيم وامليزة 
والالحقة  ال�سابقة  املوا�سم  امتداد  على  حثيثة  ال�سرفية 

ناجحة بكل املقايي�س.
دون  اململكة  بها  حظيت  التي  اخلا�سية  لهذه  ــدادًا  وامــت
حج  ملو�سم  الرحمن  �سيوف  ل�ستقبال  وتهيئة  غــريهــا، 
عام 1443هـ - كعادتها – وتوفري كلما يتطلبه من تنظيم 
وت�سهيالت وخدمات رائدة متكن احلاج من اأداء ن�سكه يف 

راحة و�سهولة وان�سيابية واطمئنان، وتوطيدًا يف حتقيق 
لها،  م�سار هذه اخلدمة الوطنية وجناحها وفق ما خطط 
النبوي  وامل�سجد  احلــرام  للم�سجد  العام  الرئي�س  طــرح 
ف�سيلة ال�سيخ الدكتور/ عبدالرحمن ال�سدي�س اأكر مالمح 
ووكالة  احلـــرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  للرئا�سة  خطة 
و�سي�سارك  1443هـــ  العام  حلج  النبوي،  امل�سجد  �سوؤون 
توفيق  الدكتور/  والعمرة  احلج  وزير  تد�سينها  حفل  يف 
الب�سامي،  حممد  الفريق  الــعــام  الأمـــن  ومــديــر  الربيعي 
وتت�سمن اخلطة ت�سهيل املنا�سك واإثراء التجربة وحتقيق 
الريادة يف ح�سن الوفادة، ف�ساًل عن تقدمي اأحدث تقنيات 
ومن  املــنــظــومــة،  خــدمــات  واأنــ�ــســنــة  ال�سطناعي  الــذكــاء 

مرتكزات هذه اخلطة ما يلي: 
-حج موؤن�سن مبحتوى مرتجم وخطاب عاملي.

-اأن�سنة مبادرات الرئا�سة ووكالة امل�سجد النبوي لإي�سال 
الر�سالة.

-تعظيم مبادرة خدمة احلاج والزائر و�سام فخر لنا.
-تع�سيد مفهوم اجلودة والريادة يف ح�سن الهداية.

الـــوفـــادة بق�س�س جنــاح  الـــرفـــادة وكـــرم  ثــقــافــة  -اإبـــــراز 
موؤن�سنة.

العام  هذا  حج  جناح  يف  التكاملية  الدلئل  ومن  خامتة: 
التي واكبت  العظيمة  الله - اخلدمات  اإن �ساء  1443هـ - 
م�ساره بدءًا من خطة الداخلية )مبادرة طريق مكة( التي 
كان لها الدور البارز يف تنظيم عملية قدوم حجاج اخلارج 
اإقامتهم  اأماكن  اإىل  اململكة  ملطارات  بلدانهم  مطارات  من 
بالأماكن املقد�سة وهي خدمة تنظيمية غري م�سبوقة اأ�ساد 

بها اجلميع.
تكامليًا وجناحها  معها  تلتقي  والتي  املبادرة  لهذه  وتتمة 
ووكالة  احلــرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  )خطة 
ال�ساملة  التنظيمية  اخلطة  تلك  النبوي(  امل�سجد  �سوؤون 
وغري امل�سبوقة ملو�سم حج هذا العام وفق تقنيات حديثة 
اأداء ن�سكه يف ي�سر و�سهولة وان�سيابية  متكن احلاج من 
وما  احلج  فرتة  خالل  جليًا  �ستظهر  وم�سقة،  عناء  ودون 
وتغيريات  وجتــديــدات  �سليم  تنظيم  مــن  ذلــك  �سيواكب 
وتي�سريًا  �سهولة  ومتطلباته،  الن�سك  ظــروف  مــع  تتفق 

وجناحات، باإذن الله .
وهكذا تظل جهود الدولة- اأيدها الله- يف العناية مبو�سم 
احلج وخدمة احلجاج يف كل عام، دائبة وجلية يف حتقيق 
راقية ومتجددة  ذلك من خدمات وتنظيمات  ما يحقق  كل 
من  القادمني  لكل  احلــج  ن�سك  اأداء  عملية  وتي�سر  ت�سهل 
والأمــان  وال�سهولة  الــراحــة  من  حالة  يف  عميق،  فج  كل 

وال�ستقرار، باإذن الله. 
واهلل املوفق.

علي خ�ضران القرين

Ali.kodran7007@gmail.com

لندن،  يف  رجل  وي�سمعه  موناكو  يف  يتكلم  "رجل 
اإنها النهاية"؛ بهذه اجلملة الق�سرية، علقت �سحيفة 
الأثري  عر  �سوتي  بث  اأول  و�سول  على  بريطانية 
على  عام  مائة  من  اأكرث  مرور  وبعد  الآن  لندن.  اىل 
ال�سحيفة؛  عنها  حتدثت  التي  املزعومة"  "النهاية 
العلم  طالعنا  كلما  الده�سة  نف�س  نحمل  زلنا  ما  هل 
بتطور جديد؟ ملاذا ننبهر دائمًا من الخرتاع اجلديد 

ونعجب به، ومع الوقت ي�سبح عادًيا جًدا؟. 
جديد،  علمي  فتح  اأي  اكت�ساف  عند  اأنــه  احلقيقية 
غالبا ما تكون الأدوات املتوفرة اأقل قدرة على قيا�سه 
ومعرفة تطبيقاته. فعلى �سبيل املثال عندما ر�سد عامل 
الفيزياء الأملاين هريتز املوجات الكهرومغناطي�سية 
لها  �سيكون  اأنــه  اأعتقد  ”ل  قائال:  علق  عملي  ب�سكل 
املوجات  ــاأن  ب اإثــبــات  جمــرد  هــي  عملي،  تطبيق  اأي 
ماك�سويل  عنها  حتــدث  الــتــي  الكهرومغناطي�سية 
روؤيتها“.  اإمكانية  عــدم  مــن  الــرغــم  على  مــوجــودة، 
اأعظم الخرتاعات  اأنه اكت�سف واحدا من  واحلقيقة 
يف التاريخ التي فتحت الباب لالت�سالت الال�سلكية 
كواحدة من اأ�سا�سيات احل�سارة التي نعي�سها اليوم.
نت�ساءل، ملاذا كرثت يف ال�سابق الفتوح العلمية عالية 
الإ�سافة مقارنة بع�سرنا احلا�سر؟ وهو �سوؤال تكمن 
مرحلة  و�سل  العلمي  املنهج  اأن  يف  عليه  الإجــابــة 
غريها.  من  اأوىل  فيه  الرتاكمية  اأ�سبحت  البناء  من 
فالتطور اأ�سبح متدرجا وي�سعب اأن ت�سعر به، فكل 
مرحلة تبنى على ما قبلها بحيث تكون الزيادة غري 
العمالقة  فالخرتاعات  العادي.  لالإن�سان  حم�سو�سة 
حول  العلماء  اآلف  فيه  �ساهم  قد  اأ�سا�سها  اأن  جتد 
العامل، وبع�سهم مل يتوا�سل مع بع�س اأ�سال، واإمنا 
املنهج العلمي كان هو الوا�سطة؛ وهو امل�سب الذي 
تتجمع فيه الإجنازات لتخرج لنا ب�سيء مل تر عظمته 
الب�سرية من قبل. وهذا هو اأ�سا�س احل�سارة والتقدم 
خمتلفة  ح�سارة  وهــي  الآن،  نعي�سه  الــذي  العلمي 
تطورها  يف  م�ساهم  الكل  اأن  مييزها  �سبقها،  عما 
اإىل  الأفريقية،  القارة  اأدغــال  اأق�سى  من  وازدهارها 

و�سط مانهاتن يف اأمريكا.
هل و�سلنا القمة بعد؟ اإن هذا الأ�سا�س العري�س من 
كانت  مهما  م�ساهمة  كل  يجعل  ال�سابقة،  امل�ساهمات 
البع�س يح�س  ب�سكل يجعل  عظمتها �سئيلة احلجم 
النــحــدار.  بداية  من  بد  ول  قمته  و�سل  العلم  بــاأن 
وما  لــه  �ساحل  ل  فالعلم  لــذلــك.  خمالفة  واحلقيقة 
فاإننا  التطور  القليل منه، فمهما بلغنا من  اإل  اأُوتينا 
لن ن�سل للنهاية اأبدًا. وهذا من عظمة العلم الب�سري 
بــه.  الإحـــاطـــة  ميــكــن  ل  لكنه  ككمية،  حمـــدود  فــهــو 
عالية  ملرحلة  و�سلنا  باأننا  القول  ميكننا  باخت�سار 
تالم�سنا  ل  اجلديدة  الإ�سافات  واأ�سبحت  التطور 

ب�سكل مبا�سر ومبهر كما يف ال�سابق.
فهل يحق لنا اأن نقول اإن العلم ت�سبع ومل تعد هناك 
اإ�سافات حم�سو�سة للب�سر؟ هل نتوقف ونكتفي اأم ل 
زال الطريق طوياًل، هل اأدواتنا احلالية تكفي للحكم 

على م�ستقبل ل نراه.
اأن نعود اإىل الكلمات التي علقت بها ال�سحيفة  بقي 
الريطانية على ت�سغيل الراديو باأنها النهاية.. ملاذا 

يرتقب العامل النهاية دائما؟ 

بريق  �سباح  بــوجــودك.  خمتلف  ال�سباح  ولأن 
الع�سب الأخ�سر ، وال�ساي املزهر. �سباح احلنني 
�سباح  لــك.  قلبي  وتفا�سيل  معك  حلظاتي  لكل 

الحتياج اإىل عون الله وتوفيقه وبركته.
وابت�سامة  �سحكاتك  باإيقاع  بك  المتالء  �سباح 

نظراتك.
�سباح البوح من نرات �سوتك وهطول هم�ساتك.
�سباح الُنبل والعطاء، واأغنيات الفرح والأمنيات
واملت�سع  العتمة  ُم�سيء  ال�ساطع  احلــب  �سباح 

بات�ساع الكون
�سباح الولء والحتفال بالنداء. 

�سباح اللقاء والنقاء والبقاء.
والآخر  لك  اأول  ن�سف  الأ�سياء!!  اأن�ساف  �سباح 

يتاأمل ماذا يقدم لك.
�سباح ال�سعور بنعيم رفقك، ورائحة عطرك.

�سباح النف�س التي األتقت بنف�سها بعد طول غياب.
ورحيق  بــالأمــل  تو�سح  الـــذي  النب�س  �سباح   

الزهر.
باأكملها  ال�ستياق، بقربك و�سوت احلياة  �سباح 

يف �سوقك.
دون  لك  الهوى  واأبجدية  بقلبك،  الوطن  �سباح 

غريك!!
�سباح ال�سعادة من خيوط ن�سجت الحتفاظ بك. 

�سباح الأنا�سيد وبداية يوم جديد.
�سباح اجلمال يف تغريد الع�سافري

وت�سابيح بنغم فريد.
�ــســبــاح الــرحــيــل لــهــمــوم اأمــ�ــســت، واأ�ـــســـرق منها 

الريق.
ُتبهج  وزهور  وقــدره،  الله  بق�ساء  الر�سا  �سباح 

الطريق.
�سباح الإ�سغاء للهديل. وهتاف املعدن الثمني!

الذي مييز الب�سر ويف�سل الذهب عن احلقري.
�سباح التحدي معك يف كل �سيء ودونك ل �سيء.

�سباح النور وال�سرور وال�سريان والوريد.
�سباح يوؤمن باأن احلب يبداأ من ل �سيء وينتهي 

باأي �سيء.

قطر:
�سباح عينان تعك�س الوجود يف مراياها.

�سباح نب�سات قلب يعزف حلن هواها.

أبجدية الهوىهل للتطور نهاية؟!
د. تهاين �ضعيد احل�ضرميم. دخيل بن حممد القحطاين

@dokhyl

tsfhsa@yahoo.com

عندما ي�ساألنا اأحد.. ما الذى يجعلنا �سعداء؟ �سيقول 
الكثري منا اإن ال�سعادة مرتبطة بالعائلة، اأو الأ�سدقاء؛ 
اإىل  املــال  يــدوم  املــال، ولكن هل  البع�س:  يقول  وقــد 
الأبد؟ املال يعنى حياة اأف�سل ولكن ل يعنى اأنه ميكن 

اأن يجعلك �سعيًدا.
الأ�سخا�س  من  قلياًل  اأ�سعد  جًدا  الأثرياء  الأ�سخا�س 
لأنهم  �سعداء  لي�سوا  الأغــنــيــاء  بع�س  لأن  العاديني 
يريدون احلب والرعاية مًعا وغالًبا ل ي�سلون لذلك، 
مرة  كــل  فــى  بابت�سامة؛  الأمـــر  يخفون  النهاية  ويف 
يبت�سم  فاأحياًنا  �سعيد  اأنــك  ذلك  يعنى  ل  فيها  تبت�سم 
اأن ميتلك  اإخفاء حزنهم؛ ميكن  يريدون  لأنهم  النا�س 

يريدون  ما  وكــل  واملــنــازل  ال�سيارات  اأفخم  الأثــريــاء 
�سحتهم  اأن  جند  اآخــر  مبقيا�س  لكن  عليه  احل�سول 
العقلية ميكن اأن تكون فى حالة فو�سى تامة ويبداأون 
بالبحث عن �سيء اآمن يجعلهم �سعداء؛ ولهذا ال�سبب 
يذهب الكثري من الأثرياء ملقابلة طبيب نف�سى ملعاجلة 
م�ساكلهم النف�سية التى ل تعاجلها الأموال. قد يعتقد 
بع�س النا�س اأن ال�سعادة لي�س لها معنى لأنها تتغري 
التى  اخلا�سة  م�ساكله  �سخ�س  فلكل  الوقت؛  مبــرور 
اإذا  التاىل  اليوم  فى  ولكن  معها  التعامل  عليه  يجب 
�سمح لنف�سه باأن يكون �سعيًدا فيمكنه اأن يكون �سعيًدا 
اأن  املــال ميكن  اأن  يعنى  يليه؛ وهــذا  الــذى  اليوم  فى 

يجعلنا  ل  لكنه  بالفرح  حلظيا  فقط  اإح�سا�سا  يعطينا 
�سعداء لالأبد، اأو ن�سعر بالر�سا الداخلى عن اأنف�سنا.

ل ميكن للمال �سراء ال�سعادة؛ لأن الأغنياء يعتقدون 
باأنهم لي�سوا كذلك والن�سف الآخر منهم قلقون للغاية 
ل  منافقني  اأ�سخا�س  مواجهة  اأو  الحــتــيــال  ب�ساأن 
يحبونهم ب�سكل اأكرث �سدقا اأو اأنهم لي�سوا بخري عقلًيا 
معه؛  بالراحة  ي�سعرون  اآمن  مالذ  اإىل  يحتاجون  اأو 
واأنــت.  اأنــا  حتى  اخلا�سة  م�ساكله  لديه  �سخ�س  فكل 
بلحظة  ي�سعرك  قد  الأمـــوال  امتالك  اأن  يعنى  وهــذا 
بها  ي�سعر  التى ل  امل�سكلة  يعالج  اأبــدًا ل  لكنه  �سعيدة 

اأحد داخلك مثل المتنان واحلب وال�سدق والوفاء.

هل المال يشترى السعادة؟
نيفني عبا�س @NevenAbbass

المعرفة بين النظرية والممارسة
معريف  كتـــاب  هذا 
ولكنـــه  نظـــري، 
دفتيه  بـــني  يحمـــل 
ودرا�سات،  اأبحاثًا 
ذات روح اأكادميية 
يفوح منها العملية 
اجلامعية - اإن جاز 
التعبري- ولقد كان 
لوقـــت غـــري بعيـــد 
�سغف  الزمـــن  مـــن 
املجتمعات العربية 

املجتمعـــات  مـــن  و�سواهـــا 
بالدرا�ســـات اجلامعيـــة خا�سة 
درجة املاج�ستري والدكتوراة.

اإذًا فاجلامعيون من حما�سرين 
ودكاترة هم وجهاء التعليم بل 

جمتمع البلد باأ�سره.
هـــذا  يف  طويـــاًل  من�ســـي  ول 
ال�ســـدد، فالعلـــم يف امل�ستـــوى 
اجلامعي علم دقيق التخ�س�س 
هـــم  روؤ�ســـاء،  اأ�ساتـــذة  عليـــه 
من يديـــرون قاعـــات الدرو�س 
املحا�سرات  باإلقـــاء  ويقومون 
علـــى  وي�سرفـــون  للطـــالب 

اأبحاثهم. وهكذا دواليك.
وقد اأهـــداين �سعـــادة الدكتور 
حممـــد اأمـــني مرغـــالين كتابـــًا 
املعرفـــة:  "م�ساركـــة  بعنـــوان 
واملمار�ســـات"  النظريـــات 
�ساهـــم معـــه يف التاأليف نخبة 
مـــن تالمذتـــه د. حممـــد اأحمـــد 
املزينـــي. ود. عثمـــان مو�ســـى 
حممـــد  حمـــد  ود.  عقيلـــي، 
البدري. وهـــم جميعًا من كلية 
الإن�سانيـــة  والعلـــوم  الآداب 
عبدالعزيـــز  امللـــك  بجامعـــة 

بجدة.
والظاهر اأن ال�سرتاك البحثي 

هـــذا  تاأليـــف  يف 
مـــن  هـــو  الكتـــاب 
اخلـــرة  قبيـــل 
املعنوية يف البحث 
والدر�ـــس  العلمـــي 
اجلامعي والتطور 

الأكادميي.
الكتاب  جـــاء  لهـــذا 
الأ�سلوب،  حمبوك 
دقيق الطرح �ساماًل 
للمعرفـــة ذات �سلة 
بحياة النا�ـــس واملجتمع، وقد 
كان للمعـــاين من خالل بحوث 
هوؤلء الدكاترة حليف املطرح، 
وجم العطاء املعنوي، والأدلة 
علـــى اأهمية التطبيـــق النظري 
النظريـــات  وجعـــل  وتفعيـــل 
للممار�سات كدليل عملي فعلي 
على موجبات الأ�سا�س واملراد 

منه.
وبالأخ�ـــس  للدكاتـــرة  حتيـــة 
الدكتور املرغني الذي اأهداين 
الـــذي  الكتـــاب  مـــن  ن�سخـــة 

ا�ستمتعت بقراءته.

فاروق �ضالح با �ضالمة

واأنا اأقف عند اإ�سارة املرور، كان بجواري �ساب يف �سيارته، 
يرفع على �سوت امل�سجل، ب�سوت الفنان خالد عبدالرحمن، 
املا�سي  "طوينا �سفحة  فاإذا هي  لالأغنية  ال�سمع  فا�سرتقت 
باملا�سي  ذكرتني  وانتهينـا"..  كفانـا  اللي  خذينا  وتبنا، 
يحتاجك  م�ستقبلك  نف�سي  فخاطبت  مواجع،  يفَّ  وحركت 
منه  ت�ستفيد  ــا  در�ــسً اأعــطــاك  املا�سي  فقط  ما�سيك.  لي�س 
وتتقدم لالأمام، رمبا تتلبد بني احلني والآخر �سماء نف�سك 
تعي  عندما  وت�سفو  تنجلي  �سوف  لكنها  املوؤملة،  بغيومها 
اأنك الآن يف اللحظة هنا، وماعليك هو الفعل. م�سكلتنا اأخي 
القارئ لي�س يف ما�سينا، بل يف عدم اإدراكنا للدر�س جيدا، 

فال ميكننا تغيريه،  لكن ميكننا تغيري طريقة تفكرينا فيه.
  اإن املا�سي موجود للتذكري مبا ي�سح وما ل ي�سح.

لها  " تخيل لو كانت زوجــتــك، قد �سبق  اأحــدهــم مــرة:  قــال 
كل  يف  لكنها  مــعــك،  تعي�س  الآن  وهــي  قــبــل،  مــن  الــــزواج 

منك.  ماهي  اأكــرث  به  وتهتم  ال�سابق  �سريكها  تتذكر  وقــت 
م�ساعرك؟ مهما كانت اإجابتك، فما�سيك يفعل نف�س ال�سيء 
مع حا�سرك! وقد قيل:" ل جترت احلديث عن املا�سي، فقد 

انتهى".  
تف�سري  وفى  َفاَتُكْم"  َما  َعَلى  َتاأْ�َسْوا  "لَِّكْياَل   " تعاىل:  قال 

القرطبى: حتى ل حتزنوا على ما فاتكم. 
واكت�ساب  وال�سفاء  للنمو  لك  جديدة  فر�سة  هو  يــوم   كل 
قد  املا�سي  اأف�سل،  ت�سبح  لكي  الثقة؛  واكت�ساب  املعرفة 
لكن  به  احلم  لذا  بعد،  ياأت  م�ستقبلك مل   ، ان�َسه  لذا  انتهى؛ 
الذين  الأ�سخا�س  ندم، خالط  لذا ع�سه دون  الآن،  حا�سرك 

يركزون على م�ستقبلك ولي�س ما�سيك.
فا�ضلة : 

 املا�سي يف راأ�سك ولكن احلا�سر يف يدك، يقول كارل يونغ: 
اأ�سبح."  اأن  اخرتت  ما  اأنا  يل،  حدث  ما  ل�ست  "اأنا 

طوينا صفحة الماضي وتبنا
فهيد ال�ضويدي Faheid2007@hotmail.com
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نظام الشركات الجديد يواكب أفضل الممارسات الدولية  

تحفيز المنظومة التجارية وتمكين القطاع الخاص
الريا�ض - البالد

ي�سهم نظام ال�سركات اجلديد، الذي اأقره جمل�س 
التجارية  املنظومة  حتفيز  يف  اأمــ�ــس،  الـــوزراء 
حلماية  الــعــالــيــة  بــاملــرونــة  ــاز  وميــت وتنميتها، 

ال�سركات، ومتكني القطاع اخلا�س.
ويهدف النظام لتعزيز ا�ستدامة ال�سركات، ودعم 
ال�ستثمار يف ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من 
النظامية،  واملتطلبات  الإجــراءات  ت�سهيل  خالل 
وحتقيق تنوع اأكرب يف ال�سوق من خالل اإ�سافة 
املرونة  م�ستوى  ورفع  لل�سركات،  جديدة  كيانات 
يف الأنظمة، وحفظ حقوق املتعاملني واحلد من 
اأ�سحاب  بني  عادلة  معاملة  و�سمان  املنازعات 

امل�سالح.
اأف�سل  �سوء  يف  اجلديد  ال�سركات  نظام  ـــدَّ  واأُِع
التحديات  جميع  ليعالج  الــدولــيــة؛  املــمــار�ــســات 
مع  بامل�ساركة  وذلك  الأعمال،  قطاع  تواجه  التي 
العديد من اجلهات من القطاع العام اأو اخلا�س، 
واملنظمات  املهنية  الهيئات  بـــاآراء  وال�ستعانة 

الدولية واملكاتب ال�ست�سارية املتخ�س�سة.
الأحكام  جميع  اجلديد  ال�سركات  نظام  وينظم 
التجارية  ال�سركات  �سواء  بال�سركات،  املتعلقة 
وال�سركات غري الربحية وال�سركات املهنية؛ وذلك 
ت�سريعية  وثيقة  يف  الأحــكــام  تلك  توفر  ل�سمان 
�سركة  الآتــيــة:  الأ�ــســكــال  اأحــد  وباتخاذ  واحـــدة، 
�سركة  الب�سيطة،  التو�سية  �سركة  الت�سامن، 
امل�ساهمة، �سركة امل�ساهمة املب�سطة، ال�سركة ذات 

امل�سوؤولية املحدودة.
العائلية وريادة الأعمال

ينظم  عائلي  ميثاق  اإبــــرام  مــن  الــنــظــام  ــن  ومُيــكِّ
وحوكمتها  العائلية  ال�سركة  يف  العائلية  امللكية 
العائلة  اأفراد  العمل وتوظيف  واإدارتها و�سيا�سة 

وتــوزيــع الأربــــاح والــتــخــارج وغــريهــا؛ ل�سمان 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سركات،  لتلك  ال�ستدامة  حتقيق 
اإعفاء ال�سركات املتناهية ال�سغر اأو ال�سغرية من 

متطلب مراجع احل�سابات.
"�سركة  با�سم  لل�سركات  جديد  �سكل  وا�سُتحِدث 
ومتطلبات  احتياجات  يلبي  املب�سطة"  امل�ساهمة 

ريادة الأعمال ومنو راأ�س املال اجلريء.

ن  ممكِّ ا�ــســتــثــمــاري  ذراع  مبــثــابــة  �ــســيــكــون  كــمــا 
الثالث،  بالقطاع  لالرتقاء  الربحية  لل�سركات غري 
لها  وي�سمح  الجتماعية،  امل�سوؤولية  وحتفيز 
اأعمالها واإنفاقه على الأغرا�س  بتحقيق عائد عن 

غري الربحية.
والإجـــــراءات  املتطلبات  اجلــديــد  الــنــظــام  وقــلــل 
الــنــظــامــيــة لــلــ�ــســركــات الــ�ــســغــرية واملــتــو�ــســطــة 

واملتناهية ال�سغر، كما ي�سر متطلبات واإجراءات 
تاأ�سي�س ال�سركات، ومنح مرونة يف ت�سمني عقود 
اأحكامًا  الأ�سا�سية  اأنظمتها  اأو  ال�سركات  تاأ�سي�س 
اآليات ممكنة للرياديني  و�سروطًا خا�سة، واأوجد 

واأ�سحاب راأ�س املال اجلرئ وامللكية اخلا�سة.
واأزال النظام العديد من القيود يف جميع مراحل 
)الــتــاأ�ــســيــ�ــس واملــمــار�ــســة والـــتـــخـــارج(، وكــذلــك 

لل�سركة  و�سمح  ال�سركات،  اأ�سماء  على  القيود 
اأو  اأدوات دين  ذات امل�سوؤولية املحدودة باإ�سدار 

�سكوك متويلية قابلة للتداول.
بني  والنــدمــاج  التحول  اأحــكــام  النظام  وطـــّور 
�سركتني  اإىل  ال�سركة  بانق�سام  و�سمح  ال�سركات، 
الفردية  املوؤ�س�سات  لأ�سحاب  و�سمح  اأكــر،  اأو 

بنقل اأ�سولها اإىل اأي من اأ�سكال ال�سركات.

 جذب اال�ستثمار
باإ�سدار  النظام  �سمح  لال�ستثمار،  وجذبًا 
اأنواع خمتلفة من الأ�سهم بفئات وبحقوق 
واإمكان  متفاوتة،  قيود  اأو  امتيازات  اأو 
جلذب  للعاملني  تخ�س�س  اأ�سهم  اإ�ــســدار 
توزيع  اأتـــاح  كما  وحتفيزهم،  الــكــفــاءات 
الأرباح مرحليًا اأو �سنويًا بحوكمة ت�سمن 

ح�سول دائني ال�سركة على حقوقهم.
ــظــام تــنــفــيــذ الإجـــــــراءات  ــن ـــــاح ال كــمــا اأت
اإلكرتونيًا عرب و�سائل التوا�سل احلديثة 
طلبات  تقدمي  ذلــك  يف  مبــا  بعد"،  "عن 
العامة  اجلمعيات  وح�سور  التاأ�سي�س 
على  والت�سويت  ال�سركاء  اأو  للم�سهمني 

القرارات.
ويتيح و�سائل حلل املنازعات واخلالفات 
من  غــــريه  اأو  الــتــحــكــيــم  اإىل  ــلــجــوء  بــال
اإىل  اإ�سافة  لت�سويتها،  البديلة  الو�سائل 
وت�سهيل  ال�سركة  ت�سفية  اأحكام  تطوير 
اأحكام  مع  يتما�سى  مبا  وذلك  اإجراءاتها، 

منظومة الإفال�س.
جميع  اجلــديــد  ال�سركات  نظام  ويــواكــب 
الأعمال،  بيئة  يف  القت�سادية  التطورات 
النظام  اإقـــرار  من  �سنوات   6 بعد  ويــاأتــي 
ال�سابق، ويتواءم مع روؤية اململكة 2030 
ونظرتها للقطاع اخلا�س؛ ب�سفته �سريًكا 
بت�سهيل  املرتبطة  واأهدافها  اإ�سرتاتيجًيا، 
التو�سع  مــن  ومتكينها  الــ�ــســركــات  عــمــل 

والنمو.

 مشروع نظام المساهمات العقارية يدعم كفاءة السوق

 14.7 مليار ريال صفقات عقارية تتصدرها الرياض

جدة - البالد
والإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزير  قال 
نظام  م�سروع  على  املوافقة  اإن  احلقيل:  ماجد 
املــ�ــســاهــمــات الــعــقــاريــة يـــاأتـــي امــــتــــدادًا لــلــدور 
الهيئة  عليه  تعمل  الــذي  والتنظيمي  الت�سريعي 
ــاءة ال�سوق  ــف لــلــعــقــار؛ بــهــدف زيــــادة ك الــعــامــة 
وتوفري احتياجاته و�سمان احلقوق للمتعاملني، 
موؤكًدا اأن امل�ساهمات العقارية تعترب اإحدى اأهم 

قنوات ال�ستثمار يف القطاع العقاري. 
جل�سته  خالل  وافق  قد  ال�سورى،  جمل�س  وكان   
امل�ساهمات  نــظــام  مــ�ــســروع  عــلــى  الثــنــني  يـــوم 
القطاع  ن�ساط  تنظيم  اإىل  يهدف  الــذي  العقارية 
واإىل  فيه،  والإف�ساح  ال�سفافية  م�ستوى  ورفــع 
اأطراف امل�ساهمة العقارية.  حماية حقوق جميع 
كــمــا وافــــق املــجــلــ�ــس عــلــى مــ�ــســروع نــظــام بيع 
لرفع  اخلارطة  على  عقارية  م�سروعات  وتاأجري 

كفاءة القدرات املحلية املمار�سة.
خالل  العقارية  ال�سفقات  �سهدت  ال�سياق  يف    
نحو  لتبلغ   %26 بن�سبة  ارتــفــاعــا  �ــســوال  �سهر 
من  الفرتة  بنف�س  مقارنة  ريــال،  مليار   14.75
 11.69 نحو  اآنــذاك  بلغت  التي  املا�سي،  العام 
ال�سفقات  ارتفاع  اإىل  ذلك  ويعود  ــال،   ري مليار 
اإىل 8.52  ال�سكنية بن�سبة 19% لت�سل  العقارية 

مليار ريال. 
كما �سجلت ال�سفقات العقارية التجارية ارتفاعا 
بن�سبة 50% لت�سل اإىل 5.21 مليار ريال، وبلغت 

ال�سفقات الزراعية وال�سناعية نحو 1.03 مليار 
ريال.

 %58 ن�سبته  ما  ال�سكنية  ال�سفقات  قيمة  ومثلت 
وال�سفقات  الــعــقــاريــة،  ال�سفقات  اإجــمــايل  مــن 
الــزراعــيــة  نــحــو 35%، والــ�ــســفــقــات  الــتــجــاريــة 
وال�سناعية 7% ، وفيما يخ�س م�ساحة العقارات 
انخفا�سا  فقد �سجلت  ال�سفقات  التي متت عليها 
مرت  مــلــيــون   89.1 اإىل  لــتــ�ــســل   %68 بن�سبة 
املا�سي.  العام  من  نف�سه  بال�سهر  مقارنة  مربع 
قيمة  حيث  مــن  ن�ساطا  املـــدن  لأكـــر  وبالن�سبة 
كانت  والتجارية(  )ال�سكنية  العقارية  ال�سفقات 
ريــال،  مليار   5.08 بقيمة  الأعــلــى  هي  الريا�س 

تلتها جدة بنحو 2.85 مليار ريال.

تطورا  املــقــاولت  قطاع  ي�سهد  ثانية،  جهة  من   
ال�سعودية  الهيئة  رئي�س  ك�سف  وقــد  ملمو�سا، 
للمقاولني زكريا العبد القادر، اأن حجم ال�سركات 
 65 بلغت  باململكة،  املقاولت  قطاع  يف  العاملة 
األف �سركٍة ومقاول تتنوع بني موؤ�س�سات �سغرية 

ومتو�سطة وكبرية.
الوطنية  اللجنة  رئي�س  اأو�سح  اآخــر  جانب  يف 
حمد  ال�سعودية  الــغــرف  احتـــاد  يف  للمقاولني 
املــقــاولت  قطاع  يف  امل�ساريع  قيمة  اأن  احلــمــاد 
اأعواٍم ما�سية بلغت 20 تريليون رياٍل،  خالل 5 
ودوره  وحيويته  الــقــطــاع  اأهــمــيــة  يعك�س  ممــا 
ال�سعوديني يف هذا  اأن توطني  موؤكًدا  التنموي، 

القطاع ي�سري يف تناٍم م�ستمر.

"التحكيم العقاري" يستعرض اإلنجازات
الريا�ض - البالد

اأول  العقاري  للتحكيم  ال�سعودي  املركز  اإدارة  جمل�س  عقد 
اجتماعاته يف مقر املركز مبدينة الريا�س، برئا�سة الدكتور 
ب�سار بن عمر املفدى رئي�س جمل�س الإدارة واأع�ساء املجل�س.
الأهـــداف  اأبـــرز  الأول  اجتماعه  يف  املجل�س  وا�ستعر�س 

العقاري  للتحكيم  ال�سعودي  املركز  التي حققها  والإجنــازات 
خالل العام املن�سرم 2021م، كما تناول اخلطط واملهام والأعمال 

اجلاري تنفيذها خالل العام احلايل.
مرخ�سا  مركز  اأول  العقاري  للتحكيم  ال�سعودي  املــركــز  ويــّعــد 

املركز  ويعمل  ال�سعودية،  التحكيم  ملــراكــز  الدائمة  اللجنة  مــن 
وغري  احلكومية  اجلهات  من  العديد  بها  متكاملة  منظومة  �سمن 
احلكومية التي تت�سل بالتعامالت العقارية؛ مثل وزارة ال�سوؤون 
يجعل  ما  وغريها،  العدل  ووزارة  والإ�سكان  والقروية  البلدية 

املركز وجهة للنزاعات العقارية املتعلقة بجميع فئات املتعاملني 
يف القطاع العقاري، بهدف حفظ احلقوق، ورفع الثقة بالقطاع 
العقاري، وخدمة امل�ستفيدين، واحلفاظ على ا�ستدامته، ورفع 

كفاءة اأدائه.
خدماته  يــقــّدم  العقاري  للتحكيم  ال�سعودي  املــركــز  اأن  ُيــذكــر 
اإلكرتونًيا من خالل بوابة املركز، التي تتيح جلميع امل�ستفيدين 
تقدمي نزاعاتهم، واملرافعات فيها، والطالع على �سري حّلها حتى 
الف�سل يف النزاع العقاري؛ اإما بال�سلح، اأو باحلكم التحكيمي من 

خالل البوابة الإلكرتونية.

استدامة الشركات ودعم االستثمار وريادة األعمال

"أرامكو السعودية"
 تعزز الطاقة وموثوقية اإلمداد

الظهران- البالد
مميزا  جناحا  ال�سعودية  اأرامكو  حققت 
كموّرد رائد وموثوق للطاقة على م�ستوى 
الإ�سرتاتيجية  خططها  بف�سل   ، الــعــامل 
واإدارتــــهــــا الــفــّعــالــة لـــالأزمـــات، وجـــودة 
الطاقة،  تاأمني  يف  الإمــداد  �سال�سل  اإدارة 
وعاملًيا  حملًيا  ال�سركة  اأعــمــال  ومتابعة 
للتخطيط  املتكاملة  املنظومة  خــالل  من 
واجلدولة والتوزيع واملبيعات لنحو 12 
مليون برميل من النفط اخلام يف اليوم، 
من  اليوم  يف  املكعبة  الأقـــدام  ومليارات 
اأو  الغاز اإىل عمالئها �سواًء داخل اململكة 
خارجها، كما تعمل مع عدة جهات حملية 
�سل�سلة  منظومة  تــعــزيــز  عــلــى  وعــاملــيــة 

الإمداد.
ــاأن  وتـــوؤمـــن اأرامـــكـــو الــ�ــســعــوديــة دائـــًمـــا ب
مناخ  يف  ل�سيما  التقنيات،  يف  ال�ستثمار 
ُيعد  بالتحديات،  احلافل  احلــايل  الأعــمــال 
حتقيق  لل�سركة  يتيح  رئي�س  متكني  عامل 
عمليات  يف  الإنــتــاجــيــة  م�ستويات  اأعــلــى 
�سل�سلة الإمداد، فقد جنحت ال�سركة بف�سل 
منها  الأعــمــال  متابعة  يف  الرقمية  البنية 
الكلي  احلظر  فــرتة  خــالل  ُبعد  عــن  العمل 

واجلزئي.
خطة  تفعيل  بــخــطــوات  الــ�ــســركــة  ــامــت  وق
ــتــغــيــريات مع  طـــــوارئ الــعــمــل ملـــالءمـــة ال
يف  �سواء  تغريت  التي  والأنظمة  القوانني 

ب�سبب  وغريها  واجلمارك  ال�سحن  اأنظمة 
اململكة  لأهــمــيــة  ونــظــًرا  ــا.  كــورون جائحة 
العاملي  القت�ساد  يف  املــحــوري  ودورهــــا 
اأرامكو  قامت  الطاقة،  احتياجات  بتلبية 
خالل  املحلية  ال�سناعة  بتطوير  ال�سعودية 
الإمـــداد  �سال�سل  ل�سمان  املا�سية  العقود 
للنفط  الالزمة  امل�ساريع  وبناء  تطوير  يف 

وم�ستقاته.
وظهرت نتائج هذا التخطيط الإ�سرتاتيجي 
�سال�سل  اأنظمة  اإدارة  يف  لل�سركة  امل�سبق 
خالل  ال�سركة  اأعــمــال  ت�سيري  يف  الإمــــداد 
الأ�ــســرار  وتقليل  بنجاح،  اجلائحة  فــرتة 
النفط  اأ�سعار  انخفا�س  رغــم  القت�سادية 

عاملًيا.
ــعــوديــة اأعــمــالــهــا  ــ�ــس ــــــوؤدي اأرامــــكــــو ال وت
على  املحافظة  خالل  من  كبرية  مب�سوؤولية 
ا�ستدامة اأعمال امل�سرتيات، وت�ساند �سل�سلة 
القيمة لديها يف تبّني القيم واملعايري نف�سها 
التي تطبقها يف جميع اأعمالها داخل اململكة 

بالإ�سافة اإىل اأعمالها الدولية.
النفط  مــنــظــومــة  يف  ال�ــســتــثــمــار  ويــعــزز 
موثوقية  اململكة  يف  املحلية  والغاز  اخلام 
التكاليف  وير�ّسد  لل�سركة،  الإمــداد  �سل�سلة 
الت�سغيلية، كما يح�ّسن م�ستويات املخزون، 
على  ال�سعودية  اأرامــكــو  قـــدرة  يــعــزز  ممــا 
الوفاء بالتزاماتها جتاه جميع عمالئها يف 

�سّتى اأنحاء العامل.

تمويل المطورين العقاريين  توطين وظائف بالمقاوالت ومبادرات لتطوير القطاع

املــطــّوريــن  متكني  بــرنــامــج  جلنة  وافــقــت 
ل�سندوق  الــتــابــع  "تطوير"  الــعــقــارّيــني 
ــعــقــاريــة عــلــى تــقــدمي الــدعــم  الــتــنــمــيــة ال
التطوير  �ــســركــات  مــن  ــعــدٍد  ل والــتــمــويــل 
العقاري بال�سراكة مع اجلهات التمويلية؛ 
�سكنية يف خمتلف  لإن�ساء م�ساريع  وذلك 

مناطق اململكة.
بــنــاء  اإىل  "تطوير"  ــامــج  ــرن ب ويـــهـــدف 
التطوير  قطاع  من�ساآت  بني  فاعلة  �سراكة 
لتقدمي  التمويلية؛  واجلــهــات  الــعــقــاري 
عالية  بــجــودة  متنوعة  �سكنية  منتجات 
مناطق  خمتلف  يف  تناف�سية  ــعــار  واأ�ــس
لتي�سري  ة  من�سّ الربنامج  ويعد  اململكة، 
القطاع  و�ــســركــات  مــوؤ�ــســ�ــســات  حــ�ــســول 
زيادة  من  لتمكينها  الــالزم؛  التمويل  على 
التحديات  ومعاجلة  العقاري،  املعرو�س 
التي تواجهها، وتعزيز التوازن، وحتقيق 

تنمية عمرانية متوازنة.
واأ�سار "ال�سندوق العقاري" اإىل توقيع 6 
اتفاقيات �سراكة اإ�سرتاتيجية مع عدٍد من 
من�ساآت  اأن  اإىل  لفًتا  التمويلية،  اجلهات 
خــدمــات  عــلــى  الــتــقــدمي  ميكنها  الــقــطــاع 
خالل  مــن  منها،  وال�ستفادة  "تطوير" 
التنمية  ل�سندوق  الإلكرتونية  البوابة 

العقارية.
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مجلس األمن يدعو لالنتخابات وإخراج المرتزقة

حكومة ليبية ثالثة.. واحتجاجات ضد الدبيبة
طرابل�س - البالد  

ظل  ففي  اآخــر،  بعد  يوما  الليبية  الأزمــة  تتعقد 

الربملان،  من  املكلفة  با�ساغا  حكومتي  ت�سارع 

من  عــدد  اأعــلــن  الدبيبة،  عبداحلميد  وحكومة 

اأن�سار  مــن  الليبي،  اجلــنــوب  ــان  واأعــي اأهـــايل 

الإ�ــســام  ل�سيف  الــ�ــســابــق والــداعــمــن  الــنــظــام 

ليبيا،  يف  ثالثة  حكومة  ت�سكيل  نيتهم  القذايف، 

ومتطلبات  احــتــيــاجــات  لتلبية  الــعــمــل  تــتــوىل 

منطقتهم، اأ�سوة باملنطقتن ال�سرقية والغربية.

واأرجعت املجموعة يف بيان م�سّور، قرارها اإىل 

احلكومات  متار�سه  الــذي  والإق�ساء  التهمي�ش 

املــا�ــســيــة،  ــنــوات  ــ�ــس ال طــــوال  منطقتهم  �ــســّد 

القــتــ�ــســاديــة  عــن حقوقها  الــدفــاع  اأجـــل  ومـــن 

من  اجلــيــ�ــش  منت�سبي  داعــيــة  والــ�ــســيــا�ــســيــة، 

من  الن�سحاب  اإىل  الع�سكرين  اجلنوب  اأبناء 

يف  موازية  قوة  وت�سكيل  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 

اجلنوب لتاأمينه وحمايته، كما طالبت ب�سرورة 

اإنهاء جميع املراحل النتقالية يف ليبيا، واإجراء 

اإق�ساء،  دون  والرئا�سية  الربملانية  النتخابات 

ملرت�سحي  النهائية  القائمة  عــن  الإفــــراج  بعد 

الرئا�سة.

ما  الأعـــلـــى،  ـــزان  ف جمل�ش  ا�ستنكر  بــاملــقــابــل، 

تق�سيم  حماولة  اأنها  معتربًا  بـ"التمّرد"،  و�سفه 

اجلنوب،  يف  موازية  حكومة  اإعــان  عرب  ليبيا 

م�سدًدا على اأن �سحب اأبناء املنطقة من املوؤ�س�سة 

ت�سعى  خارجية  لأجندات  خدمة  يعّد  الع�سكرية 

ما  اأن  ــد  واأك وتق�سيمها.  الباد  ا�ستقرار  لعدم 

اأنحاء  كافة  يف  الليبين  جميع  يرف�سه  حــدث 

الباد، موؤكًدا ا�ستمراره يف دعم القيادة العامة 

التي  الع�سكرية  واملوؤ�س�سة  الليبي،  للجي�ش 

تعترب �سمام الأمان للوطن.

من جهته، ك�سف رئي�ش احلكومة الليبية فتحي 

جمموعات  مــع  جــاريــة  مفاو�سات  عــن  با�ساغا 

طــرابــلــ�ــش،  دخــــول  قــبــل  بــالــعــا�ــســمــة  م�سلحة 

بع�ش  مع  مفاو�سات  وجــود  عن  اللثام  مميطا 

موؤكًدا  �سي"،  بي  "بي  ل�سبكة  وفًقا  امللي�سيات، 

م�سلحة  جمــمــوعــات  مــع  ــالت  اتــ�ــس هــنــاك  اأن 

بطرابل�ش. واأ�ساف: "حكومتنا التي نالت الثقة 

والإ�ــســاح  البناء  هدفها  الليبي،  الــربملــان  مــن 

عن  م�سوؤولة  لي�ست  لكنها  النتخابات،  وتنظيم 

ماحقة �سخ�ش، فهذه مهمة ال�سلطات الق�سائية 

ونخب  كــتــائــب  قــــادة  مــن  طلبنا  والــنــيــابــيــة.. 

والندماج..  وامل�ساركة  لنا  الن�سمام  �سيا�سية 

الــدولــة،  طــريــق  يــكــون  اأن  يــجــب  طريقنا  لــكــن 

ولي�ش طريق امليلي�سيات اأو القوى املوازية، اأو 

الف�ساد".

الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــ�ـــش، خــرج  ــمــة  ــعــا�ــس ال ويف 

با�ستمرار  مــنــددة  احتجاجات  يف  املــواطــنــون 

انقطاع الكهرباء ل�ساعات، و�سط رف�ش ل�سيا�سة 

الــوليــة.  منتهية  الدبيبة  عبداحلميد  حكومة 

اأزمة احتجاجات الكهرباء يف طرابل�ش  وتزداد 

املياه،  وانقطاع  احلـــرارة  درجـــات  ارتــفــاع  مــع 

العا�سمة.  يف  لليبين  املقدمة  اخلدمات  و�سوء 

وخرج ع�سرات املتظاهرين من تاجوراء مرورا 

العا�سمة  لــ�ــســوارع  ــوًل  و�ــس اجلــمــعــة  بــ�ــســوق 

طرابل�ش وهم يهتفون ب�سعارات غا�سبة راف�سة 

املنتهية ولياتها وف�سلها يف  ل�سيا�سة احلكومة 

اإدارة امللفات الهامة كتوفري الأمن لليبين.

اإىل ذلك، اأكد امل�ساركون يف جل�سة جمل�ش الأمن 

ال�سبيل الوحيد  اأن النتخابات هي  ليبيا  ب�ساأن 

حلل الأزمة يف الباد. وقالت وكيلة الأمن العام 

روزمــاري  ال�سيا�سية،  لل�سوؤون  املتحدة  لــاأمم 

ديكارلو: اإن اأولوية الأمم املتحدة يف ليبيا تظل 

على  النتخابية،  العملية  اإىل  الــعــودة  ت�سهيل 

لانتخابات،  وتوافقي  �سليم  د�ستوري  اأ�سا�ش 

مرحبة  الليبي"،  ال�سعب  طلبه  ما  "هذا  قائلة: 

للم�ساحلة  ال�ــســرتاتــيــجــيــة  الـــروؤيـــة  بـــاإطـــاق 

جمــددة  الليبي،  الرئا�سي  للمجل�ش  الوطنية 

الوطنية  امل�ساحلة  جهود  بدعم  البعثة  التزام 

يف  مبا  ال�سركاء،  مع  كثب  عن  والعمل  الليبية، 

يف  امل�ساحلة  لتحقيق  الأفريقي،  الحتــاد  ذلــك 

عملية  تكون  اأن  �سرورة  على  و�سددت  الباد. 

مبداأ  على  تقوم  واأن  �ساملة  ليبيا  يف  امل�ساحلة 

العدالة النتقالية وجرب ال�سرر.

ت�سهده  الــــذي  الــعــ�ــســكــري  الــتــ�ــســعــيــد  وحــــول 

 " ديكارلو:  قالت  وحميطها  طرابل�ش  العا�سمة 

للبعثة  التابعن  النار  اإطــاق  وقف  مراقبي  اإن 

يقيمون يف طرابل�ش وهم على ا�ستعداد ملبا�سرة 

ال�ساح،  نزع  على  العمل  اإىل  داعية  اأعمالهم"، 

امل�سلحة  اجلــمــاعــات  دمـــج  واإعـــــادة  وتــ�ــســريــح 

واملقاتلن  املــرتــزقــة  وانــ�ــســحــاب  وامللي�سيات 

الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا. واأ�سارت 

لتق�سي  امل�ستقلة  البعثة  وليــة  متديد  اأن  اإىل 

للتحقيق  �ـــســـروري؛  اأمـــر  ليبيا  يف  احلــقــائــق 

ـــــاغ عــن انــتــهــاكــات الــقــانــون الإنــ�ــســاين  والإب

الدويل وحقوق الإن�سان.

الخالفات تزداد بين المليشيات العراقية

ضخ األسلحة يطيل الصراع بأوكرانيا

بحثا عن مناصب تخدم مصلحة طهران

أكدت أن القتال سينتهي فور استسالم كييف.. موسكو تحذر:

بغداد - البالد

ا�ستعلت اخلافات بن مكونات الإطار التن�سيقي يف العراق، الذي 

بينها  من  لإيــران،  موالية  وملي�سيات  وجمموعات  اأحزابا  ي�سم 

حتالف الفتح وائتاف نوري املالكي، حول املنا�سب واحل�س�ش 

الأول  والنائب  ـــوزراء  ال رئي�ش  من�سب  خ�سو�سا  احلكومية، 

لرئي�ش الربملان، وحول كيفية التعامل مع زعيم التيار ال�سدري، 

بعد  اجلديدة،  احلكومة  يف  الدخول  عن  الن�سراف  ف�سل  الــذي 

ا�ستقالة نوابه الأ�سبوع املا�سي.

وقالت م�سادر عراقية: اإن بع�ش قوى الإطار التن�سيقي، ل �سيما 

قي�ش  بزعامة  والع�سائب  العامري،  هادي  بزعامة  الفتح  حتالف 

فاإنه  �سيعي  ـ  �سيعي  �سدام  ح�سل  حــال  يف  اأنــه  تــرى  اخلزعلي، 

الثمن، لذلك يف�سل  التي �ستدفع  �سي�سمل مدن الو�سط واجلنوب 

احلكومة  ت�سكيل  يف  امل�سي  عدم  الإطــار  �سمن  املن�سوين  بع�ش 

ب�سكل يعزل ال�سدر. اأما يف ما يتعلق باخلاف على من�سب رئي�ش 

الأ�سماء  اأنه جرى تداول بع�ش  امل�سادر  اأو�سحت  فقد  الــوزراء؛ 

لكن مل يتم التفاق عليها، م�سرية اإىل اأن كًا من زعيم دولة القانون 

نوري املالكي، وزعيم الفتح هادي العامري، طرحا ا�سميهما لتويل 

اخلط  قادة  لتويل  موؤثرة  �سيعية  اأطــراف  رف�ش  و�سط  املن�سب، 

الأول اأو روؤ�ساء احلكومات ال�سابقن امل�سوؤولية الأوىل من جديد.

احلكيم  عمار  هما  مهمن  �سيعين  زعيمن  اأن  ذلــك،  اإىل  ي�ساف 

اأطلقا  الن�سر،  ائتاف  زعيم  العبادي  وحيدر  احلكمة،  تيار  زعيم 

مبادرة با�سم "قوى الدولة" تت�سمن اإجراءات ل تائم الطامعن 

يف ت�سكيل احلكومة ب�سرعة من داخل قوى "الإطار".

اأو  اأن�ساره  اأحــد  توزير  من  ــام  اأي قبل  ال�سدري،  الزعيم  وحــذر 

اأتباعه، معتربًا اأن تلك املحاولة ما هي اإل �سعي لإ�سكات ال�سارع 

ال�سدري من جهة، واتهامه بامل�ساركة يف حكومة الف�ساد من جهة 

وا�ستحوذ  منه.  مقرب  م�سدر  اأيــام  قبل  نقل  ما  بح�سب  اأخرى"، 

وملي�سيات  اأحـــزاب  مــن  يتاألف  ــذي  ال التن�سيقي  الإطـــار  حتالف 

الذين  ال�سدرية  الكتلة  نواب  مقاعد  غالبية  على  لإيــران،  موالية 

ا�ستقالوا جماعيا من الربملان، ما جعله القوة الأوىل يف املجل�ش 

واأتاح له ت�سكيل احلكومة املقبلة، بعد اأ�سهر من التعرث. فقد اأدى 

64 من النواب البدلء الق�سم اأمام رئي�ش املجل�ش ب�سكل جماعي، 

فيما تغّيب ت�سعة اآخرون، بعد اأن قّدم نواب ال�سدر البالغ عددهم 

اأزمــة  خ�سم  يف  يونيو   12 يف  جماعيًا  ا�ستقالتهم  نائبا،   73

�سيا�سية متوا�سلة منذ النتخابات الت�سريعية املبكرة التي جرت 

40 من  الإطــار على  2021. وبهذا ح�سل  اأكتوبر  العا�سر من  يف 

عدد  بالتايل  وزاد  بر�ش،  لفران�ش  وفقا  ال�سدري،  التيار  مقاعد 

نوابه اإىل نحو 130 ما جعله القوة الأكرب داخل الربملان، غري اأن 

امل�سهد ل يزال غام�سًا يف ظل النق�سامات واخلافات احلالية.

مو�صكو - البالد

اإىل  الغربية  الأ�ــســلــحــة  تــدفــق  يتوا�سل  بينما 

اأوكرانيا ملواجهة مو�سكو، حذر وزير اخلارجية 

الرو�سي، �سريغي لفروف، من اأن تلك الت�سرفات 

من �ساأنها اأن تطيل اأمد ال�سراع، موؤكدا اأن توريد 

اإىل  املدى  وطويلة  متو�سطة  جوي  دفاع  اأنظمة 

املتحدة،  الــوليــات  قبل  من  الأوكرانية  القوات 

�ستكون له نتائج عك�سية و�سارة. وقال لفروف 

املطلة  الــدول  خارجية  وزراء  اجتماع  ختام  يف 

على بحر قزوين: اإن الت�سريحات الغربية حول 

مو�سكو  بن  املفاو�سات  ا�ستئناف  جــواز  عــدم 

بالـ"الف�سام"،  اأ�سبه  املرحلة  هــذه  يف  وكييف 

الأوكرانية  القوات  يغرق  الغرب  اأن  اإىل  م�سريا 

بال�ساح، معتربا اأنه ل يجوز يف الوقت احلايل 

يتعلق  وفيما  املفاو�سات.  طــاولــة  اإىل  الــعــودة 

ال�سرقي،  اجلانب  على  لوجوده  الناتو  بتعزيز 

اعترب اأن هذا الت�سرف "ا�ستمرار لنهج تو�سعي 

غري مقبول"، موؤكدا اأن مو�سكو ترف�ش القرتاب 

من حدودها.

فولودميري  الأوكـــراين  الرئي�ش  مواقف  وحــول 

املهمة"،  بـ"غري  فو�سفها  الأخـــرية،  زيلين�سكي 

اإىل  اإ�سارة  القرارات بنف�سه"، يف  "ل يتخذ  لأنه 

مبينا  املتحدة،  الوليات  ل�سيما  للغرب،  تبعيته 

زيلين�سكي  ــان  ك اإذا  مبــا  مهتمة  غــري  بـــاده  اأن 

�سي�سارك يف قمة جمموعة الع�سرين اأم ل.

ومع ا�ستعال املعارك يف ال�سرق الأوكراين، اأكدت 

رو�سيا اأن القتال �سيتوقف فور ا�ست�سام القوات 

الكرملن،  با�سم  املتحدث  اأعلن  اإذ  الأوكرانية؛ 

الرو�سي  الهجوم  اأن  اأم�ش،  بي�سكوف  دميــرتي 

ال�سلطات  ت�ست�سلم  عندما  �سينتهي  اأوكرانيا  يف 

للجانب  "ميكن  وقــال:  الأوكــرانــيــان.  واجلي�ش 

النزاع يف غ�سون يوم واحد،  اإنهاء  الأوكــراين 

وللجنود  القومية  للوحدات  اأوامـــر  اأ�ــســدر  اإذا 

اأ�سلحتهم"، مطالبا ب�سرورة  باإلقاء  الأوكرانين 

لإنهاء  باده  و�سعتها  التي  ال�سروط  كل  "تنفيذ 
الت�سريحات  تلك  تاأتي  واحــد.  يــوم  يف  القتال 

اأعــنــف  دونــبــا�ــش  يف  عـــدة  مــنــاطــق  ت�سهد  فيما 

ب�سرية  خ�سائر  الطرفان  �سجل  حيث  املــعــارك، 

ومادية هائلة، ل�سيما يف لوغان�سك، التي �سهدت 

اأف�ست  املا�سية،  الأ�سابيع  خال  �سر�سة  معارك 

�سغرية  ان�سحابات  مقابل  الــرو�ــش  تــقــدم  اإىل 

لاأوكرانين. وت�سعى رو�سيا اإىل ال�سيطرة على 

كامل حو�ش دونبا�ش، بعدما �سيطر على بع�ش 

 ،2014 عام  لها  املوالون  النف�ساليون  اأجزائه 

بهدف فتح ممر بري ي�سل ال�سرق ب�سبه جزيرة 

القرم التي �سمتها اإىل اأرا�سيها بنف�ش العام، اإل 

اأن كييف ورغم اخل�سائر التي منيت بها ل تزال 

توؤكد عزمها حترير كافة اأرا�سيها، وعدم التنازل 

عن اأي �سرب، معولة على الدعم الغربي املتوا�سل 

الأمــريكــي  التعهد  بــعــد  ل�سيما  بــالــ�ــســاح،  لــهــا 

وبعيدة  متو�سطة  �ساروخية  باأنظمة  برفدها 

ذلك  اإىل  الرو�سية.  القوات  اإبعاد  بهدف  املــدى، 

اإعادة  بدعم  اأم�ش،  ال�سبع  جمموعة  دول  تعّهدت 

وخطة  دويل  موؤمتر  خــال  من  اأوكرانيا  اإعمار 

ن�سقتها �سابقًا ال�سلطات الأوكرانية مع �سركائها 

الدولين، كما دانت املجموعة اإ�سافة اإىل خم�ش 

بـ"الغزو  و�سفته  مــا  الهند،  بينها  نا�سئة  دول 

يف  وقالت  لأوكرانيا".  ال�سرعي  غري  الرو�سي 

اإعــادة  على  "م�سّممة  اإنها  قّمتها:  بختام  بيان 

اإعــادة  وخطة  موؤمتر  خال  من  اأوكرانيا  اإعمار 

اإجـــراءات  �ستتخذ  اأنها  واأكـــدت  دولية".  اإعــمــار 

الزيادات  وتقليل  الطاقة  اإمــدادات  لتاأمن  فورية 

ال�سوق  بظروف  املدفوعة  الأ�سعار  يف  املفاجئة 

ا�ستك�ساف  خــال  من  ذلــك  يف  مبا  العادية،  غري 

تدابري اإ�سافية مثل حتديد �سقف الأ�سعار.

مصر.. إعدام قيادات إخوانية

األمم المتحدة: فتح معابر »تعز« 
أولوية لدفع المشاورات لألمام

القاهرة - البالد                    

تنظيم  عــلــى  الــ�ــســربــات  تـــتـــواىل 

الإخوان يف م�سر، اإذ ق�ست حمكمة 

من  ــــ10  ل �سنقا  بـــالإعـــدام  م�سرية 

الإخــوان  بتنظيم  واأع�ساء  قيادات 

قوات  �سد  عدائية  بعمليات  اأدينوا 

الأمن بعد 2013، وتعرف بـ"كتائب 

الأوىل  الدائرة  واأ�سدرت  حلوان". 

اإرهــــــاب، اأمــ�ــش )الـــثـــاثـــاء(، حكم 

لـــاإرهـــابـــي يحيى  �ــســنــقــا  الإعــــــدام 

 215 اأ�سل  من  اآخــريــن  و9  مو�سى 

متهًما؛ لتهامهم بت�سكيل جمموعات 

�سد  عدائية  عمليات  لتنفيذ  م�سلحة 

امل�سرية  ال�سرطة  و�سباط  اأفـــراد 

ومن�ساآتها، خال الفرتة التي اأعقبت 

عزل الرئي�ش الأ�سبق حممد مر�سي. 

فاإنه  املتهمن،  اإحالة  اأمــر  وبح�سب 

يف غ�سون الفرتة من 14 اأغ�سط�ش 

2013 حتى 2 فرباير 2015، تولت 

ــي اأ�ــســ�ــســت  ــت قـــيـــادات الإخــــــوان ال

باملخالفة للقانون امل�سري، العتداء 

على حرية املدنين واحلقوق العامة 

واجلــيــزة  الــقــاهــرة  حمافظتي  يف 

التي كفلها الد�ستور.

م�سر  يف  التحقيق  جهات  واأ�سندت 

القتل  جلــرائــم  ارتكابهم  للمتهمن 

والرت�سد  الإ�سرار  �سبق  مع  العمد 

وال�سروع  القتل  بجنايات  املقرتن 

ال�سرطة  رجــال  من  اآخرين  قتل  يف 

والتخريب  والتجمهر  واملــدنــيــن، 

القوة والعنف والتهديد  وا�ستعمال 

على  حلملهم  عمومين  موظفن  مع 

كما  اأعــمــالــهــم،  اأداء  عــن  المــتــنــاع 

تاأ�سي�ش  كــذلــك  التــهــامــات  �سملت 

على   - الإخــــوان  يق�سد   – جماعة 

خــاف اأحــكــام الــقــانــون واإمــدادهــا 

بالأ�سلحة والذخائر واملفرقعات.

ــت الـــدائـــرة الــرابــعــة اإرهــــاب  ــان وك

العليا  الدولة  اأمن  مبحكمة جنايات 

طــــــوارئ يف جمــمــع حمـــاكـــم طــرة 

على  حكما  اأ�ــســدرت  قــد  بالقاهرة، 

حمبو�سن   4 بينهم  من  متهمن،   5

الــتــي  الفرقان"  كــتــائــب  بـ"خلية 

اأ�س�ست بتكليف من الإرهابي ه�سام 

ال�سلطات  تعدمه  اأن  قبل  ع�سماوي 

عبدالله  املحكمة  وعاقبت  امل�سرية. 

عــامــر بــالــ�ــســجــن املـــوؤبـــد، وحمــمــد 

ــجــن 10  ــ�ــس ــال اأحــــمــــد مــ�ــســطــفــى ب

�ــســنــوات، وحمــمــد حمــمــود ممــدوح 

توفيق  حممد  واأحمد  �سنوات،   10

اأحمد  وحممد  �سنوات،   5 بال�سجن 

عزب بال�سجن 15 �سنة.

عدن - البالد                    

العام  لاأمن  اخلا�ش  املبعوث  اأكد 

هان�ش  اليمن،  اإىل  املتحدة  ــاأمم  ل

غروندبرغ، اأن فتح معابر" تعز" ل 

تزال اأولوية ملحة بالن�سبة جلهوده 

التي ت�سعى اإىل دفع امل�ساورات اإىل 

الأمام والتقدم نحو ملفات اأخرى.

الريا�ش،  يف  لقائه  خال  ذلك  جاء 

العليمي،  ر�ساد  اليمني،  الرئي�ش 

الذي �سدد على اأهمية ممار�سة مزيد 

من ال�سغوط على ميلي�سيا احلوثي 

املــدعــومــة مــن الــنــظــام الإيـــــراين، 

اتفاق  مبوجب  بتعهداتها  للوفاء 

اأي  اإىل  النــتــقــال  وعــــدم  ــهــدنــة،  ال

بفتح  اإلــزامــهــم  قبل  اأخـــرى  ملفات 

طرق تعز الرئي�سة، التي من �ساأنها 

معاناة  تخفيف  يف  الفارق  اإحــداث 

�سكان املدينة املحا�سرين منذ اأكرث 

من �سبع �سنوات، وفق تعبريه.

اإىل  العليمي  الــرئــيــ�ــش  وا�ــســتــمــع 

اإحــــاطــــة مــــن املـــبـــعـــوث الأممــــــي، 

ــاورات الأممــيــة  حـــول نــتــائــج املــ�ــس

الهدنة  اتــفــاق  تنفيذ  اإىل  الــرامــيــة 

عليها  الــبــنــاء  وفــر�ــش  وتثبيتها، 

ــتــقــرار يف  لإحــــال الــ�ــســام وال�ــس

من  اليمني  الرئي�ش  وحــذر  اليمن. 

ما  اإزاء  الــدويل  الرتاخي  ا�ستمرار 

املمنهج،  احلوثي  "البتزاز  �سّماه 

لك�سب املــزيــد مــن الــوقــت، واإطــالــة 

املعاناة"،  وا�ستمرار  احلــرب  اأمــد 

والتعبئة  التح�سيد  مــن  حــذر  كما 

ــظــمــة مــــن جـــانـــب املــيــلــيــ�ــســيــا  ــن امل

احلوثية، ما يهدد اأي فر�سة لتجديد 

ــة الــتــي اأوفــــى فيها  الــهــدنــة الأممــي

بكافة  واحلــكــومــة  الــقــيــادة  جمل�ش 

اللتزامات.
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جدة  ــــ عبدالهادي املالكي         

الدكتور  امل�ستدامة  والتنمية  للتطوير  جــدة  جامعة  وكــيــل  اأكـــد 

اجلامعة   من  اإميانًا  تاأتي  املهنة  يوم  فعاليات  اأن  الكناين،  مناجي 

للتعرف  واخلريجني  الطلبة  وتاأهيل  اإعــداد  باأهمية 

ال�سعودي،  العمل  �سوق  ومتغريات  م�ستجدات  على 

جهة،  من  مرموق  مهني  م�ستقبل  بناء  يف  ي�سهم  مما 

اململكة  روؤية  مع  يتفق  اأهداف اجلامعة مبا  وحتقيق 

املوؤهلة،  الوطنية  الكوادر  متكني  اإىل  الهادفة   2030

لتاأهيل  املــبــادرات  مــن  جمموعة  هناك  اأن  اإىل  الفتا 

القبول  اخلريجني وتوظيفهم، ف�سال عن رفع ن�ساب 

يف التخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل.

يوم  مبنا�سبة  البالد"  لـ"  خا�ص  ت�سريح  يف  وقــال 

لل�سركات  دقــيــقــا  اخــتــيــارا  هــنــاك  اإن  اأمــ�ــص:  املــهــنــة 

التخ�س�سات  وح�سب  الــنــمــاذج  وفــق  التوظيف  يف 

والــتــوجــهــات يف بــرنــامــج اجلــامــعــة، وعــنــدمــا نــرى 

كاحلو�سبة  دقيق  جمــال  يف  كثريين  طالبا  هناك  اأن 

ت�ستطيع  التي  املميزة  الرقمية  ال�سركات  عن  نبحث 

يف  ال�سركات  من  وغريها  الطالب  هــوؤالء  تتبنى  اأن 

املعلومات  وتقنية  واللوج�ستيات  االت�ساالت  جمال 

وفقا  ال�سركات  هــذه  فتواجد  ال�سحية  واخلــدمــات 

للخطة التي اأعدتها اجلامعة متوافقه مع اخلريجني.

" حيث  " متم  مبادرة  اإحداها  متنوعة،  مبادرات  لدينا  وا�ستطرد: 

اأ�سهر من قبل مركز التاأهيل  والتدريب  اإن الطالب يتابع ملدة �ستة 

للطالب،  الوظيفية  البيانات  لتحديث  وذلــك  اجلامعة؛  يف  املهني 

وعندما يتجاوز الطالب �ستة اأ�سهر ومل يجد وظيفة يتبناه الربنامج 

فيها  يتواجد  التي  املبادرة  خالل  من  له  خا�ص  برنامج  عمل  ويتم 

املميزة  اجلامعات  ومنها  ال�سراكات،  من  جمموعة 

حمليا وعامليا عن طريق اأع�ساء هيئة تدري�ص مميزين 

اأن  اأجل  من  الطالب  لهوؤالء  تاأهيلية  دورات  يقدمون 

ل�سوق  وين�سموا  املهني  االأكادميي  م�سارهم  يــروا 

للبيانات  وفقا  اأن هناك م�سفوفة ع�سرية  كما  العمل. 

واملحاور  الطالب  لتوظيف  اجلامعة  تر�سدها  التي 

تخ�س�سات،  هــنــاك  اإن  حــيــث  لــهــم  املــهــمــة  الــوطــنــيــة 

خف�سنا يف ن�سبة قبولها مبا يتوافق مع احتياج �سوق 

العمل. وهناك تخ�س�سات زدنا يف ن�سبة القبول فيها 

حيث  واحلــا�ــســب؛  واالأعــمــال  والــطــب  الهند�سة  مثل 

ت�سكني  لذلك  االحتياج؛  ح�سب  اإليها  االآن  التوجه  اإن 

هذه التخ�س�سات كان وفق اآلية دقيقة حتى ي�ستطيع 

الطالب االلتحاق ب�سوق العمل. 

جدة  جامعة  يف  التخ�س�سات  جميع  اأن  واأ�ــســاف،   

حديثه ومنها االأمن ال�سيرباين والذكاء اال�سطناعي، 

ي�ستطيع  وممــيــزة،  دقيقة  التخ�س�سات  هــذه  ومثل 

وهناك  العمل  ب�سوق  الطالب  يلتحق  اأن  خاللها  من 

مع  يتوافق  مبا  العملية  واالأق�سام  التخ�س�سات  هذه  ملتابعة  خطة 

االحتياج.  وعرب عدد من الطالبات عن �سعادتهن بالتخرج والتوجه 

كيمياء،  تخ�س�ص  الغامدي،  جنــود  من  كل  وقالت  العمل،  ل�سوق 

مع  تتوافق  تخ�س�ساتنا  اإن  اأحياء:  تخ�س�ص  البقمي،  ووفــاء 

احتياجات �سوق العمل.

وكـــان رئــيــ�ــص جــامــعــة جـــدة الــدكــتــور عــدنــان بــن �سليمان 

  "2022 املهنة   "يوم  فعاليات  اأم�ص  افتتح  قد  احلميدان 

الذي ا�ستهدف خريجي وخريجات جامعة جدة على مدار 

العمـل  ب�سـوق  اجلامعـة  عالقـة  توثيـق  بهدف  يومني؛ 

املقدمـة  بالربامـج  االأعمـال  قطـاع  تعريـف  خـالل  مـن 

احتياجـات  تلبيـة  علـى  تعمـل  التـي  فـي جامعـة جـدة، 

بكفاءة خريجي  ناحيـة وتعريفهـم  مـن  العمـل  �سـوق 

خريجي  وتعريــف  اأخــــرى  نــاحــيــة  مــن  اجلــامــعــة 

وطلبة اجلامعة باحتياجــات �ســوق العمــل وطــرح 

الفــر�ص الوظيفيــة املتاحة.

ــامــج مــتــكــامــل �سمل  ــاحــب الــفــعــالــيــة بــرن و�ــس

مب�ساركة  احلــواريــة  اجلل�سات  مــن  جمموعة 

املجاالت،  املتخ�س�سني يف خمتلف  نخبة من 

باالإ�سافة اإىل ا�ست�سافة  اأكر من 20 �سركة  

وجــلــ�ــســات ا�ــســتــ�ــســاريــة مــهــنــيــة مـــن ذوي 

املهني،  املــجــال  يف  الــنــاجــحــة  الــتــجــارب 

ال�سركات،  بع�ص  من  وظيفية  ولــقــاءات 

من  كبريا  تفاعال  الفعالية  �سهدت  كما 

حيث  وامل�ستفيدات؛  امل�ستفيدين  قبل 

جتاوز عدد زوار اأجنحة التوظيف 3 

اآالف زائر على مدار يومني متتاليني.

3 آالف زائر لفعاليات يوم المهنة.. وكيل جامعة جدة لـ          :

مبادرات متنوعة  لتأهيل الخريجين وتوظيفهم

أدبي جدة يستضيف 
معرض الفن للجميع 

جدة- عبدالهادي املالكي                    

ت�سكيليا  معر�سا  اأم�ص  جدة  يف  االأدبــي  النادي  نظم 

االأعمال،  ــادة  ري �سالة  يف  للجميع"  الفن  بعنوان" 

عبدالله  الدكتور  يتقدمه  مميز  ح�سور  و�سط  وذلك 

بن �سادق دحــالن، واالأمــرية دعاء بنت حممد، وكل 

واأن�ص  فتيحي،  ح�سن  واأحمد  العنقري،  �سعيد  من 

�سرييف، ولفيف من املثقفني والفنانني الت�سكيليني، 

وت�سمن املعر�ص 150 لوحة من اإنتاج الور�ص الفنية 

تندرج  وهي  الب�سرية  الفنون  منتدى  يقيمها  التي 

بكافة اأمناط املدار�ص الفنية.

من جانبه، قدم رئي�ص النادي الدكتور عبدالله عويقل 

والداعمني  احل�سور  لكافة  وتقديره  �سكره  ال�سلمي 

"الفن  معر�ص  اأن  اإىل  الفتا  بجدة،  والفنون  للثقافة 

الــفــنــون  دعـــم  يف  الـــنـــادي  مــن  م�ساهمة  للجميع" 

باأ�سعار  اجلميع  مــتــنــاول  يف  وجعلها  الت�سكيلية 

رمزية، الهدف منها لي�ص الربح، واإمنا تواجد العمل 

الفني يف كل منزل .

لكل من طالل  ال�سلمي عن �سكره وتقديره   كما عرب 

ومنا�سبات  املعر�ص  ا�ست�سافة  على  اأدهـــم  ونـــوال 

النادي املختلفة.

ـــه يف نــهــايــة املــعــر�ــص مت تــكــرمي عـــدد من   يــذكــر اأن

بــجــدة،  والت�سكيلية  الثقافية  للحركة  الــداعــمــني 

حممد،  بنت  دعــاء  االأمـــرية  مــن  كــال  التكرمي  و�سمل 

�سالح  جدة   مدينة  واأمني  ال�سربتلي،  وعبدالرحمن 

فتيحي،  ح�سن  واأحــمــد  العنقري،  و�سعيد  الــركــي 

واأن�ص �سرييف، وعبد الله البلوي وخالد ال�سيعري 

وطالل زاهد ومروان الر�سوي وعبد اللطيف النقلي 

والدكتور �سالح ال�سادي والدكتورة هدى ال�سهيب.

جنود الغامدي

وفاء البقمي

جدة ـ خالد بن مر�ضاح      

حينما يدلف الزائر اإىل منطقة األعاب الواقع االفرا�سي 

مبو�سم جدة، يتخيل اأنه يعي�ص يف عامل من الفانتازيا 

لــالإدهــا�ــص؛  مــدعــاة  املنطقة  يف  �ــســيء  فكل  واخلــيــال، 

الواقع  األعاب  وت�سكل  واالإبهار،  الفائقة  التقنية  حيث 

وتعد  املــغــامــرات،  مــن  ع�سريا  �سيناريو  االفــرا�ــســي 

ل�سنع  التقني؛  امل�ستوى  على  متميزة  فريدة  جتربة 

اللحظات  اأجمل  الــزائــر  معها  يعي�ص  ترفيهية  اأجـــواء 

املتخ�س�سني  مــن  جمموعة  عليها  وي�سرف  املمتعة، 

التعامل  يجيدون  ممن  ال�سعودية  واملواهب  العامليني 

لالأطفال  اأق�ساما  املو�سم  وخ�س�ص  التقنية.  هــذه  مع 

الزائر  الإ�سعار  املخ�س�ص  ــزي  وال  "VR" األــعــاب  يف 

ح�سا�سًا   90 من  واملــكــون  اللعبة،  بواقع  باالإح�سا�ص 

دقيق وممتع؛ حيث  ب�سكل  الواقعية  االأجــواء  ملعاي�سة 

تختلف تقنية هذه االألعاب عن طابع االألعاب التقليدية؛ 

التقنية  اأن  اإال  املــو�ــســم  مــنــاطــق  يف  تنوعها  وبــرغــم 

الواقعي  بطابعها  تتميز  ووك"  "�سيتي  يف  املوجودة 

وبتجربة املغامرات العاملية.

دقيقة   15 اإىل  ت�سل  حيث  للزوار  التجربة  وتختلف 

اإىل  اللعبة  يف  ـــزوار  ال عــدد  وي�سل  ــواحــدة،  ال للعبه 

التجارب  عــن  البحث  وهـــواة  حمبي  مــن  زائـــر   200

يف  التقني  وبالتطور  االألعاب  م�ستوى  على  اجلديدة 

لـ  املخ�س�سة  الــنــظــارات  عــدد  وي�سل  الــــزوار،  ترفيه 

اللعبة  30 نظارة احرافية، وتت�سم  "VR" الأكر من 
بطابعها ال�سبابي بدجمها للتعليم والذكاء، وحماكاتها 

لال�ستك�ساف وزيارة العامل.

بوجه  العائلي  الرفيه  مفهوم  جــدة  مو�سم  عــزز  كما 

كافة،  العائلة  ـــراد  اأف تالئم  متنوعة  وخــيــارات  جديد 

والعرو�ص  واالألــعــاب  الفعاليات  من  حزمة  خــالل  من 

وجتارب تنا�سب اأفراد العائلة كافة.

وحول هذا املفهوم "جدة بيري" اإحدى مناطق فعاليات 

االأ�سرة  اأفـــراد  لكافة  جماعية  وجهة  اإىل  جــدة  مو�سم 

حد  على  ووالــديــهــم  وال�سغار  ال�سباب  فيها  يجتمع 

اهتماماته، يف  ينا�سب  ما  منهم  كل  فيها  �سواء، ويجد 

وقالت  الرفيه.  يف  وال�سمولية  التنوع  من  فريد  جوٍّ 

خــيــارات  اإن  اجلــديــبــي:  مــنــال  املنطقة  زوار  اإحــــدى 

الرفيه التي توفرها "جدة بيري" بدءًا بالرولر كو�سر 

ثروباك  بتجربة  مــرورًا  املقلوب  والنفق  وانرجايزر 

التي ت�سرجع اأجمل الذكريات بوجود مناطق حتاكي 

املنطقة  اأن  اإىل  مــ�ــســريًا  الــقــدمي،  زمــن  بــيــوت وحــيــاة 

امللونة  احلديقة  ت�سم  حيث  االأعــمــار؛  جميع  تنا�سب 

باالألعاب  االأطــفــال  فيها  ي�ستمتع  التي  امل�سرح  منطقة 

وال�سابات  ال�سباب  يتجه  فيما  املف�سلة،  و�سخ�سّياتهم 

اإىل االألعاب التناف�سية والعرو�ص احلية.

الريا�ض ـ البالد       

عرب  جديدة  وخدمات  تراخي�ص  اإطــالق  عن  اأم�ص،  الثقافة  وزارة  اأعلنت 

"اأبدع"،  الثقافية  والت�ساريح  للراخي�ص  املوحدة  االإلكرونية  املن�سة 

الثقافية  باالأن�سطة  واملن�ساآت  واملوهوبني  للممار�سني  الدعم  ُتقّدم  التي 

واخلدمات  والت�ساريح  الراخي�ص  اإتاحة  طريق  عن  وذلك  اململكة،  يف 

اإجراءات  اأعمالهم بطرق احرافية ووفق  لتمكينهم من ممار�سة  الثقافية 

وا�سحة.

وت�سّمنت الراخي�ص اجلديدة، رخ�ستني من هيئة الراث هما؛ رخ�سة 

"ممار�ص حريف" والتي توفر اإمكانية العمل يف املجاالت احلرفية اليدوية 
وبيعها، للمواطنني املمار�سني لالأن�سطة احلرفية، اإ�سافة اإىل طرح رخ�سة 

من  عليها  احلا�سل  ومُتّكن  اليدوية"،  الراثية  احلرفية  املنتجات  "بيع 
ثالث  الطهي  فنون  هيئة  قّدمت  كما  منتجاته.  لبيع  ال�سوق  يف  الدخول 

"خبري القهوة ال�سعودية"  رخ�ص وخدمة واحدة جديدة متثلت برخ�سة 

ومياه  املعدنية  املــيــاه  خـــرباء  اإىل  واملــوّجــهــة  املاء"  "�ساقي  ورخ�سة 

ملمار�سي  ُتتيح  التي  ال�سعبية"  "املاأكوالت  رخ�سة  عن  ف�ساًل  الينابيع، 

الطهي اإمكانية بيع االأكالت ال�سعبية ب�سكل قانوين وُمنّظم، اإ�سافة اإىل 

خدمة "ت�سجيل وت�سنيف املطاعم الراثية" التي ُت�سهم يف تنظيم هذه 

املطاعم وت�سنيفها. ودعت وزارة الثقافة الراغبني يف احل�سول على 

هذه الراخي�ص واخلدمات وغريها، التقدم بطلب من خالل املن�سة 

االإلكرونية املوحدة للراخي�ص والت�ساريح الثقافية "اأبدع".

يف  تركز  ال�سعودية  يف  التقليدية  احلــرف  اأبـــرز  اأن  اإىل  ي�سار 

امل�سنوعات اخلزفية، واملنتجات اخل�سبية والنجارة، واحلدادة، 

املنزلية  االأدوات  و�سناعة  والن�سيج،  واحلياكة،  وال�سمكرة، 

واخلــرازة  الدباغة  اإىل  اإ�سافة  الزراعية،  املــواد  م�ستقات  من 

�سيد  وم�ستلزمات  القوارب  و�سناعة  اجللدية،  وامل�سنوعات 

االأ�سماك، وحرفة البناء و�سياغة الذهب، و�سناعة العطور.

منطقة »بيير« تعزز مفهوم الترفيه العائلي 

ألعاب الواقع االفتراضي.. تجارب تقنية بموسم جدة 

إطالق تراخيص ممارس حرفي بمنصة »أبدع«
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الريا�ض- في�صل الرقيبة
املــدرب  ت�سع  الــتــعــاون  اإدارة  اأن  البالد"  لـ"  مــ�ــســادر  ـــدت  اأك
الق�سيم  ذئاب  قيادة  لتويل  حمتمل  كخيار  �سامو�سكا  الربازيلي 
ــدوري  ــال ب درايــــة  عــلــى  �سامو�سكا  كـــون  املــقــبــل؛  املــو�ــســم  يف 
ال�سعودي حيث �سبق له قيادة الفي�سلي، ثم اإعارة اإىل الهالل، 
ثم قاد ال�سباب بداية هذا املو�سم، وقد حقق مع الفي�سلي كاأ�س 

امللك لأول يف تاريخ العنابي.

"شاموسكا" يقترب من قيادة التعاون

قيمة الدوري.. وقرارات اللجان
حممد اجلليحي

وانتهت اأطول واأقوى ن�سخة من دوري كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني 
بفوز هاليل تكرر ثالث مرات خالل املوا�سم الثالثة املا�سية، كاأول فريق يحققها 
بنظام النقاط. وهبط الأهلي الفريق العريق اإىل دوري الدرجة الأوىل يف �سابقة 
التي  لالأندية  الدولة  من  الكبري  الدعم  وجود  مع  اجلديد،  العهد  يف  نتوقعها  مل 

ا�ستفاد منها جل الأندية وتطورت م�ستوياتهم، 
قارة  يف  م�سابقات  ثــالث  اأف�سل  ومــن  عربيًا  الأقـــوى  الـــدوري  منلك  اأننا  ومبــا 
اآ�سيا لكتمال جوانب القوة فيه �سواء من عدد النجوم العامليني وقيمتهم الفنية 
واملالية واحل�سور اجلماهريي املليوين وقوة املباريات و�سعوبة توقع نتيجة 
القارية على  اأي مباراة واملتابعة الإعالمية الكبرية من اجلميع غري الإجنازات 
م�ستوى الأندية ال�سعودية اأو املنتخبات الوطنية بجميع فئاتها، وهذا ما نفخربه 

اأمام العامل اأجمع، وبتميزنا ووفرة النجوم املحليني لدينا. 
ولكن هناك ت�ساوؤلت عديدة يطرحها ال�سارع الريا�سي من بع�س القرارات التي 
ت�سدر ب�سكل غريب من جلان الحتاد ال�سعودي مما يجعل الأغلب يت�ساءل.. كيف 
ت�سدر مثل هذه القرارات خالل املو�سم، وهل لها مرجعية اأو �سوابط ولوائح...؟
مثاًل اإ�سدار قرار غرفة ف�س املنازعات �سد الهالل يف ليلة العيد!! ما الهدف من 
اأي  ي�سدر  ومل  فيها  يبت  مل  ق�سايا  هناك  اأن  العلم  مع  التوقيت  هذا  يف  اإعالنه 

قرار! "بيان" ولي�س 
بيان  اأي  ي�سدر  ومل  اإعالميًا  مناق�ستها  مت  التي  املتعددة  الحتــاد  نــادي  ق�سايا 
اأنا  الوقت؟  هذا  حتى  التاأخري  وملــاذا  حيالها؟  الــقــرارات  اأو  النتائج  ما  يو�سح 
باب  تفتح  اللجان  بع�س  ملــاذا  غــريي،  مثل  اأت�ساءل  ولكن  العمل  يف  اأ�سكك  ل 
الت�ساوؤلت عليها؟ وملاذا ت�ستعجل بقرارات �سد اأندية وتتاأخر �سد اأخرى وملاذا 

ت�سعون اأنف�سكم يف حرج املدرجات واجلماهري؟
كذلك عقوبة جماهري الأهلي خرجت بعد عدة �ساعات من نهاية لقائه مع الرائد، 
اأندية  ال�سابقة ومع  نف�سها يف اجلولت  اللجنة  تاأخرت  فلماذا  الربق،  وب�سرعة 

اأخرى؟ 
هذه  مثل  تــاليف  ونتمنى  وي�سوبها  الأخــطــاء  ي�سحح  البناء  النتقاد  ودائــمــا 

املالحظات يف املو�سم القادم، اإن �ساء الله. 
Mohmed_aljlaihe@

منصة الكلمة 

جدة – هالل �صلمان
فقد الدوري ال�سعودي للمحرتفني ركنًا من اأركانه الرئي�سة بعد 
"يلو" للدرجة الأوىل، لأول مرة يف  هبوط فريق الأهلي لدوري 
تاريخه، ليغادر اأحد الأربعة الكبار من ناحية البطولت وال�سعبية 

اجلماهريية، وهو ما يعد خ�سارة بكل املقايي�س.
وبهبوط الأهلي، �سيفقد دوري املحرتفني 6 مباريات كال�سيكو 
واإيــابــًا،  ذهابًا  وال�سباب  والن�سر  الهالل  من  بكل  جتمعه  كانت 
بالإثارة  دومًا  ديربي جدة احلافلة  ملباراتي  الدوري  �سيفتقد  كما 
ف�سال عن احل�سور اجلماهريي  والعميد(،  )الراقي  بني  والندية 
عاما   13 مــدار  على  �سكلت  التي  املباريات  تلك  مثل  يف  الطاغي 
من دوري املحرتفني، منا�سبات كروية ينتظرها ع�ساق ال�ساحرة 

امل�ستديرة بفارغ ال�سرب.
ولن يقت�سر تاأثري هبوط الأهلي على الدوري من الناحية الفنية 
لأن  �سك،  دون  �ستتاأثر  الرعاية  وعقود  الت�سويق  اإن  بل  فح�سب، 
الأهلي- يعد وبلغة الأرقام التي ل تكذب ول جتامل- ثاين اأعلى 
الأندية ح�سورا جماهرييا بعد الحتاد، وبالتايل �سيوؤثر ذلك على 
القيمة ال�سوقية للدوري برحيل ركن من اأركانه، فنيا وجماهرييا.
للدرجة  الهبوط  تاأثري  وهو  اأهمية،  يقل  ل  اآخــر  جانب  وهناك 
الأول  املنتخب  يف  �سواء  الدوليني،  الأهلي  لعبي  على  الأدنــى 
غريب  وعبدالرحمن  الربيعي  حممد  مثل  الأوملــبــي،  املنتخب  اأو 
اجلهني  زيــاد  اإىل  بالإ�سافة  ع�سريي،  وهيثم  الأ�سمري  وعلي 
وعلي جمر�سي وعبدالرحمن ال�سانبي وهاين ال�سبياين وفرا�س 
دوري  يف  عنه  الأوىل  دوري  يف  اللعب  يختلف  حيث  الغامدي، 
امل�ستوى  اأو  اجلماهريية  اأو  املالعب  ناحية  من  �سواء  الأ�سواء، 

الفني.

الكيان  الأهلي،  النادي  على  الهبوط  �سيوؤثر  اأخــرى،  جهة  من 
العريق الذي اعتاد على اللعب مع الكبار، فال �سك اأن دخله �سيتاأثر 
كثريا لأنه �سيفقد بع�س عقود الرعاية التي كان يح�سل عليها يف 
دوري املحرتفني، حيث تقدر ميزانية الأندية الكبرية فيه مبئات 
املظاليم،  دوري  يف  املاليني  ع�سرات  تتجاوز  لن  فيما  املاليني، 

اإدارة  فــاإن  لذلك  احلكومي،  الدعم  يف  الكبري  الــفــارق  عن  ف�سال 
الأهلي اأمامها الكثري من امللفات ال�سائكة التي و�سعت نف�سها يف 
مواجهتها، وعليها اأول اأن تتعامل مع ال�سخط اجلماهريي العارم 
اأبدا  ين�ساه  لن  مو�سم  يف  وعنادها،  عملها  ح�ساد  جنت  اأن  بعد 

ع�ساق )قلعة الكوؤو�س(.

األهلي والدوري.. 
كالهما خسران في موسم لن يكون أبدًا للنسيان
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نبض 

أولمبي األخضر 
والتشريف

  غدير عبداهلل الطيار 

منتخبنا  قدمه  مبا  وافتخرنا،  �سعدنا  حقيقًة.. 
و�سل  حيث  متميزة؛  مــ�ــســاركــات  مــن  الأوملــبــي 
كاأ�س  يف  له  م�ساركة  خام�س  يف  نهائيات  لثالثة 

اآ�سيا.
الــتــهــاين ملقام  نــقــدم  �ــســعــودي،  كــل  با�سم  بــدايــة 
ويل  ول�سمو  ال�سريفني،  احلرمني  خــادم  مــولي 
حتقيق  مبنا�سبة  �سلمان،  بن  حممد  الأمري  العهد 
ونبارك   ،2022 اآ�سيا  كــاأ�ــس  الأوملــبــي  منتخبنا 
الــغــايل  ولــوطــنــنــا  الــ�ــســغــوف.  الريا�سة    لوزير 

ولأبطالنا واجلهازين الفني والإداري.
الأخ�سر  فنجاح  �سعودي؛  لكل  الإجناز فخر  هذا 
الفني  اجلهاز  من  املمنهج  اجلــاد  للعمل  ترجمة 

بقيادة املدرب الوطني �سعد ال�سهري.  
كانت  ن�سخ،   5 اإقامة  �سهدت  اآ�سيا،  كاأ�س  بطولة   
ن�سخها،  جميع  يف  وا�سحة  منتخبنا  ب�سمات 
ُعــمــان  يف  اأُقــيــمــت  الــتــي  الأوىل  الن�سخة  حــيــث 
2013، وفيها و�سل املنتخب ال�سعودي  للنهائي 
الثانية  الن�سخة  كانت  ثــم   لــه،  م�ساركة  اأول  يف 
ليعود  ال�سني،  يف  الثالثة  الن�سخة  ثم  قطر،  يف 
الرابعة  الن�سخة  الأخ�سر من جديد يف  وي�سارك 
للنهائي  وو�سل   ،2020 تايالند  يف  البطولة  من 
يف  البطولة  من  اخلام�سة  الن�سخة  يف  ثم  فيها، 
من  الثالث  للنهائي  ي�سل   2022 اأوزبــكــ�ــســتــان 
 " الثالثة  فكانت  التوايل،  على  والثاين  البطولة 
وا�ستحقاق  جــدارة  بكل  الأخ�سر  وتــوج  ثابتة" 
دون هزمية، وكلني �سيت يف كل املباريات اإ�سافة 
واأح�سن  لعب  واأح�سن  النظيف  جلوائز" اللعب 

حار�س". 
اأنه لبد من   جناحات م�ستمرة تفرحنا، وتعلمنا 
واأهلها،  ال�سعودية  اأجل  من  العمل؛  يف  املثابرة 
ومن اأجل قيادة- كانت ومازالت- تدعم الريا�سة 

بال حدود. 
هذا الإجناز مهم لأن اأ�سا�سه كان اختيار العنا�سر 
الوطن  رايـــة  فــرفــعــوا  الــنــجــاح؛  اإىل  تهفو  الــتــي 

خفاقة على القارة الآ�سيوية كلها.   
ــدي مــقــرح بعد هــذا الــتــاألــق املــمــيــز، اأنــه  وهــنــا ل
 " ال�سيد  الأول،  ملنتخبنا  الفني  للمدير  ينبغي 
رينارد" اأن ي�ستعني بالالعبني املميزين من هوؤلء 
الكبرية  املهمة  له يف  ليكونوا خري عون  الأبطال 
لالأخ�سر ال�سعودي يف مونديال 2022 يف قطر. 

حممد  الأمـــري  دوري  بطولة  انتهت  اأمــ�ــس  قبل 
بــن �ــســلــمــان بــتــتــويــج الـــهـــالل، وهــبــوط الأهــلــي 
ر�سالة  اأبعث  اأن  اأود  وهنا  واحلــزم.  والفي�سلي 
لكل اأندية الوطن: جناحكم هو جناح للوطن؛ لذا 
لأنكم  والتع�سب؛  امل�ساحنات  عن  البعد  من  لبد 
الطموحة،  ال�سابة  بالعنا�سر  منتخبنا  ُيغذي  من 
وفن  هــوايــة  وهــي  تــفــرق،  ول  جتمع  فالريا�سة 
لكل  حق  البطولت  على  التناف�س  ومتعة.  وذوق 
اجلماهري،  لكل  حق  الأنــديــة  وت�سجيع  الأنــديــة، 
ولكن دون  اخلروج على الروح الريا�سية. لنكن 
البلد  لهذا  اجلميل  ــرد  ون امل�سوؤولية،  قــدر  على 
التغريات  ونــواكــب  ي�سعده  ما  ونحقق  املعطاء 

لن�سل اإىل م�ساف ريا�سة الكبار يف العامل. 
 وقفة: 

اأمــرًيا. لعراب  اإىل مّن نراه احلياة، ويراه الغري 
ــروؤيــة و�ــســانــع الأمـــل وبــاعــث الــتــفــاوؤل، اأمــري  ال
حقيقة،  امل�ستحيل  جعل  مــن  والتميز.  الإبــــداع 
�سكرا حممد بن �سلمان. على تطور ومتيز بالدنا.

Gadir2244@gmail.com

"مبولحي وكيش ويونس" يودعون االتفاق

الدمام-حمودالزهراين
ــثــالثــي الأجــنــبــي املـــحـــرف يف  يــــودع ال
�سفوف التفاق، وهم" احلار�س اجلزائري 
راي�س اإمبوحلي، ولعب الو�سط ال�سلوفيني 
وذلك  يون�س،  اأمــني  والأملــاين  كي�س،  فيليب 

 2022-2021 الريا�سي  املو�سم  انتهاء  بعد 
ر�سمي،  ب�سكل  التفاق  مع  عقودهم  وانتهاء 
املهند�س  برئا�سة  النادي  تعلن  اأن  وينتظر 
الدبل م�سري املحرفني الأجانب، وقد  خالد 
يكون اأبرز املحرفني امل�ستمرين مع الفريق، 

التون�سي نعيم ال�سليتي، وال�سويدي
ــفــريــق يف  ــــك بــعــد بــقــاء ال كــوايــ�ــس، وذل
الدبل  اأن يجتمع  دوري املحرفني، وينتظر 
لختيار  والإداري؛  الفني  اجلــهــازيــن  مــع 

الأجانب للمو�سم القادم.

قلص فارق الـ 16 نقطة وحقق )ريمونتادا( تاريخية..

الزعيم عاد من بعيد وأحبط تفوق العميد

جدة – هالل �سلمان
)اإجنــازا(  املو�سم  هــذا  الهالل  فريق  حققه  ما  يعد  ل 
حقق  اأن  بعد  )الإعـــجـــاز(  اإىل  ـــرب  اأق هــو  بــل  فح�سب 
م�سبوقة  غري  )رميــونــتــادا(  تاريخية  عــودة  )الزعيم( 
اأن  للتكرار على الأرجــح، فمن كان ي�سدق  وغري قابلة 
الهالل كان يبتعد عن الحتاد يف اجلولة الـ 20 من عمر 
لأحد  قلت  لو  حينها  كاملة؟!  نقطة   16 بفارق  الــدوري 
الدوري لتهمك باجلنون  �سيعود و�سيحقق  الهالل  اإن 

والهذيان!
 47 بر�سيد  مت�سدرا  الحتــاد  كــان  اجلولة،  تلك  يف 
نقطة بعد اأن خا�س 19 مباراة، فاز يف 15 منها وتعادل 
يف لقاءين وخ�سر مثلهما، بينما كان الهالل يف املركز 
الرابع بر�سيد 31 نقطة بعد اأن لعب 17 مباراة فاز يف 
8 منها وتعادل 7 مرات وخ�سر مرتني، وكان الفارق 16 
نقطة مع مباراتني موؤجلتني للزعيم الذي كان م�سغول 
اأكرث  وم�سغول  الأندية،  ومونديال  بالآ�سيوية  حينها 
برحيل مدربه ال�سابق الربتغايل جاردمي- الذي كادت 
اأن تع�سف بحظوظ الفريق وخروجه خايل  تخبطاته 

الوفا�س من بطولت املو�سم- وب�سرورة اختيار مدير 
فني منا�سب خلالفته.

رحــل جـــاردمي يف منت�سف فــربايــر املــا�ــســي، وكــان 
لإدارة  معلم(  )�سربة  دياز  رامون  الأرجنتيني  اختيار 
الـــهـــالل، فــهــو يــعــرف الــفــريــق والـــــدوري الــ�ــســعــودي 
)الزعيم(  متعة  معه  فعادت  احلافل،  �سجله  وله  جيدا، 
الواحد  خ�سومه  يجندل  الفريق  واأخــذ  وانت�ساراته، 
م�سغول  )كــنــت  يــقــول  حــالــه  ل�سان  وكـــاأن  الآخـــر،  تلو 

واحلني تفرغت لكم(!
طــوال 22 جولة من  لــلــدوري  مت�سدرا  الحتــاد  ظل 
اأ�سل 30، وحقيقة ل ميكن اإنكار ما قدمه من م�ستوى 
الدوري من بني  الرئي�س يف �سياع  ال�سبب  رائع، لكن 
يديه، هو عدم وجود دكة بدلء قوية ميكنها �سد النق�س 
يف حال غياب اأي عن�سر اأ�سا�سي، فعانى )العميد( يف 
كلما  اأكرث  وعانى  حجازي،  اأحمد  دفاعه  �سخرة  غياب 
غاب رومارينيو، اأو احلار�س جروهي، كما فقد جنمني 
موؤثرين رحال للمناف�س الهالل وهما �سعود عبداحلميد 

وعبدالإله املالكي، ف�سال عن اإيقاف فهد املولد.

فوز رغم غياب 9 العبني
للدللة على قوة الت�سكيلة الهاللية، وامتالكه للبدلء 
يف  احل�سم  مــبــاراة  الـــدوري  بطل  خا�س  اجلــاهــزيــن، 
غياب  من  يعاين  وهو  الفي�سلي  اأمام  الأخرية  اجلولة 
وكوييار  �سو  هيون  وجــانــغ  البليهي  هــم:  لعبني   9
برييرا  اإىل  بالإ�سافة  الإيــقــاف،  ب�سبب  كنو  وحممد 
املالكي  وعــبــدالإلــه  املفرج  ومتعب  اجلوير  وم�سعب 
و�سالح ال�سهري ب�سبب الإ�سابة، وهذا النق�س الكبري 
يعقد مهمة اأي فريق، لكن )الزعيم( مل يتاأثر وجنح يف 
واأجهزته  اإدارتـــه  جهود  به  تــوج  الــذي  الفوز  حتقيق 
بطولة   18 بـ  عاليا  ليحلق  والطبية،  والفنية  الإداريــة 
على  املهمة  وم�سعبا  القيا�سي  رقمه  مــعــززا  دوري، 

مناف�سيه.

نتائج كبرية مع الكبار
على  انت�سر  ـــاز  دي مــع  لــلــهــالل  مــبــاراة  اأول  يف 
اإنـــذار، رمبــا مل  ذلــك جر�س  ال�سباب )5-0(، وكــان 
خمتلف،  هالل  عن  اأعلن  حيث  البع�س؛  له  يتفطن 

يف  الن�سر  التقليدي  غرميه  الزعيم  اكت�سح  بعدها 
مع  والكال�سيكو  القمة  وجــاءت   ،)0-4( الديربي 
املت�سدر الحتاد ليفوز )2-1(، ثم حان دور الأهلي 
اأي�سا )2-4(،  ليحقق نتيجة كبرية  الكال�سيكو  يف 
املبارك  رم�سان  �سهر  يف  الــهــالل  خا�س  وبعدها 
عيد  اأيــام  ثاين  ويف  اآ�سيا،  اأبطال  دوري  مباريات 
الفطر خ�سر الفريق لأول مرة حتت قيادة دياز على 
يد الفيحاء بعد 6 انت�سارات متتالية وكان لالإرهاق 
ع�ساقه  اأقلقت  التي  اخلــ�ــســارة  تلك  يف  كبري  دور 

كثريا.
على  ففاز  توازنه  ا�ستعاد  اأن  لبث  ما  الهالل  لكن 
�سمك )4-2( وكانت املحطة الرئي�سة لفوزه باللقب 
هي فوزه على الحتاد يف جدة )3-1(، ليتفوق يف 
بيده،  الدوري  م�سري  ويكون  املبا�سرة  املواجهات 
احتفاظه  اأعلنت  التي  الأخرية  اجلولة  حتى  فقاتل 
ولي�سجل  الــتــوايل،  على  الثالث  للمو�سم  باللقب 
�سابقة تاريخية بكونه اأول فريق ميتلك كاأ�س دوري 

الأمري حممد بن �سلمان للمحرفني.

لقاء األبطال يجمع ألميريا والهالل
جدة – هالل �سلمان

الــدوري،  بلقب  ر�سميا  الهالل  تتويج  ال�سيخ  اآل  تركي  امل�ست�سار  انتظر 
ليعلن مبا�سرة عن اإقامة "مباراة الأبطال" التي �ستجمع فريق اأملرييا بطل 
اأغ�سط�س   7 يوم  بريطانيا  يف  الهالل  مع  الإ�سباين  الثانية  الدرجة  دوري 

املقبل.
وعلق  توير  يف  الر�سمي  ح�سابه  على  بو�سر  �سورة  ال�سيخ  اآل  ون�سر 
اأو�سح  "مباراة الأبطال قريبا يف بريطانيا. مربوك للزعيم"، حيث  قائال: 
البو�سر اأن املباراة �ستقام يوم الأحد 7 اأغ�سط�س املقبل، فيما كتب ح�ساب 
نادي اأملرييا على توير: "اأ�سود اأملرييا يف مواجهة زعيم اآ�سيا وكبريها.. 

7 اأغ�سط�س.. ل يفوتكم."

دوري  بطولة  حتقيق  يف  امل�ست�سار  ملعايل  اململوك  اأملرييا  نــادي  وجنح 
الذي  الوليد  بلد  عن  الأهــداف  وبفارق  نقطة   81 بر�سيد  الثانية  الدرجة 
الليغا  الكبار يف  ملقارعة  ليعود  ال�سابق رونالدو،  الربازيلي  النجم  ميتلكه 
بعد غياب دام 7 �سنوات، حيث ي�ستهل م�سواره مبواجهة البطل ريال مدريد 

يوم 14 اأغ�سط�س، اأي بعد اأ�سبوع من مباراته مع الهالل.

أرقام زرقاء
ي(

س
قيا

م 
رق

ة )
ول

ط
ب

18 بطولة دوري )رقم قيا�سي(
7 بطولت دوري املحرفني )رقم قيا�سي(

24 هدفا لهداف الدوري اإيغالو
63 هدفا كاأقوى هجوم

28 هدفا يف مرماه كثاين اأقوى دفاع بعد الفيحاء )24(
20 فوزا اأكرث من يحقق الفوز م�ساركة مع الحتاد

3 هزائم كاأقل فريق يتعر�س للخ�سارة
3 بطولت دوري متتالية )اإجناز غري م�سبوق يف دوري 

املحرفني(.
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م��ادة  خ��ط��ورة  اخلليجي  ال�صحة  جمل�س  ك�صف 
للمتعاطي،  ت�صببها  التي  والأ�صرار  املخدرة،  ال�صبو 
التعاطي  م��ن  الأوىل  ال��ف��رة  خ���ال  اأن���ه  واأو����ص���ح 
�صتوؤثر على القلب والأوعية الدموية، بحيث يرتفع 
القلب، وتت�صارع  نب�صات  الدم، ويزيد معدل  �صغط 

�صعوبة  ال�صخ�س  يواجه  اأن  املمكن  ومن  الأنفا�س، 
يف التنف�س، اإىل جانب ارتفاع درجة حرارة اجل�صم، 

والتعرق، واحلركة الزائدة.
التعاطي حتدث  �صهر من  بعد مرور  اأنه  واأ�صاف، 
هلو�صة ب�صرية و�صمعية وح�صية، ويعتقد ال�صخ�س 
اأنها حقيقة ولكن لي�س لها وجود بالواقع، كما حتدث 
تغريات دائمة يف تركيبة ووظائف الدماغ امل�صوؤولة 

عن الذاكرة واتخاذ القرار وامل�صاعر.
ح��دوث  ت�صمل  الأ����ص���رار  اأن  املجل�س  وب��ن 
الك��ت��ئ��اب،  م��ث��ل:  م��زم��ن��ة  تنف�صية  م�����ص��اك��ل 
وال��ق��ل��ق، وم��ر���س ال��ف�����ص��ام، وال�����ص��داع، 
بالأ�صنان  وتقرحات  النوم،  و�صعوبة 
املنتجة  اخلايا  وخ�صارة  والَب�َصرة 
اأن����ه يف  ل��ل��دوب��ام��ن. واأ����ص���ار اإىل 
ال���غ���ال���ب ق���د ي�����ص��ل ال�����ص��خ�����س 
املرور  دون  الأخ��رية  للمرحلة 
وذل���ك  الأوىل؛  ب���امل���راح���ل 
ت�صبب  ال�صبو  م���ادة  لأن 

الإدمان ب�صكل �صريع.

البالد ـ وكاالت 
واحًدا  لقاًحا  تلقوا  الذين  الأ�صخا�س  اأن  جديدة  درا�صة  ك�صفت  
 40% بن�صبة  اأقل عر�صة  كانوا  الإنفلونزا  لقاحات  من  الأقل  على 
من اأقرانهم غري املطعمن لاإ�صابة مبر�س الزهامير على مدار اأربع 

�صنوات.
واأجريت الدرا�صة من قبل مركز العلوم ال�صحية بجامعة تك�صا�س 
القوي  الوقائي  التاأثري  على  النتائج  ه��ذه  وبرهنت  هيو�صنت  يف 
للقاح الإنفلونزا �صد مر�س الزهامير، ومع ذلك، فاإن الآليات الكامنة 

وراء هذه العملية تتطلب مزيدا من الدرا�صة.
الع�صبية  ال�صطرابات  ق�صم  مدير  �صولز،  ب��ول.  الدكتور  وق��ال 
املزيد  لدينا  اأن  الوا�صح  اإنه من  الطب ماكغفرن:  كلية  املعرفية يف 
لنتعلمه حول كيفية تفاقم نظام املناعة اأو حت�صن النتائج يف هذا 
الإنفلونزا  لقاح  اأثبتت فاعلية  الدرا�صة  اأن نتائج  اإىل  املر�س، لفتا 

للوقاية من اأعرا�س خرف ال�صيخوخة.

مخدر الشبو يغير تركيبة الدماغ 

جدة - خالد بن مر�ضاح
جديدة  اأغنية  لطرح  املهند�س  ماجد  الفنان  ي�صتعد   
" وذلك عرب  " اأوك�صجن  خال الأي��ام القادمة بعنوان 
ون�صر  املتخ�ص�صة،  الفني  الإن��ت��اج  ���ص��رك��ات  اإح���دى 
يف  الر�صمي  ح�صابه  ع��رب  لاأغنية  مقطعا   املهند�س 
وتنفيذ  واأحل��ان  ال�صامل،  كلمات  من  وهي  اإن�صتغرام، 
اأغنياته يف  اآخر  املهند�س طرح  اأن  الهرمي.ُيذكر  اأحمد 
باجلفا" من  ك��رمي  بعنوان" يا  اجل��اري  يونيو  مطلع 

الدكتور  املو�صيقار  واأحل���ان  مانع،  بن  �صعيد  كلمات 
"وعرفتك"  باأغنية  مايو  مطلع  يف  �صبقها  وق��د  ط��ال، 
باللهجة امل�صرية، من كلمات امل�صت�صار تركي اآل ال�صيخ 
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الرفيه، واأحلان وليد �صعد، 
وما�صر  ومك�س  احلمداوي،  جال  مو�صيقي  وتوزيع 
جا�صم حممد، وقد ا�صتطاع الفنان املهند�س خال فرة 
ق�صرية من عمره الفني تكري�س نف�صه يف امل�صهد الفني 

اخلليجي.

 اكتشاف بكتيريا" 
لؤلؤة الكبريت" الرائعة 

البالد ــ وكاالت 
اكت�صف علماء اأكرب بكترييا يف العامل يف م�صتنقع 
حيث  الكاريبي،  البحر  مبنطقة  املانغروف  غابات 
فقد  ل�صخامتها.  امل��ج��ردة  بالعن  روؤي��ت��ه��ا  ميكن 
اأو�صح جان ماري فولند، عامل الأحياء البحرية يف 
خمترب لوران�س بريكلي الوطني واملوؤلف امل�صارك 
يف  الكت�صاف،  عن  اأعلنت  التي  البحثية،  للورقة 
جملة �صاين�س، اأن اخليوط البي�صاء الرقيقة، التي 
تقارب حجم رم�س عن الإن�صان، هي "اأكرب بكترييا 
غ��رو���س،  اأوليفييه  وع��ر  الآن".  حتى  م��ع��روف��ة 
الهند  الأحياء بجامعة جزر  امل�صارك وعامل  املوؤلف 
الأول  امل��ث��ال  على  الفرن�صية،  وج��وي��ان��ا  الغربية 
ماغنيفيكا،  ثيومارغريتا  امل�صماة  البكترييا  لهذه 
اأو "لوؤلوؤة الكربيت الرائعة" التي تت�صبث باأوراق 
مل  لكنه  اأرخبيل غوادلوب،  الغارقة يف  املانغروف 
حجمها  ب�صبب  بكترييا  اأنها  اإىل  الفور  على  يفطن 
ثلث  عن  قليا  يزيد  ال��ذي  للده�صة،  املثري  الكبري 

البو�صة )0.9 �صم(، بح�صب  الدرا�صات العلمية.
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 »الغذاء والدواء« تحّذر من منتج »مونتالين جامو« العشبي 
الريا�ض ـ البالد 

الع�صبي  املنتج  من  وال��دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  ح��ّذرت 
 MOUNTALIN JAMU  " جامو"  "مونتالن 
PEGAL LINU DAN ASAM URAT" ب�صبب 
من  الدوائية،   "  Paracetamol  " م��ادة  على  احتوائه 
 AIR MADU MAGELANG – ���ص��رك��ة  اإن��ت��اج 

.INDONESIA POM TR

اأنها ر�صدت حتذيرًا �صادرًا من اإحدى اجلهات  واأو�صحت 
دوائية  فعالة  م��واد  على  املنتج  احتواء  اإىل  ي�صري  الرقابية 
ذو  املنتج  ب��اأن  الرويج  يتم  كما  ولي�س  للت�صجيل،  تخ�صع 
م�صدر طبيعي نباتي.واأبانت الهيئة اأنها تتبعت من�صات البيع 
الإلكرونية، وحللت عينات من املنتج املذكور، واأثبت نتائج 
 Paracetamol "الدوائية املادة  على  احتواءه  الفح�س 
املنتج  امل�صتهلك؛ كون  قد ي�صبب خماطر �صحية على  "، مما 

الدوائي يخ�صع لاإ�صراف الطبي. ون�صحت امل�صتهلكن بعدم 
ا�صتخدام املنتج، والتخّل�س من العينات املوجودة لديهم منه، 
م�صددًة على اأهمية �صراء املنتجات من م�صادر موثوقة ميكن 
الازمة  الإج��راءات  تتخذ  اأنها  اإىل  لفتة  تتبعها،  خالها  من 
الت�صويق  من�صات  ملتابعة  املخت�صة  اجلهات  مع  بالتن�صيق 
الإلكرونية، ومنع ت�صويق املنتج ودخوله لاأ�صواق واتخاذ 

الإجراءات النظامية بحق املخالفن.

أوكسجين المهندس قريبا 

لمسات إبداعية 
�ضجلت املراأة ال�ضعودية ح�ضوًرا الفًتا يف امل�ضهد الثقايف، وذلك   �ضمن �ضيا�ضات وزارة الثقافة امل�ضجعة على متكني املراأة يف خمتلف القطاعات، �ضواء باالحتفاء 
باإبداعاتها الفنية واالأدبية اأو باإ�ضراكها يف اإدارة امل�ضروع ذات العالقة. و�ضاعدت �ضيا�ضات التمكني هذه على بروز اأ�ضماء مبدعات �ضعوديات يف قطاعات 
ثقافية متعددة، منها الت�ضكيلية التي اأعلنت عن ح�ضورها يف امل�ضهد الفني" اإليان العويف" �ضاحبة اللم�ضات االإبداعية، التي �ضبق واأن �ضاركت يف معر�ض 

قا�ضم  حممد  ت�ضوير-  الفنية.   املعار�ض  جمال  يف  لها  االأوىل  التجربة  4"  وهي  لون  "ب�ضمة 

 لقاح اإلنفلونزا يقلل 
اإلصابة بالخرف 

ألم الظهر مؤشر 
الحتشاء عضلة القلب 

البالد ــ وكاالت 
اأعلن اأخ�صائي اأمرا�س قلب، اأن الأمل يف الظهر والبطن 

قد ي�صري اإىل خطر احت�صاء ع�صلة القلب.
اإىل  وي�صري الأخ�صائي الدكتور �صاتري زيجيان �صيوي، 
اأن هذه الأعرا�س تظهر قبل الإ�صابة باحت�صاء ع�صلة القلب 

بفرة طويلة.
لبع�س  معتاد  اأم���ر  الأع��را���س  ه��ذه  "ظهور  وي�صيف: 
والإره��اق  بالقلق  ال�صعور  ي�صري  اأن  ميكن  لذلك  النا�س؛ 
اإىل احت�صاء ع�صلة القلب، كما قد ي�صعر ال�صخ�س باأمل يف 
الظهر اأو البطن ي�صاحبه انخفا�س القدرة على التحمل"؛ 

بح�صب "رو�صيا اليوم".
تظهر  اأخرى  ا  اأعرا�صً هناك  اأن  اإىل  الأخ�صائي،  وي�صري 
قبل فرة طويلة من الإ�صابة باحت�صاء ع�صلة القلب، مثل 
القلب،  �صربات  انتظام  وع��دم  والتعرق،  ال�صدر،  يف  اأمل 

و�صيق التنف�س، وغريها من الأعرا�س.

دخول السعوديين إلى 
تايالند بدون تأشيرة 

جدة ـ البالد 
ك�صفت �صفارة اململكة لدى مملكة تاياند اأم�س، عن موعد تطبيق 
احل�صول  دون  تاياند  بدخول   للمواطنن  �صي�صمح  ال��ذي  القرار 

على تاأ�صرية ملدة 30 يوما.
بدخول  ي�صمح  اأن  ق��ررت  التاياندية  ال�صلطات  اأن  واأ���ص��اف��ت، 

ال�صعودين لبادها دون تاأ�صرية ابتداء من تاريخ 9 يوليو املقبل.
يذكر اأن اململكة رفعت حظر �صفر املواطنن اإىل تاياند، وال�صماح 
تاياند  اإىل  لل�صفر  الراغبن  داعية  اململكة،  بدخول  للتايلندين 

باحلفاظ على جواز ال�صفر وعدم رهنه.
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