القيادة تهنئ رئي�س باك�ستان
جدة  -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة،
لفخامة الرئي�س الدكتور ع��ارف علوي رئي�س جمهورية باك�ستان الإ�سالمية،
مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده.و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين،
و�أط��ي��ب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية
باك�ستان الإ�سالمية ال�شقيق ،اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة ،لفخامة
الرئي�س الدكتور عارف علوي رئي�س جمهورية باك�ستان الإ�سالمية،
مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده.

الإعالم املتجدد
الأحد  16حمرم 1444هـ املوافق � 14أغ�سط�س 2022م ال�سنة  91العدد 23706
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� 12صفحة  /رياالن

دعم حقوق املوقوفني وال�سجناء
الريا�ض  -البالد

�أكد النائب العام ال�شيخ �سعود املعجب  ،على رفع كفاءة العمل النيابي
املت�صل باملوقوفني وال�سجناء وامل��ودع�ين ،والعمل ف ��ور ًا على �إنهاء
ق�ضاياهم وفق النظام ،وتلقي �شكاواهم ومعاجلتها ب�شكل عاجل واحلث
على �إيالء املوقوفني وال�سجناء �أولية خا�صة وتكثيف اجلواالت الرقابية
يف هذا ال�ش�أن .جاء ذلك مبنا�سبة تد�شينه الدليل الإجرائي للعمل النيابي
يف الإ� �ش��راف على تنفيذ الأح�ك��ام اجلزائية والرقابة والتفتي�ش على

ال�سجون ودور التوقيف  ،والذي ت�ضمن عدة مرتكزات هامة يف �أعمال
الرقابة الق�ضائية على ال�سجون والإ�شراف على تنفيذ الأحكام من جملتها
�إع��ادة حوكمة الإج��راءات الق�ضائية املتخذة من قبل �أ�صحاب الف�ضيلة
�أع�ضاء النيابات املخت�صة ،والتنظيم امل�ؤ�س�سي مبهام و�إجراءات حمددة
وموثقة .كما ي�شتمل الدليل على مناذج عمل موحدة ،مبا يتوافق مع نظام
الإجراءات اجلزائية والئحته التنفيذية ونظام النيابة العامة والأنظمة
واملعاهدات واملواثيق الدولية ذات ال�صلة.
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ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

ال�صكوك احلكومية تعزز االدخار
البالد ـ مها العواودة

�أكد خرباء اقت�صاد �أهمية مذكرة التفاهم مع �شركة الأهلي املالية
لتطوير و�إطالق ال�صكوك االدخارية احلكومية للأفراد ،والتي تتاح
لأول مرة يف اململكة لتحقيق فوائد كبرية �أهمها رفع ن�سبة االدخار
لدى الأفراد خالية من املخاطر وتنا�سب جميع �شرائح املجتمع وخا�صة
الأفراد الذين ال ميلكون خربة يف التداول و�أ�سواق املال.
وقالوا �إن ال�صكوك االدخارية قناة ا�ستثمارية تنا�سب جميع �شرائح

عباقرة اململكة

السعودية

يتألقون يف أوملبياد
املعلوماتية
الريا�ض ـ البالد

السياحة تقفز
حنو العاملية

يوا�صل ط�لاب اململكة ح�صد امليداليات
يف خمتلف فعاليات الإوملبياد العاملية حيث
يحظى الطالب املبدعون واملتميزون بدعم
م��ن ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة لأب �ن��اء ال��وط��ن ،ما
يحفزهم ملوا�صلة ح�صاد امليداليات العاملية.
و�أم�س ح�صدت اململكة امليدالية الربونزية
يف �أومل �ب �ي��اد امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة ال� ��دويل 2022
يف ن�سخته ال�ـ  ،34التي ا�ست�ضافتها دولة
�إندوني�سيا م�ؤخرا وحقق الطالب عبدالعزيز
ال�شبلي من ال�صف الثالث ثانوي من �إدارة
تعليم الريا�ض امليدالية الربونزية من بني
 349طالب ًا ميثلون  89دولة ،متوج ًا رحلة
تدريب تلقى خاللها � 2436ساعة تدريبية،
لرتفع اململكة ر�صيدها يف رابع م�شاركة لها
يف امل�سابقة �إىل ثالث ميداليات برونزية.

جدة  -البالد
ت��ت��ق��دم ال�����س��ي��اح��ة ال�سعودية
ب�سرعة قيا�سية بف�ضل االهتمام
الكبري بها وال�سعي لتعزيزها
لتكون اململكة قبلة لل�سياح
م���ن خم��ت��ل��ف دول ال���ع���امل،
م��ا جعل ال�سعودية حتقق
�إجناز ًا مميز ًا �ضمن م�ؤ�شر
تطوير ال�سفر وال�سياحة
( )TTDIال�������ص���ادر
ع���ن م��ن��ت��دى االق��ت�����ص��اد
ال�����ع�����امل�����ي ()WEF
ح��ي��ث ق��ف��زت ع��امل��ي � ًا �إىل
امل��رك��ز  33متقدمة 10
م����راك����ز دف���ع���ة واح�����دة
مقارنة بالعام .2019
وي�����س��ت��ن��د امل����ؤ����ش���ر على
العديد من العوامل التي
تقود لتطوير وا�ستدامة
وم����رون����ة ق���ط���اع ال�����س��ف��ر
وال�����س��ي��اح��ة مب���ا ي�����س��اه��م
يف ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة
واالجتماعية ،ت�شمل املعايري
الأع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة وظ��روف
ال�����س�لام��ة وال�����ص��ح��ة والبنية
ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل������وارد الطبيعية
وال�ضغوط البيئية واالجتماعية
واالق����ت���������ص����ادي����ة ،وج���م���ي���ع ه���ذه
امل�ؤ�شرات وفرتها اململكة ب�أعلى جودة
لأجل �سياحة يتحدث بها العامل متا�شيا
مع ر�ؤية  2030التي اهتمت بهذا اجلانب
حتقيقا جلودة احلياة.
وتربز حمافظة العال �شمال غرب اململكة بحلة
�سياحة زاهية حتمل �شواهدا تاريخية حية ،و�أ�صول
ثقافية �صاغتها ح�ضارات متعاقبة منذ �أكرث من 200
�ألف عام.

8

«العمرة»
متاحة لكافة التأشريات
مكة املكرمة ـ البالد

ُتقدم من�صة "روح ال�سعودية" ت�سهيالت
�إل �ك�ت�رون �ي��ة م �ت �ع��ددة لإ� � �ص� ��دار ال �ت ��أ� �ش�يرة
الإلكرتونية لزيارة اململكة لت�أدية ن�سك العمرة
وزي��ارة امل�سجد النبوي ال�شريف ،وت�صميم
ب��اق��ة ال�ع�م��رة وف��ق اح�ت�ي��اج��ات ُم �ق��دم الطلب
 ،و�أم����س ك�شفت وزارة احل��ج والعمرة عن
ت�سهيل �أداء العمرة  ،للحا�صلني على جميع
�أن��واع الت�أ�شريات والقادمني من جميع دول
ال�ع��امل بغر�ض ال�سياحة وال��زي��ارة �إمكانية
ت�أدية العمرة يف �أثناء �إقامتهم باململكة العربية
ال�سعودية ،بالإ�ضافة �إىل القادمني �إىل اململكة
من احلا�صلني على ت�أ�شرية الواليات املتحدة
الأمريكية ،واململكة املتحدة ،ودول ال�شنغن؛
وذل ��ك يف �إط� ��ار اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة لت�سهيل
�إج � ��راءات و� �ص��ول املعتمرين ل �ت ��أدي��ة ن�سك
العمرة ،وتقدمي كل اخلدمات بجودة عالية،
و�إث��راء جتربة املعتمرين الثقافية والدينية،
وف ًقا مل�ستهدفات برامج ر�ؤية اململكة .2030
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ليبيا

4

خاليا �إيران تهرب ال�سالح لتدمري اليمن
البالد  -حممد عمر

الربملان يبحث أزمة
املناصب السيادية

املجتمع لتحقيق �أرب��اح وعوائد ثابتة ب�شكل كبري  ،بعد �أن كان هذا
النوع من ال�صكوك حم�صورا يف ال�سابق لل�شركات ،الفتني �إىل �أن عدة
فوائد �سيجنيها املتداولون على م�ستوى الدولة وال�شركات والأفراد
 ،و�سي�صبح لالفراد قناة ا�ستثمارية جديدة خالية من املخاطر حتقق
لهم عوائد ثابتة  ،وهي خطوة �إيجابية يف الهند�سة املالية للحكومة
تنوع فيها م�صادر التمويل وتتيح للأفراد الفر�ص اال�ستثمارية وتزيد
من كفاءة املنتجات املالية يف اململكة.
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ت�سعى �إي��ران لتقوي�ض الهدنة باليمن ،عرب الدعم امل�ستمر
مللي�شيا احل��وث��ي الإره��اب �ي��ة ب��ال �� �س�لاح ،ح�ي��ث ن�شر الإع�ل�ام
الع�سكري للقوات امل�شرتكة يف ال�ساحل الغربي اليمني� ،أم�س
(ال�سبت) ،اعرتافات م�صورة خللية تهريب بحري
تابعة مليلي�شيا احلوثي ،مت �ضبطها م�ؤخ ًرا �أثناء
عمليات تهريب �أ�سلحة من ميناء بندر عبا�س
الإيراين �إىل احلديدة.
وطبقا ملنطوق اعرتافات �أع�ضاء اخللية
فقد مت جتنيدهم لتهريب ال�سالح عن طريق
م �ه��رب يعمل ل��دى ميلي�شيا احل��وث��ي يف
ميناء احلديدةُ ،يدعى علي حلحلي ،كما �أقر
�أف��راد اخللية يف اعرتافاتهم بتورطهم يف
عمليات تهريب �أ�سلحة من ميناء بندر عبا�س
الإيراين .وت�ضمنت اعرتافات �أع�ضاء اخللية
معلومات عن طريقة التهريب ب�إ�شراف خرباء

احلر�س الثوري الإي��راين ،يف ت�أكيد جديد ملدى تبعية ميلي�شيا
احل��وث��ي لإي���ران ،كما ك�شفت اعرتافاتهم ا�ستخدام ميلي�شيا
احل��وث��ي م��وان��ئ احل��دي��دة لتهريب الأ��س�ل�ح��ة ،فيما ق��ال وزي��ر
الإعالم اليمني ،معمر الإري��اين� ،إن اعرتافات اخللية احلوثية،

بتهريب الأ�سلحة من ميناء بندر عبا�س الإيراين ملوانئ احلديدة
ب�إ�شراف احلر�س ال�ث��وري ،ي�ؤكد ا�ستمرار طهران يف تزويد
امليلي�شيا بالأ�سلحة ،م�شريا �إىل �أن ذل��ك ميثل حتديا �سافرا
وانتهاكا �صارخا للقانون الدويل.
و�أك��د الإري ��اين� ،أن االع�تراف��ات ت�ؤكد ال��دور
الذي تلعبه �إيران يف تقوي�ض جهود التهدئة،
وا�ستخدامها ميلي�شيا احلوثي �أداة لقتل
اليمنيني وزعزعة �أمن وا�ستقرار اليمن
ون�شر الفو�ضى والإره ��اب يف املنطقة
وت �ه��دي��د امل �� �ص��ال��ح ال ��دول� �ي ��ة ،متهما
ميلي�شيا احل��وث��ي ،با�ستغالل اتفاق
�ستوكهومل ال�ستخدام موانئ احلديدة
ن��اف��ذة لتهريب الأ��س�ل�ح��ة الإي��ران �ي��ة،
مطالبا يف الوقت ذاته ،املجتمع الدويل
ب�إ�صدار �إدانة وا�ضحة ل�سيا�سات النظام
الإيراين التخريبية.
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محليات
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الالئحة أكدت على االعتماد المؤسسي

دعم الكفاءات الوطنية من الجنسين

أمير الشرقية يرعى معرض الوظائف
الدمام  -البالد

يرعى الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري املنطقة
ال�شرقية ،معر�ض وظ��ائ��ف  2022ال���ذي تنظمه غرفة
ال�شرقية يف ن�سخته الثامنة ،خالل الفرتة � 27-24أكتوبر
2022م ،مب�شاركة ع��دد م��ن ال�����ش��رك��ات وامل���ؤ���س�����س��ات،
واجلهات احلكومية والأهلية املعنية بتنمية وتطوير
امل����وارد الب�شرية ،وذل���ك يف م��رك��ز م��ع��ار���ض الظهران
الدولية "�إك�سبو" باخلرب.
وثمن رئي�س جمل�س �إدارة غرفة ال�شرقية بدر الرزيزاء،
رعاية �أم�ير املنطقة لفعاليات املعر�ض ،م���ؤك��د ًا �أن ذلك
يعك�س حر�ص �سموه يف دعم وتطوير الكفاءات الب�شرية
وحتقيق م�شاركتها يف التنمية والتطور ال�شامل الذي
ت�شهده البالد يف جميع املجاالت ،خ�صو�صا يف املجال
االقت�صادي.
و�أ����ش���ار �إىل �أن امل��ع��ر���ض ي��ه��دف ل��دع��م ج��ه��ود توطني
الوظائف يف القطاع اخلا�ص ،و�إب��راز دور هذا القطاع
يف ا�ستقطاب الكفاءات الوطنية ،وتوفري فر�ص العمل
ل��ل�����ش��ب��اب ال�����س��ع��ودي ،وحت��ق��ي��ق ال��ت��وا���ص��ل ب�ين قطاع
الأعمال من جهة ،ومقدمي خدمات التدريب والتوظيف

التميز العلمي شرط إلنشاء
فروع للجامعات األجنبية

جدة  -البالد

واملتخ�ص�صني يف �إدارة املوارد الب�شرية والتوظيف من
جهة �أخ��رى ،وبني هذه اجلهات وبني طالبي العمل من
جهة ثالثة ،وكذلك الإ�سهام يف خف�ض معدل البطالة وفق
م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  ،2030منوها بجهود احلكومة
الر�شيدة – �أيدها الله – يف دعم الكفاءات الوطنية من
اجلن�سني ،والتي �سجلت جناحات كبرية يف ميدان العمل
وامل�شاركة يف التنمية الوطنية.

طرحت وزارة التعليم ،ممثلة يف جمل�س �ش�ؤون
اجلامعات ،م�شروع الالئحة التنظيمية لإن�شاء
فروع للجامعات الأجنبية ،بهدف �إتاحة الفر�صة
للجامعات العاملية املتميزة لإن�شاء فروع لها يف
اململكة ،م��ع ت�شجيع اال�ستثمار والتو�سع يف
التعليم اجلامعي ،ومتا�شي ًا مع نظام اجلامعات
اجلديد.
و�أو����ض���ح���ت ال�لائ��ح��ة امل���ط���روح���ة ال���س��ت��ط�لاع
مرئيات العموم ع�بر من�صة "ا�ستطالع"� ،أن
�إن�شاء فرع اجلامعة ال يتم � اًإل مبوافقة جمل�س
ال���وزراء بنا ًء على تو�صية من جمل�س �ش�ؤون
اجلامعات على �أن تكون اجلامعة الأجنبية من

اجلامعات املتميزة علمي ًا  ،و�أن تتوىل وزارة
التعليم الإ���ش��راف على ف��رع اجل��ام��ع��ة ،مب��ا يف
ذلك التو�صية باملوافقة على طلب تعديل النظام
الأ�سا�سي و�إن�شاء الكليات �أو �إلغائها �أو دجمها،
وكذلك املوافقة على تعيني وتغيري قيادات فرع
اجلامعة.
وا�شرتطت �أن ي�شتمل النظام الأ�سا�سي لفرع
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ،ا���س��م ال��ف��رع وم��ق��ره ،وال��ك��ي��ان
النظامي للفرع ،واملجال�س التي �ستدير الفرع
وكيفية ت�شكيلها والهيكل التنظيمي ،والقواعد
الداخلية املنظمة لل�ش�ؤون الأكادميية والإدارية،
والنظام الدرا�سي واملوارد املالية.
و�ألزمت الالئحة فرع اجلامعة باحل�صول على

االع��ت��م��اد امل�ؤ�س�سي م��ن هيئة ت��ق��ومي التعليم
والتدريب يف اململكة ،و�أن يكون امل�س�ؤول الأول
لفرع اجلامعة يف اململكة م�س�ؤو ًال �أم��ام رئي�س
جمل�س �ش�ؤون اجلامعات.
و�شددت على عدم جواز وقف الن�شاط ،او تعديل
النظام الأ�سا�سي �إال بعد موافقة جمل�س �ش�ؤون
اجلامعات ،وعند تعرث الن�شاط يكون للمجل�س
احل���ق يف ات��خ��اذ جميع ال���ق���رارات وال��ت��داب�ير
الالزمة ل�ضمان �إكمال الطلبة لدرا�ستهم.
و�أب��ان��ت �أن امل��ح��اك��م يف اململكة ه��ي املخت�صة
وحدها بالف�صل يف �أي نزاع يكون فرع اجلامعة
�أو �أحد من�سوبيه طرف ًا فيه ،مع خ�ضوع جميع
من�سوبي فرع اجلامعة لنظام العمل باململكة.

لتحسين جودة الحياة والخدمات

"مسك" تنظم "جلسة تثقيفية" مع أهالي "نخبة" بدء تطوير عشوائيات بمكة المكرمة

الريا�ض  -البالد

نظم ب��رن��ام��ج الإع����داد لنخبة اجل��ام��ع��ات� ،أح���د برامج
م�ؤ�س�سة حم��م��د ب��ن �سلمان "م�سك" جل�سة تثقيفية
م��ع �أول��ي��اء �أم���ور طلبة الدفعة الرابعة واخلام�سة يف
ال�برن��ام��ج ،وذل���ك ب��ه��دف �إ���ش��راك الأ���س��رة يف م�ساعدة
�أبنائهم من �أجل �ضمان حتقيق �أف�ضل النتائج.
وت�ضمن اللقاء مناق�شة تف�صيلية تقدم ر�ؤى لكيفية
التفاعل مع الطلبة يف خمتلف املواقف والظروف التي
تواجههم �أث��ن��اء رحلتهم� ،إىل جانب ا�ستعرا�ض �أه��م
الأ�ساليب التي ت�سعى لت�أكيد دور الأهايل امل�ؤثر يف جعل
النجاح واقعًا ،من خالل دعم الأبناء من الناحية النف�سية
وتوفري البيئة املالئمة التي مت ِّكنهم من جت��اوز جميع
العقبات �أمامهم.

ي��ذك��ر �أن برنامج "نخبة" ي�صطحب ط�لاب ال�صف
الأول ثانوي يف رحلة تعليمية على ام��ت��داد عام نَْي
ون�����ص��ف ال��ع��ام ،لتمكينهم م��ن ب���دء رح��ل��ة جامعية
ناجحة ،وتعزيز فر�ص قبولهم يف نخبة اجلامعات
العاملية ،ومنذ انطالقته حتى اليوم؛ مت ّكن  367طالب ًا
وطالبة احل�صول على قبول يف �أف�ضل  20جامعة على
م�ستوى العامل.
ويُعد برنامج "نخبة" واحدًا من �سل�سلة برامج ينظمها
م�سار م�سك القادة مب�ؤ�س�سة حممد بن �سلمان "م�سك"،
يف �إط���ار ج��ه��ود امل�ؤ�س�سة يف ب��ن��اء ال��ق��درات و�إط�ل�اق
الطاقات ،و�إعداد الأجيال القادمة من ال�شباب ال�سعودي،
ليكونوا ق���ادة وع��ل��م��اء وم��ب��دع�ين يف خمتلف جم��االت
العلوم عرب �إك�سابهم �أحدث املعارف واملهارات.

طريق األمير محمد بن سلمان يخدم ضيوف الرحمن
جدة -البالد

يعد طريق الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ال��واق��ع م��ا ب�ين جدة
ومكة املكرمة �أحد الطرق الرئي�سة التي تخت�صر الزمن على
�ضيوف الرحمن وت�س ّهل تن ّقلهم وو�صولهم �إىل امل�شاعر
ً
خا�صة و�أن الطريق يع ّد �شريا ًنا رئي�سيًا وحيوي ًا
املقد�سة
للحركة ،كونه يقوم بخدمة حجاج بيت الله احلرام القادمني
عرب مطار امللك عبدالعزيز الدويل وميناء جدة الإ�سالمي
البقعة الطاهرة ال�شريفة ،من �أجل �أداء منا�سك احلج.
و�أولت وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية الطريق البالغ
طوله  65كم والذي يربط بني حمافظة جدة ومكة املكرمة
 ,اهتمام ًا كبري ًا وا�ستمرت طوال الفرتة املا�ضية بتنفيذ
حزمة من �أعمال ال�صيانة وال�سالمة على الطريق ومنها
تنفيذ �أعمال �إع��ادة ال�سفلته �إ�ضافة �إىل �أعمال الدهانات

وو���س��ائ��ل ال�سالمة وال��ل��وح��ات التحذيرية والإر���ش��ادي��ة
وحت�سني املداخل واملخارج وذلك ب�إجمايل �أطوال  60كلم
بالإ�ضافه �إىل �صيانة عدد  1444وحدة �إنارة على الطريق
� ,سعي ًا منها لرفع جودته وخف�ض معدل حاالت الوفيات
عليه ،وحت�سني اخلدمات املقدمة لقا�صديه يف مو�سم حج
هذا العام 1443هـ.
وت�أتي هذه اجلهود من ال��وزارة يف �سبيل حت�سني جودة
الطريق ،واالرت��ق��اء بجميع اخلدمات املقدمة لقا�صديه،
وتقليل االزدح�����ام امل�����روري ،وخ��ف�����ض ن�سب احل���وادث
والإ���ص��اب��ات وال��وف��ي��ات كما تعمل ال����وزارة على خدمة
م���رت���ادي ال��ط��ري��ق ع��ل��ى م���دار ال�����س��اع��ة ،م��ن خ�ل�ال تلقي
البالغات ومبا�شرة املهام و�إ�صالحهاً � ،
إ�ضافة لتنفيذ �أعمال
ب�شكل دوري وم�ستمر.
ال�صيانة وال�سالمة ٍ

مكة املكرمة  -البالد

ب��د�أت �أم�س املرحلة اجلديدة يف
تطوير امل��ن��اط��ق الع�شوائية يف
مدينة مكة امل��ك��رم��ة ،التي تهدف
�إىل ج��ع��ل م��دي��ن��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة
م��دي��ن��ة ع�����ص��ري��ة ج��اذب��ة للفر�ص
اال���س��ت��ث��م��اري��ة ،وحت�����س�ين ج��ودة
حياة �سكان املناطق الع�شوائية،
واالرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات ال�صحية
واالج���ت���م���اع���ي���ة امل���ق���دم���ة ل��ه��م،
ومواجهة املخالفات النظامية يف
تلك املناطق.
و�أو�ضح املتحدث الر�سمي مل�شروع
معاجلة و�ضع الأحياء الع�شوائية
يف مكة امل��ك��رم��ة ،ال��دك��ت��ور �أجم��د
مغربي ،ب�أن عمال الإزال��ة والهدم
املرحلية مبنطقة الكدوة يف حي
امل�سفلة ،تغطي م�ساحة � 686ألف
مرت مربع ،يحدها �شما ًال الطريق
ال��دائ��ري ال��ث��اين ،وم��ن اجلنوب خم��رج �شارع
ال��ت��ق��وى ،و م��ن جهة ال�����ش��رق خمطط رواب��ي
�أجياد املعدل وخمطط �أجياد التكميلي ،ومن
الغرب �شارع الهجرة.
وب�ين الدكتور مغربي �أن الكدوة �أح��د مواقع
التطوير ذات الأول��وي��ة التي حددتها اللجنة
الوزارية ملعاجلة و�ضع الأحياء الع�شوائية يف
مكة املكرمة ،و�أن الأعمال القائمة هي جزء من
املعاجلة العمرانية التي �أقرتها الإ�سرتاتيجية
ال�شاملة ،و�أ���ش��ار �إىل �أن الهيئة امللكية ملدينة
مكة املكرمة وامل�شاعر املقد�سة قد بد�أت يف وقت

"الشؤون اإلسالمية" تستعرض جهود
المملكة ورسالتها اإلنسانية

�سابق ح�صر املواقع وامل�سوحات العمرانية،
و �أن ال�شركة امل��ط��ورة ح�صلت على اعتماد
املخطط الأويل من �أمانة العا�صمة املقد�سة .كما
مت جتهيز مقر ال�ستقبال طلبات امل�لاك مبوقع
امل�����ش��روع ،وب��ا���ش��رت اللجان م��ن ب��داي��ة العام
�أعمالها املتعلقة بالتهيئة والتجهيز وما يندرج
�ضمنها من عمليات التثمني والتعوي�ض.
و�أكد مغربي �أن اجلانب االجتماعي يف م�شروع
ت��ط��وي��ر ال���ك���دوة ي�����س�ير ج��ن��بً��ا �إىل ج��ن��ب مع
املعاجلة العمرانية ،فالإ�سرتاتيجية ال�شاملة
ت��رك��ز على البعد الإن�����س��اين ال���ذي يتكون من
ثالثة حماور هي :الت�صحيح القانوين للفئات

امل�����س��ت��ه��دف��ة ،وال���دم���ج االج��ت��م��اع��ي لل�سكان،
والتمكني االقت�صادي .و�ستقوم وزارة الداخلية
ووزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
بالعمل على ملفات معاجلة الأو�ضاع القانونية
وال���دع���م االج��ت��م��اع��ي ،و�إ����ش���راك ال��ق��ط��اع غري
الربحي من اجلمعيات اخلريية يف تقدمي الدعم
وامل�ساعدات العينية وتنفيذ برامج التطوع؛من
�أجل �ضمان احل�صول على اخلدمات وامل�ساعدة
املطلوبة لقاطني املناطق الع�شوائية.
واختتم حديثه ب�أن هناك مرك ًزا ميدان ًيا يف
ال��ك��دوة ي�ستقبل طلبات ال��دع��م امل��ق��دم��ة من
اجلهات ذات العالقة.

 15ألف مخالف ألنظمة اإلقامة والعمل

الريا�ض  -البالد

�أع��ل��ن��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ن��ت��ائ��ج احل��م�لات
امليدانية امل�شرتكة ملتابعة و�ضبط خمالفي
�أنظمة الإقامة والعمل و�أمن احلدود ،املنفذة
خالل الأ�سبوع املا�ضي.
وق��ال��ت ال���وزارة �إن احل��م�لات املنفذة خالل
ال��ف�ترة م��ن � 4إىل � 10أغ�����س��ط�����س اجل���اري
�أ���س��ف��رت ع��ن �ضبط � 14.8أل���ف خم��ال��ف يف
مناطق اململكة كافة ،منهم �أكرث من � 8.7ألف
خمالف لنظام الإق��ام��ة ،و� 4.3أل��ف خمالف

لنظام �أمن احلدود ،ونحو � 1.8ألف خمالف
لنظام العمل.
و�أب��ان��ت �أن �إج��م��ايل م��ن مت �ضبطهم خالل
حماولتهم عبور احل��دود �إىل داخ��ل اململكة
ب��ل��غ ��� 468ش��خ�����ص�� ًا %58 ،م��ن��ه��م مينيو
اجلن�سية ،و� %37إثيوبيو اجلن�سية ،و%5
جن�سيات �أخ��رى ،كما مت �ضبط � 53شخ�ص ًا
ملحاولتهم عبور احل��دود �إىل خ��ارج اململكة
بطريقة غري نظامية.
و�أو���ض��ح��ت �أن���ه مت �ضبط  6م��ت��ورط�ين يف

نقل و�إيواء وت�شغيل خمالفي �أنظمة الإقامة
وال��ع��م��ل و�أم����ن احل����دود وال��ت�����س�تر عليهم،
فيما بلغ �إج��م��ايل من يتم �إخ�ضاعهم حالي ًا
لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو � 53ألف وافد
خمالف ،نحو � 49ألف رجل و� 3.1ألف امر�أة.
و�أ���ش��ارت ال��وزارة �إىل �أن��ه متت �إحالة �أكرث
من � 40أل��ف خمالف لبعثاتهم الدبلوما�سية
للح�صول على وثائق �سفر ،و�إحالة نحو 2.7
�أل��ف خمالف ال�ستكمال ح��ج��وزات �سفرهم،
وترحيل �أكرث من � 13ألف خمالف.

حظر صيد الكنعد بالخليج لشهرين

الريا�ض  -البالد

َّ
د�شنت وزارة ال���ش���ؤون الإ�سالمية والدعوة
والإر���ش��اد ممثلة ب��الأم��ان��ة العامة للمعار�ض
وامل����ؤمت���رات بالتعاون م��ع مكتب امل�ست�شار
الإ�سالمي ب�سفارة اململكة لدى مملكة تايلند
 ،م��ع َ
��ر���ض "ج�سور" ال����ذي ي��ق��ام يف امل��رك��ز
الإ���س�لام��ي يف ب��ان��ك��وك ،ت��زام��ن�� ًا م��ع انطالق
الت�صفيات النهائية للم�سابقة الكربى حلفظ
ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ال��ت��ي ِّ
تنظمها ال����وزارة على
امل�ستوى الوطني.
وي��ه��دف املعر�ض يف ن�سخته الأوىل لإب���راز
جهود اململكة يف خدمة الإ���س�لام وامل�سلمني،

وم��ن��ا���ص��رة ق�����ض��اي��اه��م ،وت��ق��دمي امل�����س��اع��دات
الإغ��اث��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ،والإ���س��ه��ام يف حم��ارب��ة
الإره�����اب ،ون�شر قيم االع��ت��دال والت�سامح،
وتعزيز وحماية حقوق الإن�سان.
ك��م��ا ي�����س��ل��ط ال�����ض��وء ع��ل��ى جم��م��ع امل��ل��ك فهد
لطباعة امل�صحف ال�شريف ال��ذي يعد الأك�بر
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل يف ط��ب��اع��ة امل�صحف
ال�شريف ِ ،نّ
وتبي قدراته الت�صنيعية و�إمكانياته
الإنتاجية ،والتعريف مب�سابقة امللك عبدالعزيز
الدولية حلفظ القر�آن الكرمي وتالوته وتف�سريه
و�إي�ضاح �أهدافها ولوائحها الإجرائية ،وعلى
هدية خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان

بن عبدالعزيز �آل �سعود � -أيده الله  -لتوزيع
التمور الفاخرة يف جميع �أنحاء العامل� ،إىل
جانب ع��دد من الأرك���ان املختلفة مثل القهوة
ال�سعودية ،واخل��ط العربي ،وذل��ك مب�شاركة
خطاطني طوال �أيام املعر�ض.
ح�ضر افتتاح املعر�ض ،القائم بالأعمال ب�سفارة
اململكة يف تايلند ع�صام بن �صالح اجلطيلي،
وعدد من ال�سفراء املعتمدين لدى مملكة تايلند،
ونائب �شيخ الإ�سالم ال�شيخ �آرون بون �شوم،
ومدير املركز الإ�سالمي اجلرنال دكتور �ساماد
م�ألوليم ،وع��دد م��ن ال�شخ�صيات الإ�سالمية
والإعالميني.

الدمام -البالد
حددت وزارة البيئة واملياه والزراعة االثنني
املقبل موعد ًا لبدء �سريان تطبيق حظر �صيد
�أ�سماك "الكنعد" على �سواحل اخلليج العربي
باملنطقة ال�شرقية ملدة �شهرين.
و�أو���ض��ح امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ف��رع وزارة البيئة
وامل��ي��اه وال��زراع��ة باملنطقة ال�شرقية عامر
املطريي� ،أن احلظر ي�شمل ا�ستخدام �شباك
ال�صيد اخلي�شومية (املنا�صب ،وال��غ��زول)،
يف حني ي�سمح ال�صيد بو�سيلة احلداق ،على
�أن يكون ط��ول ال�سمكة امل�سموح ب�صيدها
فوق � 65سم ،بهدف احلد من ا�ستنزاف تلك
الأن��واع من الأ�سماك واحلفاظ على املخزون
الإ���س�ترات��ي��ج��ي امل�����س��ت��دام ،و�إع���ط���اء فر�صة
للأمهات لو�ضع البي�ض خالل فرتة احلظر.
و�أ���ش��ار امل��ط�يري �إىل �أن ه��ذا احل��ظ��ر يطبق
على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي

بهدف احلفاظ على الأمهات حامالت البي�ض
وق��ت التفريخ وعلى �صغار �أ�سماك الكنعد،
و�إعطاء الفر�صة الأكرب لعملية التكاثر وو�ضع
البي�ض.
م��ن جانبه �أك���د م��دي��ر م��رك��ز �أب��ح��اث ال�ثروة

ال�سمكية بالقطيف املهند�س وليد ال�شويرد،
ا�ستمرار املركز يف تنفيذ اجلوالت التفتي�شية
على مراكز الإن��زال ومرافئ ال�صيد ،م�شريا
�إىل �أن��ه �سيتم تطبيق الإج���راءات القانونية
بحق جميع املخالفني.

محليات
3

الأحد  16حمرم 1444هـ املوافق � 14أغ�سط�س 2022م ال�سنة  91العدد 23706

القيادة تهنئ رئيس باكستان
جدة  -وا�س
ب��ع��ث خ����ادم احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س
الدكتور عارف علوي رئي�س جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية ،مبنا�سبة ذك��رى يوم اال�ستقالل
ل��ب�لاده .و�أع���رب امللك امل��ف��دى ،عن �أ�صدق
ال��ت��ه��اين ،و�أط���ي���ب ال��ت��م��ن��ي��ات بال�صحة
وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب
جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ال�شقيق،

اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س الدكتور عارف
علوي رئي�س جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ،مبنا�سبة
ذك��رى ي��وم اال�ستقالل ل��ب�لاده .وع�بر �سمو ويل العهد،
عن �أطيب التهاين ،و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة
وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية ال�شقيق ،املزيد من التقدم واالزدهار.

إنفاذاً لتوجيه سمو ولي العهد

مساعد وزير الدفاع يزور الجنوبية ويفتتح خدمات طبية

الريا�ض -وا�س

بتوجيه من �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع -حفظه الله -زار
م�ساعد وزير الدفاع لل�ش�ؤون التنفيذية الدكتور
خالد بن ح�سني البياري  ،املنطقة اجلنوبية ،وذلك
يف �إط��ار برنامج «معًا» ال��ذي يهدف �إىل حتقيق
�أف�ضل املمار�سات يف بيئة العمل بالوزارة.

وب��د�أ زي��ارت��ه بجولة �شملت م�ست�شفى القوات
امل�سلحة يف املنطقة اجلنوبية  ،حيث ّاطلع على
التجهيزات اخلا�صة مب��رك��ز ال�سكري ،ومركز
الأمري خالد بن �سلطان لأمرا�ض وجراحة القلب،
كما التقى مبن�سوبي امل�ست�شفى ،و�أطلعهم على
خطط ال� ��وزارة الطموحة يف جم��ال اخل��دم��ات
ال�صحية وا�ستمع �إىل مالحظاتهم.
بعد ذل��ك ،افتتح م�ساعد وزي��ر ال��دف��اع لل�ش�ؤون

التنفيذية ،املعمل الرقمي للأ�سنان وال��ذي مت
ت�صميمه ب�أحدث التقنيات الرقمية ليقدم خدمات
م�ت�ق��دم��ة ل�ل�م��راج�ع�ين ،ث��م د��ّ�ش��ن خ��دم��ة ال�بري��د
ال��دوائ��ي وال�ت��ي توفر خ��دم��ات مميزة ملراجعي
امل�ست�شفى وتخت�صر الكثري من الوقت واجلهد.
وخالل اجلولة ،زار م�صابي القوات امل�سلحة يف
عمليتي عا�صفة احل��زم و�إع��ادة الأم��ل ،واطم�أن
على �صحتهم واخلدمات الطبية املقدمة لهم.

ونقل لهم حتيات خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات
الع�سكرية �-أي��ده الله ،-و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر حم�م��د ب��ن �سلمان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير خالد بن �سلمان
بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع -حفظهما الله-
 ،كما زار معاليه ،فرع �إدارة املرافق وال�ش�ؤون

الهند�سية ،وا�ستمع لإيجاز عن م�شاريع الفرع،
وذلك بعد �أن التقى من�سوبيه.
وختم م�ساعد وزي��ر الدفاع لل�ش�ؤون التنفيذية،
زيارته للمنطقة اجلنوبية ب�إيجاز قدّمه يف مركز
العمليات بقيادة املنطقة اجلنوبية عن برنامج
تطوير وزارة الدفاع ،و�إي�ضاح منجزاته و�سري
تقدمه و�أه ��م الإجن� ��ازات ال�ت��ي مت حتقيقها يف
املبادرات املرتبطة به.

انطالق تمرين «الغضب العارم »22
ينبع  -وا�س

انطلقت مناورات التمرين اللوج�ستي "الغ�ضب العارم
 " 22بني القوات امل�سلحة ال�سعودية وم�شاة القوات
البحرية الأمريكية ،وذلك يف منطقة عمليات التمرين
يف حمافظة ينبع.
واف ُت ِتح التمرين بح�ضور قائد املنطقة الغربية اللواء
الطيار الركن �أحمد الدبي�س ،وع��دد من كبار �ضباط
القوات امل�سلحة ال�سعودية ،ومن اجلانب الأمريكي
قائد م�شاة البحرية بالقيادة املركزية الأمريكية اللواء
ب��ول روك ،وع ��دد م��ن ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين يف اجلي�ش
الأم��ري�ك��ي ،حيث ق��ام اجلميع بجولة تفقدية �شملت
املواقع التابعة للقوات امل�شاركة يف التمرين.
وقال قائد مترين "الغ�ضب العارم  "22العقيد الركن

�سعود العقيلي� ،إن التمرين ي�ه��دف �إىل املمار�سة
وال�ت��دري��ب على تنفيذ اخل�ط��ط الع�سكرية الثنائية
العملياتية والإمدادية ،وتبادل اخلربات بني اجلانبني،
وال�ت��دري��ب على العمل التكاملي م��ع اجل�ه��ات املدنية
لتنفيذ مثل هذه التمارين املختلطة.
من جانبه� ،أو�ضح قائد القوات الأمريكية امل�شاركة يف
التمرين العقيد ماثيو هكوال� ،أن م�ن��اورات التمرين
ت �ع��زز ال�ع�م��ل ال�ت�ك��ام�ل��ي وت��رف��ع م���س�ت��وى ال�ت��واف��ق
واجلاهزية القتالية للقوات ال�سعودية والأمريكية.
يذكر �أن التمرين على مدى �شهر يت�ضمن العديد
م��ن الفر�ضيات والتدريبات على عمليات النقل
واالم��داد والرماية بالذخرية احلية بني القوات
ال�سعودية والأمريكية.

دشن الدليل اإلجرائي ..النائب العام:

دعم حقوق الموقوفين والسجناء
الريا�ض  -البالد

د� �ش��ن ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام ال���ش�ي��خ �سعود
امل �ع �ج��ب ،ال��دل �ي��ل الإج� ��رائ� ��ي للعمل
ال �ن �ي��اب��ي يف الإ� � �ش� ��راف ع �ل��ى تنفيذ
الأحكام اجلزائية والرقابة والتفتي�ش
على ال�سجون ودور التوقيف.
وت�ضمن الدليل عدة مرتكزات هامة يف
�أعمال الرقابة الق�ضائية على ال�سجون
والإ�� �ش ��راف ع�ل��ى تنفيذ الأح��ك��ام من
جملتها �إع � ��ادة ح��وك �م��ة الإج� � ��راءات
الق�ضائية امل�ت�خ��ذة م��ن قبل �أ�صحاب
الف�ضيلة �أع�ضاء النيابات املخت�صة،
والتنظيم امل�ؤ�س�سي مبهام و�إج��راءات
حمددة وموثقة.
ك��م��ا ي �� �ش �ت �م��ل ال ��دل� �ي ��ل ع��ل��ى من���اذج
ع�م��ل م��وح��دة ،مب��ا ي�ت��واف��ق م��ع نظام
الإجراءات اجلزائية والئحته التنفيذية
ون� �ظ ��ام ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة والأن �ظ �م��ة
وامل �ع��اه��دات وامل��واث�ي��ق ال��دول�ي��ة ذات
ال�صلة .من جهته� ،أكد النائب العام على

�ضرورة االلتزام التام ب�أحكام الدليل،
وتكثيف اجلهود الإجرائية الق�ضائية
للإ�شراف املبا�شر على تنفيذ الأحكام
اجل��زائ �ي��ة م��ن �أج���ل حت�ق�ي��ق ال�ع��دال��ة
الناجزة.
كما �أكد على رفع كفاءة العمل النيابي
امل �ت �� �ص��ل ب ��امل ��وق ��وف�ي�ن وال �� �س �ج �ن��اء
وامل��ودع�ين ،والعمل ف��ور ًا على �إنهاء
ق�ضاياهم وفق النظام ،وتلقي �شكاواهم
ومعاجلتها ب�شكل عاجل واحل��ث على
�إي �ل�اء امل��وق��وف�ين وال���س�ج�ن��اء �أول �ي��ة
خا�صة وتكثيف اجلواالت الرقابية يف
هذا ال�ش�أن.
يذكر �أن الدليل ت�ضمن �إجراءات ق�ضائية
منظمة يف �أع �م��ال ال��رق��اب��ة والتفتي�ش
الق�ضائي على �أماكن حفظ امل�ضبوطات
والإح� � ��راز لإِ ْح� �ك ��ام احل �م��اي��ة ال�ع��دل�ي��ة
ل�ل�أ� �ص��ول وامل �م �ت �ل �ك��ات وال �ق �ي��م امل��ال�ي��ة
وغريها من امل�ضبوطات خا�صة ما يكون
حم ًال للم�صادرة.

مطلوب أمني يفجر نفسه بعد تعقبه..أمن الدولة:

التصدي بحزم لكل ما يمس
أمن الوطن واستقراره

متكنت بف�ضل الله
الريا�ض  -وا�س
اجل � �ه� ��ة امل �خ �ت �� �ص��ة
�أك ��دت رئ��ا��س��ة �أم��ن
برئا�سة �أم��ن الدولة
ال��دول��ة موا�صلتها
عرب عملية �أمنية من
ب�ع��زمي��ة و�إ� �ص��رار
تعقب املطلوب رقم
وحزم يف الت�صدي
( )4من تلك القائمة
ل� �ك ��ل م� ��ن ت �� �س �وّل
ع �ب��دال �ل��ه ب ��ن زاي ��د
ل��ه نف�سه امل�سا�س
عبدالرحمن البكري
ب ��أم��ن ه ��ذه ال �ب�لاد
ال �� �ش �ه��ري ،ور� �ص��د
عبداهلل بن زايد البكري
وا� � �س � �ت � �ق� ��راره� ��ا
وج��وده عند ال�ساعة
و�سالمة املواطنني
وامل�ق�ي�م�ين ع�ل��ى �أرا� �ض �ي �ه��ا ول��ن يكون ( )10:00م�ساء ي��وم الأرب�ع��اء املوافق
مبن�أى عن قب�ضة رج��ال الأم��ن مب�شيئة 1444 / 1 / 12ه�� �ـ يف ح��ي ال�سامر
مبحافظة جدة ،وعند مبا�شرة �إجراءات
الله لينال جزاءه الرادع.
وك��ان املتحدث الر�سمي لرئا�سة �أم��ن قب�ضه بادر بتفجري نف�سه بوا�سطة حزام
ال��دول��ة ،ق��د �صرح ي��وم اجلمعة  ،ب�أنه نا�سف كان يرتديه ،مما نتج عنه هالكه
�إحلاق ًا للبيان ال�صادر بتاريخ  4 / 21وت�ع��ر���ض �أح ��د املقيمني م��ن اجلن�سية
1437 /ه � �ـ ،ب�ش�أن الإع�ل�ان ع��ن قائمة الباك�ستانية وث�لاث��ة م��ن رج��ال الأم��ن
ب�أ�سماء ( )9مطلوبني للجهات الأمنية ،لإ� �ص��اب��ات خمتلفة ُن�ق�ل��وا ع�ل��ى �إث��ره��ا
وامتداد ًا للمتابعة الأمنية القائمة ،فقد للم�ست�شفى لتلقي العالج الالزم.

كلمة

تنمية ملهمة

ت �ت �� �س��ارع خ �ط��ى امل�م�ل�ك��ة يف ج��ذب
اال�ستثمارات وتعزيز موقعها على
اخل��ارط��ة ال�ع��امل�ي��ة ك��وج�ه��ة مف�ضلة
ل���ر�ؤو����س الأم � � ��وال وال �ت �ق �ن �ي��ات ،
ومن��وذج ملهم القت�صاد امل�ستقبل ،
حيث توا�صل بناء البنية الأ�سا�سية
املتقدمة والبيئة املحفزة لتحقيق
ذلك  ،ويتجلى ذلك يف املفتاح الأهم
املتمثل يف التطلُّعات والأول��وي��ات
الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار
يف اململكة للعقدين املُقبلني  ،والتي
�أعلنها �سمو ويل العهد رئي�س اللجنة
العليا للبحث والتطوير واالبتكار،
وال�ت��ي ت�ستند �إىل �أرب ��ع �أول��وي��ات
رئ �ي �� �س��ة ه� ��ي� � :ص �ح��ة الإن� ��� �س ��ان،
وا� �س �ت��دام��ة ال�ب�ي�ئ��ة واالح�ت�ي��اج��ات
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،وال ��ري ��ادة يف الطاقة
وال�صناعة ،واقت�صاديات املُ�ستقبل،
مبا يُعزز من تناف�سية البالد عاملي ًا
وري��ادت�ه��ا ،وتعزيز مكانتها ك�أكرب
اقت�صاد باملنطقة.
ه� ��ذا ال��ط��م��وح وم� ��ا ي �ث �م��ره من
اجن� � � ��ازات وم� ��� �ش ��روع ��ات ك�ب�رى
يف ك��اف��ة ال �ق �ط��اع��ات ي��رت �ك��ز على
اال�سرتاتيجية الوطنية لال�ستثمار،
ال�ت��ي تعد �أح ��د املمكنات الرئي�سة
لتحقيق م�ستهدفات الر�ؤية الوطنية
 ، 2030وم��ا �أك ��د عليه �سمو ويل
العهد ب�أن اململكة ت�سعى ال�ستثمار
مكامن القوى التي حباها الله بها
من موقع ا�سرتاتيجي متميز ،وب�أن
املرحلة اال�ستثمارية اجلديدة تقوم
على جناحنا يف زي��ادة عدد وجودة
الفر�ص للم�ستثمرين ال�سعوديني
والدوليني ونقل وتوطني التقنية،
وحت���س�ين ج ��ودة احل �ي��اة ،وت��وف�ير
ف ��ر� ��ص ال �ع �م��ل ،و� �ص �ق��ل م� �ه ��ارات
ثرواتنا الب�شرية وتعزيز قدراتها،
لنرتك �إرث ًا من االزدهار لأجيال الغد.

مساعدات سعودية لالجئي
أوكرانيا في بولندا
وار�سو -وا�س

زار امل�ست�شار بالديوان امللكي امل�شرف العام
على مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز
الربيعة م�ستودع املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني مبدينة جي�شوف
البولندية ،يرافقه �سفري خ��ادم احلرمني
ال�شريفني لدى جمهورية بولندا �سعد بن
��ص��ال��ح ال���ص��ال��ح .وجت ��ول ب��رف�ق��ة ممثلي
املفو�ضية يف م��راف��ق امل���س�ت��ودع ،مطلع ًا

عن كثب على امل�ساعدات الإيوائية املقدمة
�ضمن منحة اململكة ال�ب��ال�غ��ة  10ماليني
دوالر �أمريكي لدعم الالجئني القادمني من
�أوكرانيا،التي ُخ�ص�ص منها  5ماليني دوالر
قدمت عرب املركز للمفو�ضية ،حيث اطمئن
على جاهزية امل�ساعدات واكتمال الرتتيبات
الالزمة لتقدميها �إىل م�ستحقيها .كما زار
الدكتور الربيعة حمطة النقل الطبي يف
مدينة برزميي�سل البولندية التي تعد مركز ًا
حيوي ًا مل�ساعدة الالجئني من �أوكرانيا.

متابعات
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حم�سن بن ح�سني القي�سي*

الفن  ..والدبلوماسية اإلنسانية
تعد ال��ف��ن��ون على تنوعها و�سيلة التعبري ع��ن اجلوهر
الإن�����س��اين ،وعربها تتبلور ر�سالة �سامية تتجاوز ح�سية
املادة لإعالء قيم احلب واخلري واجلمال ،وذلك عرب ا�ستنطاق
الذات للتعبري املنفتح الذي يرتجم امل�شاعر والأفكار ،فتغدو
ان��ت�����ص��ارًا للإن�سانية احل���رة �أم���ام خ��ط��اب مُناق�ض مقيت،
وي���روج للكراهية ،وي��ع��ادي الآخ���ر املختلف ،وع��ل��ى م��دار
تاريخ الإن�سانية ،نه�ض الفن بجميع �صوره ليكون مبثابة
مظلة حقيقية للت�سامح ،وحائط �صد متي ًنا يحمي املجتمعات
املتعاي�شة من خماطر الكراهية والتمييز ،ودع��اوى تهمي�ش
الآخرين.
ومي��ك��ن ال��ق��ول �إن ال��ف��ن��ان دبلوما�سي �إن�����س��اين م��ن نوع
�آخ��ر� ،إنه ي�ستطيع �أن يوظف موهبته الفنية لري�سم ر�سالة
خ�صو�صا؛ وذلك
ً
بليغة ،ويجب الت�أكيد عليها يف هذه الآونة
نظرًا لوجود التوترات واخل�لاف��ات وال��ن��زاع��ات بني الأمم
وال�شعوب؛ وهذا يوجب علينا مد ج�سور الأخوة وال�صداقة
والت�سامح عرب الفن ،وهو وحده ي�ستطيع اخرتاق جغرافية
املكان؛ وال يعرتف بحواجز ،وال يفرق بني الأجنا�س ،فهو
ال�صورة احل�ضارية لأي جمتمع.
وال��ف��ن لغة �سامية ،حتمل يف طياتها الكثري م��ن القيم
الإن�سانية والأهداف النبيلة ،ت�سهم يف ربط وتالقح الثقافات
بني خمتلف ال�شعوب ،وتن�شر قيم احلب والت�سامح وتقبل
الآخر ،فعندما ير�سم الفنان مثلاً باقة ورود ب�ألوان خمتلفة
ف�إنه بذلك ي�شجع على التنوع والت�سامح واالنفتاح مع الآخر؛
وهذا النوع من الفنون يعد واجهة ح�ضارية لأي جمتمع ولغة
م�شرتكة لكافة ال�شعوب وثقافاتها ،وال يحتاج �إىل ترجمة.
وللفنان دور كبري يف تنمية املجتمع؛ فبا�ستطاعته �أن
يطوِّع ري�شته و�أفكاره الفنية لر�سم �صور ولوحات جم�سِّ دة
لقيم الت�سامح والتعاي�ش بني كافة طوائف املجتمع املتعددة،
وذل��ك ب�إبراز مكانة الوطن ودوره يف احتواء هذه الفئات
والطوائف منذ مئات ال�سنني ،و�أن الوطن للجميع يتقا�سمون
حبه؛ ويعملون على املحافظة عليه ،كما �أنه رافد من روافد
تنمية املجتمعات ،وذلك ب�إبراز الإيجابيات يف كل جمال من
خالل جت�سيدها فنيًّا ،و�إظهار ال�سلبيات و�إب��راز خطورتها
على �سالمة املجتمع بطريقة حت�ض على مواجهتها ،مع �إبراز
�آثارها ال�سلبية ليبتعد عنها املجتمع و�أفراده.
وال نن�سى �أن ننوه يف هذا ال�صدد على �أن كثريًا من �سفراء
الأمم املتحدة للنوايا احل�سنة يتم اختيارهم من الفنانني،
حيث تلج�أ الأمم املتحدة �إىل التعاون مع �أ�شخا�ص كثري منهم
ينتمي �إىل ال�شخ�صيات الفنية العامة للقيام ببع�ض الأعمال
الإن�سانية ،وهو تكليف ت�شريفي مل�شاهري وفناين العامل من
قبل املنظمات املختلفة للأمم املتحدة ،و�أهداف هذا التكليف
هو امل�ساعدة يف دعم خمتلف الق�ضايا التي تعاجلها الأمم
املتحدة �سواء كانت اجتماعية �أو �إن�سانية �أو اقت�صادية �أو
غريها.
* رئي�س مركز اال�ست�شارات والتدريب والتطوع
باملنظمةالعربية للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر.

إنهاء المرحلة األولى
من دار «ضيافة األطفال»

الحج :إتاحة تأدية «العمرة»
لجميع أنواع التأشيرات
مكة املكرمة ـ البالد

�أت��اح��ت وزارة احل��ج والعمرة بالتزامن م��ع بدء
مو�سم العمرة للعام اجلاري 1444ه��ـ ،للحا�صلني
على جميع �أنواع الت�أ�شريات والقادمني من جميع
دول ال��ع��امل بغر�ض ال�سياحة وال��زي��ارة �إمكانية
ت�أدية العمرة يف �أثناء �إقامتهم باململكة العربية
ال�سعودية ،بالإ�ضافة �إىل القادمني �إىل اململكة
م��ن احلا�صلني على ت���أ���ش�يرة ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ،واململكة امل��ت��ح��دة ،ودول ال�شنغن؛
وذلك يف �إطار اجلهود املبذولة لت�سهيل �إجراءات
و�صول املعتمرين لت�أدية ن�سك العمرة ،وتقدمي كل
اخلدمات بجودة عالية ،و�إث��راء جتربة املعتمرين
الثقافية والدينية ،وف ًقا مل�ستهدفات برامج ر�ؤية
اململكة .2030
وتتيح من�صة "مقام" ،بالتعاون مع عدد من �شركات
ووك��االت ال�سياحة املعتمدة� ،إمكانية ا�ستخراج
ت���أ���ش�يرة العمرة للمعتمرين ال��ق��ادم�ين م��ن خ��ارج
اململكة ،واختيار باقة اخلدمات املتاحة لدى �إحدى
املن�صات الإلكرتونية املعتمدة.
فيما ُت��ق��دم من�صة "روح ال�سعودية" ت�سهيالت
�إلكرتونية متعددة لإ�صدار الت�أ�شرية الإلكرتونية
لزيارة اململكة لت�أدية ن�سك العمرة وزيارة امل�سجد
ال��ن��ب��وي ال�����ش��ري��ف ،وت�صميم ب��اق��ة ال��ع��م��رة وف��ق

احتياجات مُ��ق��دم الطلب .كما ميكن مل��ن �أ���ص��دروا
ت�أ�شريات فورية عند و�صولهم �إىل �أحد املطارات
ال�سعودية� ،ضمن ال���دول امل�ؤهلة للح�صول على
الت�أ�شريات الإلكرتونية ول�ضيوف الرحمن حاملي
الواليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة ودول
ال�شنغن� ،أداء ن�سك العمرة بكل ي�سر و�سهولة ب�شرط

ا�ستخدامها م��رة واح���دة ،و�أن حتمل ختم دخول
من الدولة امل�صدرة .وي�ستطيع احلا�صلون على
ت�أ�شرية الزيارة العائلية والزيارة ال�شخ�صية ت�أدية
العمرة بكل �سهولة وي�سر من خالل حجز موعد عن
طريق تطبيق "اعتمرنا" يف �أثناء زيارتهم �أقاربهم
و�أ�صدقاءَهم يف اململكة ،وذلك بالتقدمي على املن�صة

الصحة الخليجي:

معظم األشخاص ال يحتاجون للمكمالت
الريا�ض ـ البالد

�أو�ضح جمل�س ال�صحة اخلليجي لدول جمل�س التعاون �أن املكمالت الغذائية
لها حاجات خمتلفة بح�سب الأعمار واحلاالت املر�ضية والنظام الغذائي،
و�أن معظم النا�س ال يحتاجون �إىل ت��ن��اول املكمالت الغذائية ،وميكن
لال�شخا�ص احل�صول على جميع الفيتامينات واملعادن التي يحتاجونها من
خالل اتباع نظام غذائي �صحي متوازن ولكن يف بع�ض احلاالت قد حتتاج
ملكمالت بح�سب احلاجة.
وبني �أن الأطفال الذين تقل �أعمارهم عن خم�س �سنوات ،قد يحتاجون �إىل
تناول مكمالت الفيتامينات (�أ  ،ج  ،د) والبد من الت�أكد من حاجتهم لهذه
الفيتامينات بعد �إج��راء التحاليل الالزمة و�أ�ست�شارة خمت�ص ،و�أي�ض ًا
يف بع�ض احل��االت املر�ضية التي ت�ؤثر على طريقة ه�ضم اجل�سم للمواد
الغذائية ،مثل احل�سا�سية من بع�ض الأطعمة �أو مر�ض يف الكبد �أو املرارة
�أو الأمعاء �أو البنكريا�س.
يف العمر .واختتم حديثه حول حاجة احلوامل للمكمالت �أنه عند التخطيط
(ب
فيتامني
مكمالت
إىل
�
يحتاجون
فقد
ًا
ي
نبات
ًا
ي
غذائ
وحول من يتبع نظامًا
للحمل �أو للحامل ق��د يو�صي الطبيب على ت��ن��اول اجل��رع��ة اليومية من
. )12
(حم�ض الفوليك –  400مغ) قبل احلمل بثالثة �أ�شهر وحتى الأ�سبوع الـ12
و�أك��د جمل�س ال�صحة �أن كبار ال�سن قد يواجهون �صعوبة يف امت�صا�ص من احلمل ،م�شددا على �أن على املر�أة احلامل ا�ست�شارة طبيبها عن املكمالت
فيتامني (ب  )12من الأطعمة ،كما قد يحتاجون �إىل فيتامني (د) مع تقدمهم الغذائية املنا�سبة لها قبل ال�شروع يف تناول �أي نوع منها.

التعليم :إعالن نتائج
اختبار القدرة المعرفية الثالثاء

الوطنية امل��وح��دة ل��ل��ت���أ���ش�يرات .و ُي�����ش�ترط لأداء
العمرة احل�صول على الت�أمني ال�صحي ال�شامل
للزائرين ال��ذي ي�شمل تغطية تكاليف العالج من
الإ�صابة بفريو�س كورونا ،واحلوادث ال�شخ�صية
التي ينتج عنها الوفاة �أو العجز ،وت�أخر الرحالت
�أو �إلغا�ؤها ،وغريها من الأمور.

انطالق فعاليات المركز
الصيفي للفتيات بعنيزة
عنيزة ـ البالد

�أطلق مركز الأمرية نورة بنت عبدالرحمن الفي�صل
االجتماعي ب�إ�شراف كليات عنيزة الأهلية� ،أن�شطة
وفعاليات املركز ال�صيفي لفتيات املرحلة االبتدائية،
وت�ستمر الفعاليات لفرتة ثالثة �أ�سابيع ،وذلك خالل
الفرتة امل�سائية من الأحد �إىل الأربعاء ،من ال�ساعة
الرابعة والن�صف ع�صر ًا حتى ال�ساعة ال�سابعة
والن�صف م�ساءً.
وتت�ضمن الفعاليات واالن�شطة مزيج ًا متنوع ًا
وم��ت��ك��ام ً
�لا م��ن��ه��ا ال��ري��ا���ض��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة وال��ذه��ن��ي��ة
وال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ،ب��ه��دف �إط��ل�اق ط��اق��ات
الفتيات و�إب���راز مواهبهن و�إبداعاتهن املختلفة،
ف�ض ًال عن تعليمهن كيفيّة ا�ستغالل �أوقات الإجازات
ال�صيفية ب�شكل مفيد� ،ضمن بيئة �آمنة ومرافق
جم��ه��زة ب��ك��اف��ة ال��و���س��ائ��ل التعليمية والتدريبية
والرتفيهية املنا�سبة ملختلف الفئات العمرية.
و�أو���ض��ح��ت م��دي��رة مركز الأم�ي�رة ن��ورة املهند�سة
ندى النزهة �أن املركز ال�صيفي يقدم للفتيات املتعة
والرتفيه والإثارة من خالل جمموعة من الأن�شطة
الهادفة  ،التي ت�ساعد على من��و �شخ�صية الفتاة
وتو�سيع م��دارك��ه��ا وتنمية ق��درات��ه��ا الإب��داع��ي��ة ،
واال�ستمتاع بقائمة متنوعة من الأن�شطة الرتفيهية
والريا�ضية ،بالإ�ضافة �إىل ال����دورات التدريبية
املختلفة يف ع���دة جم���االت منها دورة امل��ه��ارات
الأ�سا�سية يف اللغة الإجنليزية والأعمال اليدوية
الفنية و التفاعلية املختلفة التي يقدمها املركز
ال�صيفي و�سط �أجواء من احلما�س والتفاعل.

مؤشرات جودة العسل
في «القافلة الزراعية»

املدينة املنورة ـ البالد

�أنهت وكالة الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد
النبوي ،املرحلة الأوىل من م�شروع دار �ضيافة
الأطفال ،خدم ًة لزوار م�سجد ر�سول الله �-صلى
الله عليه و�سلم ،-لت�أدية عبادتهم بكل راحة
و�سكينة.
و�أو�ضحت وكالة امل�سجد النبوي� ،أن دار �ضيافة
الأطفال تقع يف اجلهة ال�شمالية ال�شرقية من
�ساحات امل�سجد النبوي ال�شريف ،بني خمرج
 339و 340من خمارج �ساحات امل�سجد النبوي.
و�أ�ضافت وكالة امل�سجد النبوي� ،أن امل�ساحة
الإجمالية مل�شروع دار �ضيافة الأطفال تبلغ 268
م ً
رتا مربعًا.
وي���ه���دف امل�����ش��روع �إىل خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ترفيهية
و�إثرائية �آمنة للطفل ،ت�ساهم وت�ساعد يف �إعطاء
فر�صة منا�سبة للزوار و�أداء �صالتهم وزيارتهم
وعباداتهم بكل �سهولة وي�سر.
و�أ���ش��ارت وك��ال��ة امل�سجد النبوي �إىل �أن��ه يتم
العمل حاليًا على تك�سية الألواح املعدنية لل�سور
امل���ؤق��ت يف امل��وق��ع ،املت�ضمن ل��وح��ة تعريفية
بامل�شروع و�شعار �شركاء النجاح يف تنفيذ
امل�شروع.

�أبها ـ مرعي ع�سريي

الريا�ض ـ البالد

�أعلنت هيئة تقومي التعليم والتدريب ،عن �إع�لان نتائج اختبار القدرة
املعرفية «الورقي» الفرتة الثالثة ،بعد غد الثالثاء  .بينما �ستعقد اختبارات
القدرة املعرفية «الرقمي» يف �سبتمرب القادم.
و�أو�ضح ح�ساب «العناية بامل�ستفيدين» التابع للهيئة –عرب تويرت -ر ًدّا
على ا�ستف�سار بهذا اخل�صو�ص� ،أنه �س ُتعلن نتائج اختبار القدرة املعرفية
الورقي
ُ
بينما �ستعلن نتائج اختبار القدرة املعرفية الرقمي ،الذي �سينعقد خالل
�شهر �سبتمرب القادم ،خالل  14يوم عمل من تاريخ االختبار.

و�أ�شارت هيئة تقومي التعليم �إىل �أن الت�سجيل يف اختبار القدرة املعرفية
الرقمي ،متاح حاليًا للجميع ،علمًا ب�أن فرتة الت�سجيل بد�أت من تاريخ15 :
يونيو 2022م ،وتنتهي بتاريخ � 12سبتمرب 2022م.
بينما �سيعقد اختبار ال��ق��درة املعرفية الرقمي ،من تاريخ � 11سبتمرب
2022م حتى � 15سبتمرب 2022م.
وحول اختبارات الرخ�صة املهنية للمعلمني ،ذكرت هيئة تقومي التعليم� ،أنه
�سيعقد االختبار الرتبوي العام خالل الربع الرابع لعام ٢٠٢٢م.
�أما االختبار التخ�ص�صي ،ف�سيعقد خالل الربع الأول لعام ٢٠٢٣م ،و�سيتاح
الت�سجيل لتلك االختبارات يف وقت الحق.

ت��وا���ص��ل القافلة ال��زراع��ي��ة االر���ش��ادي��ة بن�سختها
الثانية يف ع�سري فعالياتها .ففي يومها الثاين،
نظمت ثالث ور�ش عمل" ،م�ؤ�شرات جودة الع�سل
ومعرفة الع�سل املغ�شو�ش"  ،و"عمل ال�صناعات
التحويلية ملنتجات الع�سل" ،و"كيف �أبد�أ م�شروع
تربية الأغنام".
وت���أت��ي فعاليات القافلة التي ت�ستمر ثالثة �أي��ام،
اً
ا�ستكمال مل�سرية النجاح التي ح ّققتها القافلة يف
مراحلها ال�سابقة ،وت�شمل العديد من الن�شاطات
والندوات والعرو�ض وور���ش العمل� ،إ�ضافة �إىل
م�شاركة عدد من املزارعني ومربي املا�شية والأ�سر
امل��ن��ت��ج��ة وال��ن��ح��ال�ين ع�بر �أرك�����ان خ��ا���ص��ة لعر�ض
منتجاتهم وت�سويقها .وت�شتمل القافلة الإر�شادية
على خمترب متنقل لفح�ص عينات الع�سل ،بالإ�ضافة
�إىل ور�ش عمل متخ�ص�صة لتقدمي �أف�ضل اخلدمات
للنحالني واملهتمني برتبية النحل يف اململكة ،كما
يوجد خمترب زراعي متنقل لتقدمي خدمات حتليل
الرتبة واملياه للمزارعني ،وت�شخي�ص الأمرا�ض
النباتية للمزارعني.
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تطورت بسرعة قياسية وفقا لرؤية 2030

سياحة اململكة تقفز حنو العاملية
جدة  -البالد

تتقدم ال�سياحة ال�سعودية ب�سرعة قيا�سية بف�ضل االهتمام الكبري بها وال�سعي لتعزيزها لتكون اململكة قبلة لل�سياح من خمتلف دول العامل ،ما جعل ال�سعودية حتقق �إجناز ًا مميز ًا �ضمن م�ؤ�شر تطوير ال�سفر وال�سياحة
( )TTDIال�صادر عن منتدى االقت�صاد العاملي ( )WEFحيث قفزت عاملي ًا �إىل املركز  33متقدمة  10مراكز دفعة واحدة مقارنة بالعام  .2019وي�ستند امل�ؤ�شر على العديد من امل�ؤ�شرات والعوامل وال�سيا�سات التي
تقود لتطوير وا�ستدامة ومرونة قطاع ال�سفر وال�سياحة مبا ي�ساهم يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،ت�شمل املعايري الأعمال التجارية وظروف ال�سالمة وال�صحة والبنية التحتية واملوارد الطبيعية وال�ضغوط البيئية
واالجتماعية واالقت�صادية ،وجميع هذه امل�ؤ�شرات وفرتها اململكة ب�أعلى جودة لأجل �سياحة يتحدث بها العامل متا�شيا مع ر�ؤية  2030التي اهتمت بهذا اجلانب حتقيقا جلودة احلياة.

وت�برز حمافظة العال �شمال غ��رب اململكة بحلة �سياحة زاه��ي��ة حتمل �شواهدا
تاريخية حية ،و�أ�صول ثقافية �صاغتها ح�ضارات متعاقبة منذ �أكرث من � 200ألف
عام ،وكانت مق�صدًا لرحالت الرحالة وامل�ستك�شفني ،وال تزال حتى �أحد �أهم مواقع
اال�ستك�شافات التاريخية نظري ما تختزنه من �آث��ار .وت�ضم العال معامل تاريخية
"احلجر" الذي بنته �إبداعات احل�ضارة النبطية،
�إن�سانية ،يظهر من بينها موقع ِ
و�سُ جِّ ل املوقع بو�صفه �أول موقع تراث عاملي لليون�سكو يف اململكة ،وت�ضم كذلك
مملك َت ْي حليان ودادان الأثريتني خالل زمنني متعاقبني ،يف امل��دة ما بني القرن
التا�سع قبل امليالد ،حتى نهاية القرن الثاين �أو بداية القرن الأول قبل امليالد� ،إ�ضافة
�إىل "البلدة القدمية" ،التي كانت ملتقى قوافل احلجاج منذ �أكرث من �ألف عام.
واجتمعت يف "العال" عوامل اجلذب التاريخي واجلغرايف ،فهي واحدة من �أهم
الأماكن الأثرية يف العامل التي حتكي معاملها تاريخ ح�ضارات �إن�سانية ،ومتتاز
بجمال طبيعي وتراث �إن�ساين نوعي ،يجعلها يف م�ستهدف رئي�س �أكرب متحف حي
يف العامل ،ولتوفر وجهة فريدة جتربة �سياحية عاملية مميزة وفق ما تعمل عليه
الهيئة امللكية ملحافظة العال .وت�ستمر رواية ف�صل جديد من تاريخ العال يف �إطار
ما ن�صت عليه ر�ؤية اململكة  ،2030من تعظيم اال�ستفادة من الإرث التاريخي الذي
تتمتع به �أر�ض اململكة.
و�أطلق �سمو ويل العهد الر�ؤية الت�صميمية ملخطط "رحلة عرب الزمن"؛ بهدف
�إحياء وت�أهيل املنطقة الأثرية الرئي�سة يف العُال ب�شكل م�س�ؤول وم�ستدام ،يف بيئة
ثقافية وطبيعية فريدة ،حيث يُعد امل�شروع حمطة رئي�سة �ضمن برنامج تطوير
العُال وحتويلها �إىل وجهة عاملية رائدة للفنون والرتاث والثقافة والطبيعة؛ ً
حتقيقا
مل�ستهدفات ر�ؤية اململكة  .2030ويتكون خمطط "رحلة عرب الزمن" ،من  3مراحل
رئي�سة ،ومن املقرر �أن تكتمل �أوىل مراحله بنهاية العام 2023م ،حيث تهدف
�إ�سرتاتيجية التطوير عند اكتمالها يف عام � 2035إىل توفري � 38ألف فر�صة عمل
جديدة ،بالإ�ضافة �إىل الإ�سهام مببلغ  120مليار ريال يف الناجت املح ّلي الإجمايل
للمملكة .وي�ؤكد املخطط التزام اململكة باحلفاظ على ال�تراث العاملي و�صونه،
حيث ا�ستند خمطط "رحلة عرب الزمن" على درا�سات علمية مك ّثفة حول الأمناط
الب�شرية والتطور البيئي واجليولوجي يف العُال� ،أ�شرف عليها فريق من اخلرباء
ال�سعوديني والدوليني على مدى ال�سنوات الأربع املا�ضية؛ لتحقيق مفهوم التكامل
مع الطبيعة واالحتفاء بالإرث الثقايف والتاريخي للمحافظة ،بينما تعد حممية
"حرة عوير�ض" �أكرب حممية طبيعية يف حمافظة العال من بني املحميات اخلم�س
الأخ��رى ،حيث حتتوي على  19نوع ًا من احليوانات املهددة باالنقرا�ض ،وعلى
 43نو ًعا من الطيور؛ منها � 8أن��واع جارحة ،كما حتتوي املحمية على  55نو ًعا
من النباتات النادرة.

سياحة بأحضان الطبيعة
وبني �أح�ضان الطبيعة البكر والهادئة ،تلعب فل�سفة النزل الريفية يف حمافظة
الطائف دورًا حا�سمًا يف الثقافة ال�سياحية ،فهي بيئة خ�صبة وعامل رئي�سي جلذب

املزيد من اال�ستثمارات ،حيث �أ�صبحت هذه النزل متنف�س يتوافق مع �أذواق العديد
ال�سياح يف اململكة واخلليج والعامل ،و�سط �أجواء الريف التي �أ�صبحت حلم الكثري
لق�ضاء �أوقات ماتعة واال�ستمتاع مب�شاهدة �إطالالت جبالها اخل�ضراء وهي تلتحف
ال�ضباب وترتوي ومع ترانيم الأمطار وهي ترتوي ب�سقيا ال�سماء.
ويركز الكثري من زوار املحافظة على النزل �أو الأك��واخ اخل�شبية الب�سيطة يف
�أح�ضان الغابات وبني الأ�شجار املعمرة ذات الت�صاميم الريفية ،التي جت�سد لدى
العديد من ال�سياح االن�سجام الأمثل بني الطبيعة والإن�سان� ،إذ روعي يف ت�صاميمها
و�إن�شائها على اخلامات الطبيعية لتكون جزء ًا من امل�شهد الفطري للمكان كما هو
احلال يف النزل القائمة يف الوجهات ال�سياحية بجبال الهدا وال�شفاء ،فيما عمل
الكثري من امل�ستثمرين يف تقدمي خدمات متنوعة وقيمة للنزالء ،بتطبيق كامل
للهوية الب�صرية بدمج العديد من النزل الريفية مع امل���زارع ،وت�شكيل حدائق
�أمامية جميلة ،مزينة بالورد الطائفي والعديد من ال�شجريات والنباتات الربية
مثل الريحان والبعيرثان والربدقو�ش وغريها ،مما جعلها مق�صد ًا �سياحي ًا من نوع
�آخر .ويق�صد بع�ض ال�سياح �أو الزوار اال�ستمتاع بالنزل الريفية ذات الت�صاميم
احلجرية القدمية ،التي ي�شم فيها الزائر عبق املا�ضي مع �إطالالت طبيعية على جبال
و�أودية الطائف ،مزودة بنقو�ش ومنحوتات حجرية �أو خ�شبية ت�صور احليوانات
والطيور يف حماكاه للما�ضي ،و�سدود زراعية م�صغرة وج��داول مياه تعمل يف
تزويد امل��زارع املحيطة ب��الأك��واخ الريفية مبياه ال��ري و�سقيا ال��زرع ،كما يتفنن
العاملني يف هذه النزل الريفية يف زراعة و�إنتاج �أنواع الفواكه املو�سمية مبا يزيد
من عمق هوية املكان �أمام الزائر.
وتزين �أ�شجار العرعر والنباتات العطرية قمم جبال حمافظة الطائف ال�شاهقة يف

ً
م�شكلة �أجمل املناظر ال�سياحية يف
ارتفاع ي�صل �إىل  2800مرت فوق �سطح البحر،
اململكة ،عندما تعانق هذه القمم ب�شموخها ال�سحاب وال�ضباب ،ليق�صدها العديد
من ال�سياح للهدوء واال�سرتخاء ،و�سط انخفا�ض درجات احلرارة وارتفاع ن�سب
هطول املطار .ويحظى �سياح املحافظة بزيارة مركزي الهدا وال�شفا ال�سياحية،
وخو�ض جتربة املغامرة بني الغابات التي حتيطها �أ�شجار العرعر بكثافة ،حيث
يحت�ضن مركز ال�شفاء �أ�شهر امل��واق��ع ال�سياحية كقرية ق��اوة ،وقرية �آل حجار،
وقرية �آل ج��ودة ،وقرية املرابيع ،التي يق�صدها ال�سياح ملا متتاز به من مواقع
بديعة حتيطها اجلبال وامل��زارع التي يتفنن �أهلها يف �إنتاج �شتى �أن��واع الفواكة
املو�سمية ،وال�صناعات اليدوية التقليدية ،وهي مق�صد للعائالت وال�شباب .يف
وقت حقق حقق مهرجان (طائف الورد) جناحً ا ممي ًزا منذ �إطالقه ،ملا احتواه من
برامج وفعاليات �شملت العديد من الأركان والأجنحة واملعار�ض املهتمة يف الورد
الطائفي وم�شتقاته ،حيث �سجل مو�سم طائف الورد �أرقامًا قيا�سية يف �أعداد زواره
خالل مدة �إقامته يف الأ�سبوع الأول ،حيث و�صل عدد الزوار ل�سقف املليون زائر.
وي�ستمتع الزوار مب�شاهدة املَ ِ�سريات والعرو�ض احلية للفنون ال�شعبية الرتاثية
التاريخية التي متتاز بها املحافظة ،و كذلك �أماكن بيع الورد الطائفي بكافة �أنواعه،
و�سجاد الورد اجلاذبة.

نافذة على التاريخ
ويف تبوك تقف قلعة تبوك �شاخمة ك�أحد �أهم املعامل وال�شواهد التاريخية باملنطقة؛
�إذ تعد القلعة الأثرية �إحدى حمطات طريق احلج ال�شامي الذي يربط بني ال�شام
واملدينة املنورة ،حيث يتكون من قالع وحمطات تبد�أ من حدود اململكة الأردنية

حتى املدينة املنورة ،ويعود تاريخ بنائها �إىل عام ٩٧٦ه��ـ ،ثم �أُعيد ترميمها يف
عام ١٠٦٤ه��ـ ،ويف عام ١٢٥٩ه��ـ �أعيد ترميمها وجتديدها بالكامل مرة �أخ��رى،
وق��د ُو ِ���ض��ع مب��ح��راب امل�سجد نق�ش خا�ص بهذه ال��ذك��رى ،ث��م جُ ���دِّدت القلعة يف
جريَت عليها ترميمات �شاملة عام ١٤١٣ه��ـ من ِقبل وكالة الآثار
عام ١٣٧٠ه��ـ ،و�أُ ِ
واملتاحف بوزارة املعارف �سابق ًا.
ُ
وحتتوي القلعة على دورين� ،أحدهما �أر�ضي بفناء مك�شوف ،وعدد من احلجرات
وم�سجد وبئر ،ودور علوي مربوط ب�سالمل ت���ؤدي �إليه ،وكذلك م�سجد �صيفي
مك�شوف وحجراتً � ،
إ�ضافة �إىل �سالمل �أخ��رى ت���ؤدي �إىل الأب��راج التي ُت�ستخدَم
للحرا�سة واملراقبة ،كما توجد خلف القلعة ال�برك ال�سلطانية التي تتميز بدقة
بنائها ،حيث تتكون من بركتني� ،إحداهما مربعة والأخرى م�ستطيلة البناء.
يذكر �أن منطقة تبوك تكتنز �آثار ًا ومعامل وح�صون ًا وقالع ًا وق�صور ًا تقف �شاهدة
على عمق احلقب التاريخية واحل�ضارات التي ن�ش�أت يف هذه املنطقة وتعاقبت
عليها ،ما جعلها متتلك �إرث�� ًا ميتد لآالف ال�سنني ،وما مييزها من موقع جغرايف
وممر لطرق التجارة ،وحلقة ربط بني ال�شمال واجلنوب وامل�شرق واملغرب عرب
خمتلف احلقب التاريخية.

مشي بين السحاب
وتتميز منطقة ع�سري بالعديد من التجارب ال�سياحية املمتعة ،حيث جتمع الكثري
من املقومات الطبيعية التي متنح املنطقة زخم ًا خا�ص ًا ،ولعل مم�شى ال�ضباب
على قمم جبال �أبها واحد من �أجمل عجائب الطبيعة يف اململكة واملنطقة العربية
ب�أكملها ،حيث مينح الزوار �شعور ًا بالتحليق بني ال�سحاب وال�ضباب .ويقع املم�شى
يف حي ال�ضباب ،الذي يطل على جبال تهامة ،حيث ميكن للعائالت والأ�صدقاء
اال�ستمتاع بتجربة �ساحرة ال تن�سى ،حيث يوفر املم�شى مناظر جبلية رائعة؛
فهو ممر معلق يبلغ عر�ضه  14م�تر ًا وميتد مل�سافة �سبعة كيلومرتات ،وي�ضم
مناطق للجلو�س ومالعب للأطفال ،كما تتميز منطقة املم�شى بالعديد من املرافق
واخلدمات واملطاعم وامل�ساحات اخل�ضراء ومالعب الأطفال .و�إ�ضافة �إىل جمال
املنطقة ،هناك العديد من ال�شالالت التي جتد �شعبية وا�سعة بني ال��زوار ،حيث
ت�ضفي مزيد ًا من ال�سحر يف امل�ساء ،ي�ضاف �إىل ما تتمتع به منطقة ع�سري من �سحر
وخ�صو�صية وثراء �سياحي ال ي�ضاهى.
وتعد ع�سري �إح��دى �أب��رز الوجهات ال�سياحية ،لي�س يف اململكة فح�سب ،بل يف
املنطقة العربية ب�أكملها ،حيث ت�شهد هذه الأي��ام حركة �سياحية ن�شطة من داخل
اململكة وخارجها ،تزامن ًا مع ف�صل ال�صيف ،الذي تتمتع فيه ع�سري والعديد من
مناطق ومدن اململكة ب�أجواء فريدة ،ي�ستمتع خاللها ال�سياح والزوار من اململكة
ودول اخلليج ودول املنطقة بالأجواء الباردة واملمطرة يف املرتفعات ،وكذلك
بالأن�شطة واملغامرات اجلبلية والبحرية ،والتعرف على العمق التاريخي والتنوع
الثقايف باململكة ،مع م�شاركة فاعلة من القطاع ال�سياحي اخلا�ص.
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فجر الصحافة السعودية

"أسبوع الصناعة" يؤكد على دعم رواد األعمال

�إن العامل يتحول ..

الريا�ض -البالد

زين �أمني

ثقافة المنظمة
ح�ضرت العديد من اجتماعات جمال�س الإدارة ل�شركات
متعددة  ..ولكن مل �أ�سمع �أو �أ�شاهد حديثا �أو نقا�شا �أو
جداال يدور عن ثقافة املنظمة بني �أع�ضاء جمال�س الإدارة
والر�ؤ�ساء التنفيذيني لتلك املنطمات �أو ال�شركات.
اهتمامات معظم جمال�س �إدارات ال�شركات ترتكز على �أداء
املنظمة ومدى جناحها يف حتقيق الأرب��اح امل�ستهدفة �أيا
كانت �إره��ا���ص��ات الت�شغيل  ..وب�صرف النظر عن ثقافة
املنظمة ال�سائدة بتناق�ضاتها ومفهومها ب�ين الإداري�ي�ن
واملوظفني.
تلعب ثقافة املنظمة دورا مهما يف حياة املن�ش�أة و�ساكنيها
من موظفني و�إداريني � ..إنها حجر الأ�سا�س وعماد النجاح
للمنظمة  ..وت�شكل مفهوما �شامال للقيم و�سلوك العاملني
بها  ..وتعك�س �أ�سلوب العمل لكل املتعاملني معها داخليا
وخ��ارج��ي��ا  ..والكثري م��ن علماء الإدارة يعطون ثقافة
املنظمة �أهمية ق�صوى تفوق �أهمية الإ�سرتاتيجيات.
وجتدر الإ�شارة اىل �أنه لكل منظمة حق �إختيار الثقافة
اخلا�صة بها والتي تريد �أن تعك�سها داخل املنظمة وخارجها
كي تكون حمور العالقات والعمل بني موظفيها ..
فمثال بع�ض املنظمات تري �أن ثقافتها يجب �أن تركز على
التايل:
** العميل هو حمور �أو مركز اهتمامها  ..وعلى قائد
املنظمة �أن يلتزم ب��ذل��ك م��ن خ�لال النظم والإج�����راءات
واملفاهيم والإ�سرتاتيجيات والقيم التي ير�سمها ملنظمته .
** وكذلك الأم��ر بالن�سبة للمنظمة التي تختار ثقافة
حم��ف��زة ل�ل��إب���داع واالب��ت��ك��ار  ..وت��ه��ت��م دائ��م��ا باملتطور
واحلديث  ..و�إنها دائما ما تكون يف املقدمة والريادة.
** ومنظمات �أخ���رى تختار ال�ترك��ي��ز على موظفيها
والعاملني بها  ..وحتول املنظمة اىل بيت للعائلة الواحدة
فتجد �أن منط التعاون والتكامل هو ال�سائد يف العمل وهذا
النوع جتده �سائدا يف املن�ش�آت ال�صغرية �أو املبتدئة.
** وبع�ض املنظمات تتبني ثقافة ال�سوق  ..وهي التي
تدفع ب��اجت��اه الأول��وي��ات التي حتقق الأرب���اح  ..وبنا ًء
على ذلك يكون لكل وظيفة وموظف �أه��داف حمددة يجب
حتقيقها  ..وه��ذا النمط يخلق فجوة كبرية بني قيادات
املنظمة والعاملني بها وبني عمالئها.
و�أخريا �أرى �أن �أحد املهام الرئي�سية ملجال�س الإدارة هي
اختيار الرئي�س التنفيذي املنا�سب لتحقيق الثقافة املطلوبة
داخل املنظمة حتى حتقق النتائج املرجوة منها.

اخ���ت���ت���م���ت ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة
ل����ل����م����ن���������ش�����آت ال���������ص����غ��ي�رة
واملتو�سطة "من�ش�آت" �أ�سبوع ًا
ح��اف ً
�لا باجلل�سات احل��واري��ة
وال��ن��ق��ا���ش��ي��ة وور������ش العمل
املتعلقة بالقطاع ال�صناعي،
وذل�������ك ب���ح�������ض���ور ع������دد م��ن
كبار امل�س�ؤولني ،والر�ؤ�ساء
التنفيذيني ورواد الأعمال.
و�سلط "�أ�سبوع ال�صناعة"
ال���ذي نظمته م��ن�����ش���آت �ضمن
�سل�سلة الأ�سابيع املتخ�ص�صة
ال�����������ض�����وء ع����ل����ى ال����ف����ر�����ص
اال�ستثمارية التي يحفل بها
ال��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي ،و�أب����رز
املبادرات و�أوج��ه الدعم التي
تُق َّدم لرواد الأعمال ،كما فتح
املجال �أم��ام ال��رواد واملهتمني
لاللتقاء بنظرائهم ومناق�شة
الفر�ص والعقبات واحللول.
ك���م���ا ا����س���ت���م���رت ف���ع���ال���ي���ات
الأ���س��ب��وع ب�شكل م��ك��ث��ف يف
م��راك��ز دع���م امل��ن�����ش���آت يف كل
من الريا�ض واملدينة املنورة،
وحمافظت َْي اخلرب وجدة.
واختتم الأ�سبوع بور�شة عمل
مو�سعة ج���اءت حت��ت ع��ن��وان
"وزارة ال�صناعة ودوره���ا يف دع��م املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة"� ،شارك فيها العديد من
امل�س�ؤولني يف وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية،
كما �شهد �أ���س��ب��وع ال�صناعة �أك�ث�ر م��ن  30لقا ًء
ح�ضوري ًا وافرتا�ضي ًا ،وع��دد ًا من ور�ش العمل،

م��ن �أب���رزه���ا :التعريف مبنتجات بنك التنمية
ومت��وي��ل امل�����ش��اري��ع ال�����ص��ن��اع��ي��ة ،ورح��ل��ة رائ��د
الأعمال ال�صناعي مبنطقة املدينة املنورة .فيما
�أق��ام مركز دعم املن�ش�آت يف حمافظة اخلرب عدة
ور���ش عمل؛ منها :رحلة �صناعة منتجك الأول،
ومدخل �إىل اجلانب املايل يف امل�صانع .كما عقد

ضوابط إللغاء بالغات تغيب العامل

الريا�ض  -البالد

ح����ددت وزارة امل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة وال��ت��ن��م��ي��ة
االجتماعية � 5ضوابط و�شروط لإلغاء بالغات
تغيب العامل من قبل �صاحب العمل ،بحيث تكون
متاحة  20يوم ًا من تاريخ تقدمي البالغ.
وب ّينت ال��وزارة� ،أن ال�ضوابط وال�شروط لإلغاء

عوائد مضمونة ومخاطر معدومة خبراء اقتصاد لـ"

بالغات تغيب العامل  ،تتمثل يف �أن تكون املن�ش�أة
ملتزمة ب�سداد رخ�ص العمل ،و�أال تكون حالة
من�ش�أة العميل غ�ير قائمة ،و�أال ي��ك��ون للوافد
طلب �إثبات كيدية بالغ منظور لدى مكتب العمل
 ،ويجب �أال ي�سبق ت�سجيل �أك�ثر من ب�لاغ على
الوافد املراد �إلغاء البالغ عن �سجله خالل العامني

":

الصكوك الحكومية لألفراد تعزز االدخار
البالد  -مها
العواودة

�أك���������د خ���ب��راء
اقت�صاد �أهمية
م��ذك��رة التفاهم
م���������ع �����ش����رك����ة
الأه���ل���ي امل��ال��ي��ة
لتطوير و�إطالق
ال�������������ص������ك������وك
االدخ����������اري����������ة
احل�����ك�����وم�����ي�����ة
ل�ل�أف��راد ،والتي
ت��ت��اح لأول مرة
يف امل����م����ل����ك����ة
لتحقيق ف��وائ��د
ك����ب��ي�رة �أه���م���ه���ا
رف����������ع ن�������س���ب���ة
االدخ��������ار ل��دى
الأف�������راد خ��ال��ي��ة
م������ن امل���خ���اط���ر
وتنا�سب جميع
���ش��رائ��ح املجتمع
وخا�صة الأف��راد الذين ال ميلكون
خربة يف التداول و�أ�سواق املال.
وقال املحلل االقت�صادي الدكتور
ع���ل���ي احل����ازم����ي �إن ال�����ص��ك��وك
االدخارية قناة ا�ستثمارية تنا�سب
ج��م��ي��ع ���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع لتحقيق
�أرباح وعوائد ثابتة ب�شكل كبري هذا
النوع من ال�صكوك ك��ان حم�صورا
يف ال�سابق لل�شركات وكانت قيمة
الورقة املالية تقريبا مليون لي�ست
يف م��ت��ن��اول اجل��م��ي��ع و�أع��ت��ق��د �أن

مركز دعم املن�ش�آت يف جدة عدة ور�ش عمل ،من
�أب��رزه��ا :اخل��دم��ات املقدمة للمن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة م��ن امل��رك��ز ال�صناعي ،وامل�ستقبل
والطاقة املتجددة.
ُيذكر �أن "من�ش�آت" قدمت حزمة من الربامج
واملبادرات املتخ�ص�صة لدعم القطاع ال�صناعي؛

بهدف رفع م�ستوى الوعي بالقطاع ال�صناعي
من خالل �إقامة الور�ش والندوات واللقاءات
واجلل�سات النقا�شية مع امل�س�ؤولني� ،إ�ضافة �إىل
�إطالق دليل امل�ستثمر ال�صناعي الذي ي�سهم يف
التعريف بالفر�ص اال�ستثمارية الواعدة يف هذا
القطاع.

املا�ضيني ،وكذلك �أال يكون ال��واف��د امل��راد �إلغاء
البالغ عنه موقو ًفا لدى �إدارات الرتحيل.
من جهة ثانية �أو�ضحت وزارة املوارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية� ،أن حتديد الأجر والبدالت
يخ�ضع �إىل اتفاق الطرفني يف عقد العمل �أو ما
تن�ص عليه الالئحة الداخلية للمن�ش�أة.

تسويق االستثمار في المملكة وطرح الفرص
جدة  -البالد

ت�ضمنت ال�ترت��ي��ب��ات التنظيمية للهيئة ال�سعودية لت�سويق
اال�ستثمار التي واف��ق جمل�س ال���وزراء م���ؤخ��را على �إن�شائها ،
الأعمال واخلدمات ذات ال�صلة بت�سويق اال�ستثمار.
وت�ستهدف الرتتيبات التي ن�شرتها "�أم القرى" حتقيق التكامل
وال��ت��ع��اون ب�ين اجل��ه��ات واالرت��ق��اء بجميع الأع��م��ال ،وت�سويق
اململكة لتكون وجهة ا�ستثمارية ،و�إبراز الفر�ص يف كل القطاعات،
وتعزيز وتوحيد جهود القطاعني العام واخلا�ص يف هذا ال�ش�أن.
تتمتع الهيئة بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري،
وترتبط تنظيمي ًا بالوزير ،ويكون مقرها الرئي�س يف مدينة
الريا�ض ،ولها بقرار من املجل�س �إن�شاء فروع �أو مكاتب داخل
اململكة وخارجها بح�سب احلاجة.
وتهدف الهيئة �إىل حتقيق التكامل والتعاون بني اجلهات  ،و�ضمان
وجود الركائز والدعائم الالزمة من برامج وم�شروعات وحوافز
لت�شجيع وت�سهيل اال�ستثمار مبا يعود بالنفع على االقت�صاد
الوطني ،وذلك يف �ضوء ما ت�ضعه الوزارة وفق ًا الخت�صا�صاتها
من �سيا�سات عامة وخطط وبرامج تطويرية لال�ستثمار .ولها
-دون �إخالل باخت�صا�صات وم�س�ؤوليات اجلهات الأخرى.

مهام �أ�سا�سية
ت�شمل ترتيبات الهيئة ال�سعودية لت�سويق اال�ستثمار القيام بكل ما
يلزم يف �سبيل حتقيق �أهدافها ،ومن ذلك ما ي�أتي:
 -دعم �أن�شطة ت�سويق ا�ستثمارات اململكة التي تقوم بها الوزارات

عوائد ثابتة.
وبالن�سبة لل�شركات �ست�صبح
ه���ذه ال�����ص��ك��وك ال�����ص��ادرة من
ال���دول���ة وت���ت���داول ع��ن طريق
علي احلازمي
ح�سني �شب�شي
امل���ؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة �سيكون
ل��ه��م ق��ن��وات اق��را���ض��ي��ة ج��دي��دة
ه���ذه ال���ورق���ة امل��ال��ي��ة مت تق�سيمها
�إىل وح�����دات ���ص��غ�يرة ل��ت��ك��ون يف اما على م�ستوى الدولة ف�سي�صبح
م��ت��ن��اول اجلميع  ،م���ؤك��دا �أن عدة مب��ق��دوره��ا �أن ت��ق�تر���ض م��ن خ�لال
ف��وائ��د �سيجنيها امل��ت��داول��ون على هذه ال�صكوك و هذه ال�سندات عن
م�ستوى الدولة وال�شركات والأفراد طريق الأف��راد وهنا تتحقق الفائدة
 ،و�سي�صبح لالفراد قناة ا�ستثمارية للجميع االقت�صاد الكلي واجلزئي
جديدة خالية من املخاطر حتقق لهم واال�ستهالكي.

وحول عوائد �أول �صكوك ادخارية
ح��ك��وم��ي��ة ل�ل��أف���راد يف امل��م��ل��ك��ة ق��ال
اخلبري االقت�صادي الدكتور ح�سني
�شبك�شي �إن ه��ذه ال�صكوك هدفها
تنوع م�صادر التمويل وهي خطوة
�إيجابية يف الهند�سة املالية للحكومة
ال�سعودية تنوع فيها م�صادر التمويل
وتتيح للأفراد الفر�ص اال�ستثمارية.
م���ؤك��دا �أن ه��ذه اخلطوة مهمة جدا
لتواكب ما يحدث يف ال�ساحة املالية
ال��دول��ي��ة وت��زي��د م��ن ال��ك��ف��اءة املالية
للمنتجات املالية يف ال�سعودية.

ونوهت يف رد على �شكاوى من عاملني بالقطاع
اخل��ا���ص ب�����ش���أن ع���دم زي����ادة الأج����ور وال��ب��دالت
اخلا�صة بهم ،وكيفية ت�صرفهم حيال ذلك�،إىل عدم
ال�سماح ملوظفي القطاع العام بفتح �سجل جتاري
�أو مزاولة الأعمال التجارية �أو العمل يف القطاع
اخلا�ص.

واجلهات املعنية ومنظومة القطاع اخلا�ص.
 �إدارة الهوية الوطنية املوحدة لت�سويق اال�ستثمارات وجذبها يفاململكة وتفعيلها بالتن�سيق مع الوزارة واجلهات املعنية؛ من �أجل
توحيد الر�سائل واملحتوى وتن�سيق اجلهود الت�سويقية والإعالمية
لال�ستثمار.
 �إدارة من�صة (ا�ستثمر يف ال�سعودية) الإلكرتونية ،وحتديثهادوري ًا بالتعاون مع الوزارة واجلهات املعنية ،وت�سويقها و�إتاحتها
للم�ستثمرين.
 �إع���داد اخلطط وال�برام��ج املتعلقة بالت�سويق -حملي ًا ودول��ي�� ًا-لت�شجيع اال�ستثمار يف اململكة ،وا�ستكمال م��ا يلزم يف �ش�أنها
بالتن�سيق مع الوزارة.
 القيام بحمالت ت�سويقية داخل اململكة وخارجها للتعريف مبزاياوفر�ص وحوافز اال�ستثمار يف اململكة� ،أو امل�ساهمة فيها مع اجلهات
احلكومية.
 و�ضع اخلطط الإعالمية الداعمة لت�سويق اال�ستثمار ،وتنفيذهاداخل اململكة وخارجها بالتن�سيق مع الوزارة.
 عقد وتنظيم امللتقيات وامل�ؤمترات واملنتديات واملعار�ض داخلاململكة وخ��ارج��ه��ا وامل�شاركة فيها ب���أي و�سيلة ت��رى منا�سبتها،
بالتن�سيق م��ع ال�����وزارة واجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ،مب��ا ي��خ��دم ت�سويق
اال�ستثمار يف اململكة.
 �إن�شاء امل���ؤ���ش��رات القيا�سية وامل�سوحات الإح�صائية املتعلقةباال�ستثمار وتنفيذها مبا�شرة� ،أو بالتعاون مع اجلهات الأخرى ذات
االخت�صا�ص ،وتطويرها مبا يحقق �أهدافها ،ورفعها �إىل الوزارة.

قناة الستقدام العمالة المنزلية اإلندونيسية
الريا�ض  -البالد

وقعت وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ممثلة بنائب
وزي��ر امل��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية للعمل الدكتور
عبدالله بن نا�صر �أبوثنني مع ممثل اجلانب الإندوني�سي وزيرة
القوى العاملة �إي��دا فوزية ،اتفاقية م�شروع القناة الواحدة
لإعادة فتح ا�ستقدام العمالة املنزلية الإندوني�سية باململكة يف
ع��دة مهن ،حيث �سيكون اال�ستقدام متاحً ا من خ�لال �شركات
اال�ستقدام بالتزامن مع تاريخ توقيع االتفاقية.
فيما وُ ق��ع��ت ه��ذه االتفاقية يف ج��زي��رة ب��ايل ،بح�ضور وكيل
ال���وزارة لل�ش�ؤون الدولية الدكتور ع��دن��ان النعيم والفريق

الفني من الوزارة ،وممثلي وزارة اخلارجية ووزارة ال�صحة،
وذلك خالل الزيارة الر�سمية التي تخللها عدد من االجتماعات
الفنية بني اجلانبني ملناق�شة املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك
ب�سوق العمل واجلوانب الت�شغيلية للم�شروع.
وي�أتي هذا امل�شروع �ضمن �إطار حر�ص وزارة املوارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية على توحيد ق��ن��اة ا�ستقدام العمالة
املنزلية الإندوني�سية وت�سهيل عملية اال�ستقدام من �إندوني�سيا
وحماية حقوق جميع �أط���راف العالقة التعاقدية وتنويع
جن�سيات العمالة املنزلية مبا يخدم متطلبات واحتياجات
�سوق العمل ال�سعودي.
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 :الحوثي يستغل الهدنة للتحشيد

خاليا إيران تهرب السالح لتدمير اليمن
البالد  -حممد عمر

يتجلى �سعي �إي��ران لتقوي�ض الهدنة باليمن،
يف دعمها امل�ستمر مللي�شيا احلوثي الإرهابية
بال�سالح ،حيث ن�شر الإعالم الع�سكري للقوات
امل�شرتكة يف ال�ساحل الغربي اليمني� ،أم�س
(ال�����س��ب��ت) ،اع�تراف��ات م�صورة خللية تهريب
ب��ح��ري تابعة مليلي�شيا احل��وث��ي ،مت �ضبطها
م�ؤخرًا �أثناء عمليات تهريب �أ�سلحة من ميناء
بندر عبا�س الإيراين �إىل احلديدة.
وت��ت��ك��ون اخل��ل��ي��ة م��ن �أرب��ع��ة عنا�صر ب��ح��ارة،
هم� :إبراهيم عمر ح�سن عو�ض عقد ،م�صطفى
�أحمد عو�ض قداد ،ح�سني يحيى فتيني �صليل،
وحممد عبده فتيني جنيد ،جميعهم من منطقة
�أب��و زهر ال�ساحلية �شمال مدينة اخلوخة ،يف
فيديو االعرتافات ،كيفية جتنيدهم من ميلي�شيا
احل��وث��ي .وطبقا ملنطوق اع�تراف��ات �أع�ضاء
اخللية فقد مت جتنيدهم لتهربب ال�سالح عن
طريق مهرب يعمل ل��دى ميلي�شيا احلوثي يف
ميناء احل��دي��دةُ ،ي��دع��ى علي حلحلي ،كما �أقر
�أف����راد اخل��ل��ي��ة يف اع�تراف��ات��ه��م ب��ت��ورط��ه��م يف
عمليات تهريب �أ�سلحة من ميناء بندر عبا�س
الإي��راين .وت�ضمنت اعرتافات �أع�ضاء اخللية
معلومات عن طريقة التهريب ب�إ�شراف خرباء
احلر�س الثوري الإيراين ،يف ت�أكيد جديد ملدى
تبعية ميلي�شيا احل��وث��ي لإي����ران ،كما ك�شفت
اعرتافاتهم ا�ستخدام ميلي�شيا احلوثي مواينء
احل��دي��دة لتهريب الأ���س��ل��ح��ة ،فيما ق��ال وزي��ر

الإع�لام اليمني ،معمر الإري��اين� ،إن اعرتافات
اخللية احلوثية ،بتهريب الأ�سلحة من ميناء
بندر عبا�س الإيراين ملواينء احلديدة ب�إ�شراف
احل��ر���س ال��ث��وري ،ي���ؤك��د ا�ستمرار ط��ه��ران يف
تزويد امليلي�شيا بالأ�سلحة ،م�شريا �إىل �أن ذلك

ميثل حتديا �سافرا وانتهاكا �صارخا للقانون
ال���دويل وق����رارات جمل�س الأم���ن ذات ال�صلة
بالأزمة اليمنية.
و�أك���د الإري����اين� ،أن االع�تراف��ات ت���ؤك��د ال��دور
الذي تلعبه �إي��ران يف تقوي�ض جهود التهدئة،

وا���س��ت��خ��دام��ه��ا ميلي�شيا احل��وث��ي �أداة لقتل
اليمنيني وزعزعة �أمن وا�ستقرار اليمن ون�شر
الفو�ضى والإرهاب يف املنطقة وتهديد امل�صالح
الدولية ،متهما ميلي�شيا احل��وث��ي ،با�ستغالل
اتفاق �ستوكهومل ال�ستخدام م��واين احلديدة

دعت زلينسكي للكف عن المقاومة

موسكو تفتح باب العودة للتفاوض مع كييف
مو�سكو  -البالد

فتحت رو�سيا باب العودة للتفاو�ض جمددا مع
�أوكرانيا ،حاثة الواليات املتحدة للتحدث مع
الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي بهدف
حثه على العودة �إىل طاولة املفاو�ضات جتنب ًا
للهزمية.
وق��ال مدير �إدارة �أمريكا ال�شمالية يف وزارة
اخلارجية الرو�سية �ألك�سندر دار�شييف ،وفقا
لوكالة "تا�س" الرو�سية للأنباء" :تفادي ًا لهزمية
منكرة على غرار ما حدث م�ؤخر ًا يف �أفغان�ستان،
�سيكون احل��ل الأم��ث��ل ه��و �أن جت�بر وا�شنطن
زلين�سكي ع��ل��ى ال��ك��ف ع��ن امل��ق��اوم��ة اجل��وف��اء
وال��ع��ودة �إىل ط��اول��ة امل��ف��او���ض��ات قبل ف��وات
الأوان" ،بينما تتوا�صل العملية الع�سكرية
الرو�سية يف �أوكرانيا ،يف يوم جديد ب�شهرها
ال�ساد�س ،حيث ي�ستمر اجلي�ش الرو�سي يف
�ضرب مواقع القوات والبنية التحتية الع�سكرية
الأوكرانية بهدف حترير �أرا�ضي دونبا�س ،فيما
تتلقى �أوك��ران��ي��ا ال��دع��م والأ�سلحة م��ن القوى
الغربية ملواجهة اجلي�ش الرو�سي.
و�أع��ل��ن رئي�س م��رك��ز مراقبة ال��دف��اع الوطني
ال��رو���س��ي ميخائيل ميزينت�سيف� ،أم�����س� ،أن
منت�سبي كتيبة "كراكني" يتح�صنون يف املباين
ال�سكنية مبدينتي خاركوف ،ونيكوالييف �شرق
وجنوب �أوكرانيا .وقال �إن وحدات من القوات
الأوك��ران��ي��ة وكتيبة "كراكني" مت��رك��زوا يف
الطوابق العلوية وال�سفلية من املباين ال�سكنية
يف خاركوف والتي مت حتويلها �إىل م�ستودعات

أفغانستان ..احتجاجات
تطالب بالحقوق النسائية
كابول  -البالد

للأ�سلحة والذخرية ومراب�ض للدفاع اجلوي
على �أ�سطحها ،م�شريا �إىل �أن القوات الأوكرانية
ووحدات الدفاع املحلي تقمع ال�سكان ومتنعهم
بالقوة من مغادرة املباين التي تتمركز بها.
وك�شف م�س�ؤول رو���س��ي كبري� ،أن مو�سكو
�أب��ل��غ��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب�����أن ال��ع�لاق��ات
الدبلوما�سية الثنائية �ستت�ضرر ب�شدة وقد
تنقطع �إذا مت �إع��ل�ان رو���س��ي��ا دول���ة راع��ي��ة
للإرهاب .وقال دار�شييف �إنه �إذا �أقر جمل�س

ال�شيوخ الأمريكي قانونا ي�ستهدف رو�سيا،
ف����إن ه���ذا يعني �أن وا���ش��ن��ط��ن ق��د جت���اوزت
ن��ق��ط��ة ال��ل�اع����ودة .م���ن ج��ان��ب��ه ،ق����ال وزي���ر
اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي �أن��ت��وين بلينكن� ،إن
الواليات املتحدة ت�شعر بالقلق �إزاء تقارير
عن توجيه اتهامات ملواطنني من بريطانيا
وال�سويد وكرواتيا من قبل ال�سلطات غري
ال�شرعية يف �شرق �أوكرانيا .و�أ�ضاف" :على
رو�سيا ووكالئها االلتزام باحرتام القانون

الإن�������س���اين ال�����دويل مب���ا يف ذل����ك احل��ق��وق
واحل��م��اي��ة املمنوحة لأ���س��رى احلرب"� .إىل
ذل��ك ،قال م�س�ؤول ب��وزارة الدفاع الأمريكية
(ال��ب��ن��ت��اغ��ون)� ،إن ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة يف
���ش��م��ال ال��ب�لاد حققت بع�ض امل��ك��ا���س��ب على
�صعيد ا�ستعادة الأرا�ضي ،مبا يف ذلك مناطق
ق��رب خاركيف .كما نفت ال���وزارة ا�ستخدام
�أي �أ�سلحة �أمريكية يف �ضرب قاعدة �ساكي
اجلوية الرو�سية يف القرم الأوكرانية.

الدبيبة يطالب بإقرار القاعدة الدستورية لالنتخابات

ليبيا ..جلسة برلمانية لبحث أزمة المناصب السيادية
طرابل�س  -البالد

نافذة لتهريب الأ�سلحة الإيرانية ،مطالبا يف
الوقت ذات��ه ،املجتمع ال��دويل والأمم املتحدة
وال����دول دائ��م��ة الع�ضوية يف جمل�س الأم���ن،
بالقيام مب�س�ؤولياتهم القانونية مبوجب مبادئ
ميثاق الأمم املتحدة ،و�إ�صدار �إدان��ة وا�ضحة

ال تزال الأزمة ال�سيا�سية الليبية يف ت�صاعد ب�سبب �أزمة املنا�صب
ال�سيادية ،ما دفع رئي�س الربملان الليبي عقيلة �صالح ،لدعوة كافة
الأع�ضاء للح�ضور يف جل�سة ر�سمية غدا (االثنني) ،مبقر جمل�س
النواب يف مدينة طربق �شرق البالد ملناق�شة الأو�ضاع يف البالد
و�إيجاد احللول املنا�سبة .ويرجح �أن تبحث اجلل�سة املرتقبة ملف
توزيع املنا�صب ال�سيادية ،ال��ذي يعد من �أك�ثر امللفات اخلالفية
بني القادة يف ليبيا ،خا�صة بني الربملان واملجل�س الأعلى للدولة،
ب�سبب التباين يف وجهات النظر ب�ش�أن ط��رق و�آل��ي��ات ومعايري
اختيار وت��وزي��ع ه��ذه املنا�صب والأ���س��م��اء املر�شحة لتويل هذه
الوظائف ال�سيادية .ودعا الربملان الليبي منت�صف ال�شهر املا�ضي،
جمل�س الدولة للم�سارعة يف �إحالة الأ�سماء املر�شحة للمنا�صب
ال�سيادية لعر�ضها يف جل�سة ط��ارئ��ة يعقدها لت�سمية املنا�صب
ال�سيادية الأيام القليلة القادمة .ولفت حينها �إىل �أن جمل�س الدولة
مل يتجاوب مع الربملان �سابق ًا يف م�شاورات املنا�صب ال�سيادية.

وتظل املنا�صب ال�سيادية حمل خالفات وتناف�س ،من بينها حمافظ
البنك املركزي ،ورئي�س دي��وان املحا�سبة ،ورئي�س جهاز الرقابة
الإداري���ة ،ورئي�س املفو�ضية العليا لالنتخابات ،ورئي�س هيئة
مكافحة الف�ساد والنائب العام ،ورئي�س املحكمة العليا ،والتي مت
االتفاق على توزيعها حما�ص�صة بني �أقاليم ليبيا الـ( 3طرابل�س
وبرقة وف��زان) ،ح�سم منها من�صبا النائب العام ال��ذي �سيتواله
ال�صديق ال�صور ،واملحكمة العليا التي �سيرت�أ�سها عبدالله �أبو
رزيزة .وت�أتي جل�سة الربملان يف الوقت الذي ت�شهد فيه البالد حالة
ان�سداد وجمود �سيا�سي ،على وقع نزاع على ال�سلطة وال�شرعية
ب�ين حكومتي فتحي با�شاغا وع��ب��د احلميد ال��دب��ي��ب��ة ،ع��زز من
االنق�سام امل�ؤ�س�ساتي واملناطقي ،و�سط خم��اوف من �أن يتحول
هذا ال�صراع والتناف�س ال�سيا�سي �إىل مواجهة ع�سكرية ميدانية.
من جهته ،دعا رئي�س حكومة الوحدة الوطنية الليبية ،عبد احلميد
الدبيبة ،جمل�سي النواب والأعلى للدولة� ،إىل الإ�سراع يف �إقرار
القاعدة الد�ستورية ،من �أجل الذهاب �إىل االنتخابات وحل �أزمة

البالد ال�سيا�سية ،معتربا �أنه ال ميكن الذهاب بليبيا يف طريق �آخر
غري االنتخابات ،متهما جمل�س الدولة والربملان بالعبث بالبالد،
من خالل حماولة التمديد لأنف�سهما وتكرار املراحل االنتقالية.
و�أ�شار الدبيبة �إىل �أن حكومته قدمت الأموال الالزمة للمفو�ضية
الوطنية العليا لالنتخابات ،لكن امل�شكلة التي ال تزال قائمة ،هي
عدم التوافق على القاعدة الد�ستورية التي على �أ�سا�سها جترى
االنتخابات بعد �إ�صدار القوانني االنتخابية .وجدّد الدبيبة مت�سكه
مبن�صبه ،وقال �إنه ال ميكن تقا�سم ال�سلطة �أو جتاهل �إرادة ال�شعب،
م�شددا على �ضرورة �إج��راء انتخابات ،حتى يختار الليبيون من
يقودهم يف املرحلة القادمة ،بعيدا عن خيار احل��رب واخل��راب،
حم�� ّذرا كل من يريد ال�سيطرة على احلكم .وتعثرّ ت االنتخابات
الليبية ،ب�سبب ف�شل الأط��راف الليبية يف التوافق على القاعدة
الد�ستورية وال��ق��وان�ين االنتخابية� ،إث��ر خ�لاف��ات ح��ول �شروط
الرت�شح لالنتخابات الرئا�سية و�صالحيات الرئي�س القادم ،رغم
امل�ساعي الأممية والدولية لتقريب وجهات النظر.

ل�سيا�سات النظام الإي����راين التخريبية ،كما
طالب مبمار�سة �ضغوط حقيقية لإنهاء تدخالت
ال��ن��ظ��ام الإي�����راين يف ال�����ش���أن اليمني ووق��ف
تهريب الأ�سلحة مليلي�شيا احلوثي الإرهابية.
وتتخذ خاليا تهريب الأ�سلحة الإيرانية ،م�سارا
جديدا ينطلق من ميناء بندر عبا�س �إىل موانئ
احلديدة و�صوال �إىل يد ملي�شيا احلوثي باليمن.
وتركزت عمليات التهريب على نحو رئي�س يف
الآونة الأخرية يف ال�سواحل ال�شمالية وموانئ
احل��دي��دة امل�شمولة ب�����س�لام �أمم���ي ه�����ش ،منذ
�أواخ��ر  ،2018وذلك عرب طرق بحرية خمتلفة
ي�ستغلها احل��ر���س ال��ث��وري الإي����راين يف نقل
الأ�سلحة لوكالئه احلوثيني يف الداخل اليمني.
من جهته ،قال مدير عام مكتب الإعالم حمافظة
�صعدة م�بروك امل�سمري� ،إن ملي�شيا احلوثي
الإره��اب��ي��ة ت�ستغل الهدنة يف تهريب ال�سالح
والتح�شيد امل�ستمر للحرب ما يعنى �أن ال�سالم
لي�س من بني خياراتها يف ظل مبادرات احلل
ال�سلمي يف اليمن التي ن��ادى بها الأ�شقاء يف
التحالف العربي وعلى ر�أ�سهم اململكة.
و�أك���د �أن ملي�شيا احل��وث��ي عملت خ�لال �أ�شهر
الهدنة على حت�شيد مزيد من املغرر بهم لتح�صني
خمتلف اجلبهات ا�ستعداد ًا لدمار جديد بعيد
عن مبادرات ال�سالم التي ينادي بها العامل من
�أجل اليمن واليمنيني ،م�ضيفا :يهرب احلوثيني
ال�سالح خالل الهدنة عرب مطار �صنعاء وميناء
احلديدة ملزيد من اخلراب يف اليمن.

���ش��ه��دت ال��ع��ا���ص��م��ة الأف��غ��ان��ي��ة
ك�����اب�����ول� ،أم���������س (ال�������س���ب���ت)،
تظاهرات ن�سائية مطالبة بحق
املر�أة يف العمل والتعليم ،بينما
�أط��ل��ق��ت ح��رك��ة ط��ال��ب��ات ال��ن��ار
على املتظاهرات ،حيث �أظهرت
مقاطع فيديو قيام عنا�صر من
احلركة التي حتكم �أفغان�ستان،
ب������إط��ل��اق ال����ن����ار ع���ل���ى ن�����س��اء
يتظاهرن يف كابول.
وط��ب��ق��ا ل��وك��ال��ة �أن���ب���اء "�آماج
نيوز" الأفغانية امل�ستقلة ،ف�إن
الع�شرات من الن�ساء خرجن يف
احتجاجات �شعبية ،وذل���ك مع
حلول الذكرى ال�سنوية الأوىل
ل�����س��ي��ط��رة ط��ال��ب��ان ع��ل��ى احلكم
يف �أف��غ��ان�����س��ت��ان وف��ر���ض مزيد
من الت�ضييقات على الن�ساء"،

م��و���ض��ح��ة �أن ع��ن��ا���ص��ر ط��ال��ب��ان
حا�صرت بع�ض الن�ساء وقامت
ب�إطالق النار عليهن بعد حلظات
م��ن بدئهن يف االح��ت��ج��اج على
طرق كابول.
وب��ع��د ع����ام م���ن ح��ك��م ط��ال��ب��ان،
خ��رج��ت ع�����ش��رات ال��ن�����س��اء يف
ك��اب��ول �إىل ال�����ش��وارع وهتفن
�شعار "خبز ..ع��م��ل ..حرية".
ك��م��ا ط��ال�بن ب��احل��ق يف التعليم
وم�������ش���ارك���ت���ه���ن ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
واالج����ت����م����اع����ي����ة .وت���ت���ح���دث
�أفغانيات ع��ن �أن العي�ش حتت
ح��ك��م ط���ال���ب���ان ه���و ع�����ودة �إىل
الع�صر املظلم ل��ل��م��ر�أة ،بعد �أن
اكت�سبت احل��رك��ة م��وط��ئ ق��دم
بالبالد ،وفر�ضت قوانني الإمارة
الإ�سالمية على الن�ساء خ�صو�ص ًا
يف العا�صمة كابول.

 50إرهابيا
بقبضة األمن العراقي
بغداد  -البالد

�أعلنت خلية الإعالم الأمني العراقية
�أم�س (ال�سبت)� ،أن قيادة العمليات
امل�����ش�ترك��ة ت�����س��ل��م��ت م���ن اجل��ان��ب
ال�������س���وري  50ع��ن�����ص��ر ًا �إره��اب��ي��ا
يحملون اجلن�سية العراقية ،وذلك
بعد القب�ض عليهم داخ��ل الأرا�ضي
ال�����س��وري��ة ،مبينة �أن عملية ت�سلم
العنا�صر الإرهابية جرت عرب منفذ
ربيعة احل���دودي م��ن قبل اجلانب
ال�سوري.
وق��ال��ت �إن وك��ال��ة اال���س��ت��خ��ب��ارات
والتحقيقات االحت��ادي��ة يف وزارة
الداخلية العراقية �ستتوىل �إكمال
الإج�����راءات ال�لازم��ة بحق عنا�صر
داع�������ش ال���ذي���ن ت�سلمهم ال���ع���راق،
م�����ش��ددة ع��ل��ى �أن ق��ي��ادة العمليات
امل�����ش�ترك��ة م�����س��ت��م��رة يف م��ت��اب��ع��ة
العنا�صر الإرهابية يف داخل العراق

وخارجه .وكانت ال�سلطات العراقية
�أعلنت مطلع يونيو املا�ضي ت�سلمها
 50عن�صر ًا من التنظيم من القوات
ال��ك��ردي��ة .وق����ال م�����ص��در ع�سكري
وفقا لوكالة "فران�س بر�س" حينها
�إن هناك  3500معتقل عراقي يف
�سجون قوات �سوريا الدميقراطية.
ويف �سياق مت�صل �س ّلمت الإدارة
الذاتية الكردية احلكومة العراقية
نحو � 700شخ�ص ،غالبيتهم من
�أفراد عائالت مقاتلي تنظيم داع�ش
ممن كانوا حمتجزين داخ��ل خميم
يف �شمال �شرقي �سوريا ،وف��ق ما
�أفاد وذكر املر�صد ال�سوري حلقوق
الإن�سان �أن �أك�ثر من � 620شخ�ص ًا
من �أف���راد عائالت التنظيم غ��ادروا
خم��ي��م ال����ه����ول ،مب���وج���ب تن�سيق
م�شرتك بني �إدارة املخيم واحلكومة
العراقية.
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بشراكة استراتيجية بين وزارة التعليم و«موهبة»

المملكة تحصد البرونزية في أولمبياد المعلوماتية
الريا�ض ـ البالد

ح�صدت اململكة امليدالية ال�برون��زي��ة يف
�أومل��ب��ي��اد املعلوماتية ال���دويل  2022يف
ن�سخته ال��ـ  ،34ال��ت��ي ا�ست�ضافتها دول��ة
�إندوني�سيا م�ؤخرا
وح��ق��ق ال��ط��ال��ب عبدالعزيز ال�شبلي من
ال�صف ال��ث��ال��ث ث��ان��وي م��ن �إدارة تعليم
الريا�ض امليدالية الربونزية من بني 349
ط��ال��ب�� ًا ميثلون  89دول���ة ،م��ت��وج�� ًا رحلة
تدريب تلقى خاللها � 2436ساعة تدريبية،
لرتفع اململكة ر�صيدها يف رابع م�شاركة
ل��ه��ا يف امل�����س��اب��ق��ة �إىل ث�ل�اث م��ي��دال��ي��ات
برونزية.
ورفعت الأمني العام املكلف مل�ؤ�س�سة امللك
عبدالعزيز ورج��ال��ه للموهبة والإب����داع
"موهبة" الدكتورة �آمال الهزاع ،التهاين
والتربيكات خل��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امل��ل��ك �سلمان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل �سعود
ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان ب��ن عبدالعزيز ويل العهد نائب
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ،وزي���ر ال��دف��اع
حفظهما ال��ل��ه ،-بهذا الإجن���از الوطنياجلديد الذي حتقق بف�ضل من الله تعاىل،
ثم بدعم القيادة الر�شيدة لأبناء الوطن
متخ�ص�صني ومدربني �سعوديني ودوليني،
بني الدول املتقدمة يف املحافل وامل�سابقات وم��دار���س��ه��م ،ومعلميهم ،على م��ا حتقق املعلوماتية والذكاء اال�صطناعي ،م�شرية املبدعني واملتميزين ورعايتهم.
من �إجناز ،متمنية لهم املزيد من التوفيق �إىل �أهمية الأوملبياد ال��دويل كمحفز على وق���ال���ت الأم��ي��ن ال���ع���ام امل��ك��ل��ف مل�ؤ�س�سة واالرت���ق���اء ب��ه��م م��ن ال��ت��م��ي��ز امل��ح��ل��ي �إىل
الدولية.
اال�ستخدام الأمثل للتقنيات املتقدمة يف "موهبة"� :إن وزارة التعليم وموهبة الت�ألق ال��دويل .ومثل اململكة يف �أوملبياد
وعربت الهزاع عن �شكرها لوزير التعليم والنجاح.
على الدعم الذي يقدمه ،مرجعة ما حتقق و�أك����دت ال��دك��ت��ورة �آم����ال ال��ه��زاع �أهمية املعلوماتية ،ودفع املوهوبني ال�سعوديني حري�صتان على ت�أهيل الفريق ال�سعودي املعلوماتية ال���دويل ف��ري��ق م��ك��ون م��ن 4
�إىل تكامل اجلهود بني "موهبة" ووزارة املعلوماتية يف عامل اليوم ،الذي يت�سارع والعرب �إىل �سد حاجات جمتمعاتهم يف للم�شاركة واملناف�سة يف الأوملبياد ،والعمل طالب ،هم :عبدالعزيز ال�شبلي من ال�صف
التعليم" ،ومهنئة "الطالب ،و�أ���س��ره��م ،ف��ي��ه ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ال��ق��ائ��م على ه���ذا امل��ج��ال احل��ي��وي ،وك��ذل��ك اكت�شاف ع��ل��ى تنمية ف��ك��ره��م وم��ع��ارف��ه��م ع��ل��ى يد الثالث ثانوي من �إدارة تعليم الريا�ض،

 43طالبا

يشاركون في فعاليات
«البرنامج الصيفي»

مكة املكرمة

ي�شارك  43طالبا من خمتلف مدار�س مكة املكرمة من
املتميزين والواعدين باملوهبة والإبداع من مراحل
التعليم العام من ال�صف الثالث االبتدائي �إىل ال�صف
الثالث ثانوي يف فعاليات برنامج موهبة ال�صيفي
 13لعام ٢٠٢٢م ال��ذي تقيمه حاليا م�ؤ�س�سة امللك
عبدالعزيز ورجالة للموهبة والإب��داع بالتعاون مع
مدار�س الفر�سان مبكة املكرمة مبقر جممع املدار�س،
حتت �شعار " املبدعون رواد نه�ضتنا".
ويتكون الربنامج من �أرب��ع��ة حم��اور هي الربامج
الإث��رائ��ي��ة م��ن خ�لال �أرب���ع وح���دات تتمثل يف عامل
الروبوت وطبيب امل�ستقبل واالخرتاعات وكن عاملا
يف الفيزياء والهند�سة ،فيما خ�ص�ص املحور الثاين
للدورات يف التفكري الإبداعي من خالل تنمية القيم
وال�سمات ال�شخ�صية الإيجابية والر�ؤية امل�ستقبلية
واملرونة والأمن الرقمي  ،واملحور الثالث للن�شاط
ال��ري��ا���ض��ي وي�شتمل ع��ل��ى ك���رة ال��ق��دم وال�سباحة
والأل��ع��اب احلركية وامل�سابقات اخلفيفة  ،ع�لاوة
على تخ�صي�ص املحور الرابع للن�شاط االجتماعي
وي�شتمل على عدد من الزيارات العلمية والرتفيهية .

اختتام ملتقى ُ
«غداة»
السياحي للمكفوفين
ظهران اجلنوب ـ مرعي ع�سريي

اختتمت �أم�س فعاليات ملتقى ُغداة ال�سياحي بتنظيم
من جمعية �ضياء لرعاية املكفوفني مبنطقة ع�سري
مب�شاركة جمعيات ذوي الإعاقة الب�صرية باململكة.
و�أو�ضح مدير جمعية �ضياء بع�سري املهند�س عبدالله
الوادعي �أن امللتقى يعد الأول من نوعه على م�ستوى
اململكة باحت�ضانه جمعيات الإعاقة الب�صرية،م�شري ًا
�إىل �أن الفعالية ا�ستهدفت �أك�ثر من  40كفيف على
م�ستوى اململكة .وبني �أن امللتقى هدف �إىل توطيد
العالقات بني �أع�ضاء اجلمعية واجلمعيات الأخرى
باململكة املت�شاركة يف الأه��داف وكذلك ن�شر الثقافة
بني املكفوفني و�ضعاف الب�صر بكل الو�سائل املتاحة
وتبادل اخل�برات ،و�إب���راز اجلوانب الثقافية لدى
املكفوفني ،م�ضيف ًا �أن امللتقى �أتاح الفر�صة للمكفوفني
لإبراز مواهبهم و�إبداعاتهم املختلفة ،واحلديث عن
جتاربهم ال�شخ�صية يف حت��دي الإع��اق��ة .يذكر �أن
امللتقى على امتداد �أربعة �أيام تخلله زيارة العديد من
الأماكن ال�سياحية والرتاثية الفعاليات املجتمعية.

وامل��ث��ن��ى ال���زه���راين م��ن ال�����ص��ف ال��ث��ال��ث
ثانوي من �إدارة تعليم الريا�ض ،و�أديب
ال�شهري من ال�صف الأول ثانوي من �إدارة
تعليم املنطقة ال�شرقية ،وعبداملح�سن
�صالح من ال�صف الثالث ثانوي من �إدارة
تعليم جدة.
وت����أت���ي م�����ش��ارك��ة امل��م��ل��ك��ة يف �أومل��ب��ي��اد
املعلوماتية الدويل وغريها من امل�سابقات
الدولية ،ب�شراكة ا�سرتاتيجية بني وزارة
التعليم و"موهبة" ،متتد لأكرث من عقدين
م��ن ال��زم��ن ،الك��ت�����ش��اف ورع��اي��ة ومتكني
املوهوبني ،ومتثل منوذج ًا رائد ًا للتعاون
بني امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري الربحية،
ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ن���ج���زات ع���امل���ي���ة ،م���ن خ�لال
اال�ستثمار يف �أب��ن��اء وبنات الوطن.كما
ت�أتي �ضمن برنامج موهبة للأوملبيادات
الدولية ،الذي يقام ب�شراكة ا�سرتاتيجية
م��ع وزارة التعليم ،ودع���م م��ن جامعات
امللك عبدالله وامللك �سعود والأمرية نورة
والهيئة امللكية للجبيل وينبع ويع ّد واحد ًا
من  20مبادرة خمتلفة من مناهج متقدمة
وب���رام���ج �إث���رائ���ي���ة يف جم����االت ال��ع��ل��وم
والهند�سة وال�صحة ،تقدمها "موهبة"
للطلبة امل��وه��وب�ين ���س��ن��وي�� ًا ،يف رح��ل��ة
مي��رون خاللها بعدة م��راح��ل ،ت�ستك�شف
ميولهم وت��ع��ززه��ا ،ومتكنهم وت�ستثمر
فيهم م��ع �شركائها املحليني وال��دول��ي�ين.
يذكر �أن �أومل��ب��ي��اد املعلوماتية ال���دويل ،
هو �أكرب م�سابقة دولية �سنوية يف جمال
املعلوماتية والأعرق يف العامل.

ملتقى لتعزيز مقدرات الشباب للتنافس عالميا
الريا�ض ـ البالد

ا�ست�ضافت م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "
موهبة" ،حفل "ملتقى رابطة موهبة" يف مقر امل�ؤ�س�سة بالريا�ض،
بح�ضور رئي�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور
منري بن حممود الد�سوقي ،ورئي�س جمل�س �إدارة موهبة في�صل
الدوي�ش ،والأم�ين العام املكلف ملوهبة الدكتورة �آم��ال الهزاع ،
ونواب الأمني العام ،و 400من �أع�ضاء الرابطة .
و�أ���ش��اد الدوي�ش مبا قدمته رابطة املوهوبني خلدمة �أع�ضائها،
مقدم ًا �شكره ملجل�س �إدارة الرابطة ال�سابق ،ومتمني ًا كل النجاح
والتوفيق للمجل�س اجلديد.
وب�ين يف كلمته �أن موهبة خ�لال رب��ع ق��رن تعمل على حتقيق
ر�ؤيتها وجت�سيد ر�سالتها ،وبناء منهجيتها يف اكت�شاف املوهوبني
واملبدعني ،للو�صول �إىل املرحلة الراهنة ،مرحلة اال�ستثمار يف
الطاقات ال�شابة ال�سعودية املمكنة ،املمثلة ب�أع�ضاء رابطة موهبة.
و�أكد �أن الرابطة و�أع�ضاءها ،يحظون بدعم امل�ؤ�س�سة منذ تد�شني
الرابطة يف فرياير  ،2019برعاية وزير التعليم ،م�شري ًا �إىل �أهمية
الدور الريادي للرابطة و�أع�ضائها.
و�أ�شاد رئي�س جمل�س �إدارة موهبة بقدرات �أع�ضاء رابطة موهبة
التي جعلتهم مناف�سني عاملي ًا ،م�شدد ًا على تطلع اجلميع �إىل دور
فاعل لأع�ضاء الرابطة ،من خالل التوا�صل فيما بينهم ،وتبادل
اخلربات والتجارب واملبادرات لقيادة القطاعات التنموية ،وريادة
الأعمال ،وت�شكيل امل�ستقبل؛ �سعي ًا لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة
 ،2030وبراجمها التنفيذية وم�شاريعها التنموية.
من جانبها �أو�ضحت الدكتورة �آم��ال الهزاع �أن الرابطة برهنت
على جناحها خالل عمرها الق�صري ،وحققت العديد من املنجزات،
من خالل كونها من�صة لتبادل اخل�برات بني �أع�ضائها .و�أ�ضافت
الدكتورة الهزاع �أن تد�شني رابطة موهبة منذ � 4سنوات ،جاء

تتويج ًا جلهود امل�ؤ�س�سة يف دع��م طالبها ،والإ�سهام يف تعزيز
التوا�صل بني املوهوبني ،لتبادل اخلربات وتقدمي اال�ست�شارات،
وتوفري فر�ص تعاونية وتطوعية.
وت�ضمن حفل ملتقى رابطة موهبة ،عر�ض �إجنازات رابطة موهبة،
وخدماتها ،وجل�سة نقا�ش تناولت حوار ًا مع جمموعة من �أع�ضاء
رابطة موهبة� ،أداره���ا نائب الأم�ين العام للتوا�صل امل�ؤ�س�سي
وتطوير الأع��م��ال دك��ت��ور نزيه العثماين ،ودارت ح��ول ق�ص�ص

جناحهم ك��رواد �أع��م��ال ،وباحثني ،وخريجي �أف�ضل اجلامعات
العاملية ،وجتربتهم مع موهبة ،ون�صائحهم لزمالئهم .وخالل حفل
رابطة موهبة ،د�شن الأمني العام املكلف مل�ؤ�س�سة موهبة ،وع�ضو
جمل�س �إدارة الرابطة ال�سابق �أحمد بايون�س  ،من�صة "يامر"؛
حتقيق ًا لقيم الت�شارك التي تعتمدها موهبة والرابطة ،ل�ضمان
منو وا�ستدامة العمل ،وتطوير مهارات �أع�ضاء الرابطة ،وتعزيز
التوا�صل بني �أع�ضاء الرابطة وم�شاركتهم الفعالة.

إشادة عربية بجهود المملكة في دعم الشباب

ابتسام العنزي :جائزة التميز حافز لمزيد من المبادرات
القاهرة ـ البالد

ثمن �سفري ال�شباب العربي ملجل�س التعاون
ل���دول اخلليج العربية ع�ضو جمل�س �إدارة
جمل�س ال�����ش��ب��اب ال��ع��رب��ي حم��م��د ب��ن عاي�ض
ال��ه��اج��ري ،ج��ه��ود امل��م��ل��ك��ة يف دع���م ومتكني
ال�شباب يف خمتلف املجاالت.
وقال الهاجري� ،أم�س مبنا�سبة اليوم العاملي
لل�شباب ال��ذي ي�صادف � 12أغ�سط�س من كل
ع��ام � :إن اململكة حت��ت ق��ي��ادة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
و�سمو ويل ع��ه��ده الأم�ي�ن  -حفظهما ال��ل��ه -
تويل اهتمام ًا كبري ًا بال�شباب من خالل دعمهم
ومتكينهم .
وع��د اليوم العاملي لل�شباب فر�صة لالحتفاء
ب��الإجن��ازات التي حققها ال�شباب ال�سعودي
يف خمتلف القطاعات واملجاالت التي كان لها
دور رئي�س يف �إبراز ال�صورة امل�شرفة للمملكة �سفري ال�شباب العربي ل��دول جمل�س التعاون
يف املحافل املحلية والعاملية بو�صفهم عنا�صر لدول اخلليج العربية� ،إىل �أن اململكة اتخذت
فاعلة يف م�سرية التنمية امل�ستدامة .و�أ�شار جمموعة من اخلطوات املهمة لتعزيز ح�ضور

التي تعنى بال�شباب التي تعد مبثابة من�صة
اللتقاء ال�شباب ،وتبادل اخلربات ،واحت�ضان
الأفكار والإبداعات.
كما �أع��رب��ت ال��ف��ائ��زة باملركز الثالث جلائزة
التميز لل�شباب العربي للعام اجلاري �إبت�سام
بنت فا�ضل العنزي عن فخرها بتمثيل اململكة
خ�لال االحتفالية التي َّ
نظمتها جامعة ال��دول
العربية اليوم مبنا�سبة يوم ال�شباب العربي
واليوم الدويل لل�شباب.
وق��ال��ت العنزي عقب تكرميها ع��ن مبادرتها
"�ساعة ل�صحتك" � :إنَّ اجل��ائ��ز َة تع ُّد حافز ًا
لتقدمي و�صناعة املزيد من املبادرات التطوعية
فى املجاالت املختلفة ومنها املجال الريا�ضي
التطوعي.
ولفتت االنتباه �إىل الإقبال الكبري من ال�شباب
ال�سعودي وال��ع��رب��ي للعمل التطوعي ،و�أنَّ
ال�شباب و�إ���ش��راك��ه��م يف �صنع ال��ق��رار ،حيث ه��ن��اك دع��م��ا ك��ب�ير ًا م��ن اجل��ه��ات احلكومية
ت�أ�س�ست املجال�س ال�شبابية على م�ستوى واخلا�صة يف اململكة والوطن العربي فى هذا
�إم��ارات مناطق اململكة ،ف�ض ًال عن اجلمعيات املجال التطوعي.
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وا�صل العبو منتخبنا الوطني لرفع الأثقال ت�ألقهم يف مناف�سات دورة �ألعاب
الت�ضامن الإ�سالمي املقامة يف مدينة قونية  2022برتكيا؛ حيث �أ�ضاف
الربّاع" عبدالرحمن البالدي" ث�لاث ميداليات برونزية( النرت واخلطف
واملجموع ) وذلك يف وزن  73كجم.
وكان الربّاع من�صور �آل �سليم ،قد انتزع ذهبية اخلطف وف�ضيتي النرت
واملجموع يف وزن  55كجم ،كما �أحرز الرباع �سراج �آل �سليم ثالث ميداليات
ف�ضية(الرفع والنرت واملجموع) يف وزن  61كجم.

األخضر يواجه الجزائر في نصف نهائي ألعاب التضامن اإلسالمي

نبض

 غدير عبداهلل الطيار

تركي بن طالل والترحيب الملفت
نعم ..ها هو اجلمال نراه ويقرتب من �أعيننا بكل تفا�صيله ومعانيه
فجميل �أن ت��رى وطنك موطنا ل�ل�إجن��ازات� ،سواء لك �أو لغريك.
حقيقة ن�سعد ونفتخر بتلك البطوالت التي ت�ست�ضيفها اململكة ،وهذا
التنظيم املتقن ،وهذا اخلتام الذي �أبهر اجلميع ،والأجمل من ذلك
ت�سيد الأخ�ضر ومتيزه .كل هذا ي�أتي نتيجة للدعم غري املحدود من
القيادة الر�شيدة؛ لن�سابق الزمن ونحقق التميز لل�سعودية و�أبنائها،
وها هي �سيدة املدن" �أبها" البهية بجمالها واخ�ضرار جبالها وطيب
�أهلها و�أمريها املميز” تركي بن طالل ” وتوجيهه ودعمه ،ازينت
�أبها ب�أجمل احللل ،متا�شيا مع ر�ؤية الدولة لتحويل ع�سري ملنطقة
�سياحية على مدار ال�سنة ،وهاهي �أبها تزدهر با�ست�ضافة بطولة
ك�أ�س العرب لكرة القدم لل�شباب ،وتقابل هذه املنتخبات ال�شقيقة
بالرتحيب من قبل قيادتنا ،ممثلة ب�أمري ع�سري ،ال��ذي لفت نظري
بتحيته وا�ستقباله لكل الوفود وترحيبه بكل دوله بعينها .كلمات
�أث���ارت قلمي ،وه���ذا اجل��م��ال ال���ذي ���ص��در م��ن �أب��ه��ا ،وم��ن �أم�يره��ا
وبتوجيهه ودعمه الذي �أ�سهم ب�شكل كبري يف جناح البطولة ،وهنا
نداء لوزير الريا�ضة ولأمري ع�سري �أن يكون للإعالميات ال�سعوديات
جمال كبري حل�ضور مثل هذه املنا�سبات لإبراز اجلهود ،لي�ضاف �إىل
هذا البُعد الريا�ضي املميز ،البعد ال�سياحي الذي تتمتع به �أبها.
نعم ُنريد ترجمة وطنيتنا قوال وفعال.
اختتمت البطوله بفوز م�ستحق للأخ�ضر ال�سعودي ،الذي حتقق
ب�أبطال �صنعوا الإجناز وحققوا التميز.
ً
حقيقة متي ّز على جميع الأ�صعدة ويف كل اجتاه ،وب�شهادة اجلميع،
بداية من املنتخب الأوملبي ،وكذلك ال�شباب والنا�شئني ،والأندية،
وهذا الدوري الذي بات هو الأجمل واملُتابع يف �آ�سيا.
نعم نقولها بكل فخر :هذا العمل ال ي�أتي باحلظ وال ال�صدفة ،بل
بالعمل واجلد والتدبري ال�سليم والفهم اجلميل والقراءة احلكيمة
�إ�ضافة �إىل قوة امل�س�ؤول وقراره ،بالإ�ضافة �إىل ال�شغف الذي متيز
به وزير الريا�ضة؛ حيث اعترب الريا�ضة ق�ضيته ال�شخ�صية؛ لذا ترى
ال�سعودية تحُ لق يف �سماء املجد .نقول �إنها كرة القدم ال�سعودية
و�شعارها الريادة والتميز.
ختاماُ ..نبارك ملُنتخبنا ال�سعودي ،حتقيقه ك�أ�س العرب .ونقدم
التهنئة �إىل مقام �سيدي امللك �سلمان ،حفظه الله ،و�إىل ويل العهد،
ّ
�سلمان ،حفظه الله .ول�سمو �أمري
عراب الر�ؤية ،الأم�ير حممد بن
منطقة ع�سري الأم�ي�ر تركي ب��ن ط�لال ،ول���وزارة الريا�ضة ممثلة
بوزيرها الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل رئي�س االحتاد العربي
لكرة ال��ق��دم ،ومباركة خا�صة للمدرب �صالح امل��ح��م��دي ..وكذلك
ل�صقورنا ال�شباب ،وللوطن نهدي هذا التميز ،من وزارة الريا�ضة
ووزيرها.
مع جناحات الريا�ضة �سيكون لنا موعد مع املجد يا وزير الريا�ضة.
للتوا�صل مع الكاتبة

جدة – هالل �سلمان
يواجه منتخبنا الأوملبي نظريه
اجل��زائ��ري ال��ي��وم الأح���د يف متام
ال����ـ  5ع�������ص��� ًرا ،يف ن�����ص��ف ن��ه��ائ��ي
كرة القدم ب��دورة �ألعاب الت�ضامن
الإ�سالمي التي ت�ست�ضيفها مدينة
قونية الرتكية ،فيما جتمع مباراة
ن�صف النهائي الأخرى بني منتخبي
تركيا و�أذربيجان.
جن���ح الأخ�������ض���ر يف ال��و���ص��ول
لن�صف ال��ن��ه��ائ��ي ب��ع��د ف����وزه على
منتخبي �أذربيجان ( )0-1واملغرب
( )0-2يف دور املجموعات ،ليبلغ
دور الأربعة ب�شباك نظيفة.
و�أج��رى العبو منتخبنا الأوملبي
احل�����ص��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة الأخ��ي�رة قبل
امل����ب����اراة حت���ت �إ�����ش����راف امل����درب
ال��وط��ن��ي �سعد ال�����ش��ه��ري وج��ه��ازه
الفني ،حيث �أجروا تدريبات لياقية
متنوعة قبل �أن يخو�ضوا مناورة
لتطبيق العديد من اجلمل التكتيكية
والفنية بتوجيهات من املدرب.
وم����ن امل���ت���وق���ع �أن ي���ب���د�أ �سعد
ال�����ش��ه��ري ال��ل��ق��اء ب��ك��ل م���ن :ن��واف
العقيدي – خالد دغريري (ن��واف
القمريي) – حممد اليامي – م�شعل
ال�صبياين – زك��ري��ا هو�ساوي –
عو�ض النا�شري – في�صل الغامدي
– هيثم ع�سريي – زياد اجلهني –
�أحمد الغامدي (حممد القحطاين)
– حممد مران.

الزعيم يعود للرياض..
ويمدد عقد كاريلو

Gadir2244@gmail.com
@Ghadeer020

الهالل يتصدر تصنيف
األندية العربية
 83عاملي ًا بر�صيد  1636نقطة،
جدة – هالل �سلمان
���ص��ع��د ال���ه�ل�ال �إىل ����ص���دارة وح��ل ف��ري��ق الن�صر يف املركز
الأن��دي��ة العربية يف الت�صنيف الثامن.
ال���ع���امل���ي ال�������ص���ادر م���ن م��وق��ع
 ،footballdatabaseترتيب الأندية العربية
ب��ع��دم��ا �أزاح الأه��ل��ي امل�صري
الذي كان يف �صدارة الت�صنيف 1 ،الهالل ال�سعودي  67عامليا
 2الأهلي امل�صري 71
وذلك ل�شهر �أغ�سط�س احلايل.
وج���اء ال��ه�لال يف امل��رك��ز  3 67الوداد املغربي 83
ع��امل��ي�� ًا ب��ر���ص��ي��د  1668نقطة  4الدحيل القطري 99
متقدم ًا  18مركز ًا ،بينما تراجع  5الزمالك امل�صري 133
الأه���ل���ي  42م���رك���ز ًا وح���ل يف  6الرتجي التون�سي 138
املركز  71عاملي ًا بر�صيد  7 1662ال�سد القطري 155
نقطة� ،أم��ا بطل دوري �أبطال  8الن�صر ال�سعودي 186
�أف��ري��ق��ي��ا ال�����وداد ال��ب��ي�����ض��اوي  9الرجاء املغربي 191
املغربي فجاء يف املركز الثالث  10العني الإماراتي .247

الريا�ض – حممد اجلليحي

ع��ادت بعثة ال��ه�لال �إىل الريا�ض،
���ص��ب��اح �أم�������س ،ب��ع��د ن��ه��اي��ة مع�سكر
ال��ف��ري��ق يف مدينة برمنغهام ،ال��ذي
ا�ستمر لأ�سبوعني ا�ستعداد ًا ملناف�سات
امل��و���س��م اجل��دي��د ،وق��د �أج���رى خالله
الأزرق مباراتني مع املرييا الإ�سباين،
ونوتينغهام فوري�ست الإجنليزي،،
وم��ن��ح اجل��ه��از الفني الع��ب��ي الفريق
راحة على �أن يعاود الفريق متارينه
غدا االثنني.
م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى� ،أ���ص��ي��ب ال�لاع��ب
الكوري يانغ خالل لقاء نوتينغهام يف
الفخذ و�سيجري �أ�شعة يف الريا�ض
للت�أكد منها ،كما منعت �آالم الع�ضلة
حممد الربيك من امل�شاركة يف املباراة
الودية.
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى� ،أع��ل��ن��ت �إدارة
ال���ه�ل�ال ع���ن جت��دي��د ع��ق��د ال��ب�يرويف
�أندريه كاريلو حتى عام  .2024وقال
كاريلو خالل مقطع فيديو ن�شره عرب
"تويرت"�" :أ�صبح الهالل ق�صة حب،
تتجدد معي يف ك��ل ي��وم وك��ل مكان
وك���ل حل��ظ��ة� ،أن���ا ه�ل�ايل و�س�أبقى".
وكانت �إدارة الهالل قد و َّقعت عقدًا احرتاف ًيّا
مع الالعب ملدة عام واحد بالإعارة �صيف مو�سم

 ،2018قادمًا من بنفيكا الربتغايل.
وبعد ع��ام ا�شرتت �إدارة الهالل عقد كاريلو
وو َّقعت معه ملدة �أربعة موا�سم بدءًا من .2019
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في الجولة األولى من الليجا اإلسباني..

عماد ح�سن ال�ساملي

المدير التنفيذي يا سادة
ال ّ
�شك � ّأن الريا�ضة الآن �أ�صبحت امل�ؤ�شر الأول لتطور البلدان،
ومقيا�س تطور ال�شعوب ،وم��ا اهتمام الأم�ير حممد بن �سلمان،
ومن هذا املنطلق
حفظه الله ،بريا�ضة الوطن � ،اّإل دليل على ذلكِ ،
يجب على �إدارات الأن��دي��ة مواكبة الدعم الكبري ال��ذي ن�شاهده،
ل�صديق
حتى نخت�صر م�سافات النجاح ،فال مُيكن جماملة الرئي�س
ٍ
�أو قريب على ح�ساب الأندية والكرة ال�سعودية ،حيث � ّإن هناك
وظيفة� ،أرى بع�ض ر�ؤ�ساء الأندية ير�سمونها للأ�صدقاء ،وهم غري
مدركني خلطورة ذلك ،و�أعني هنا املدير التنفيذي ،وهي الوظيفة
التي من املفرت�ض �أن تكون الأه ّم يف الأندية ال�سعودية ،حيث � ّإن
هذا املن�صب يعني �صياغة خطة املو�سم ،واملوا�سم القادمة بربامج
ق�صرية وبعيدة امل��دى ،واملدير التنفيذي هو من يختار امل��درب،
وبعد ذل��ك ه��و م��ن يقرر املع�سكر بالتن�سيق م��ع امل���درب و�إدارة
النادي ،كما �أن هذا املن�صب معني بالرتتيبات للتمارين واملباريات
واملع�سكرات.
والت�أكد من الأوراق الر�سمية للنادي ،ومعرفة النواق�ص باجللو�س
الدائم مع املدرب طوال املو�سم ،وهو �صاحب قرار يف الأمور الفنية
واالداري���ة ،وه��و نقطة التوا�صل بني الالعبني مع �إدارة النادي
وامل���درب ،وه��و �صوت النادي يف االحت��اد ال�سعودي لكرة القدم
ويف رابطة املحرتفني ،وهو من يدعم الالعبني للمباريات ،وهو من
ميثل النادي يف االجتماعات الفنية مع املدربني ،وهو من يعرف
ميزانية الفريق ،ويو�ضحها للمدرب ،وير�سم الطريق ال�صحيح
للنادي ،وبالتايل ف��� ّإن ه��ذا املن�صب ال جم��ال فيه للمجاملة ،لأنه
يحتاج لل�شخ�ص �صاحب العالقات الرائعة مع ال�شرفيني والالعبني
واالعالميني وامل��درب�ين ،و�صاحب التاريخ املعروف بالنجاحات
ال�سابقة التي من املفرت�ض �أن يتباهى بها �أمام املدرب والالعبني،
وي�سعى �إىل تكرارها ،و�إذا �أردت معرفة �أهمية هذا املن�صب �شاهد
الثبات املمتاز يف الهالل بوجود فهد املفرج ،و�شاهد تطور االحتاد
وال�شباب بعد الزج بحامد البلوي وطالل �آل ال�شيخ ،و�شاهد م�شاكل
الن�صر التي حتدث يف كل مو�سم ب�سبب عدم تواجد الرجل املميز
يف هذا املن�صب ،وبالتايل ف�إن رئي�س النادي يجب �أن يبعد عاطفته
ع��ن ه��ذا امل��ك��ان احل�سا�س ال��ذي ي���ؤث��ر على امل��درب�ين والالعبني،
و�سيكون الف�شل حليف مَن يُجامل يف هذا املكان.

ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بلقاء ألميريا

جدة – البالد

يفتتح فريق ريال مدريد حملة الدفاع
عن لقب الدوري الإ�سباين م�ساء اليوم
الأح��د ،عندما يحل �ضيف ًا على �أملرييا
ال�صاعد حديث ًا ،الذي ميلكه امل�ست�شار
تركي �آل ال�شيخ.
ي�أمل ال��ري��ال يف احلفاظ على لقبه
هذا املو�سم ،رغم �أن فريق بر�شلونة
غرميه التقليدي �أنفق كثري ًا يف فرتة
االن���ت���ق���االت ال�����ص��ي��ف��ي��ة احل��ال��ي��ة يف
حماولة للعودة للتتويج بالبطوالت

ال��ت��ي غ��اب��ت ع��ن ال��ف��ري��ق يف املو�سم
املا�ضي.
بداية الريال للمو�سم احلايل جاءت
ج��ي��دة ل��ل��غ��اي��ة ،خ��ا���ص��ة ب��ع��د تتويجه
بلقب ك�أ�س ال�سوبر الأوروب���ي عقب
ف���وزه ع��ل��ى �آي��ن�تراخ��ت ف��ران��ك��ف��ورت
الأملاين ( )0-2الأربعاء املا�ضي.
ويرى املدير الفني للريال ،الإيطايل
كارلو �أن�شيلوتي� ،أن فريقه حت�سن
ك��ث�ير ًا عما ك��ان يف املو�سم املا�ضي،
وقال بعد الفوز على �آينرتاخت" :قبل
عام ،مل يكن لدى �أحد ثقة بر�ؤية فريق

كهذا ،يف العام املا�ضي ،منا الفريق
وحت�سن كثري ًا ،ولكن ميكننا موا�صلة
التح�سني ،قطعنا خطوات كثرية �إىل
الأمام".
ويعول �أن�شيلوتي على جنم الفريق
الفرن�سي كرمي بنزمية املر�شح الأبرز
لنيل ال��ك��رة الذهبية ،وق��ال عنه" :ال
�أح����د ل��دي��ه �أي ���ش��ك يف ك���رمي وه��و
بالن�سبة ل��ن��ا �أه����م الع���ب يف ال��ع��امل
و�أك�ثره��م كفاءة ،لعب دور ًا مهم ًا يف
دوري الأبطال ،مل ي�سجل يف النهائي،
لكن �أهدافه كانت بالت�أكيد مهمة جد ًا

للو�صول �إىل النهائي� ،سجل � 3أهداف
���ض��د مان�ش�سرت ���س��ي��ت��ي ،وت�شل�سي
وباري�س �سان جرمان� ،إنه دون �أدنى
�شك الأف�ضل بالن�سبة لنا".
يف امل��ق��اب��ل ي��ري��د �أمل�يري��ا ،ال�صاعد
ح��دي��ث�� ًا ل��ل��دوري� ،أن يحقق مفاج�أة
من العيار الثقيل بتحقيق الفوز �أو
التعادل مع ريال مدريد حامل اللقب،
وت��وج��ي��ه ر���س��ال��ة ل��ب��ق��ي��ة امل��ن��اف�����س�ين
ب��ال��دوري ب�أنه لن يكون �صيد ًا �سه ًال
هذا املو�سم.
وق���ال ح��ار���س م��رم��ى وق��ائ��د �أمل�يري��ا

ف���رن���ان���دو م��ارت��ي��ن��ي��ز� :إن امل���ب���اراة
االفتتاحية �ستكون �صعبة؛ لأنها �أمام
الريال ،املر�شح الأبرز للفوز باملباراة.
وق���ال احل���ار����س ال��ب��ال��غ  32ع��ام�� ًا:
"نعلم �أنهم املر�شحون للفوز ،لدينا
احرتام كبري جتاه الريال ،ولكن �أي�ض ًا
لدينا ثقة يف فر�صنا".
و�أ���ض��اف" :منطقي ًا ،نحن على علم
ب����أن ال��ري��ال ه��و ح��ام��ل لقب ال���دوري
ودوري الأب���ط���ال ،وم���ع ذل���ك ،لدينا
�أ�سلحتنا �أي�����ض�� ًا و���س��وف ن��ق��ات��ل يف
املباراة".

المغربي بونو مرشح لجائزة أفضل حارس..

غياب ميسي وتواجد رونالدو في قائمة المرشحين للكرة الذهبية يثير تساؤالت
جدة -البالد

�أثار غياب ليونيل مي�سي عن القائمة املخت�صرة
للمر�شحني للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأف�ضل
العب يف  2022جدال وا�سعا ،بينما بحث البع�ض
عن تف�سريات لتواجد غرميه كري�ستيانو رونالدو
يف القائمة.
ويف �سابقة من نوعها منذ  16عاما ،غاب مي�سي
املتوج بالكرة لذهبية �سبع مرات (رقم قيا�سي)
ع��ن قائمة �ضمت  30مر�شحا للفوز باجلائزة
هذا العام ،بعد �أن كان "الربغوث" ،الفائز بلقب
اجل��ائ��زة ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ،احل��ا���ض��ر ال��دائ��م يف
قائمة املر�شحني منذ ع��ام  2006حيث تواجد
بني الثالثة الأوائ��ل با�ستمرار منذ عام ،2007
با�ستثناء عام  .2018يف املقابل ،حطم مناف�س
مي�سي التقليدي ،رونالدو الرقم القيا�سي للظهور
املتتايل يف القائمة منذ  ،2004وذلك بتواجده يف
القائمة املر�شحة للعام  .2022وحاولت �صحيفة
"ليكيب" الفرن�سية ،تف�سري �أ�سباب ا�ستبعاد قائد

الأرج��ن��ت�ين م��ن ه��ذه القائمة الطويلة ودخ��ول و�أو���ض��ح��ت ال�صحيفة وا���س��ع��ة االن��ت�����ش��ار �أن
رونالدو فيها ،حيث كتبت يف مقال عنوانه "ملاذا تعديل "معايري الكرة الذهبية" هي ال�سبب الأول
غاب مي�سي وتواجد رونالدو يف قائمة املر�شحني نظرا لأن��ه يف الفرتة الزمنية التي مت حتديدها
لو�ضع ال��ق��ائ��م��ة ،مل يكن �أداء مي�سي كما كان
للفوز بالكرة الذهبية 2022؟".

ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة
ad@albiladdaily.com

إعالنات محاكم التنفيذ

متوقعا.
كما �أن عامه الأول يف باري�س �سان جريمان مل
يكن جيدا ،حيث �أدى م�ستواه ال�سيئ يف مو�سمه
الأول مع بطل فرن�سا وت�سجيله �ستة �أهداف فقط
يف الدوري �إىل تعر�ضه النتقادات وا�سعة خا�صة
بعد اخلروج املبكر من دوري �أبطال �أوروبا على
يد ريال مدريد يف دور الـ.16
�أم��ا بخ�صو�ص رون��ال��دو ،فف�سرت "ليكيب"
ت��واج��ده يف القائمة املخت�صرة للكرة الذهبية
قائلة� ،إن تربع "الدون" على عر�ش قائمة �أكرث
الالعبني ت�سجيال للأهداف الدولية �ساعده يف
ذلك.
و�أ�ضافت �أن رونالدو �سجل �ستة �أه��داف يف
دور امل��ج��م��وع��ات ب����دوري �أب��ط��ال �أوروب�����ا يف
املو�سم املا�ضي لي�ساهم يف �صعود مان�ش�سرت
يونايتد �إىل دور الـ ،16و�أنهى النجم الربتغايل
امل��و���س��م ب����ـ 32ه��دف��ا يف  49م���ب���اراة بجميع
امل�سابقات ،وك��ل ه��ذه �إجن���ازات �أك�ثر من كافية

ال�ستمراره يف القائمة منذ  18عاما.
وي��ع��د م��ه��اج��م ري���ال م��دري��د ،الفرن�سي ك��رمي
بنزميا من �أب��رز املر�شحني للفوز بجائزة الكرة
الذهبية لهذا العام بعدما قاد النادي امللكي �إىل
لقبه الرابع ع�شر يف دوري الأبطال حمرزا 15
هدفا يف امل�سابقة القارية .ومن املتوقع �أن ي�صبح
بنزميا خام�س فائز فرن�سي بعد رمي��ون كوبا
( ،)1958مي�شال بالتيني ( 84 ،1983و،)85
ج��ان بيار ب��اب��ان ( )1991وزي��ن ال��دي��ن زي��دان
(.)1998
من ناحية �أخ��رى ،يت�صدر احلار�س املغربي
يا�سني بونو �أ�سماء املر�شحني جلائزة "يا�شني"
لأف�ضل حار�س مرمى يف العامل ملو�سم -2021
 .2022و���ض��م��ت ق��ائ��م��ة امل��ر���ش��ح�ين ك��ذل��ك كال
م��ن تيبو ك��ورت��وا ح��ار���س م��رم��ى ري���ال م��دري��د،
وال�سلوفيني يان �أوبالك (�أتلتيكو مدريد).
وتعلن املجلة الفرن�سية عن ا�سماء الفائزين
بجوائزها يوم � 17أكتوبر املقبل يف باري�س.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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إدانة وافد بجريمة غسل
وتهريب أموال
جدة ـ البالد

���ص��رح م�صدر م�����س���ؤول يف النيابة ال��ع��ام��ة ع��ن ان��ت��ه��اء حتقيقات نيابة
اجلرائم االقت�صادية �إىل اتهام وافد من جن�سية �أفريقية؛ بال�شروع يف نقل
( )297.000دوالر �أمريكي� ،إ�ضافة �إىل ( )5000ريال �سعودي ،عرب مطار
امللك عبدالعزيز الدويل �إىل خارج اململكة.
وبيّنت �إجراءات التحقيق قيام املتهم مبحاولة نقل املبلغ املايل عن طريق
�إخفائه داخل كراتني خم�ص�صة لثمرة "التمر" ،وجدت يف حقيبته ،كما ك�شفت
�إجراءات التحقيق عن املبالغ امل�ضبوطة� ،أنها ناجتة من ممار�سات خمالفة لعدد
من الأنظمة ،وجرى �إقامة الدعوى اجلزائية العامة بحق اجلاين �أمام املحكمة
املخت�صة بتهمة غ�سل الأم��وال مبحاولة تهريب �أموال نقدية خلارج اململكة،
و�صدر بحقه حكم ابتدائي يت�ضمن ثبوت �إدانته مبا �أ�سند �إليه ،وم�صادرة
املبالغ امل�ضبوطة ،و�سجنه ملدة �سنتني ،و�إبعاده عن البالد بعد ق�ضاء مدة
حمكوميته ،فيما قدمت نيابة االدعاء العام الئحة اعرتا�ضية ال�ستئناف احلكم،
مطالبة بت�شديد العقوبة على اجلاين.
و�أكدت النيابة العامة يف وقت �سابق على حماية االقت�صاد والناجت املحلي،
و�ستقدم كل من ت�سول له نف�سه امل�سا�س بالنظام املايل واالقت�صاد الوطني
للمحكمة املخت�صة للمطالبة بالعقوبات امل�شددة يف هذا ال�ش�أن.
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إطالق هوية اليوم الوطني السعودي
الريا�ض ـ البالد
�أطلق رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للرتفيه تركي بن
عبداملح�سن �آل ال�شيخ �أم�س هوية اليوم الوطني ال�سعودي
الـ ،92الذي ي�صادف يوم � 23سبتمرب من كل عام .وجاءت
الهوية لتتنا�سب مع م�شاريع ر�ؤية اململكة  ،2030حيث تكونت
من �شعارين مدجمني� ،أحدهما لفظي والآخر فني ،ي�ستلهمان يف
جمموعهما طموح �أبناء اململكة وانتماءهم ووحدتهم.

وتتخذ هوية اليوم الوطني �شعارها اللفظي من
عبارة “هي لنا دار” ملا يتعلق باجلملة من دالالت
�صادقة وعميقة ،ف�ضلاً عن مالم�ستها
وجدان ال�سعوديني الذين اعتادوا
و�صف وطنهم بالدار يف كثري من
الأغاين والق�صائد ال�شعبية التي
متثل جزءًا من تراثهم وحا�ضرهم.

تصميم أول لقاح
ألمراض القلب الوراثية
لندن ـ وكاالت

خ�ص�صت م�ؤ�س�سة القلب الربيطانية مبلغ  30مليون
يورو؛ لدرا�سة �إمكانية التو�صل �إىل �أول لقاح يف التاريخ
لأمرا�ض القلب الوراثية ،وجاء ذلك �ضمن م�شروع "كيور
هارت" ال����ذي ي�����ش��ارك ب��ه ب��اح��ث��ون م��ن امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة
والواليات املتحدة و�سنغافورة.
وي�ستخدم الباحثون؛ وفق ًا ملوقع "بولد�سكاي" الهندي،
تقنيات وراثية دقيقة تُعرف با�سم التعديل الأ�سا�سي يف
القلب؛ لت�صميم واختبار �أول عالج لأمرا�ض ع�ضلة القلب
امل��وروث��ة التي ت�ؤثر على واح��د من كل � 250شخ�ص ًا يف
ال��ع��امل؛ وذل��ك ع�بر تعطيل اجلينات املعيبة .وت���أت��ي هذه
النتائج بعد  30عام ًا من البحث ،حيث مت اكت�شاف العديد
من اجلينات امل�س�ؤولة عن اعتالالت ع�ضلة القلب املختلفة
وكيفية عملها ،فيما يعتقد الباحثون �أن ال��ع�لاج اجليني
�سيكون متاح ًا لبدء االختبارات والتجارب ال�سريرية ،خالل
ال�سنوات ال��ـ  5املقبلة؛ بهدف تخفيف القلق امل�ستمر من
املوت املفاجئ وف�شل القلب.

مضاد حيوي يقتل أصعب
أنواع البكتريا
وا�شنطن ـ وكاالت

متكن علماء م��ن تطوير م�ضاد ح��ي��وي� ،أظ��ه��ر نتائج واع���دة �ضد
اجلراثيم والبكرتيا اخلارقة ،واملعروفة با�سم البكرتيا �سالبة اجلرام،
دون امل�سا�س بالبكرتيا النافعة يف اجل�سم ،التي من املمكن �أن تت�ضرر
من امل�ضادات احليوية التقليدية.
ويعد امل�ضاد احليوي املكت�شف حدي ًثا ،بح�سب جملة "�إيه �سي �إ�س"
العلمية ،اً
جناحا
فعال �ضد �أكرث من  200م�ستعمرة بكتريية ،و�أثبت
ً
�ضد حاالت االلتهاب الرئوي وامل�سالك البولية املقاوم للأدوية ،بح�سب
التجارب التي �أجريت على الفئران.
ويت�ضمن امل�ضاد احليوي اجلديد ،عقار "الفابيماي�سني" الذي اعترب
انتقائ ًيا ب�شكل ن�سبي يف هجومه �ضد البكرتيا ،تار ًكا بع�ض �أنواع
البكترييا غري ال�ضارة �سليمة ،ما يعد ت��ط��و ًرا يف جم��ال امل�ضادات
احليوية املوجودة والتي ُيعرف عنها �أنها تق�ضي ب�شكل ع�شوائي على
العديد من البكرتيا املفيدة ،ما ي�ؤدي �إىل جمموعة من الآثار اجلانبية
ال�ضارة.
يذكر �أن البكرتيا املعروفة علم ًيا با�سم "البكرتيا �سالبة اجلرام"،
الأقوى بني �أنواع البكرتيا ،فهي تدافع عن نف�سها بجدران خلوية �أكرث
�سمكًا ،وجزئيات مقاومة للأدوية.

التعريف بالتراث
توا�صل هيئة الرتاث جهودها لرفع م�ستوى تفاعل املجتمع مع الرتاث الوطني مب�ساراته املادية وغري املادية ،وفتح نوافذ مهمة للتعريف بالرتاث الوطني ،وزيادة الوعي
به ،وب�أهميته الثقافية والتاريخية .وام�س �شهد بيت حائل الرتاثي يف متنزه �أجا بارك الرتفيهي �إقبا ًال من الزوار من داخل مدينة حائل ومن مناطق اململكة ودول
اخلليج عقب افتتاحه و�أعلنت اللجنة املنظمة للفعاليات جتاوز �أعداد الزوار حاجز �سبعة �آالف زائر وزائرة يف اليوم الثاين ،وتت�ضمن الفعاليات باقة من الأن�شطة
الرتاثية منها الأهازيج ال�شعبية وفعاليات البيت احلائلي مب�شاركة فعاليات تراثية من حمافظة عنيزة وتراث املنطقة ال�شرقية ،ويهدف "بيت حائل" �إىل التعريف
الزوار بحياة الأجداد يف م�أكلهم وملب�سهم وم�سكنهم وحياتهم العامة ،وقد عا�ش اجلميع من خمتلف الفئات العمرية خالل الفعاليات رحلة �إىل املا�ضي.

الصين
تطور هاتفين قابلين للطيّ

بكني ـ وكاالت

أطعمة تحارب شيخوخة البشرة
البالد ـ وكاالت

عند بلوع �سن الأربعني ،تقل ن�ضارة وحيوية ومرونة
الب�شرة ،مما ي�ؤدي �إىل ظهور عالمات ال�شيخوخة ،مثل
التجاعيد وخطوط الوجه وترهالت اجللد .و�أكد عدد
من املخت�صني �أن هناك �أطعمة ميكن االعتماد عليها،
ملحاربة �شيخوخة الب�شرة ،منها اجلرجري والذي يعد
من اخل�ضراوات الورقية الفعالة يف مكافحة �شيخوخة
اجللد ،نظ ًرا ملحتواها العايل من معدن البوتا�سيوم،
الذي ي�ساعد على حت�سني تدفق الدم املحمل بالأك�سجني
�إىل الب�شرة  ،كما �أن الفلفل الأحمر م�صدر غني بفيتامني

�سي ،الذي ي�ساعد على �إنتاج الكوالجني ،كما يحتوي
على الكاروتينات ،وهي �أ�صباغ نباتية تكافح عالمات
ال�شيخوخة وحتمي اجللد من �أ�ضرار �أ�شعة ال�شم�س،
بف�ضل خ�صائ�صها امل�ضادة للأك�سدة وااللتهاب .فيما
يحتوي التوت على فيتامني �سي وفيتامني �أ ومركب
الأنثو�سيانني امل�ضاد للأك�سدة ،ما يجعله من الفواكه
املفيدة ل�صحة الب�شرة بعد �سن الأربعني ،لأنه ي�ساعد
على تعوي�ض نق�ص الكوالجني يف اجل�سم  ،ف�ضال عن
الربوكلي ،وال�سبانخ  ،واجلوز والبطاطا احللوة وهي
اطعمة ت�ساهم يف زيادة الكوالجني يف الب�شرة.

ك�شفت ت�����س��ري��ب��ات �صحفية �أن ���ش��رك��ة "�أوبو"
ال�صينية الرائدة تطور حاليًّا هاتفني ذكيني قابلني
للطي ،ت�سعى لإطالقهما دول�� ًّي��ا .و�أ���ش��ارت امل�صادر
يف تقرير ن�شره موقع "جي �إ���س �إم �آرينا" التقني
املتخ�ص�ص �إىل �أن ه��ات�� َف��ي �أوب���و القابلني للطي
حمتمل �إطالقهما هذا اخلريف .وذكرت امل�صادر �أن
هات َف ْي �أوبو القابلني للطي �سيكونان �ضمن �سل�سلة
"فايند �إن" ،و�ستحاكي ب�����ص��ورة ك��ب�يرة �أج��ه��زة
�سام�سوجن اجلديدة؛ حيث �ستطلق هاتفي "فايند �إن
فولد" و"فايند �إن فليب" على غرار هاتفي "جالك�سي
زد فولد  "4و"جالك�سي زد فليب  ."4ومن املتو ّقع
�أن يتم دعم هاتفي �أوبو مبعاجلي "�سنابدراجون 8
بل�س اجليل الأول" الأقوى يف العامل حاليًّا.

أفنان عباس تشدو بـ«سطور الحب»
جدة ـ البالد

القت الأغنية اجلديدة "�سطور احلب" للفنانة ال�سعودية
ال�صاعدة �أفنان عبا�س جناحا " كبريا" و�إقباال" على �سماعها
وم�شاهدتها يف كثري من املن�صات االعالمية وال�سو�شيال
ميديا حيث قاربت امل�شاهدات مليون م�شاهدة خالل فرتة
وج��ي��زة م��ن ب��دء �إنطالقتها وه��ي م��ن �أحل���ان املو�سيقار
ال�سعودي عبد الله عبود ومن كلمات ال�شاعر املعروف
ب��در ب��ن �شايق وت��وىل ت��وزي��ع الأغ��ن��ي��ة يا�سر ماجد
ال��ذي قام بتوزيع عدد من اغنيات الفنانة �أ�صالة
والعديد من الأغ��اين ال�شهرية لعدد من الفنانني
اخلليجيني وال��ع��رب .وتعد �أغنية �سطور
احلب هي العمل الفني الثالث حيث �سبق
�أن طرحت الفنانة �أفنان �أغنية "�أتخيلك
حويل" وال���ت���ي ح�����ص��دت م�����ش��اه��دات
مليونية يف من�صات التبوا�صل
االجتماعي �أغنية "م�ش مفهوم
القلب" باللهجة اللبنانية والتي
�أبدعت بها متاما" .جدير بالذكر
�أن الفنانة ال�صاعدة بقوة �أفنان
ع��ب��ا���س ���ش��ارك��ت يف ح��ف��ل�ين فنيني
مبو�سم الريا�ض ومت ا�ست�ضافتها يف
ع��دد من الربامج واحل���وارات الإعالمية
يف العديد من و�سائل الإعالم ال�سعودي.

