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جدة - وا�س
بعث خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، برقية تهنئة، 
�لإ�سالمية،  باك�ستان  جمهورية  رئي�س  علوي  ع��ارف  �لدكتور  �لرئي�س  لفخامة 
�لتهاين،  �أ�سدق  عن  �ملفدى،  �مللك  لبالده.و�أعرب  �ل�ستقالل  يوم  ذكرى  مبنا�سبة 
جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  و�ل�سعادة  بال�سحة  �لتمنيات  و�أط��ي��ب 

باك�ستان �لإ�سالمية �ل�سقيق، �طر�د �لتقدم و�لزدهار.
كما بعث �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز �آل 
�سعود، ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، برقية تهنئة، لفخامة 
�لرئي�س �لدكتور عارف علوي رئي�س جمهورية باك�ستان �لإ�سالمية، 

مبنا�سبة ذكرى يوم �ل�ستقالل لبالده.

القيادة تهنئ رئي�س باك�ستان 
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ليبيا

الربملان يبحث أزمة 
املناصب السيادية

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

�مل�ستمر  �لدعم  عرب  باليمن،  �لهدنة  لتقوي�س  �إي���ر�ن  ت�سعى 
�لإع���الم  ن�سر  ح��ي��ث  ب��ال�����س��الح،  �لإره��اب��ي��ة  �حل��وث��ي  مللي�سيا 
�أم�س  �ليمني،  �لغربي  �ل�ساحل  يف  �مل�سرتكة  للقو�ت  �لع�سكري 

بحري  تهريب  خللية  م�سورة  �عرت�فات  )�ل�سبت(، 
تابعة مليلي�سيا �حلوثي، مت �سبطها موؤخًر� �أثناء 

عبا�س  بندر  ميناء  من  �أ�سلحة  تهريب  عمليات 
�لإير�ين �إىل �حلديدة.

�خللية  �أع�ساء  �عرت�فات  ملنطوق  وطبقا 
فقد مت جتنيدهم لتهريب �ل�سالح عن طريق 
يف  �حل��وث��ي  ميلي�سيا  ل���دى  يعمل  م��ه��رب 
ميناء �حلديدة، ُيدعى علي حلحلي، كما �أقر 
يف  بتورطهم  �عرت�فاتهم  يف  �خللية  �أف��ر�د 

عمليات تهريب �أ�سلحة من ميناء بندر عبا�س 
�لإير�ين. وت�سمنت �عرت�فات �أع�ساء �خللية 

خرب�ء  باإ�سر�ف  �لتهريب  طريقة  عن  معلومات 

�حلر�س �لثوري �لإي��ر�ين، يف تاأكيد جديد ملدى تبعية ميلي�سيا 
ميلي�سيا  ��ستخد�م  �عرت�فاتهم  ك�سفت  كما  لإي����ر�ن،  �حل��وث��ي 
ق��ال وزي��ر  فيما  �لأ���س��ل��ح��ة،  لتهريب  م��و�ن��ئ �حل��دي��دة  �حل��وث��ي 
�إن �عرت�فات �خللية �حلوثية،  �لإري��اين،  �ليمني، معمر  �لإعالم 

بتهريب �لأ�سلحة من ميناء بندر عبا�س �لإير�ين ملو�نئ �حلديدة 
تزويد  يف  طهر�ن  ��ستمر�ر  يوؤكد  �ل��ث��وري،  �حلر�س  باإ�سر�ف 
�سافر�  حتديا  ميثل  ذل��ك  �أن  �إىل  م�سري�  بالأ�سلحة،  �مليلي�سيا 

و�نتهاكا �سارخا للقانون �لدويل.
�ل��دور  �أن �لع��رت�ف��ات توؤكد  و�أك��د �لإري���اين، 
�لذي تلعبه �إير�ن يف تقوي�س جهود �لتهدئة، 
لقتل  �أد�ة  �حلوثي  ميلي�سيا  و��ستخد�مها 
�ليمن  و��ستقر�ر  �أمن  وزعزعة  �ليمنيني 
�ملنطقة  يف  و�لإره���اب  �لفو�سى  ون�سر 
متهما  �ل���دول���ي���ة،  �مل�����س��ال��ح  وت��ه��دي��د 
�تفاق  با�ستغالل  �حل��وث��ي،  ميلي�سيا 
�حلديدة  مو�نئ  ل�ستخد�م  �ستوكهومل 
�لإي��ر�ن��ي��ة،  �لأ���س��ل��ح��ة  لتهريب  ن��اف��ذة 
مطالبا يف �لوقت ذ�ته، �ملجتمع �لدويل 
باإ�سد�ر �إد�نة و��سحة ل�سيا�سات �لنظام 

7�لإير�ين �لتخريبية.

ال�سكوك احلكومية تعزز الدخاردعم حقوق املوقوفني وال�سجناء
الريا�س - البالد

 �أكد �لنائب �لعام �ل�سيخ �سعود �ملعجب ، على رفع كفاءة �لعمل �لنيابي 
�إنهاء  على  ف���ورً�  و�لعمل  و�مل��ودع��ني،  و�ل�سجناء  باملوقوفني  �ملت�سل 
ق�ساياهم وفق �لنظام، وتلقي �سكاو�هم ومعاجلتها ب�سكل عاجل و�حلث 
على �إيالء �ملوقوفني و�ل�سجناء �أولية خا�سة وتكثيف �جلو�لت �لرقابية 
يف هذ� �ل�ساأن.  جاء ذلك مبنا�سبة تد�سينه �لدليل �لإجر�ئي للعمل �لنيابي 
على  و�لتفتي�س  و�لرقابة  �جلز�ئية  �لأح��ك��ام  تنفيذ  على  �لإ���س��ر�ف  يف 

�أعمال  ، و�لذي ت�سمن عدة مرتكز�ت هامة يف  �لتوقيف  �ل�سجون ودور 
�لرقابة �لق�سائية على �ل�سجون و�لإ�سر�ف على تنفيذ �لأحكام من جملتها 
�لف�سيلة  �أ�سحاب  قبل  من  �ملتخذة  �لق�سائية  �لإج���ر�ء�ت  حوكمة  �إع��ادة 
�أع�ساء �لنيابات �ملخت�سة، و�لتنظيم �ملوؤ�س�سي مبهام و�إجر�ء�ت حمددة 
وموثقة. كما ي�ستمل �لدليل على مناذج عمل موحدة، مبا يتو�فق مع نظام 
و�لأنظمة  �لعامة  �لنيابة  �لتنفيذية ونظام  �لإجر�ء�ت �جلز�ئية ولئحته 

و�ملعاهد�ت و�ملو�ثيق �لدولية ذ�ت �ل�سلة.

البالد ـ مها العواودة 
�ملالية  �لأهلي  �سركة  مع  �لتفاهم  مذكرة  �أهمية  �قت�ساد  خرب�ء  �أكد   
تتاح  و�لتي  لالأفر�د،  �حلكومية  �لدخارية  �ل�سكوك  و�إطالق  لتطوير 
�لدخار   ن�سبة  رفع  �أهمها  كبرية  فو�ئد  لتحقيق  �ململكة  يف  مرة  لأول 
لدى �لأفر�د خالية من �ملخاطر وتنا�سب جميع �سر�ئح �ملجتمع وخا�سة 

�لأفر�د �لذين ل ميلكون خربة يف �لتد�ول و�أ�سو�ق �ملال.
 وقالو� �إن �ل�سكوك �لدخارية قناة ��ستثمارية تنا�سب جميع �سر�ئح 

هذ�  كان  �أن  بعد   ، كبري  ب�سكل  ثابتة  وعو�ئد  �أرب��اح  لتحقيق  �ملجتمع 
�لنوع من �ل�سكوك حم�سور� يف �ل�سابق لل�سركات، لفتني �إىل �أن عدة 
و�لأفر�د  و�ل�سركات  �لدولة  م�ستوى  على  �ملتد�ولون  �سيجنيها  فو�ئد 
، و�سي�سبح لالفر�د قناة ��ستثمارية جديدة خالية من �ملخاطر حتقق 
للحكومة  �ملالية  �لهند�سة  �إيجابية يف  ، وهي خطوة  ثابتة  لهم عو�ئد 
تنوع فيها م�سادر �لتمويل وتتيح لالأفر�د �لفر�س �ل�ستثمارية وتزيد 

من كفاءة �ملنتجات �ملالية يف �ململكة. 36

»العمرة«

عباقرة اململكة

متاحة لكافة التأشريات 

 يتألقون يف أوملبياد 
املعلوماتية  

مكة املكرمة ـ البالد 
ت�سهيالت  �ل�سعودية"  "روح  من�سة  ُتقدم 
�إل���ك���رتون���ي���ة م��ت��ع��ددة لإ�����س����د�ر �ل��ت��اأ���س��رية 
�لإلكرتونية لزيارة �ململكة لتاأدية ن�سك �لعمرة 
وت�سميم  �ل�سريف،  �لنبوي  �مل�سجد  وزي��ارة 
ب��اق��ة �ل��ع��م��رة وف��ق �ح��ت��ي��اج��ات ُم��ق��دم �لطلب 
عن  و�لعمرة  �حل��ج  وز�رة  ك�سفت   و�أم�����س   ،
جميع  على  للحا�سلني   ، �لعمرة  �أد�ء  ت�سهيل 
دول  جميع  من  و�لقادمني  �لتاأ�سري�ت  �أن��و�ع 
�إمكانية  و�ل��زي��ارة  �ل�سياحة  بغر�س  �ل��ع��امل 
تاأدية �لعمرة يف �أثناء �إقامتهم باململكة �لعربية 
�ل�سعودية، بالإ�سافة �إىل �لقادمني �إىل �ململكة 
�ملتحدة  �لوليات  تاأ�سرية  على  من �حلا�سلني 
�ل�سنغن؛  ودول  �ملتحدة،  و�ململكة  �لأمريكية، 
لت�سهيل  �مل��ب��ذول��ة  �جل��ه��ود  �إط����ار  يف  وذل����ك 
ن�سك  ل��ت��اأدي��ة  �ملعتمرين  و���س��ول  �إج�����ر�ء�ت 
عالية،  بجودة  �خلدمات  كل  وتقدمي  �لعمرة، 
و�لدينية،  �لثقافية  �ملعتمرين  جتربة  و�إث��ر�ء 

وفًقا مل�ستهدفات بر�مج روؤية �ململكة 2030.

الريا�س ـ البالد 
�مليد�ليات  ح�سد  �ململكة  ط��الب  يو��سل   
حيث  �لعاملية  �لإوملبياد  فعاليات  خمتلف  يف 
بدعم  و�ملتميزون  �ملبدعون  �لطالب  يحظى 
م���ن  �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة لأب���ن���اء �ل���وط���ن، ما 
�لعاملية.  �مليد�ليات  ح�ساد  ملو��سلة  يحفزهم 
�لربونزية  �مليد�لية  �ململكة  ح�سدت  و�أم�س 
 2022 �ل����دويل  �مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  �أومل��ب��ي��اد  يف 
دولة  ��ست�سافتها  �لتي   ،34 �ل���  ن�سخته  يف 
�إندوني�سيا موؤخر� وحقق �لطالب عبد�لعزيز 
�إد�رة  من  ثانوي  �لثالث  �ل�سف  من  �ل�سبلي 
بني  من  �لربونزية  �مليد�لية  �لريا�س  تعليم 
89 دولة، متوجًا رحلة  349 طالبًا ميثلون 
تدريبية،  �ساعة   2436 خاللها  تلقى  تدريب 
لها  م�ساركة  ر�بع  يف  ر�سيدها  �ململكة  لرتفع 

يف �مل�سابقة �إىل ثالث ميد�ليات برونزية.
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السعودية

جدة - البالد
�ل�سعودية  �ل�����س��ي��اح��ة  ت��ت��ق��دم 

ب�سرعة قيا�سية بف�سل �لهتمام 
لتعزيزها  و�ل�سعي  بها  �لكبري 
لل�سياح  قبلة  �ململكة  لتكون 
�ل���ع���امل،  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن 
حتقق  �ل�سعودية  جعل  م��ا 
�إجنازً� مميزً� �سمن موؤ�سر 
و�ل�سياحة  �ل�سفر  تطوير 
�ل�������س���ادر   )TTDI(
ع���ن م��ن��ت��دى �لق��ت�����س��اد 
 )WEF( �ل�����ع�����امل�����ي 
ح��ي��ث ق��ف��زت ع��امل��ي��ًا �إىل 
 10 متقدمة   33 �مل��رك��ز 
م����ر�ك����ز دف���ع���ة و�ح�����دة 
 .2019 بالعام  مقارنة 
�مل���وؤ����س���ر على  وي�����س��ت��ن��د 
�لتي  �لعو�مل  من  �لعديد 
و��ستد�مة  لتطوير  تقود 

وم����رون����ة ق���ط���اع �ل�����س��ف��ر 
و�ل�����س��ي��اح��ة مب���ا ي�����س��اه��م 

�لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  يف 
و�لجتماعية، ت�سمل �ملعايري 

�لأع��م��ال �ل��ت��ج��اري��ة وظ��روف 
و�لبنية  و�ل�����س��ح��ة  �ل�����س��الم��ة 

�لطبيعية  و�مل������و�رد  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
و�لجتماعية  �لبيئية  و�ل�سغوط 

و�لق����ت���������س����ادي����ة، وج���م���ي���ع ه���ذه 
�ملوؤ�سر�ت وفرتها �ململكة باأعلى جودة 

�لعامل متا�سيا  بها  لأجل �سياحة يتحدث 
مع روؤية 2030 �لتي �هتمت بهذ� �جلانب 

حتقيقا جلودة �حلياة.
وتربز حمافظة �لعال �سمال غرب �ململكة بحلة 

�سياحة ز�هية حتمل �سو�هد� تاريخية حية، و�أ�سول 
 200 من  �أكرث  منذ  متعاقبة  ح�سار�ت  �ساغتها  ثقافية 

�ألف عام.

السياحة تقفز 
حنو العاملية
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أمير الشرقية يرعى معرض الوظائف 

"مسك" تنظم "جلسة تثقيفية" مع أهالي "نخبة"

طريق األمير محمد بن سلمان يخدم ضيوف الرحمن 

دعم الكفاءات الوطنية من الجنسين

الدمام - البالد
يرعى الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة 
غرفة  تنظمه  الـــذي   2022 وظــائــف  معر�س  ال�سرقية، 
ال�سرقية يف ن�سخته الثامنة، خالل الفرتة 24-27 اأكتوبر 
واملــوؤ�ــســ�ــســات،  الــ�ــســركــات  مــن  عــدد  مب�ساركة  2022م، 
وتطوير  بتنمية  املعنية  والأهلية  احلكومية  واجلهات 
الظهران  مــعــار�ــس  مــركــز  يف  وذلـــك  الب�سرية،  املــــوارد 

الدولية "اإك�سبو" باخلرب.
الرزيزاء،  ال�سرقية بدر  اإدارة غرفة  وثمن رئي�س جمل�س 
ذلك  اأن  مــوؤكــدًا  املعر�س،  لفعاليات  املنطقة  اأمــري  رعاية 
يعك�س حر�س �سموه يف دعم وتطوير الكفاءات الب�سرية 
الذي  ال�سامل  والتطور  التنمية  يف  م�ساركتها  وحتقيق 
املجال  يف  خ�سو�سا  املجالت،  جميع  يف  البالد  ت�سهده 

القت�سادي.
توطني  جــهــود  لــدعــم  يــهــدف  املــعــر�ــس  اأن  اإىل  واأ�ـــســـار 
القطاع  هذا  دور  واإبــراز  اخلا�س،  القطاع  يف  الوظائف 
العمل  فر�س  وتوفري  الوطنية،  الكفاءات  ا�ستقطاب  يف 
ــ�ــســعــودي، وحتــقــيــق الــتــوا�ــســل بــني قطاع  لــلــ�ــســبــاب ال
والتوظيف  التدريب  خدمات  ومقدمي  جهة،  من  الأعمال 

واملتخ�س�سني يف اإدارة املوارد الب�سرية والتوظيف من 
من  العمل  طالبي  وبني  اجلهات  هذه  وبني  اأخــرى،  جهة 
جهة ثالثة، وكذلك الإ�سهام يف خف�س معدل البطالة وفق 
م�ستهدفات روؤية اململكة 2030، منوها بجهود احلكومة 
الكفاءات الوطنية من  – يف دعم  الله  – اأيدها  الر�سيدة 
اجلن�سني، والتي �سجلت جناحات كبرية يف ميدان العمل 

وامل�ساركة يف التنمية الوطنية.

الريا�س  - البالد
برامج  اأحـــد  اجلــامــعــات،  لنخبة  الإعــــداد  بــرنــامــج  نظم 
تثقيفية  جل�سة  "م�سك"  �سلمان  بــن  حمــمــد  موؤ�س�سة 
يف  واخلام�سة  الرابعة  الدفعة  طلبة  اأمـــور  اأولــيــاء  مــع 
ــرة يف م�ساعدة  ــس ــراك الأ� ــس اإ� الــربنــامــج، وذلـــك بــهــدف 

اأبنائهم من اأجل �سمان حتقيق اأف�سل النتائج.
لكيفية  روؤى  تقدم  تف�سيلية  مناق�سة  اللقاء  وت�سمن 
التي  املواقف والظروف  الطلبة يف خمتلف  مع  التفاعل 
اأهــم  ا�ستعرا�س  جانب  اإىل  رحلتهم،  اأثــنــاء  تواجههم 
الأ�ساليب التي ت�سعى لتاأكيد دور الأهايل املوؤثر يف جعل 
النجاح واقًعا، من خالل دعم الأبناء من الناحية النف�سية 
جميع  جتــاوز  من  نهم  متكِّ التي  املالئمة  البيئة  وتوفري 

العقبات اأمامهم.

ال�سف  طــالب  ي�سطحب  "نخبة"  برنامج  اأن  يــذكــر 
عاَمنينْ  امــتــداد  على  تعليمية  رحلة  يف  ثانوي  الأول 
جامعية  رحــلــة  بـــدء  مــن  لتمكينهم  الــعــام،  ونــ�ــســف 
اجلامعات  نخبة  يف  قبولهم  فر�س  وتعزيز  ناجحة، 
العاملية، ومنذ انطالقته حتى اليوم؛ متّكن 367 طالبًا 
وطالبة احل�سول على قبول يف اأف�سل 20 جامعة على 

م�ستوى العامل.
"نخبة" واحًدا من �سل�سلة برامج ينظمها  وُيعد برنامج 
"م�سك"،  �سلمان  بن  حممد  مبوؤ�س�سة  القادة  م�سك  م�سار 
واإطـــالق  ــقــدرات  ال بــنــاء  املوؤ�س�سة يف  جــهــود  اإطـــار  يف 
الطاقات، واإعداد الأجيال القادمة من ال�سباب ال�سعودي، 
جمــالت  خمتلف  يف  ومــبــدعــني  وعــلــمــاء  قـــادة  ليكونوا 

العلوم عرب اإك�سابهم اأحدث املعارف واملهارات.

جدة- البالد
جدة  بــني  مــا  الــواقــع  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري  طريق  يعد 
ومكة املكرمة اأحد الطرق الرئي�سة التي تخت�سر الزمن على 
امل�ساعر  اإىل  وو�سولهم  تنّقلهم  وت�سّهل  الرحمن  �سيوف 
وحيويًا  رئي�سًيا  �سرياًنا  يعّد  الطريق  واأن  خا�سًة  املقد�سة 
للحركة، كونه يقوم بخدمة حجاج بيت الله احلرام القادمني 
الإ�سالمي  جدة  وميناء  الدويل  عبدالعزيز  امللك  مطار  عرب 

البقعة الطاهرة ال�سريفة، من اأجل اأداء منا�سك احلج.
واأولت وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية الطريق البالغ 
طوله 65 كم والذي يربط بني حمافظة جدة ومكة املكرمة 
بتنفيذ  املا�سية  الفرتة  طوال  وا�ستمرت  كبريًا  اهتمامًا   ،
ومنها  الطريق  على  وال�سالمة  ال�سيانة  اأعمال  من  حزمة 
الدهانات  اأعمال  اإىل  اإ�سافة  ال�سفلته  اإعــادة  اأعمال  تنفيذ 

والإر�ــســاديــة  التحذيرية  والــلــوحــات  ال�سالمة  وو�ــســائــل 
وحت�سني املداخل واملخارج وذلك باإجمايل اأطوال 60 كلم 
بالإ�سافه اإىل �سيانة عدد 1444 وحدة اإنارة على الطريق 
الوفيات  حالت  معدل  وخف�س  جودته  لرفع  منها  �سعيًا   ،
لقا�سديه يف مو�سم حج  عليه، وحت�سني اخلدمات املقدمة 

هذا العام 1443هـ.
الــوزارة يف �سبيل حت�سني جودة  وتاأتي هذه اجلهود من 
لقا�سديه،  املقدمة  اخلدمات  بجميع  والرتــقــاء  الطريق، 
احلـــوادث  ن�سب  وخــفــ�ــس  املـــــروري،  الزدحـــــام  وتقليل 
خدمة  على  ــــوزارة  ال تعمل  كما  والــوفــيــات  ــابــات  والإ�ــس
مـــرتـــادي الــطــريــق عــلــى مـــدار الــ�ــســاعــة، مــن خـــالل تلقي 
البالغات ومبا�سرة املهام واإ�سالحها، اإ�سافًة لتنفيذ اأعمال 

ال�سيانة وال�سالمة ب�سكٍل دوري وم�ستمر.

الالئحة أكدت على االعتماد المؤسسي

لتحسين جودة الحياة والخدمات

التميز العلمي شرط إلنشاء
فروع للجامعات األجنبية

بدء تطوير عشوائيات بمكة المكرمة 

جدة - البالد
التعليم، ممثلة يف جمل�س �سوؤون  طرحت وزارة 
لإن�ساء  التنظيمية  الالئحة  م�سروع  اجلامعات، 
الفر�سة  اإتاحة  بهدف  الأجنبية،  للجامعات  فروع 
يف  لها  فروع  لإن�ساء  املتميزة  العاملية  للجامعات 
يف  والتو�سع  ال�ستثمار  ت�سجيع  مــع  اململكة، 
اجلامعات  نظام  مع  ومتا�سيًا  اجلامعي،  التعليم 

اجلديد.
ــحــة املـــطـــروحـــة ل�ــســتــطــالع  ــالئ واأو�ـــســـحـــت ال
اأن  "ا�ستطالع"،  من�سة  عــرب  العموم  مرئيات 
جمل�س  مبوافقة  اإًل  يتم  ل  اجلامعة  فرع  اإن�ساء 
�سوؤون  جمل�س  من  تو�سية  على  بناًء  الـــوزراء 
من  الأجنبية  اجلامعة  تكون  اأن  على  اجلامعات 

وزارة  تتوىل  واأن   ، علميًا  املتميزة  اجلامعات 
فــرع اجلــامــعــة، مبــا يف  ــراف على  الإ�ــس التعليم 
ذلك التو�سية باملوافقة على طلب تعديل النظام 
اأو دجمها،  اإلغائها  اأو  الأ�سا�سي واإن�ساء الكليات 
فرع  قيادات  وتغيري  تعيني  على  املوافقة  وكذلك 

اجلامعة.
لفرع  الأ�سا�سي  النظام  ي�ستمل  اأن  وا�سرتطت 
ــره، والــكــيــان  ــق ــفــرع وم اجلــامــعــة عــلــى، ا�ــســم ال
الفرع  �ستدير  التي  واملجال�س  للفرع،  النظامي 
والقواعد  التنظيمي،  والهيكل  ت�سكيلها  وكيفية 
الداخلية املنظمة لل�سوؤون الأكادميية والإدارية، 

والنظام الدرا�سي واملوارد املالية.
على  باحل�سول  اجلامعة  فرع  الالئحة  واألزمت 

التعليم  تــقــومي  هيئة  مــن  املوؤ�س�سي  العــتــمــاد 
والتدريب يف اململكة، واأن يكون امل�سوؤول الأول 
رئي�س  اأمــام  م�سوؤوًل  اململكة  يف  اجلامعة  لفرع 

جمل�س �سوؤون اجلامعات.
و�سددت على عدم جواز وقف الن�ساط، او تعديل 
اإل بعد موافقة جمل�س �سوؤون  الأ�سا�سي  النظام 
للمجل�س  يكون  الن�ساط  تعرث  وعند  اجلامعات، 
والــتــدابــري  الـــقـــرارات  اتــخــاذ جميع  احلـــق يف 

الالزمة ل�سمان اإكمال الطلبة لدرا�ستهم.
املخت�سة  هــي  اململكة  يف  املــحــاكــم  اأن  ــانــت  واأب
وحدها بالف�سل يف اأي نزاع يكون فرع اجلامعة 
جميع  خ�سوع  مع  فيه،  طرفًا  من�سوبيه  اأحد  اأو 

من�سوبي فرع اجلامعة لنظام العمل باململكة.

مكة املكرمة - البالد
يف  اجلديدة  املرحلة  اأم�س  بــداأت   
يف  الع�سوائية  املــنــاطــق  تطوير 
تهدف  التي  املــكــرمــة،  مكة  مدينة 
املــكــرمــة  مــكــة  مــديــنــة  جــعــل  اإىل 
للفر�س  ــة  جــاذب عــ�ــســريــة  مــديــنــة 
ال�ــســتــثــمــاريــة، وحتــ�ــســني جــودة 
الع�سوائية،  املناطق  �سكان  حياة 
ال�سحية  بــاخلــدمــات  والرتـــقـــاء 
ـــة املـــقـــدمـــة لــهــم،  ـــمـــاعـــي والجـــت
يف  النظامية  املخالفات  ومواجهة 

تلك املناطق.
واأو�سح املتحدث الر�سمي مل�سروع 
معاجلة و�سع الأحياء الع�سوائية 
الــدكــتــور اأجمــد  يف مكة املــكــرمــة، 
والهدم  الإزالــة  باأن عمال  مغربي، 
حي  يف  الكدوة  مبنطقة  املرحلية 
األف   686 م�ساحة  تغطي  امل�سفلة، 
الطريق  �سماًل  يحدها  مربع،  مرت 

الــثــاين، ومــن اجلنوب خمــرج �سارع  الــدائــري 
روابــي  الــ�ــســرق خمطط  مــن جهة  و  الــتــقــوى، 
ومن  التكميلي،  اأجياد  وخمطط  املعدل  اأجياد 

الغرب �سارع الهجرة.
مواقع  اأحــد  الكدوة  اأن  مغربي  الدكتور  وبــني 
اللجنة  حددتها  التي  الأولــويــة  ذات  التطوير 
الوزارية ملعاجلة و�سع الأحياء الع�سوائية يف 
مكة املكرمة، واأن الأعمال القائمة هي جزء من 
الإ�سرتاتيجية  اأقرتها  التي  العمرانية  املعاجلة 
ملدينة  امللكية  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�ــســار  ال�ساملة، 
مكة املكرمة وامل�ساعر املقد�سة قد بداأت يف وقت 

العمرانية،  وامل�سوحات  املواقع  ح�سر  �سابق 
اعتماد  على  ح�سلت  املــطــورة  ال�سركة  اأن  و 
املخطط الأويل من اأمانة العا�سمة املقد�سة. كما 
مبوقع  املــالك  طلبات  ل�ستقبال  مقر  جتهيز  مت 
العام  بــدايــة  مــن  اللجان  وبــا�ــســرت  املــ�ــســروع، 
يندرج  وما  والتجهيز  بالتهيئة  املتعلقة  اأعمالها 

�سمنها من عمليات التثمني والتعوي�س.
واأكد مغربي اأن اجلانب الجتماعي يف م�سروع 
الـــكـــدوة يــ�ــســري جــنــًبــا اإىل جــنــب مع  تــطــويــر 
ال�ساملة  فالإ�سرتاتيجية  العمرانية،  املعاجلة 
من  يتكون  الـــذي  الإنــ�ــســاين  البعد  على  تــركــز 
للفئات  القانوين  الت�سحيح  هي:  حماور  ثالثة 

لل�سكان،  الجــتــمــاعــي  والـــدمـــج  املــ�ــســتــهــدفــة، 
والتمكني القت�سادي. و�ستقوم وزارة الداخلية 
الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املوارد  ووزارة 
بالعمل على ملفات معاجلة الأو�ساع القانونية 
ـــراك الــقــطــاع غري  والـــدعـــم الجــتــمــاعــي، واإ�ـــس
الربحي من اجلمعيات اخلريية يف تقدمي الدعم 
وامل�ساعدات العينية وتنفيذ برامج التطوع؛من 
اأجل �سمان احل�سول على اخلدمات وامل�ساعدة 

املطلوبة لقاطني املناطق الع�سوائية.
يف  ميدانًيا  مركًزا  هناك  باأن  حديثه  واختتم 
من  املــقــدمــة  الــدعــم  طلبات  ي�ستقبل  الــكــدوة 

اجلهات ذات العالقة.

"الشؤون اإلسالمية" تستعرض جهود 
المملكة ورسالتها اإلنسانية

 15 ألف مخالف ألنظمة اإلقامة والعمل 

حظر صيد الكنعد بالخليج لشهرين

الريا�س - البالد
احلــمــالت  نــتــائــج  الــداخــلــيــة  وزارة  اأعــلــنــت 
خمالفي  و�سبط  ملتابعة  امل�سرتكة  امليدانية 
اأنظمة الإقامة والعمل واأمن احلدود، املنفذة 

خالل الأ�سبوع املا�سي.
خالل  املنفذة  احلــمــالت  اإن  ـــوزارة  ال وقــالــت 
اجلـــاري  اأغــ�ــســطــ�ــس   10 اإىل   4 مــن  ــفــرتة  ال
األـــف خمــالــف يف  اأ�ــســفــرت عــن �سبط 14.8 
مناطق اململكة كافة، منهم اأكرث من 8.7 األف 
خمالف  األــف  و4.3  الإقــامــة،  لنظام  خمالف 

لنظام اأمن احلدود، ونحو 1.8 األف خمالف 
لنظام العمل.

خالل  �سبطهم  مت  مــن  اإجــمــايل  اأن  واأبــانــت 
اململكة  داخــل  اإىل  احلــدود  عبور  حماولتهم 
مينيو  مــنــهــم   %58 ــًا،  �ــســخــ�ــس  468 ــغ  ــل ب
و%5  اجلن�سية،  اإثيوبيو  و%37  اجلن�سية، 
�سخ�سًا   53 �سبط  مت  كما  اأخــرى،  جن�سيات 
اململكة  خــارج  اإىل  احلــدود  عبور  ملحاولتهم 

بطريقة غري نظامية.
مــتــورطــني يف  اأنـــه مت �سبط 6  واأو�ــســحــت 

نقل واإيواء وت�سغيل خمالفي اأنظمة الإقامة 
والــعــمــل واأمــــن احلــــدود والــتــ�ــســرت عليهم، 
حاليًا  اإخ�ساعهم  يتم  من  اإجــمــايل  بلغ  فيما 
األف وافد  لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 53 
خمالف، نحو 49 األف رجل و3.1 األف امراأة.
اأكرث  اإحالة  اأنــه متت  اإىل  ــوزارة  ال واأ�ــســارت 
الدبلوما�سية  لبعثاتهم  خمالف  األــف   40 من 
للح�سول على وثائق �سفر، واإحالة نحو 2.7 
�سفرهم،  حــجــوزات  ل�ستكمال  خمالف  األــف 

وترحيل اأكرث من 13 األف خمالف.

الدمام- البالد
حددت وزارة البيئة واملياه والزراعة الثنني 
�سريان تطبيق حظر �سيد  لبدء  املقبل موعدًا 
اأ�سماك "الكنعد" على �سواحل اخلليج العربي 

باملنطقة ال�سرقية ملدة �سهرين.
البيئة  وزارة  لــفــرع  الــعــام  املــديــر  واأو�ــســح 
عامر  ال�سرقية  باملنطقة  والــزراعــة  واملــيــاه 
�سباك  ا�ستخدام  ي�سمل  احلظر  اأن  املطريي، 
والــغــزول(،  )املنا�سب،  اخلي�سومية  ال�سيد 
يف حني ي�سمح ال�سيد بو�سيلة احلداق، على 
ب�سيدها  امل�سموح  ال�سمكة  طــول  يكون  اأن 
تلك  ا�ستنزاف  من  احلد  بهدف  �سم،   65 فوق 
الأ�سماك واحلفاظ على املخزون  الأنــواع من 
املــ�ــســتــدام، واإعـــطـــاء فر�سة  الإ�ــســرتاتــيــجــي 

لالأمهات لو�سع البي�س خالل فرتة احلظر.
هــذا احلــظــر يطبق  اأن  اإىل  املــطــريي  ــار  واأ�ــس
التعاون اخلليجي  على م�ستوى دول جمل�س 

البي�س  الأمهات حامالت  بهدف احلفاظ على 
الكنعد،  اأ�سماك  �سغار  وعلى  التفريخ  وقــت 
واإعطاء الفر�سة الأكرب لعملية التكاثر وو�سع 

البي�س.
ــرثوة  مــن جانبه اأكـــد مــديــر مــركــز اأبــحــاث ال

ال�سويرد،  وليد  املهند�س  بالقطيف  ال�سمكية 
ا�ستمرار املركز يف تنفيذ اجلولت التفتي�سية 
م�سريا  ال�سيد،  ومرافئ  الإنــزال  مراكز  على 
القانونية  الإجـــراءات  تطبيق  �سيتم  اأنــه  اإىل 

بحق جميع املخالفني.

الريا�س - البالد
والدعوة  الإ�سالمية  ال�ــســوؤون  وزارة  نت  د�سَّ
للمعار�س  العامة  بــالأمــانــة  ممثلة  ــاد  ــس والإر�
امل�ست�سار  مكتب  مــع  بالتعاون  واملـــوؤمتـــرات 
تايلند  مملكة  لدى  اململكة  ب�سفارة  الإ�سالمي 
املــركــز  يف  يــقــام  الــــذي  "ج�سور"  مــعــر�ــَس   ،
الإ�ــســالمــي يف بــانــكــوك، تــزامــنــًا مــع انطالق 
حلفظ  الكربى  للم�سابقة  النهائية  الت�سفيات 
على  الــــوزارة  مها  تنظِّ الــتــي  الــكــرمي  الــقــراآن 

امل�ستوى الوطني.
لإبـــراز  الأوىل  ن�سخته  يف  املعر�س  ويــهــدف 
وامل�سلمني،  الإ�ــســالم  خدمة  يف  اململكة  جهود 

ومــنــا�ــســرة قــ�ــســايــاهــم، وتــقــدمي املــ�ــســاعــدات 
الإغــاثــيــة والــطــبــيــة، والإ�ــســهــام يف حمــاربــة 
والت�سامح،  ــدال  العــت قيم  ون�سر  الإرهـــــاب، 

وتعزيز وحماية حقوق الإن�سان.
ــك فهد  ــل ــوء عــلــى جمــمــع امل ــ�ــس كــمــا يــ�ــســلــط ال
الأكــرب  يعد  ــذي  ال ال�سريف  امل�سحف  لطباعة 
امل�سحف  طــبــاعــة  يف  الــعــامل  مــ�ــســتــوى  عــلــى 
ال�سريف، وتبنِيّ قدراته الت�سنيعية واإمكانياته 
الإنتاجية، والتعريف مب�سابقة امللك عبدالعزيز 
الدولية حلفظ القراآن الكرمي وتالوته وتف�سريه 
وعلى  الإجرائية،  ولوائحها  اأهدافها  واإي�ساح 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  هدية 

اأيده الله - لتوزيع  اآل �سعود -  بن عبدالعزيز 
اإىل  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الفاخرة  التمور 
القهوة  مثل  املختلفة  الأركـــان  من  عــدد  جانب 
مب�ساركة  وذلــك  العربي،  واخلــط  ال�سعودية، 

خطاطني طوال اأيام املعر�س.
ح�سر افتتاح املعر�س، القائم بالأعمال ب�سفارة 
اجلطيلي،  �سالح  بن  ع�سام  تايلند  يف  اململكة 
وعدد من ال�سفراء املعتمدين لدى مملكة تايلند، 
ونائب �سيخ الإ�سالم ال�سيخ اآرون بون �سوم، 
ومدير املركز الإ�سالمي اجلرنال دكتور �ساماد 
الإ�سالمية  ال�سخ�سيات  مــن  وعــدد  ماألوليم، 

والإعالميني.



الريا�س - وا�س
�أك���دت رئ��ا���س��ة �أم��ن 
مو��سلتها  �ل��دول��ة 
ب��ع��زمي��ة و�إ����س���ر�ر 
وحزم يف �لت�سدي 
ل���ك���ل م����ن ت�������س���ّول 
�مل�سا�س  نف�سه  ل��ه 
ب���اأم���ن ه���ذه �ل��ب��اد 
و������س����ت����ق����ر�ره����ا 
�ملو�طنني  و�سامة 

و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �أر����س��ي��ه��ا ول���ن يكون 
مب�سيئة  �لأم��ن  رج��ال  قب�سة  عن  مبناأى 

�لله لينال جز�ءه �لر�دع.
�أم��ن  لرئا�سة  �لر�سمي  �ملتحدث  وك��ان   
باأنه   ، �جلمعة  ي��وم  �سرح  ق��د  �ل��دول��ة، 
 4  /  21 بتاريخ  �ل�سادر  للبيان  �إحلاقًا 
قائمة  ع��ن  �لإع���ان  ب�ساأن  1437ه�����،   /
�لأمنية،  للجهات  مطلوبني   )9( باأ�سماء 
فقد  �لقائمة،  �لأمنية  للمتابعة  و�متد�دً� 

�لله  بف�سل  متكنت 
�جل����ه����ة �مل��خ��ت�����س��ة 
�لدولة  �أم��ن  برئا�سة 
�أمنية من  عرب عملية 
رقم  �ملطلوب  تعقب 
�لقائمة  تلك  من   )4(
ع���ب���د�ل���ل���ه ب����ن ز�ي����د 
�لبكري  عبد�لرحمن 
�ل�������س���ه���ري، ور���س��د 
�ل�ساعة  عند  وج��وده 
�ملو�فق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  م�ساء   )10:00(
�ل�سامر  ح��ي  يف  1444ه������   /  1  /  12
مبحافظة جدة، وعند مبا�سرة �إجر�ء�ت 
قب�سه بادر بتفجري نف�سه بو��سطة حز�م 
نا�سف كان يرتديه، مما نتج عنه هاكه 
�جلن�سية  م��ن  �ملقيمني  �أح���د  وت��ع��ر���س 
�لأم��ن  رج���ال  م��ن  وث��اث��ة  �لباك�ستانية 
�إث��ره��ا  ع��ل��ى  ُن��ق��ل��و�  لإ���س��اب��ات خمتلفة 

للم�ست�سفى لتلقي �لعاج �لازم.

محليات
3 �لأحد 16 حمرم 1444ه� �ملو�فق 14 �أغ�سط�س 2022م �ل�سنة 91 �لعدد 23706

القيادة تهنئ رئيس باكستان 
جدة - وا�س

ب��ع��ث خ����ادم �حل��رم��ني �ل�����س��ري��ف��ني �مل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
�لرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز 
�لدكتور عارف علوي رئي�س جمهورية باك�ستان 
�ل�ستقال  يوم  ذك��رى  مبنا�سبة  �لإ�سامية، 
�أ�سدق  �مل��ف��دى، عن  �مللك  و�أع���رب  ل��ب��اده. 
بال�سحة  �ل��ت��م��ن��ي��ات  و�أط���ي���ب  �ل��ت��ه��اين، 
و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  و�ل�سعادة 
�ل�سقيق،  �لإ�سامية  باك�ستان  جمهورية 

�طر�د �لتقدم و�لزدهار.
�سلمان  بن  �لأمري حممد  �مللكي  �ل�سمو  كما بعث �ساحب 
بن عبد�لعزيز �آل �سعود، ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س 
عارف  �لدكتور  �لرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  �ل��وزر�ء، 
مبنا�سبة  �لإ�سامية،  باك�ستان  جمهورية  رئي�س  علوي 
�لعهد،  ويل  �سمو  وع��رب  ل��ب��اده.  �ل�ستقال  ي��وم  ذك��رى 
�ل�سحة  مبوفور  �لتمنيات  و�أ�سدق  �لتهاين،  �أطيب  عن 
و�ل�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية باك�ستان 

�لإ�سامية �ل�سقيق، �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار.

انطالق تمرين »الغضب العارم 22«

ت��ت�����س��ارع خ��ط��ى �مل��م��ل��ك��ة يف ج��ذب 
على  موقعها  وتعزيز  �ل�ستثمار�ت 
مف�سلة  ك��وج��ه��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �خل��ارط��ة 
ل����روؤو�����س �لأم�������و�ل و�ل��ت��ق��ن��ي��ات ، 
 ، �مل�ستقبل  لقت�ساد  ملهم  ومن��وذج 
�لأ�سا�سية  �لبنية  بناء  تو��سل  حيث 
لتحقيق  �ملحفزة  و�لبيئة  �ملتقدمة 
�لأهم  �ملفتاح  ، ويتجلى ذلك يف  ذلك 
و�لأول��وي��ات  �لتطلُّعات  يف  �ملتمثل 
�لوطنية للبحث و�لتطوير و�لبتكار 
و�لتي   ، �ملُقبلني  للعقدين  �ململكة  يف 
�أعلنها �سمو ويل �لعهد  رئي�س �للجنة 
و�لبتكار،  و�لتطوير  للبحث  �لعليا 
�أول��وي��ات  �أرب���ع  �إىل  ت�ستند  و�ل��ت��ي 
رئ��ي�����س��ة ه�����ي: ���س��ح��ة �لإن�������س���ان، 
و����س��ت��د�م��ة �ل��ب��ي��ئ��ة و�لح��ت��ي��اج��ات 
�لطاقة  يف  و�ل���ري���ادة  �لأ���س��ا���س��ي��ة، 
�ملُ�ستقبل،  و�قت�ساديات  و�ل�سناعة، 
عامليًا  �لباد  تناف�سية  من  ُيعزز  مبا 
كاأكرب  مكانتها  وتعزيز  وري��ادت��ه��ا، 

�قت�ساد باملنطقة.
  ه����ذ� �ل���ط���م���وح وم����ا ي��ث��م��ره من 
�جن��������از�ت وم���������س����روع����ات  ك���ربى 
على  ي��رت��ك��ز  �ل��ق��ط��اع��ات  ك���اف���ة  يف 
لا�ستثمار،  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية 
�لرئي�سة  �ملمكنات  �أح���د  تعد  �ل��ت��ي 
�لوطنية   �لروؤية  م�ستهدفات  لتحقيق 
ويل  �سمو  عليه  �أك���د  وم���ا   ،  2030
ت�سعى ل�ستثمار  �ململكة  باأن   �لعهد  
بها  �لله  حباها  �لتي  �لقوى  مكامن 
وباأن  متميز،  ��سرت�تيجي  موقع  من 
تقوم  �جلديدة  �ل�ستثمارية  �ملرحلة 
زي��ادة عدد وجودة  على جناحنا يف 
�ل�سعوديني  للم�ستثمرين  �لفر�س 
�لتقنية،   وتوطني  ونقل  و�لدوليني 
وحت�����س��ني ج���ودة �حل��ي��اة، وت��وف��ري 
ف���ر����س �ل���ع���م���ل، و���س��ق��ل م���ه���ار�ت 
قدر�تها،  وتعزيز  �لب�سرية  ثرو�تنا 
لنرتك �إرثًا من �لزدهار لأجيال �لغد.

 تنمية ملهمة
كلمة

عبداهلل بن زايد البكري

 إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد
 مساعد وزير الدفاع يزور الجنوبية ويفتتح خدمات طبية

�لريا�س- و��س
حممد  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  من  بتوجيه 
بن �سلمان بن عبد�لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�س 
ز�ر  �لله-  -حفظه  �لدفاع  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س 
�لدكتور  �لتنفيذية  لل�سوؤون  �لدفاع  وزير  م�ساعد 
خالد بن ح�سني �لبياري ، �ملنطقة �جلنوبية، وذلك 
حتقيق  �إىل  يهدف  �ل��ذي  »مًعا«  برنامج  �إط��ار  يف 

�أف�سل �ملمار�سات يف بيئة �لعمل بالوز�رة.

�لقو�ت  م�ست�سفى  �سملت  بجولة  زي��ارت��ه  وب���د�أ 
�ّطلع على  ، حيث  �ملنطقة �جلنوبية  �مل�سلحة يف 
ومركز  �ل�سكري،  مب��رك��ز  �خلا�سة  �لتجهيز�ت 
�لأمري خالد بن �سلطان لأمر��س وجر�حة �لقلب، 
على  و�أطلعهم  �مل�ست�سفى،  مبن�سوبي  �لتقى  كما 
�خل��دم��ات  جم��ال  يف  �لطموحة  �ل����وز�رة  خطط 

�ل�سحية و��ستمع �إىل ماحظاتهم.
لل�سوؤون  �ل��دف��اع  وزي��ر  م�ساعد  �فتتح  ذل��ك،  بعد 

مت  و�ل���ذي  لاأ�سنان  �لرقمي  �ملعمل  �لتنفيذية، 
ليقدم خدمات  �لرقمية  �لتقنيات  باأحدث  ت�سميمه 
��ن خ��دم��ة �ل��ربي��د  م��ت��ق��دم��ة ل��ل��م��ر�ج��ع��ني، ث��م د���سّ
ملر�جعي  مميزة  خ��دم��ات  توفر  و�ل��ت��ي  �ل��دو�ئ��ي 

�مل�ست�سفى وتخت�سر �لكثري من �لوقت و�جلهد. 
وخال �جلولة، ز�ر م�سابي �لقو�ت �مل�سلحة يف 
و�طماأن  �لأم��ل،  و�إع���ادة  �حل��زم  عا�سفة  عمليتي 

على �سحتهم و�خلدمات �لطبية �ملقدمة لهم.

�مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  حتيات  لهم  ونقل 
�سلمان بن عبد�لعزيز �لقائد �لأعلى لكافة �لقو�ت 
�مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  �لله-،  -�أي��ده  �لع�سكرية 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ويل  ب��ن  �سلمان  ب��ن  �لأم����ري حم��م��د 
�لدفاع،  �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�سلمان  بن  خالد  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب 
بن عبد�لعزيز نائب وزير �لدفاع -حفظهما �لله-
و�ل�سوؤون  �ملر�فق  �إد�رة  فرع  معاليه،  ز�ر  كما   ،

�لفرع،  م�ساريع  عن  لإيجاز  و��ستمع  �لهند�سية، 
وذلك بعد �أن �لتقى من�سوبيه.

�لتنفيذية،  لل�سوؤون  �لدفاع  وزي��ر  م�ساعد  وختم 
زيارته للمنطقة �جلنوبية باإيجاز قّدمه يف مركز 
برنامج  عن  �جلنوبية  �ملنطقة  بقيادة  �لعمليات 
و�سري  منجز�ته  و�إي�ساح  �لدفاع،  وز�رة  تطوير 
يف  حتقيقها  مت  �ل��ت��ي  �لإجن�����از�ت  و�أه���م  تقدمه 

�ملبادر�ت �ملرتبطة به.

ينبع - وا�س
�نطلقت مناور�ت �لتمرين �للوج�ستي "�لغ�سب �لعارم 
�لقو�ت  وم�ساة  �ل�سعودية  �مل�سلحة  �لقو�ت  " بني   22
�لتمرين  عمليات  منطقة  �لأمريكية، وذلك يف  �لبحرية 

يف حمافظة ينبع.
�للو�ء  �لغربية  �ملنطقة  قائد  �لتمرين بح�سور  و�فُتِتح 
�سباط  كبار  من  وع��دد  �لدبي�س،  �أحمد  �لركن  �لطيار 
�لأمريكي  �جلانب  ومن  �ل�سعودية،  �مل�سلحة  �لقو�ت 
قائد م�ساة �لبحرية بالقيادة �ملركزية �لأمريكية �للو�ء 
�مل�����س��وؤول��ني يف �جلي�س  ك��ب��ار  م��ن  ب��ول روك، وع���دد 
�سملت  تفقدية  بجولة  �جلميع  ق��ام  حيث  �لأم��ري��ك��ي، 

�ملو�قع �لتابعة للقو�ت �مل�ساركة يف �لتمرين.
�لركن  22" �لعقيد  �لعارم  "�لغ�سب  مترين  قائد  وقال 

�ملمار�سة  �إىل  ي��ه��دف  �لتمرين  �إن  �لعقيلي،  �سعود 
�لثنائية  �لع�سكرية  �خل��ط��ط  تنفيذ  على  و�ل��ت��دري��ب 
�لعملياتية و�لإمد�دية، وتبادل �خلرب�ت بني �جلانبني، 
�ملدنية  �جل��ه��ات  م��ع  �لتكاملي  �لعمل  على  و�ل��ت��دري��ب 

لتنفيذ مثل هذه �لتمارين �ملختلطة.
من جانبه، �أو�سح قائد �لقو�ت �لأمريكية �مل�ساركة يف 
�لتمرين  م��ن��اور�ت  �أن  هكول،  ماثيو  �لعقيد  �لتمرين 
ت��ع��زز �ل��ع��م��ل �ل��ت��ك��ام��ل��ي وت��رف��ع م�����س��ت��وى �ل��ت��و�ف��ق 

و�جلاهزية �لقتالية للقو�ت �ل�سعودية و�لأمريكية.
�لعديد  يت�سمن  �سهر  مدى  على  �لتمرين  �أن  يذكر 
�لنقل  عمليات  على  و�لتدريبات  �لفر�سيات  م��ن 
�لقو�ت  بني  �حلية  بالذخرية  و�لرماية  و�لم���د�د 

�ل�سعودية و�لأمريكية.

مطلوب أمني يفجر نفسه بعد تعقبه..أمن الدولة:دشن الدليل اإلجرائي.. النائب العام:
 التصدي بحزم لكل ما يمس 

أمن الوطن واستقراره 
دعم حقوق الموقوفين والسجناء

الريا�س - البالد
�ل�����س��ي��خ �سعود  �ل���ع���ام  �ل��ن��ائ��ب  د���س��ن 
للعمل  �لإج����ر�ئ����ي  �ل��دل��ي��ل  �مل��ع��ج��ب، 
تنفيذ  ع��ل��ى  �لإ�����س����ر�ف  يف  �ل��ن��ي��اب��ي 
و�لتفتي�س  و�لرقابة  �جلز�ئية  �لأحكام 

على �ل�سجون ودور �لتوقيف.
وت�سمن �لدليل عدة مرتكز�ت هامة يف 
�أعمال �لرقابة �لق�سائية على �ل�سجون 
من  �لأح���ك���ام  تنفيذ  ع��ل��ى  و�لإ����س���ر�ف 
�لإج������ر�ء�ت  ح��وك��م��ة  �إع�����ادة  جملتها 
�أ�سحاب  قبل  م��ن  �مل��ت��خ��ذة  �لق�سائية 
�ملخت�سة،  �لنيابات  �أع�ساء  �لف�سيلة 
و�إج��ر�ء�ت  مبهام  �ملوؤ�س�سي  و�لتنظيم 

حمددة وموثقة.
ك���م���ا ي�����س��ت��م��ل �ل���دل���ي���ل ع���ل���ى من����اذج 
ع��م��ل م��وح��دة، مب��ا ي��ت��و�ف��ق م��ع نظام 
�لإجر�ء�ت �جلز�ئية ولئحته �لتنفيذية 
ون���ظ���ام �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة و�لأن��ظ��م��ة 
و�مل��ع��اه��د�ت و�مل��و�ث��ي��ق �ل��دول��ي��ة ذ�ت 
�ل�سلة. من جهته، �أكد �لنائب �لعام على 

�لدليل،  باأحكام  �لتام  �للتز�م  �سرورة 
�لق�سائية  �لإجر�ئية  �جلهود  وتكثيف 
�لأحكام  تنفيذ  على  �ملبا�سر  لاإ�سر�ف 
�جل��ز�ئ��ي��ة م��ن �أج����ل حت��ق��ي��ق �ل��ع��د�ل��ة 

�لناجزة.
�لنيابي  �لعمل  كفاءة  رفع  على  �أكد  كما 
�مل��ت�����س��ل ب���امل���وق���وف���ني و�ل�����س��ج��ن��اء 
�إنهاء  على  ف���ورً�  و�لعمل  و�مل��ودع��ني، 
ق�ساياهم وفق �لنظام، وتلقي �سكاو�هم 
على  و�حل��ث  عاجل  ب�سكل  ومعاجلتها 
�إي����اء �مل��وق��وف��ني و�ل�����س��ج��ن��اء �أول��ي��ة 
خا�سة وتكثيف �جلو�لت �لرقابية يف 

هذ� �ل�ساأن.
يذكر �أن �لدليل ت�سمن �إجر�ء�ت ق�سائية 
و�لتفتي�س  �ل��رق��اب��ة  �أع��م��ال  يف  منظمة 
�مل�سبوطات  حفظ  �أماكن  على  �لق�سائي 
و�لإح�������ر�ز لإِْح����ك����ام �حل��م��اي��ة �ل��ع��دل��ي��ة 
ل��اأ���س��ول و�مل��م��ت��ل��ك��ات و�ل��ق��ي��م �مل��ال��ي��ة 
وغريها من �مل�سبوطات خا�سة ما يكون 

حمًا للم�سادرة.

وار�سو- وا�س
ز�ر �مل�ست�سار بالديو�ن �مللكي �مل�سرف �لعام 
و�لأعمال  لاإغاثة  �سلمان  �مللك  مركز  على 
�لإن�سانية �لدكتور عبد �لله بن عبد �لعزيز 
لاأمم  �ل�سامية  �ملفو�سية  �لربيعة م�ستودع 
�ملتحدة ل�سوؤون �لاجئني مبدينة جي�سوف 
�حلرمني  خ��ادم  �سفري  ير�فقه  �لبولندية، 
بن  �سعد  بولند�  جمهورية  لدى  �ل�سريفني 
���س��ال��ح �ل�����س��ال��ح. وجت���ول ب��رف��ق��ة ممثلي 
مطلعًا  �مل�����س��ت��ودع،  م��ر�ف��ق  يف  �ملفو�سية 

�ملقدمة  �لإيو�ئية  �مل�ساعد�ت  على  كثب  عن 
مايني   10 �ل��ب��ال��غ��ة  �ململكة  منحة  �سمن 
من  �لقادمني  �لاجئني  لدعم  �أمريكي  دولر 
�أوكر�نيا،�لتي ُخ�س�س منها 5 مايني دولر 
�طمئن  للمفو�سية، حيث  �ملركز  قدمت عرب 
على جاهزية �مل�ساعد�ت و�كتمال �لرتتيبات 
ز�ر  كما  م�ستحقيها.   �إىل  لتقدميها  �لازمة 
يف  �لطبي  �لنقل  حمطة  �لربيعة  �لدكتور 
مدينة برزميي�سل �لبولندية �لتي تعد مركزً� 

حيويًا مل�ساعدة �لاجئني من �أوكر�نيا.

مساعدات سعودية لالجئي 
أوكرانيا في بولندا
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الفن .. والدبلوماسية اإلنسانية
اجلوهر  عــن  التعبري  و�سيلة  تنوعها  على  الــفــنــون  تعد 

ح�سية  تتجاوز  �سامية  ر�سالة  تتبلور  وعربها  الإنــ�ــســاين، 

املادة لإعالء قيم احلب واخلري واجلمال، وذلك عرب ا�ستنطاق 

الذات للتعبري املنفتح الذي يرتجم امل�ساعر والأفكار، فتغدو 

مقيت،  ُمناق�ض  خــطــاب  اأمـــام  احلـــرة  لالإن�سانية  انــتــ�ــســاًرا 

مــدار  وعــلــى  املختلف،  الآخـــر  ويــعــادي  للكراهية،  ويـــروج 

مبثابة  ليكون  �سوره  بجميع  الفن  نه�ض  الإن�سانية،  تاريخ 

مظلة حقيقية للت�سامح، وحائط �سد متيًنا يحمي املجتمعات 

تهمي�ض  ودعــاوى  والتمييز،  الكراهية  خماطر  من  املتعاي�سة 

الآخرين.

نوع  مــن  اإنــ�ــســاين  دبلوما�سي  الــفــنــان  اإن  الــقــول  وميــكــن 

ر�سالة  لري�سم  الفنية  موهبته  يوظف  اأن  ي�ستطيع  اإنه  اآخــر، 

ا؛ وذلك  بليغة، ويجب التاأكيد عليها يف هذه الآونة خ�سو�سً

الأمم  بني  والــنــزاعــات  واخلــالفــات  التوترات  لوجود  نظًرا 

وال�سعوب؛ وهذا يوجب علينا مد ج�سور الأخوة وال�سداقة 

والت�سامح عرب الفن، وهو وحده ي�ستطيع اخرتاق جغرافية 

فهو  الأجنا�ض،  بني  يفرق  ول  بحواجز،  يعرتف  ول  املكان؛ 

ال�سورة احل�سارية لأي جمتمع. 

القيم  مــن  الكثري  طياتها  يف  حتمل  �سامية،  لغة  والــفــن 

الإن�سانية والأهداف النبيلة، ت�سهم يف ربط وتالقح الثقافات 

وتقبل  والت�سامح  احلب  قيم  وتن�سر  ال�سعوب،  خمتلف  بني 

خمتلفة  باألوان  ورود  باقة  مثاًل  الفنان  ير�سم  فعندما  الآخر، 

فاإنه بذلك ي�سجع على التنوع والت�سامح والنفتاح مع الآخر؛ 

وهذا النوع من الفنون يعد واجهة ح�سارية لأي جمتمع ولغة 

م�سرتكة لكافة ال�سعوب وثقافاتها، ول يحتاج اإىل ترجمة.

اأن  فبا�ستطاعته  املجتمع؛  تنمية  يف  كبري  دور  وللفنان 

دة  لر�سم �سور ولوحات جم�سِّ الفنية  واأفكاره  ري�سته  ع  يطوِّ

لقيم الت�سامح والتعاي�ض بني كافة طوائف املجتمع املتعددة، 

الفئات  هذه  احتواء  يف  ودوره  الوطن  مكانة  باإبراز  وذلــك 

والطوائف منذ مئات ال�سنني، واأن الوطن للجميع يتقا�سمون 

رافد من روافد  اأنه  كما  عليه،  املحافظة  حبه؛ ويعملون على 

تنمية املجتمعات، وذلك باإبراز الإيجابيات يف كل جمال من 

خطورتها  واإبــراز  ال�سلبيات  واإظهار  ا،  فنيًّ جت�سيدها  خالل 

على �سالمة املجتمع بطريقة حت�ض على مواجهتها، مع اإبراز 

اآثارها ال�سلبية ليبتعد عنها املجتمع واأفراده.

ول نن�سى اأن ننوه يف هذا ال�سدد على اأن كثرًيا من �سفراء 

الفنانني،  من  اختيارهم  يتم  احل�سنة  للنوايا  املتحدة  الأمم 

حيث تلجاأ الأمم املتحدة اإىل التعاون مع اأ�سخا�ض كثري منهم 

الأعمال  للقيام ببع�ض  العامة  الفنية  ال�سخ�سيات  اإىل  ينتمي 

العامل من  ت�سريفي مل�ساهري وفناين  تكليف  الإن�سانية، وهو 

التكليف  قبل املنظمات املختلفة لالأمم املتحدة، واأهداف هذا 

الأمم  تعاجلها  التي  الق�سايا  خمتلف  دعم  يف  امل�ساعدة  هو 

اأو  اقت�سادية  اأو  اإن�سانية  اأو  اجتماعية  كانت  �سواء  املتحدة 

غريها. 

* رئي�ض مركز ال�ست�سارات والتدريب والتطوع 

باملنظمةالعربية للهالل الأحمر وال�سليب الأحمر.

حم�سن بن ح�سني القي�سي*

مكة املكرمة ـ البالد        

بدء  مــع  بالتزامن  والعمرة  احلــج  وزارة  اأتــاحــت 

للحا�سلني  1444هـــ،  اجلاري  للعام  العمرة  مو�سم 

التاأ�سريات والقادمني من جميع  اأنواع  على جميع 

اإمكانية  والــزيــارة  ال�سياحة  بغر�ض  الــعــامل  دول 

العربية  باململكة  اإقامتهم  اأثناء  يف  العمرة  تاأدية 

اململكة  اإىل  القادمني  اإىل  بالإ�سافة  ال�سعودية، 

املتحدة  الــوليــات  تــاأ�ــســرية  على  احلا�سلني  مــن 

ال�سنغن؛  ودول  املــتــحــدة،  واململكة  الأمــريــكــيــة، 

اإجراءات  لت�سهيل  املبذولة  اجلهود  اإطار  يف  وذلك 

و�سول املعتمرين لتاأدية ن�سك العمرة، وتقدمي كل 

املعتمرين  جتربة  واإثــراء  عالية،  بجودة  اخلدمات 

روؤية  برامج  مل�ستهدفات  وفًقا  والدينية،  الثقافية 

اململكة 2030.

وتتيح من�سة "مقام"، بالتعاون مع عدد من �سركات 

ا�ستخراج  اإمكانية  املعتمدة،  ال�سياحة  ووكــالت 

خــارج  مــن  الــقــادمــني  للمعتمرين  العمرة  تــاأ�ــســرية 

اململكة، واختيار باقة اخلدمات املتاحة لدى اإحدى 

املن�سات الإلكرتونية املعتمدة. 

ت�سهيالت  ال�سعودية"  "روح  من�سة  ُتــقــدم  فيما 

الإلكرتونية  التاأ�سرية  لإ�سدار  متعددة  اإلكرتونية 

امل�سجد  وزيارة  العمرة  ن�سك  لتاأدية  اململكة  لزيارة 

وفــق  الــعــمــرة  بــاقــة  الــ�ــســريــف، وت�سميم  الــنــبــوي 

اأ�ــســدروا  ملــن  ميكن  كما  الطلب.  ُمــقــدم  احتياجات 

املطارات  اأحد  اإىل  و�سولهم  عند  فورية  تاأ�سريات 

على  للح�سول  املوؤهلة  الـــدول  �سمن  ال�سعودية، 

حاملي  الرحمن  ول�سيوف  الإلكرتونية  التاأ�سريات 

الوليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة ودول 

ال�سنغن، اأداء ن�سك العمرة بكل ي�سر و�سهولة ب�سرط 

دخول  ختم  حتمل  واأن  واحـــدة،  مــرة  ا�ستخدامها 

على  احلا�سلون  وي�ستطيع  امل�سدرة.  الدولة  من 

تاأ�سرية الزيارة العائلية والزيارة ال�سخ�سية تاأدية 

العمرة بكل �سهولة وي�سر من خالل حجز موعد عن 

طريق تطبيق "اعتمرنا" يف اأثناء زيارتهم اأقاربهم 

واأ�سدقاَءهم يف اململكة، وذلك بالتقدمي على املن�سة 

لأداء  وُيــ�ــســرتط  لــلــتــاأ�ــســريات.  املــوحــدة  الوطنية 

ال�سامل  ال�سحي  التاأمني  على  احل�سول  العمرة 

من  العالج  تكاليف  تغطية  ي�سمل  الــذي  للزائرين 

ال�سخ�سية  الإ�سابة بفريو�ض كورونا، واحلوادث 

التي ينتج عنها الوفاة اأو العجز، وتاأخر الرحالت 

اأو اإلغاوؤها، وغريها من الأمور.

التعليم: إعالن نتائج
اختبار القدرة المعرفية الثالثاء 

الريا�ض ـ البالد                        

القدرة  اختبار  نتائج  اإعــالن  عن  والتدريب،  التعليم  تقومي  هيئة  اأعلنت 

املعرفية »الورقي« الفرتة الثالثة، بعد غد  الثالثاء . بينما �ستعقد اختبارات 

القدرة املعرفية »الرقمي« يف �سبتمرب القادم.

ا  رًدّ تويرت-  –عرب  للهيئة  التابع  بامل�ستفيدين«  »العناية  ح�ساب  واأو�سح 

على ا�ستف�سار بهذا اخل�سو�ض، اأنه �سُتعلن نتائج اختبار القدرة املعرفية 

الورقي

خالل  �سينعقد  الذي  الرقمي،  املعرفية  القدرة  اختبار  نتائج  �سُتعلن  بينما 

�سهر �سبتمرب القادم، خالل 14 يوم عمل من تاريخ الختبار.

واأ�سارت هيئة تقومي التعليم اإىل اأن الت�سجيل يف اختبار القدرة املعرفية 

الرقمي، متاح حالًيا للجميع، علًما باأن فرتة الت�سجيل بداأت من تاريخ: 15 

يونيو 2022م، وتنتهي بتاريخ 12 �سبتمرب 2022م.

�سبتمرب   11 تاريخ  من  الرقمي،  املعرفية  الــقــدرة  اختبار  �سيعقد  بينما 

2022م حتى 15 �سبتمرب 2022م.

وحول اختبارات الرخ�سة املهنية للمعلمني، ذكرت هيئة تقومي التعليم، اأنه 

�سيعقد الختبار الرتبوي العام خالل الربع الرابع لعام 2022م.

اأما الختبار التخ�س�سي، ف�سيعقد خالل الربع الأول لعام 2023م، و�سيتاح 

الت�سجيل لتلك الختبارات يف وقت لحق.

الحج: إتاحة تأدية »العمرة«
لجميع أنواع التأشيرات

انطالق فعاليات المركز 
الصيفي للفتيات بعنيزة

مؤشرات جودة العسل
في »القافلة الزراعية«

إنهاء المرحلة األولى
من دار »ضيافة األطفال«

عنيزة ـ البالد                         

اأطلق مركز الأمرية نورة بنت عبدالرحمن الفي�سل 

اأن�سطة  الأهلية،  عنيزة  كليات  باإ�سراف  الجتماعي 

وفعاليات املركز ال�سيفي لفتيات املرحلة البتدائية، 

وت�ستمر الفعاليات لفرتة ثالثة اأ�سابيع، وذلك خالل 

الفرتة امل�سائية من الأحد اإىل الأربعاء، من ال�ساعة 

ال�سابعة  ال�ساعة  حتى  ع�سرًا  والن�سف  الرابعة 

والن�سف م�ساًء.

متنوعًا  مزيجًا  والن�سطة  الفعاليات  وتت�سمن 

ومــتــكــامــاًل مــنــهــا الــريــا�ــســيــة والــفــنــيــة والــذهــنــيــة 

والــثــقــافــيــة والجــتــمــاعــيــة، بــهــدف اإطــــالق طــاقــات 

املختلفة،  واإبداعاتهن  مواهبهن  واإبـــراز  الفتيات 

ف�ساًل عن تعليمهن كيفّية ا�ستغالل اأوقات الإجازات 

ومرافق  اآمنة  بيئة  �سمن  مفيد،  ب�سكل  ال�سيفية 

والتدريبية  التعليمية  الــو�ــســائــل  بــكــافــة  جمــهــزة 

والرتفيهية املنا�سبة ملختلف الفئات العمرية.

املهند�سة  نــورة  الأمـــرية  مركز  مــديــرة  واأو�ــســحــت 

ندى النزهة اأن املركز ال�سيفي يقدم للفتيات املتعة 

والرتفيه والإثارة من خالل جمموعة من الأن�سطة 

الفتاة  �سخ�سية  منــو  على  ت�ساعد  التي   ، الهادفة 

 ، الإبــداعــيــة  قــدراتــهــا  وتنمية  مــداركــهــا  وتو�سيع 

وال�ستمتاع بقائمة متنوعة من الأن�سطة الرتفيهية 

التدريبية  الــــدورات  اإىل  بالإ�سافة  والريا�سية، 

املــهــارات  دورة  منها  جمـــالت  عـــدة  يف  املختلفة 

اليدوية  والأعمال  الإجنليزية  اللغة  يف  الأ�سا�سية 

املركز  يقدمها  التي  املختلفة  التفاعلية  و  الفنية 

ال�سيفي و�سط اأجواء من احلما�ض والتفاعل.

اأبها ـ مرعي ع�سريي                         

بن�سختها  الر�ــســاديــة  الــزراعــيــة  القافلة  تــوا�ــســل 

الثاين،  يومها  ففي  فعالياتها.  ع�سري  يف  الثانية 

الع�سل  جودة  "موؤ�سرات  عمل،  ور�ض  ثالث  نظمت 

ال�سناعات  و"عمل   ، املغ�سو�ض"  الع�سل  ومعرفة 

م�سروع  اأبداأ  الع�سل"، و"كيف  ملنتجات  التحويلية 

تربية الأغنام".

اأيــام،  ثالثة  ت�ستمر  التي  القافلة  فعاليات  وتــاأتــي 

يف  القافلة  حّققتها  التي  النجاح  مل�سرية  ا�ستكماًل 

الن�ساطات  من  العديد  وت�سمل  ال�سابقة،  مراحلها 

اإىل  اإ�سافة  العمل،  وور�ــض  والعرو�ض  والندوات 

املا�سية والأ�سر  املزارعني ومربي  م�ساركة عدد من 

املــنــتــجــة والــنــحــالــني عــرب اأركـــــان خــا�ــســة لعر�ض 

الإر�سادية  القافلة  وت�ستمل  وت�سويقها.  منتجاتهم 

على خمترب متنقل لفح�ض عينات الع�سل، بالإ�سافة 

اإىل ور�ض عمل متخ�س�سة لتقدمي اأف�سل اخلدمات 

كما  اململكة،  يف  النحل  برتبية  واملهتمني  للنحالني 

لتقدمي خدمات حتليل  يوجد خمترب زراعي متنقل 

الأمرا�ض  وت�سخي�ض  للمزارعني،  واملياه  الرتبة 

النباتية للمزارعني.

املدينة املنورة ـ البالد                          

امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  وكالة  اأنهت 

النبوي، املرحلة الأوىل من م�سروع دار �سيافة 

الأطفال، خدمًة لزوار م�سجد ر�سول الله -�سلى 

راحة  بكل  عبادتهم  لتاأدية  و�سلم-،  عليه  الله 

و�سكينة.

واأو�سحت وكالة امل�سجد النبوي، اأن دار �سيافة 

من  ال�سرقية  ال�سمالية  اجلهة  يف  تقع  الأطفال 

خمرج  بني  ال�سريف،  النبوي  امل�سجد  �ساحات 

339 و340 من خمارج �ساحات امل�سجد النبوي.

امل�ساحة  اأن  النبوي،  امل�سجد  وكالة  واأ�سافت 

الإجمالية مل�سروع دار �سيافة الأطفال تبلغ 268 

مرًتا مربًعا.

ترفيهية  بــيــئــة  خــلــق  اإىل  املــ�ــســروع  ويـــهـــدف 

واإثرائية اآمنة للطفل، ت�ساهم وت�ساعد يف اإعطاء 

فر�سة منا�سبة للزوار واأداء �سالتهم وزيارتهم 

وعباداتهم بكل �سهولة وي�سر.

يتم  ــه  اأن اإىل  النبوي  امل�سجد  وكــالــة  واأ�ــســارت 

العمل حالًيا على تك�سية الألواح املعدنية لل�سور 

تعريفية  لــوحــة  املت�سمن  املــوقــع،  يف  املــوؤقــت 

تنفيذ  يف  النجاح  �سركاء  و�سعار  بامل�سروع 

امل�سروع.

الصحة الخليجي:
معظم األشخاص ال يحتاجون للمكمالت

الريا�ض ـ البالد                       

اأو�سح جمل�ض ال�سحة اخلليجي لدول جمل�ض التعاون اأن املكمالت الغذائية 

الغذائي،  والنظام  املر�سية  واحلالت  الأعمار  بح�سب  خمتلفة  حاجات  لها 

وميكن  الغذائية،  املكمالت  تــنــاول  اإىل  يحتاجون  ل  النا�ض  معظم  واأن 

لال�سخا�ض احل�سول على جميع الفيتامينات واملعادن التي يحتاجونها من 

خالل اتباع نظام غذائي �سحي متوازن ولكن يف بع�ض احلالت قد حتتاج 

ملكمالت بح�سب احلاجة.

وبني اأن الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن خم�ض �سنوات، قد يحتاجون اإىل 

لهذه  التاأكد من حاجتهم  من  د( ولبد   ، ج   ، )اأ  الفيتامينات  تناول مكمالت 

واأي�سًا  خمت�ض،  واأ�ست�سارة  الالزمة  التحاليل  اإجــراء  بعد  الفيتامينات 

للمواد  اجل�سم  ه�سم  طريقة  على  توؤثر  التي  املر�سية  احلــالت  بع�ض  يف 

الغذائية، مثل احل�سا�سية من بع�ض الأطعمة اأو مر�ض يف الكبد اأو املرارة 

اأو الأمعاء اأو البنكريا�ض.

وحول من يتبع نظاًما غذائًيا نباتًيا فقد يحتاجون اإىل مكمالت فيتامني )ب 

. )12

امت�سا�ض  يف  �سعوبة  يواجهون  قد  ال�سن  كبار  اأن  ال�سحة  جمل�ض  واأكــد 

فيتامني )ب 12( من الأطعمة، كما قد يحتاجون اإىل فيتامني )د( مع تقدمهم 

يف العمر. واختتم حديثه حول حاجة احلوامل للمكمالت اأنه عند التخطيط 

من  اليومية  اجلــرعــة  تــنــاول  على  الطبيب  يو�سي  قــد  للحامل  اأو  للحمل 

)حم�ض الفوليك – 400 مغ( قبل احلمل بثالثة اأ�سهر وحتى الأ�سبوع الـ12 

من احلمل، م�سددا على اأن على املراأة احلامل ا�ست�سارة طبيبها عن املكمالت 

الغذائية املنا�سبة لها قبل ال�سروع يف تناول اأي نوع منها.
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تتقدم ال�سياحة ال�سعودية ب�سرعة قيا�سية بف�سل الهتمام الكبري بها وال�سعي لتعزيزها لتكون اململكة قبلة لل�سياح من خمتلف دول العامل، ما جعل ال�سعودية حتقق اإجنازًا مميزًا �سمن موؤ�سر تطوير ال�سفر وال�سياحة 
)TTDI( ال�سادر عن منتدى القت�ساد العاملي )WEF( حيث قفزت عامليًا اإىل املركز 33 متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة مقارنة بالعام 2019. وي�ستند املوؤ�سر على العديد من املوؤ�سرات والعوامل وال�سيا�سات التي 

تقود لتطوير وا�ستدامة ومرونة قطاع ال�سفر وال�سياحة مبا ي�ساهم يف التنمية القت�سادية والجتماعية، ت�سمل املعايري الأعمال التجارية وظروف ال�سالمة وال�سحة والبنية التحتية واملوارد الطبيعية وال�سغوط البيئية 
والجتماعية والقت�سادية، وجميع هذه املوؤ�سرات وفرتها اململكة باأعلى جودة لأجل �سياحة يتحدث بها العامل متا�سيا مع روؤية 2030 التي اهتمت بهذا اجلانب حتقيقا جلودة احلياة.

سياحة اململكة تقفز حنو العاملية
جدة - البالد

تطورت بسرعة قياسية وفقا لرؤية 2030

�سواهدا  حتمل  زاهــيــة  �سياحة  بحلة  اململكة  غــرب  �سمال  العال  حمافظة  وتــرز 
األف  اأكرث من 200  تاريخية حية، واأ�سول ثقافية �ساغتها ح�سارات متعاقبة منذ 
عام، وكانت مق�سًدا لرحالت الرحالة وامل�ستك�سفني، ول تزال حتى اأحد اأهم مواقع 
تاريخية  معامل  العال  وت�سم  اآثــار.  من  تختزنه  ما  نظري  التاريخية  ال�ستك�سافات 
النبطية،  اإبداعات احل�سارة  بنته  "احِلجر" الذي  بينها موقع  اإن�سانية، يظهر من 
لليون�سكو يف اململكة، وت�سم كذلك  اأول موقع تراث عاملي  ل املوقع بو�سفه  و�ُسجِّ
القرن  بني  ما  املــدة  يف  متعاقبني،  زمنني  خالل  الأثريتني  ودادان  حليان  مملكَتْي 
التا�سع قبل امليالد، حتى نهاية القرن الثاين اأو بداية القرن الأول قبل امليالد، اإ�سافة 

اإىل "البلدة القدمية"، التي كانت ملتقى قوافل احلجاج منذ اأكرث من األف عام.
اأهم  "العال" عوامل اجلذب التاريخي واجلغرايف، فهي واحدة من  واجتمعت يف 
ومتتاز  اإن�سانية،  ح�سارات  تاريخ  معاملها  حتكي  التي  العامل  يف  الأثرية  الأماكن 
بجمال طبيعي وتراث اإن�ساين نوعي، يجعلها يف م�ستهدف رئي�س اأكر متحف حي 
العامل، ولتوفر وجهة فريدة جتربة �سياحية عاملية مميزة وفق ما تعمل عليه  يف 
الهيئة امللكية ملحافظة العال. وت�ستمر رواية ف�سل جديد من تاريخ العال يف اإطار 
ما ن�ست عليه روؤية اململكة 2030، من تعظيم ال�ستفادة من الإرث التاريخي الذي 

تتمتع به اأر�س اململكة. 
بهدف  الزمن"؛  عر  "رحلة  ملخطط  الت�سميمية  الروؤية  العهد  ويل  �سمو  واأطلق 
اإحياء وتاأهيل املنطقة الأثرية الرئي�سة يف الُعال ب�سكل م�سوؤول وم�ستدام، يف بيئة 
تطوير  برنامج  �سمن  رئي�سة  حمطة  امل�سروع  ُيعد  حيث  فريدة،  وطبيعية  ثقافية 
الُعال وحتويلها اإىل وجهة عاملية رائدة للفنون والرتاث والثقافة والطبيعة؛ حتقيًقا 
مل�ستهدفات روؤية اململكة 2030. ويتكون خمطط "رحلة عر الزمن"، من 3 مراحل 
تهدف  حيث  2023م،  العام  بنهاية  مراحله  اأوىل  تكتمل  اأن  املقرر  ومن  رئي�سة، 
اإ�سرتاتيجية التطوير عند اكتمالها يف عام 2035 اإىل توفري 38 األف فر�سة عمل 
جديدة، بالإ�سافة اإىل الإ�سهام مببلغ 120 مليار ريال يف الناجت املحّلي الإجمايل 
و�سونه،  العاملي  الــرتاث  على  باحلفاظ  اململكة  التزام  املخطط  ويوؤكد  للمملكة. 
حيث ا�ستند خمطط "رحلة عر الزمن" على درا�سات علمية مكّثفة حول الأمناط 
الب�سرية والتطور البيئي واجليولوجي يف الُعال، اأ�سرف عليها فريق من اخلراء 
ال�سعوديني والدوليني على مدى ال�سنوات الأربع املا�سية؛ لتحقيق مفهوم التكامل 
حممية  تعد  بينما  للمحافظة،  والتاريخي  الثقايف  بالإرث  والحتفاء  الطبيعة  مع 
"حرة عوير�س" اأكر حممية طبيعية يف حمافظة العال من بني املحميات اخلم�س 
وعلى  بالنقرا�س،  املهددة  احليوانات  من  نوعًا   19 على  حتتوي  حيث  الأخــرى، 
نوًعا  املحمية على 55  اأنــواع جارحة، كما حتتوي   8 الطيور؛ منها  نوًعا من   43

من النباتات النادرة.

سياحة بأحضان الطبيعة
حمافظة  يف  الريفية  النزل  فل�سفة  تلعب  والهادئة،  البكر  الطبيعة  اأح�سان  وبني 
الطائف دوًرا حا�سًما يف الثقافة ال�سياحية، فهي بيئة خ�سبة وعامل رئي�سي جلذب 

املزيد من ال�ستثمارات، حيث اأ�سبحت هذه النزل متنف�س يتوافق مع اأذواق العديد 
ال�سياح يف اململكة واخلليج والعامل، و�سط اأجواء الريف التي اأ�سبحت حلم الكثري 
لق�ساء اأوقات ماتعة وال�ستمتاع مب�ساهدة اإطاللت جبالها اخل�سراء وهي تلتحف 

ال�سباب وترتوي ومع ترانيم الأمطار وهي ترتوي ب�سقيا ال�سماء. 
يف  الب�سيطة  اخل�سبية  الأكــواخ  اأو  النزل  على  املحافظة  زوار  من  الكثري  ويركز 
لدى  التي جت�سد  الريفية،  الت�ساميم  ذات  املعمرة  الأ�سجار  الغابات وبني  اأح�سان 
العديد من ال�سياح الن�سجام الأمثل بني الطبيعة والإن�سان، اإذ روعي يف ت�ساميمها 
للمكان كما هو  الفطري  الطبيعية لتكون جزءًا من امل�سهد  واإن�سائها على اخلامات 
عمل  فيما  وال�سفاء،  الهدا  بجبال  ال�سياحية  الوجهات  يف  القائمة  النزل  يف  احلال 
كامل  بتطبيق  للنزلء،  وقيمة  متنوعة  خدمات  تقدمي  يف  امل�ستثمرين  من  الكثري 
حدائق  وت�سكيل  املـــزارع،  مع  الريفية  النزل  من  العديد  بدمج  الب�سرية  للهوية 
الرية  والنباتات  ال�سجريات  من  والعديد  الطائفي  بالورد  مزينة  جميلة،  اأمامية 
مثل الريحان والبعيرثان والردقو�س وغريها، مما جعلها مق�سدًا �سياحيًا من نوع 
الت�ساميم  ذات  الريفية  بالنزل  ال�ستمتاع  الزوار  اأو  ال�سياح  بع�س  ويق�سد  اآخر. 
احلجرية القدمية، التي ي�سم فيها الزائر عبق املا�سي مع اإطاللت طبيعية على جبال 
واأودية الطائف، مزودة بنقو�س ومنحوتات حجرية اأو خ�سبية ت�سور احليوانات 
يف  تعمل  مياه  وجــداول  م�سغرة  زراعية  و�سدود  للما�سي،  حماكاه  يف  والطيور 
يتفنن  كما  ــزرع،  ال و�سقيا  الــري  مبياه  الريفية  بــالأكــواخ  املحيطة  املــزارع  تزويد 
العاملني يف هذه النزل الريفية يف زراعة واإنتاج اأنواع الفواكه املو�سمية مبا يزيد 

من عمق هوية املكان اأمام الزائر.
وتزين اأ�سجار العرعر والنباتات العطرية قمم جبال حمافظة الطائف ال�ساهقة يف 

ارتفاع ي�سل اإىل 2800 مرت فوق �سطح البحر، م�سكلًة اأجمل املناظر ال�سياحية يف 
العديد  ليق�سدها  وال�سباب،  ال�سحاب  ب�سموخها  القمم  هذه  تعانق  عندما  اململكة، 
انخفا�س درجات احلرارة وارتفاع ن�سب  للهدوء وال�سرتخاء، و�سط  ال�سياح  من 
ال�سياحية،  وال�سفا  الهدا  مركزي  بزيارة  املحافظة  �سياح  ويحظى  املطار.  هطول 
حيث  بكثافة،  العرعر  اأ�سجار  حتيطها  التي  الغابات  بني  املغامرة  جتربة  وخو�س 
حجار،  اآل  وقرية  ــاوة،  ق كقرية  ال�سياحية  املــواقــع  اأ�سهر  ال�سفاء  مركز  يحت�سن 
مواقع  من  به  متتاز  ملا  ال�سياح  يق�سدها  التي  املرابيع،  وقرية  جــودة،  اآل  وقرية 
الفواكة  اأنــواع  �ستى  اإنتاج  يف  اأهلها  يتفنن  التي  واملــزارع  اجلبال  حتيطها  بديعة 
يف  وال�سباب.  للعائالت  مق�سد  وهي  التقليدية،  اليدوية  وال�سناعات  املو�سمية، 
اإطالقه، ملا احتواه من  وقت حقق حقق مهرجان )طائف الورد( جناًحا مميًزا منذ 
برامج وفعاليات �سملت العديد من الأركان والأجنحة واملعار�س املهتمة يف الورد 
الطائفي وم�ستقاته، حيث �سجل مو�سم طائف الورد اأرقاًما قيا�سية يف اأعداد زواره 
خالل مدة اإقامته يف الأ�سبوع الأول، حيث و�سل عدد الزوار ل�سقف املليون زائر. 
الرتاثية  ال�سعبية  للفنون  والعرو�س احلية  ريات  املَ�سِ الزوار مب�ساهدة  وي�ستمتع 
التاريخية التي متتاز بها املحافظة، و كذلك اأماكن بيع الورد الطائفي بكافة اأنواعه، 

و�سجاد الورد اجلاذبة.

نافذة على التاريخ
ويف تبوك تقف قلعة تبوك �ساخمة كاأحد اأهم املعامل وال�سواهد التاريخية باملنطقة؛ 
ال�سام  بني  يربط  الذي  ال�سامي  اإحدى حمطات طريق احلج  الأثرية  القلعة  تعد  اإذ 
الأردنية  اململكة  تبداأ من حدود  يتكون من قالع وحمطات  املنورة، حيث  واملدينة 

يف  ترميمها  اأُعيد  ثم  976هـــ،  عام  اإىل  بنائها  تاريخ  ويعود  املنورة،  املدينة  حتى 
اأخــرى،  مرة  بالكامل  وجتديدها  ترميمها  اأعيد  1259هـــ  عام  ويف  1064هـــ،  عام 
يف  القلعة  دت  ُجـــدِّ ثــم  الــذكــرى،  بهذه  خا�س  نق�س  امل�سجد  مبــحــراب  ــع  ُو�ــسِ وقــد 
الآثار  ِقبل وكالة  �ساملة عام 1413هـــ من  ترميمات  واأُجِرَيت عليها  عام 1370هـــ، 

واملتاحف بوزارة املعارف �سابقًا.
وحتتوي القلعة على دورين، اأحدهما اأر�سي بفناء مك�سوف، وعدد من احُلجرات 
�سيفي  م�سجد  وكذلك  اإليه،  تــوؤدي  ب�سالمل  مربوط  علوي  ودور  وبئر،  وم�سجد 
ُت�ستخَدم  التي  الأبــراج  اإىل  تــوؤدي  اأخــرى  �سالمل  اإىل  اإ�سافًة  وحجرات،  مك�سوف 
بدقة  تتميز  التي  ال�سلطانية  الــرك  القلعة  خلف  توجد  كما  واملراقبة،  للحرا�سة 

بنائها، حيث تتكون من بركتني، اإحداهما مربعة والأخرى م�ستطيلة البناء.
يذكر اأن منطقة تبوك تكتنز اآثارًا ومعامل وح�سونًا وقالعًا وق�سورًا تقف �ساهدة 
وتعاقبت  املنطقة  هذه  يف  ن�ساأت  التي  واحل�سارات  التاريخية  احلقب  عمق  على 
جغرايف  موقع  من  مييزها  وما  ال�سنني،  لآلف  ميتد  اإرثــًا  متتلك  جعلها  ما  عليها، 
عر  واملغرب  وامل�سرق  واجلنوب  ال�سمال  بني  ربط  وحلقة  التجارة،  لطرق  وممر 

خمتلف احلقب التاريخية.

مشي بين السحاب
وتتميز منطقة ع�سري بالعديد من التجارب ال�سياحية املمتعة، حيث جتمع الكثري 
ال�سباب  مم�سى  ولعل  خا�سًا،  زخمًا  املنطقة  متنح  التي  الطبيعية  املقومات  من 
اأبها واحد من اأجمل عجائب الطبيعة يف اململكة واملنطقة العربية  على قمم جبال 
باأكملها، حيث مينح الزوار �سعورًا بالتحليق بني ال�سحاب وال�سباب. ويقع املم�سى 
والأ�سدقاء  للعائالت  ميكن  حيث  تهامة،  جبال  على  يطل  الذي  ال�سباب،  حي  يف 
رائعة؛  جبلية  مناظر  املم�سى  يوفر  حيث  تن�سى،  ل  �ساحرة  بتجربة  ال�ستمتاع 
وي�سم  كيلومرتات،  �سبعة  مل�سافة  وميتد  مــرتًا   14 عر�سه  يبلغ  معلق  ممر  فهو 
املرافق  بالعديد من  املم�سى  لالأطفال، كما تتميز منطقة  للجلو�س ومالعب  مناطق 
اإىل جمال  واإ�سافة  الأطفال.  واخلدمات واملطاعم وامل�ساحات اخل�سراء ومالعب 
حيث  الــزوار،  بني  وا�سعة  �سعبية  جتد  التي  ال�ساللت  من  العديد  هناك  املنطقة، 
ت�سفي مزيدًا من ال�سحر يف امل�ساء، ي�ساف اإىل ما تتمتع به منطقة ع�سري من �سحر 

وخ�سو�سية وثراء �سياحي ل ي�ساهى.
يف  بل  فح�سب،  اململكة  يف  لي�س  ال�سياحية،  الوجهات  اأبــرز  اإحــدى  ع�سري  وتعد 
داخل  من  ن�سطة  �سياحية  الأيــام حركة  هذه  ت�سهد  باأكملها، حيث  العربية  املنطقة 
من  والعديد  ع�سري  فيه  تتمتع  الذي  ال�سيف،  ف�سل  مع  تزامنًا  وخارجها،  اململكة 
اململكة  ال�سياح والزوار من  باأجواء فريدة، ي�ستمتع خاللها  اململكة  مناطق ومدن 
وكذلك  املرتفعات،  يف  واملمطرة  الباردة  بالأجواء  املنطقة  ودول  اخلليج  ودول 
بالأن�سطة واملغامرات اجلبلية والبحرية، والتعرف على العمق التاريخي والتنوع 

الثقايف باململكة، مع م�ساركة فاعلة من القطاع ال�سياحي اخلا�س.
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اإن العامل يتحول ..

ثقافة المنظمة 
ل�سركات  الإدارة  جمال�س  اجتماعات  من  العديد  ح�سرت 
اأو  نقا�سا  اأو  حديثا  اأ�ساهد  اأو  اأ�سمع  مل  ولكن   .. متعددة 
جدال يدور عن ثقافة املنظمة بني اأع�ساء جمال�س الإدارة 

والروؤ�ساء التنفيذيني لتلك املنطمات اأو ال�سركات. 
اهتمامات معظم جمال�س اإدارات ال�سركات ترتكز على اأداء 
اأيا  امل�ستهدفة  الأربــاح  املنظمة ومدى جناحها يف حتقيق 
ثقافة  عن  النظر  وب�سرف   .. الت�سغيل  اإرهــا�ــســات  كانت 
الإداريـــني  بــني  ومفهومها  بتناق�ساتها  ال�سائدة  املنظمة 

واملوظفني.
   تلعب ثقافة املنظمة دورا مهما يف حياة املن�ساأة و�ساكنيها 
من موظفني واإداريني .. اإنها حجر الأ�سا�س وعماد النجاح 
للمنظمة .. وت�سكل مفهوما �سامال للقيم  و�سلوك العاملني 
داخليا  معها  املتعاملني  لكل  العمل  اأ�سلوب  وتعك�س   .. بها 
ثقافة  يعطون  الإدارة  علماء  مــن  والكثري   .. وخــارجــيــا 

املنظمة اأهمية ق�سوى تفوق اأهمية الإ�سرتاتيجيات. 
اأنه لكل منظمة حق اإختيار الثقافة     وجتدر الإ�سارة اىل 
اخلا�سة بها والتي تريد اأن تعك�سها داخل املنظمة وخارجها 

كي تكون حمور العالقات والعمل بني موظفيها .. 
   فمثال بع�س املنظمات تري اأن ثقافتها يجب اأن تركز على 

التايل:
قائد  وعلى   .. اهتمامها  مركز  اأو  حمور  هو  العميل   **    
والإجـــــراءات  النظم  خــالل  مــن  بــذلــك  يلتزم  اأن  املنظمة 
واملفاهيم والإ�سرتاتيجيات والقيم التي ير�سمها ملنظمته .

ثقافة  تختار  التي  للمنظمة  بالن�سبة  الأمــر  وكذلك   **    
باملتطور   ــمــا  دائ وتــهــتــم   .. ــار  ــك ــت والب لـــالإبـــداع  حمــفــزة 

واحلديث .. واإنها دائما ما تكون يف املقدمة والريادة.
موظفيها  على  الــرتكــيــز  تختار  اأخـــرى  ومنظمات   **    
والعاملني بها .. وحتول املنظمة اىل بيت للعائلة الواحدة 
فتجد اأن منط التعاون والتكامل هو ال�سائد يف العمل وهذا 

النوع جتده �سائدا يف املن�ساآت ال�سغرية اأو املبتدئة. 
   ** وبع�س املنظمات تتبني ثقافة ال�سوق .. وهي التي 
وبناًء   .. الأربـــاح  حتقق  التي  الأولــويــات  بــاجتــاه  تدفع 
اأهــداف حمددة يجب  على ذلك يكون لكل وظيفة وموظف 
قيادات  بني  كبرية  فجوة  يخلق  النمط  وهــذا   .. حتقيقها 

املنظمة والعاملني بها وبني عمالئها. 
   واأخريا اأرى اأن اأحد املهام الرئي�سية ملجال�س الإدارة هي 
اختيار الرئي�س التنفيذي املنا�سب لتحقيق الثقافة املطلوبة 

داخل املنظمة حتى حتقق النتائج املرجوة منها.

زين اأمني 

"أسبوع الصناعة" يؤكد على دعم رواد األعمال
الريا�ض- البالد

اخـــتـــتـــمـــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــمــــنــــ�ــــســــاآت الــــ�ــــســــغــــرية 
واملتو�سطة "من�ساآت" اأ�سبوعًا 
احلــواريــة  باجلل�سات  حــافــاًل 
العمل  وور�ـــــس  والــنــقــا�ــســيــة 
ال�سناعي،  بالقطاع  املتعلقة 
ـــــــك بـــحـــ�ـــســـور عــــــدد مــن  وذل
والروؤ�ساء  امل�سوؤولني،  كبار 

التنفيذيني ورواد الأعمال.
ال�سناعة"  "اأ�سبوع  و�سلط 
�سمن  مــنــ�ــســاآت  نظمته  ـــذي  ال
املتخ�س�سة  الأ�سابيع  �سل�سلة 
ــــى الــــفــــر�ــــس  الـــــ�ـــــســـــوء عــــل
بها  يحفل  التي  ال�ستثمارية 
ــقــطــاع الــ�ــســنــاعــي، واأبــــرز  ال
التي  الدعم  واأوجــه  املبادرات 
فتح  كما  الأعمال،  لرواد  م  ُتقَدّ
الــرواد واملهتمني  اأمــام  املجال 
ومناق�سة  بنظرائهم  لاللتقاء 
واحللول.  والعقبات  الفر�س 
كـــمـــا ا�ـــســـتـــمـــرت فـــعـــالـــيـــات 
يف  مــكــثــف  ب�سكل  الأ�ــســبــوع 
مــراكــز دعـــم املــنــ�ــســاآت يف كل 
الريا�س واملدينة املنورة،  من 

وحمافظَتْي اخلرب وجدة.
واختتم الأ�سبوع بور�سة عمل 

عــنــوان  حتــت  جـــاءت  مو�سعة 
املن�ساآت  دعــم  يف  ودورهـــا  ال�سناعة  "وزارة 
من  العديد  فيها  �سارك  واملتو�سطة"،  ال�سغرية 
امل�سوؤولني يف وزارة ال�سناعة والرثوة املعدنية، 
لقاًء   30 مــن  اأكـــرث  ال�سناعة  اأ�ــســبــوع  �سهد  كما 
العمل،  ور�س  من  وعــددًا  وافرتا�سيًا،  ح�سوريًا 

التنمية  بنك  مبنتجات  التعريف  اأبـــرزهـــا:  مــن 
ومتــويــل املــ�ــســاريــع الــ�ــســنــاعــيــة، ورحــلــة رائــد 
فيما  املنورة.  املدينة  مبنطقة  ال�سناعي  الأعمال 
عدة  املن�ساآت يف حمافظة اخلرب  دعم  مركز  اأقــام 
الأول،  منتجك  �سناعة  رحلة  منها:  عمل؛  ور�ــس 
ومدخل اإىل اجلانب املايل يف امل�سانع. كما عقد 

مركز دعم املن�ساآت يف جدة عدة ور�س عمل، من 
ال�سغرية  للمن�ساآت  املقدمة  اخلــدمــات  اأبــرزهــا: 
وامل�ستقبل  ال�سناعي،  املــركــز  مــن  واملتو�سطة 

والطاقة املتجددة.
الربامج  من  حزمة  قدمت  "من�ساآت"  اأن  ُيذكر 
واملبادرات املتخ�س�سة لدعم القطاع ال�سناعي؛ 

ال�سناعي  بالقطاع  الوعي  م�ستوى  رفع  بهدف 
واللقاءات  والندوات  الور�س  اإقامة  خالل  من 
واجلل�سات النقا�سية مع امل�سوؤولني، اإ�سافة اإىل 
اإطالق دليل امل�ستثمر ال�سناعي الذي ي�سهم يف 
التعريف بالفر�س ال�ستثمارية الواعدة يف هذا 

القطاع.

ضوابط إللغاء بالغات تغيب العامل
الريا�ض - البالد

والــتــنــمــيــة  الــبــ�ــســريــة  املــــــوارد  وزارة  حــــددت   
بالغات  لإلغاء  و�سروط  �سوابط   5 الجتماعية 
تغيب العامل من قبل �ساحب العمل، بحيث تكون 

متاحة 20 يومًا من تاريخ تقدمي البالغ.
لإلغاء  ال�سوابط وال�سروط  اأن  الــوزارة،  وبّينت 

بالغات تغيب العامل ، تتمثل يف اأن تكون املن�ساأة 
حالة  تكون  واأل  العمل،  رخ�س  ب�سداد  ملتزمة 
للوافد  يــكــون  واأل  قائمة،  غــري  العميل  من�ساأة 
طلب اإثبات كيدية بالغ منظور لدى مكتب العمل 
على  بــالغ  من  اأكــرث  ت�سجيل  ي�سبق  األ  ويجب   ،
الوافد املراد اإلغاء البالغ عن �سجله خالل العامني 

اإلغاء  ــراد  امل الــوافــد  يكون  األ  وكذلك  املا�سيني، 
البالغ عنه موقوًفا لدى اإدارات الرتحيل.

الب�سرية  اأو�سحت وزارة املوارد  ثانية   من جهة 
والتنمية الجتماعية، اأن حتديد الأجر والبدلت 
ما  اأو  العمل  عقد  يف  الطرفني  اتفاق  اإىل  يخ�سع 

تن�س عليه الالئحة الداخلية للمن�ساأة.

ونوهت يف رد على �سكاوى من عاملني بالقطاع 
اخلــا�ــس بــ�ــســاأن عـــدم زيــــادة الأجــــور والــبــدلت 
اخلا�سة بهم، وكيفية ت�سرفهم حيال ذلك،اإىل عدم 
ال�سماح ملوظفي القطاع العام بفتح �سجل جتاري 
اأو مزاولة الأعمال التجارية اأو العمل يف القطاع 

اخلا�س.

عوائد مضمونة ومخاطر معدومة خبراء اقتصاد لـ"             ": 

الصكوك الحكومية لألفراد تعزز االدخار
البالد - مها 

العواودة 
خــــــرباء  ـــــــــد  اأك  
اأهمية  اقت�ساد  
التفاهم  مــذكــرة 
ـــــــــع �ــــســــركــــة  م
ـــي املــالــيــة  الأهـــل
واإطالق  لتطوير 
الــــــ�ــــــســــــكــــــوك 
الدخــــــــــاريــــــــــة 
احلـــــكـــــومـــــيـــــة 
والتي  ــراد،  ــالأف ل
مرة  لأول  تــتــاح 
املــــمــــلــــكــــة  يف 
فــوائــد  لتحقيق 
كــــبــــرية اأهـــمـــهـــا 
رفــــــــــع نـــ�ـــســـبـــة 
الدخــــــــار  لــدى 
الأفـــــــراد خــالــيــة 
مــــــن املـــخـــاطـــر 
جميع  وتنا�سب 

املجتمع  �ــســرائــح 
الذين ل ميلكون  الأفــراد  وخا�سة 
خربة يف  التداول واأ�سواق املال.

 وقال املحلل القت�سادي الدكتور 
الــ�ــســكــوك  اإن  احلــــازمــــي  عـــلـــي 

تنا�سب  ا�ستثمارية  قناة  الدخارية 
لتحقيق  املــجــتــمــع  �ــســرائــح  جــمــيــع 
اأرباح وعوائد ثابتة ب�سكل كبري هذا 
حم�سورا  كــان  ال�سكوك  من  النوع 
قيمة  وكانت  لل�سركات  ال�سابق  يف 
لي�ست  مليون  تقريبا  املالية  الورقة 
اأن  مــتــنــاول اجلــمــيــع واأعــتــقــد  يف 

تق�سيمها  مت  املــالــيــة  الـــورقـــة  هـــذه 
لــتــكــون يف  اإىل وحـــــدات �ــســغــرية 
عدة  اأن  مــوؤكــدا   ، اجلميع  مــتــنــاول 
على  املــتــداولــون  �سيجنيها  فــوائــد 
م�ستوى الدولة وال�سركات والأفراد 
، و�سي�سبح لالفراد قناة ا�ستثمارية 
جديدة خالية من املخاطر حتقق لهم 

عوائد ثابتة.
�ست�سبح  لل�سركات  وبالن�سبة   
هـــذه الــ�ــســكــوك الــ�ــســادرة من 
الـــدولـــة وتـــتـــداول عــن طريق 
�سيكون  املــالــيــة  املــوؤ�ــســ�ــســات 
ــوات اقــرا�ــســيــة جــديــدة  ــن لــهــم ق
ف�سي�سبح  الدولة  م�ستوى  على  اما 
اأن تــقــرت�ــس مــن خــالل  مبــقــدورهــا 
عن  ال�سندات  هذه  و  ال�سكوك  هذه 
الفائدة  تتحقق  وهنا  الأفــراد  طريق 
واجلزئي  الكلي  القت�ساد  للجميع 

وال�ستهالكي.

ادخارية  اأول �سكوك   وحول عوائد 
ـــالأفـــراد يف املــمــلــكــة قــال  حــكــومــيــة ل
ح�سني  الدكتور  القت�سادي  اخلبري 
هدفها  ال�سكوك  هــذه  اإن  �سبك�سي 
خطوة  وهي  التمويل  م�سادر  تنوع 
اإيجابية يف الهند�سة املالية للحكومة 
ال�سعودية تنوع فيها م�سادر التمويل 
وتتيح لالأفراد الفر�س ال�ستثمارية.

جدا  مهمة  اخلطوة  هــذه  اأن  مــوؤكــدا 
لتواكب ما يحدث يف ال�ساحة املالية 
الــدولــيــة وتــزيــد مــن الــكــفــاءة املالية 

للمنتجات املالية يف ال�سعودية.

تسويق االستثمار في المملكة وطرح الفرص 

قناة الستقدام العمالة المنزلية اإلندونيسية

جدة - البالد
لت�سويق  ال�سعودية  للهيئة  التنظيمية  الــرتتــيــبــات  ت�سمنت   
 ، اإن�سائها  على  مــوؤخــرا  الـــوزراء  جمل�س  وافــق  التي  ال�ستثمار 

الأعمال واخلدمات ذات ال�سلة بت�سويق ال�ستثمار.
التكامل  "اأم القرى" حتقيق  التي ن�سرتها   وت�ستهدف الرتتيبات 
الأعــمــال، وت�سويق  بــني اجلــهــات والرتــقــاء بجميع  والــتــعــاون 
اململكة لتكون وجهة ا�ستثمارية، واإبراز الفر�س يف كل القطاعات، 
وتعزيز وتوحيد جهود القطاعني العام واخلا�س يف هذا ال�ساأن.

 تتمتع الهيئة بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل املايل والإداري، 
مدينة  يف  الرئي�س  مقرها  ويكون  بالوزير،  تنظيميًا  وترتبط 
داخل  مكاتب  اأو  فروع  اإن�ساء  املجل�س  من  بقرار  ولها  الريا�س، 

اململكة وخارجها بح�سب احلاجة.
وتهدف الهيئة اإىل حتقيق التكامل والتعاون بني اجلهات ، و�سمان 
وجود الركائز والدعائم الالزمة من برامج وم�سروعات وحوافز 
القت�ساد  على  بالنفع  يعود  مبا  ال�ستثمار  وت�سهيل  لت�سجيع 
وفقًا لخت�سا�ساتها  الوزارة  ت�سعه  ما  الوطني، وذلك يف �سوء 
ولها  لال�ستثمار.  تطويرية  وبرامج  وخطط  عامة  �سيا�سات  من 

-دون اإخالل باخت�سا�سات وم�سوؤوليات اجلهات الأخرى.

 مهام اأ�سا�سية
 ت�سمل ترتيبات الهيئة ال�سعودية لت�سويق ال�ستثمار القيام بكل ما 

يلزم يف �سبيل حتقيق اأهدافها، ومن ذلك ما ياأتي:
- دعم اأن�سطة ت�سويق ا�ستثمارات اململكة التي تقوم بها الوزارات 

واجلهات املعنية ومنظومة القطاع اخلا�س.
- اإدارة الهوية الوطنية املوحدة لت�سويق ال�ستثمارات وجذبها يف 
اأجل  الوزارة واجلهات املعنية؛ من  بالتن�سيق مع  اململكة وتفعيلها 
توحيد الر�سائل واملحتوى وتن�سيق اجلهود الت�سويقية والإعالمية 

لال�ستثمار.
وحتديثها  الإلكرتونية،  ال�سعودية(  يف  )ا�ستثمر  من�سة  اإدارة   -
دوريًا بالتعاون مع الوزارة واجلهات املعنية، وت�سويقها واإتاحتها 

للم�ستثمرين.
ودولــيــًا-  -حمليًا  بالت�سويق  املتعلقة  والــربامــج  اخلطط  اإعـــداد   -
�ساأنها  يف  يلزم  مــا  وا�ستكمال  اململكة،  يف  ال�ستثمار  لت�سجيع 

بالتن�سيق مع الوزارة.
- القيام بحمالت ت�سويقية داخل اململكة وخارجها للتعريف مبزايا 
وفر�س وحوافز ال�ستثمار يف اململكة، اأو امل�ساهمة فيها مع اجلهات 

احلكومية.
وتنفيذها  ال�ستثمار،  لت�سويق  الداعمة  الإعالمية  اخلطط  و�سع   -

داخل اململكة وخارجها بالتن�سيق مع الوزارة.
داخل  واملعار�س  واملنتديات  واملوؤمترات  امللتقيات  وتنظيم  عقد   -
منا�سبتها،  تــرى  و�سيلة  بــاأي  فيها  وامل�ساركة  وخــارجــهــا  اململكة 
ت�سويق  يــخــدم  مبــا  املــعــنــيــة،  واجلــهــات  الـــــوزارة  مــع  بالتن�سيق 

ال�ستثمار يف اململكة.
املتعلقة  الإح�سائية  وامل�سوحات  القيا�سية  املــوؤ�ــســرات  اإن�ساء   -
بال�ستثمار وتنفيذها مبا�سرة، اأو بالتعاون مع اجلهات الأخرى ذات 

الخت�سا�س، وتطويرها مبا يحقق اأهدافها، ورفعها اإىل الوزارة.

الريا�ض - البالد
وقعت وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية ممثلة بنائب 
الدكتور  للعمل  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املــوارد  وزيــر 
عبدالله بن نا�سر اأبوثنني مع ممثل اجلانب الإندوني�سي وزيرة 
الواحدة  القناة  م�سروع  اتفاقية  فوزية،  اإيــدا  العاملة  القوى 
باململكة يف  الإندوني�سية  املنزلية  العمالة  ا�ستقدام  فتح  لإعادة 
�سركات  خــالل  من  متاًحا  ال�ستقدام  �سيكون  حيث  مهن،  عــدة 

ال�ستقدام بالتزامن مع تاريخ توقيع التفاقية.
وكيل  بح�سور  بــايل،  جــزيــرة  يف  التفاقية  هــذه  ُوقــعــت  فيما 
والفريق  النعيم  عــدنــان  الدكتور  الدولية  لل�سوؤون  ـــوزارة  ال

الفني من الوزارة، وممثلي وزارة اخلارجية ووزارة ال�سحة، 
وذلك خالل الزيارة الر�سمية التي تخللها عدد من الجتماعات 
الفنية بني اجلانبني ملناق�سة املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك 

ب�سوق العمل واجلوانب الت�سغيلية للم�سروع.
وياأتي هذا امل�سروع �سمن اإطار حر�س وزارة املوارد الب�سرية 
العمالة  ا�ستقدام  قــنــاة  توحيد  على  الجتماعية  والتنمية 
املنزلية الإندوني�سية وت�سهيل عملية ال�ستقدام من اإندوني�سيا 
وتنويع  التعاقدية  العالقة  اأطـــراف  جميع  حقوق  وحماية 
واحتياجات  متطلبات  يخدم  مبا  املنزلية  العمالة  جن�سيات 

�سوق العمل ال�سعودي.

علي احلازميح�سني �سب�سي
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المسمري لـ           : الحوثي يستغل الهدنة للتحشيد

البالد - حممد عمر   

باليمن،  الهدنة  لتقوي�ض  اإيــران  �سعي  يتجلى 

الإرهابية  احلوثي  مللي�سيا  امل�ستمر  دعمها  يف 

للقوات  الع�سكري  الإعالم  ن�سر  حيث  بال�سالح، 

اأم�ض  اليمني،  الغربي  ال�ساحل  يف  امل�سرتكة 

تهريب  خللية  م�سورة  اعــرتافــات  )الــ�ــســبــت(، 

�سبطها  مت  احلــوثــي،  مليلي�سيا  تابعة  بــحــري 

ميناء  من  اأ�سلحة  تهريب  عمليات  اأثناء  موؤخًرا 

بندر عبا�ض الإيراين اإىل احلديدة.

بــحــارة،  ــعــة عنا�سر  اأرب مــن  وتــتــكــون اخلــلــيــة 

م�سطفى  عقد،  عو�ض  ح�سن  عمر  اإبراهيم  هم: 

اأحمد عو�ض قداد، ح�سني يحيى فتيني �سليل، 

وحممد عبده فتيني جنيد، جميعهم من منطقة 

يف  اخلوخة،  مدينة  �سمال  ال�ساحلية  زهر  اأبــو 

فيديو العرتافات، كيفية جتنيدهم من ميلي�سيا 

اأع�ساء  اعــرتافــات  ملنطوق  وطبقا  احلــوثــي. 

عن  ال�سالح  لتهربب  جتنيدهم  مت  فقد  اخللية 

يف  احلوثي  ميلي�سيا  لــدى  يعمل  مهرب  طريق 

اأقر  كما  حلحلي،  علي  ُيــدعــى  احلــديــدة،  ميناء 

اأفــــراد اخلــلــيــة يف اعــرتافــاتــهــم بــتــورطــهــم يف 

عبا�ض  بندر  ميناء  من  اأ�سلحة  تهريب  عمليات 

اخللية  اأع�ساء  اعرتافات  وت�سمنت  الإيــراين. 

خرباء  باإ�سراف  التهريب  طريقة  عن  معلومات 

احلر�ض الثوري الإيراين، يف تاأكيد جديد ملدى 

ك�سفت  كما  لإيــــران،  احلــوثــي  ميلي�سيا  تبعية 

اعرتافاتهم ا�ستخدام ميلي�سيا احلوثي مواينء 

وزيــر  قــال  فيما  الأ�ــســلــحــة،  لتهريب  احلــديــدة 

اعرتافات  اإن  الإريــاين،  معمر  اليمني،  الإعــالم 

ميناء  من  الأ�سلحة  بتهريب  احلوثية،  اخللية 

بندر عبا�ض الإيراين ملواينء احلديدة باإ�سراف 

يــوؤكــد ا�ستمرار طــهــران يف  الــثــوري،  احلــر�ــض 

ذلك  اأن  اإىل  م�سريا  بالأ�سلحة،  امليلي�سيا  تزويد 

للقانون  �سارخا  وانتهاكا  �سافرا  حتديا  ميثل 

ال�سلة  ذات  الأمـــن  جمل�ض  ــــرارات  وق ـــدويل  ال

بالأزمة اليمنية.

ــدور  ــــاين، اأن العــرتافــات تــوؤكــد ال واأكـــد الإري

التهدئة،  جهود  تقوي�ض  يف  اإيــران  تلعبه  الذي 

لقتل  اأداة  احلــوثــي  ميلي�سيا  وا�ــســتــخــدامــهــا 

ون�سر  اليمن  وا�ستقرار  اأمن  وزعزعة  اليمنيني 

الفو�سى والإرهاب يف املنطقة وتهديد امل�سالح 

با�ستغالل  احلــوثــي،  ميلي�سيا  متهما  الدولية، 

احلديدة  مــواين  ل�ستخدام  �ستوكهومل  اتفاق 

يف  مطالبا  الإيرانية،  الأ�سلحة  لتهريب  نافذة 

املتحدة  والأمم  ــدويل  ال املجتمع  ــه،  ذات الوقت 

الأمـــن،  جمل�ض  يف  الع�سوية  دائــمــة  والــــدول 

بالقيام مب�سوؤولياتهم القانونية مبوجب مبادئ 

وا�سحة  اإدانــة  واإ�سدار  املتحدة،  الأمم  ميثاق 

كما  التخريبية،  الإيــــراين  النظام  ل�سيا�سات 

طالب مبمار�سة �سغوط حقيقية لإنهاء تدخالت 

ووقــف  اليمني  الــ�ــســاأن  يف  الإيـــــراين  الــنــظــام 

تهريب الأ�سلحة مليلي�سيا احلوثي الإرهابية.

وتتخذ خاليا تهريب الأ�سلحة الإيرانية، م�سارا 

جديدا ينطلق من ميناء بندر عبا�ض اإىل موانئ 

احلديدة و�سول اإىل يد ملي�سيا احلوثي باليمن. 

وتركزت عمليات التهريب على نحو رئي�ض يف 

الآونة الأخرية يف ال�سواحل ال�سمالية وموانئ 

منذ  هــ�ــض،  اأممـــي  بــ�ــســالم  امل�سمولة  ــدة  احلــدي

2018، وذلك عرب طرق بحرية خمتلفة  اأواخــر 

نقل  يف  الإيــــراين  الــثــوري  احلــر�ــض  ي�ستغلها 

الأ�سلحة لوكالئه احلوثيني يف الداخل اليمني. 

من جهته، قال مدير عام مكتب الإعالم حمافظة 

احلوثي  ملي�سيا  اإن  امل�سمري،  مــربوك  �سعدة 

ال�سالح  تهريب  يف  الهدنة  ت�ستغل  الإرهــابــيــة 

ال�سالم  اأن  يعنى  ما  للحرب  امل�ستمر  والتح�سيد 

احلل  مبادرات  ظل  يف  خياراتها  بني  من  لي�ض 

يف  الأ�سقاء  بها  نــادى  التي  اليمن  يف  ال�سلمي 

التحالف العربي وعلى راأ�سهم اململكة. 

اأ�سهر  خــالل  عملت  احلــوثــي  ملي�سيا  اأن  واأكـــد 

الهدنة على حت�سيد مزيد من املغرر بهم لتح�سني 

بعيد  جديد  لدمار  ا�ستعدادًا  اجلبهات  خمتلف 

العامل من  بها  ينادي  التي  ال�سالم  مبادرات  عن 

اأجل اليمن واليمنيني، م�سيفا: يهرب احلوثيني 

الهدنة عرب مطار �سنعاء وميناء  ال�سالح خالل 

احلديدة ملزيد من اخلراب يف اليمن.

طرابل�س - البالد   

ل تزال الأزمة ال�سيا�سية الليبية يف ت�ساعد ب�سبب اأزمة املنا�سب 

ال�سيادية، ما دفع رئي�ض الربملان الليبي عقيلة �سالح، لدعوة كافة 

)الثنني(، مبقر جمل�ض  للح�سور يف جل�سة ر�سمية غدا  الأع�ساء 

البالد  الأو�ساع يف  ملناق�سة  البالد  �سرق  مدينة طربق  النواب يف 

واإيجاد احللول املنا�سبة. ويرجح اأن تبحث اجلل�سة املرتقبة ملف 

اخلالفية  امللفات  اأكــر  من  يعد  الــذي  ال�سيادية،  املنا�سب  توزيع 

بني القادة يف ليبيا، خا�سة بني الربملان واملجل�ض الأعلى للدولة، 

ومعايري  واآلــيــات  طــرق  ب�ساأن  النظر  وجهات  يف  التباين  ب�سبب 

هذه  لتويل  املر�سحة  والأ�ــســمــاء  املنا�سب  هــذه  وتــوزيــع  اختيار 

الوظائف ال�سيادية. ودعا الربملان الليبي منت�سف ال�سهر املا�سي، 

للمنا�سب  املر�سحة  الأ�سماء  اإحالة  يف  للم�سارعة  الدولة  جمل�ض 

املنا�سب  لت�سمية  يعقدها  طــارئــة  جل�سة  يف  لعر�سها  ال�سيادية 

ال�سيادية الأيام القليلة القادمة. ولفت حينها اإىل اأن جمل�ض الدولة 

ال�سيادية.  املنا�سب  م�ساورات  يف  �سابقًا  الربملان  مع  يتجاوب  مل 

وتظل املنا�سب ال�سيادية حمل خالفات وتناف�ض، من بينها حمافظ 

الرقابة  جهاز  ورئي�ض  املحا�سبة،  ديــوان  ورئي�ض  املركزي،  البنك 

هيئة  ورئي�ض  لالنتخابات،  العليا  املفو�سية  ورئي�ض  ـــة،  الإداري

العليا، والتي مت  العام، ورئي�ض املحكمة  الف�ساد والنائب  مكافحة 

)طرابل�ض  الـ3  ليبيا  اأقاليم  بني  حما�س�سة  توزيعها  على  التفاق 

�سيتوله  الــذي  العام  النائب  من�سبا  منها  ح�سم  وفــزان(،  وبرقة 

اأبو  عبدالله  �سيرتاأ�سها  التي  العليا  واملحكمة  ال�سور،  ال�سديق 

رزيزة. وتاأتي جل�سة الربملان يف الوقت الذي ت�سهد فيه البالد حالة 

وال�سرعية  ال�سلطة  على  نزاع  وقع  على  �سيا�سي،  وجمود  ان�سداد 

من  عــزز  الــدبــيــبــة،  احلميد  وعــبــد  با�ساغا  فتحي  حكومتي  بــني 

يتحول  اأن  من  خمــاوف  و�سط  واملناطقي،  املوؤ�س�ساتي  النق�سام 

اإىل مواجهة ع�سكرية ميدانية.  ال�سيا�سي  ال�سراع والتناف�ض  هذا 

من جهته، دعا رئي�ض حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد احلميد 

اإقرار  يف  الإ�سراع  اإىل  للدولة،  والأعلى  النواب  جمل�سي  الدبيبة، 

اأزمة  وحل  النتخابات  اإىل  الذهاب  اأجل  من  الد�ستورية،  القاعدة 

البالد ال�سيا�سية، معتربا اأنه ل ميكن الذهاب بليبيا يف طريق اآخر 

بالبالد،  بالعبث  والربملان  الدولة  جمل�ض  متهما  النتخابات،  غري 

النتقالية.  املراحل  وتكرار  لأنف�سهما  التمديد  حماولة  خالل  من 

للمفو�سية  الالزمة  الأموال  اأن حكومته قدمت  اإىل  الدبيبة  واأ�سار 

قائمة، هي  تزال  ل  التي  امل�سكلة  لكن  لالنتخابات،  العليا  الوطنية 

جترى  اأ�سا�سها  على  التي  الد�ستورية  القاعدة  على  التوافق  عدم 

النتخابات بعد اإ�سدار القوانني النتخابية. وجّدد الدبيبة مت�سكه 

مبن�سبه، وقال اإنه ل ميكن تقا�سم ال�سلطة اأو جتاهل اإرادة ال�سعب، 

من  الليبيون  يختار  حتى  انتخابات،  اإجــراء  �سرورة  على  م�سددا 

واخلــراب،  احلــرب  خيار  عن  بعيدا  القادمة،  املرحلة  يف  يقودهم 

النتخابات  وتعّرت  احلكم.  على  ال�سيطرة  يريد  من  كل  حمــّذرا 

القاعدة  على  التوافق  يف  الليبية  الأطــراف  ف�سل  ب�سبب  الليبية، 

�سروط  حــول  خــالفــات  اإثــر  النتخابية،  والــقــوانــني  الد�ستورية 

رغم  القادم،  الرئي�ض  و�سالحيات  الرئا�سية  لالنتخابات  الرت�سح 

امل�ساعي الأممية والدولية لتقريب وجهات النظر.

خاليا إيران تهرب السالح لتدمير اليمن

ليبيا.. جلسة برلمانية لبحث أزمة المناصب السيادية
الدبيبة يطالب بإقرار القاعدة الدستورية لالنتخابات

مو�سكو - البالد   

للتفاو�ض جمددا مع  العودة  باب  فتحت رو�سيا 

مع  للتحدث  املتحدة  الوليات  حاثة  اأوكرانيا، 

الرئي�ض الأوكراين فولودميري زيلين�سكي بهدف 

جتنبًا  املفاو�سات  طاولة  اإىل  العودة  على  حثه 

للهزمية.

وزارة  يف  ال�سمالية  اأمريكا  اإدارة  مدير  وقــال 

وفقا  دار�سييف،  األك�سندر  الرو�سية  اخلارجية 

لوكالة "تا�ض" الرو�سية لالأنباء: "تفاديًا لهزمية 

منكرة على غرار ما حدث موؤخرًا يف اأفغان�ستان، 

وا�سنطن  جتــرب  اأن  هــو  الأمــثــل  احلــل  �سيكون 

اجلــوفــاء  املــقــاومــة  عــن  الــكــف  عــلــى  زلين�سكي 

فــوات  قبل  املــفــاو�ــســات  طــاولــة  اإىل  والــعــودة 

الع�سكرية  العملية  تتوا�سل  بينما  الأوان"، 

ب�سهرها  جديد  يوم  يف  اأوكرانيا،  يف  الرو�سية 

يف  الرو�سي  اجلي�ض  ي�ستمر  حيث  ال�ساد�ض، 

�سرب مواقع القوات والبنية التحتية الع�سكرية 

الأوكرانية بهدف حترير اأرا�سي دونبا�ض، فيما 

القوى  مــن  والأ�سلحة  الــدعــم  اأوكــرانــيــا  تتلقى 

الغربية ملواجهة اجلي�ض الرو�سي.

الوطني  الــدفــاع  مراقبة  مــركــز  رئي�ض  واأعــلــن 

اأن  اأمــ�ــض،  ميزينت�سيف،  ميخائيل  الــرو�ــســي 

منت�سبي كتيبة "كراكني" يتح�سنون يف املباين 

ال�سكنية مبدينتي خاركوف، ونيكولييف �سرق 

وجنوب اأوكرانيا. وقال اإن وحدات من القوات 

يف  متــركــزوا  "كراكني"  وكتيبة  الأوكــرانــيــة 

الطوابق العلوية وال�سفلية من املباين ال�سكنية 

يف خاركوف والتي مت حتويلها اإىل م�ستودعات 

اجلوي  للدفاع  ومراب�ض  والذخرية  لالأ�سلحة 

على اأ�سطحها، م�سريا اإىل اأن القوات الأوكرانية 

ووحدات الدفاع املحلي تقمع ال�سكان ومتنعهم 

بالقوة من مغادرة املباين التي تتمركز بها.

مو�سكو  اأن  كبري،  رو�ــســي  م�سوؤول  وك�سف 

ــغــت الـــوليـــات املــتــحــدة بــــاأن الــعــالقــات  ــل اأب

وقد  ب�سدة  �ستت�سرر  الثنائية  الدبلوما�سية 

راعــيــة  ـــة  دول رو�ــســيــا  اإعــــالن  مت  اإذا  تنقطع 

اأقر جمل�ض  اإذا  اإنه  دار�سييف  لالإرهاب. وقال 

رو�سيا،  ي�ستهدف  قانونا  الأمريكي  ال�سيوخ 

جتـــاوزت  قــد  وا�ــســنــطــن  اأن  يعني  هـــذا  فـــاإن 

ــــالعــــودة. مـــن جــانــبــه، قــــال وزيـــر  نــقــطــة ال

اإن  بلينكن،  ــتــوين  اأن الأمــريــكــي  اخلــارجــيــة 

تقارير  اإزاء  بالقلق  ت�سعر  املتحدة  الوليات 

بريطانيا  من  ملواطنني  اتهامات  توجيه  عن 

غري  ال�سلطات  قبل  من  وكرواتيا  وال�سويد 

"على  اأوكرانيا. واأ�ساف:  ال�سرعية يف �سرق 

القانون  باحرتام  اللتزام  ووكالئها  رو�سيا 

الإنـــ�ـــســـاين الـــــدويل مبـــا يف ذلــــك احلــقــوق 

اإىل  احلرب".  لأ�ــســرى  املمنوحة  واحلــمــايــة 

الأمريكية  الدفاع  بــوزارة  م�سوؤول  قال  ذلــك، 

)الــبــنــتــاغــون(، اإن الــقــوات الأوكــرانــيــة يف 

على  املــكــا�ــســب  بع�ض  حققت  ــبــالد  ال �ــســمــال 

�سعيد ا�ستعادة الأرا�سي، مبا يف ذلك مناطق 

ا�ستخدام  الـــوزارة  نفت  كما  خاركيف.  قــرب 

�ساكي  قاعدة  �سرب  يف  اأمريكية  اأ�سلحة  اأي 

اجلوية الرو�سية يف القرم الأوكرانية.

موسكو تفتح باب العودة للتفاوض مع كييف
أفغانستان.. احتجاجات دعت  زلينسكي للكف عن المقاومة

تطالب بالحقوق النسائية

50 إرهابيا
بقبضة األمن العراقي

كابول - البالد                     

ــهــدت الــعــا�ــســمــة الأفــغــانــيــة  �ــس

كـــــابـــــول، اأمــــ�ــــض )الـــ�ـــســـبـــت(، 

بحق  مطالبة  ن�سائية  تظاهرات 

املراأة يف العمل والتعليم، بينما 

ــات الــنــار  ــب ــقــت حــركــة طــال اأطــل

اأظهرت  حيث  املتظاهرات،  على 

من  عنا�سر  قيام  فيديو  مقاطع 

اأفغان�ستان،  حتكم  التي  احلركة 

ــاء  ــــار عـــلـــى نــ�ــس ــــن بـــــاإطـــــالق ال

يتظاهرن يف كابول.

"اآماج  ـــاء  ـــب اأن ــة  ــال ــوك ل وطــبــقــا 

فاإن  امل�ستقلة،  الأفغانية  نيوز" 

الع�سرات من الن�ساء خرجن يف 

مع  وذلـــك  �سعبية،  احتجاجات 

الأوىل  ال�سنوية  الذكرى  حلول 

لــ�ــســيــطــرة طــالــبــان عــلــى احلكم 

مزيد  وفــر�ــض  اأفــغــانــ�ــســتــان  يف 

الن�ساء"،  على  الت�سييقات  من 

طــالــبــان  عــنــا�ــســر  اأن  مــو�ــســحــة 

وقامت  الن�ساء  بع�ض  حا�سرت 

باإطالق النار عليهن بعد حلظات 

على  الحــتــجــاج  يف  بدئهن  مــن 

طرق كابول.

وبــعــد عــــام مـــن حــكــم طــالــبــان، 

ــنــ�ــســاء يف  ــرات ال ــس خــرجــت عــ�

وهتفن  ــوارع  ــس ــ� ال اإىل  ــابــول  ك

حرية".  عــمــل..  "خبز..  �سعار 

التعليم  يف  بــاحلــق  طــالــن  كــمــا 

ــة  ــي ــس ــا� ــي ــ�ــس ومـــ�ـــســـاركـــتـــهـــن ال

ــــمــــاعــــيــــة. وتـــتـــحـــدث  والجــــت

حتت  العي�ض  اأن  عــن  اأفغانيات 

حــكــم طـــالـــبـــان هـــو عـــــودة اإىل 

اأن  بعد  لــلــمــراأة،  املظلم  الع�سر 

قــدم  مــوطــئ  احلــركــة  اكت�سبت 

بالبالد، وفر�ست قوانني الإمارة 

الإ�سالمية على الن�ساء خ�سو�سًا 

يف العا�سمة كابول.

بغداد - البالد                     

اأعلنت خلية الإعالم الأمني العراقية 

العمليات  قيادة  اأن  )ال�سبت(،  اأم�ض 

ــب  ــة تــ�ــســلــمــت مـــن اجلــان ــرتك ــس ــ� امل

اإرهــابــيــا  ــرًا  عــنــ�ــس  50 الـــ�ـــســـوري 

وذلك  العراقية،  اجلن�سية  يحملون 

الأرا�سي  داخــل  عليهم  القب�ض  بعد 

ت�سلم  عملية  اأن  مبينة  الــ�ــســوريــة، 

منفذ  عرب  جرت  الإرهابية  العنا�سر 

اجلانب  قبل  مــن  احلـــدودي  ربيعة 

ال�سوري.

ال�ــســتــخــبــارات  وكــالــة  اإن  وقــالــت 

وزارة  يف  الحتــاديــة  والتحقيقات 

اإكمال  �ستتوىل  العراقية  الداخلية 

عنا�سر  بحق  الــالزمــة  الإجـــــراءات 

الـــعـــراق،  ت�سلمهم  الـــذيـــن  داعـــ�ـــض 

العمليات  قــيــادة  اأن  عــلــى  مــ�ــســددة 

املــ�ــســرتكــة مــ�ــســتــمــرة يف مــتــابــعــة 

العنا�سر الإرهابية يف داخل العراق 

وخارجه. وكانت ال�سلطات العراقية 

اأعلنت مطلع يونيو املا�سي ت�سلمها 

القوات  التنظيم من  50 عن�سرًا من 

ع�سكري  مــ�ــســدر  وقــــال  الــكــرديــة. 

بر�ض" حينها  "فران�ض  لوكالة  وفقا 

يف  عراقي  معتقل   3500 هناك  اإن 

�سجون قوات �سوريا الدميقراطية. 

الإدارة  �سّلمت  مت�سل  �سياق  ويف 

العراقية  احلكومة  الكردية  الذاتية 

من  غالبيتهم  �سخ�ض،   700 نحو 

داع�ض  تنظيم  مقاتلي  عائالت  اأفراد 

خميم  داخــل  حمتجزين  كانوا  ممن 

ما  وفــق  �سوريا،  �سرقي  �سمال  يف 

اأفاد  وذكر املر�سد ال�سوري حلقوق 

�سخ�سًا   620 من  اأكــر  اأن  الإن�سان 

غــادروا  التنظيم  عائالت  اأفـــراد  من 

تن�سيق  مبـــوجـــب  الــــهــــول،  ــم  خمــي

م�سرتك بني اإدارة املخيم واحلكومة 

العراقية.
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الريا�ض ـ البالد                          

يف  الــرونــزيــة  امليدالية  اململكة  ح�سدت 

يف   2022 الـــدويل  املعلوماتية  اأوملــبــيــاد 

دولــة  ا�ست�سافتها  الــتــي   ،34 ـــ  ال ن�سخته 

اإندوني�سيا موؤخرا 

من  ال�سبلي  عبدالعزيز  الــطــالــب  وحــقــق 

تعليم  اإدارة  مــن  ثــانــوي  الــثــالــث  ال�سف 

الريا�ض امليدالية الرونزية من بني 349 

رحلة  مــتــوجــًا  دولـــة،   89 ميثلون  طــالــبــًا 

تدريب تلقى خاللها 2436 �ساعة تدريبية، 

م�ساركة  رابع  يف  ر�سيدها  اململكة  لرتفع 

مــيــدالــيــات  ـــالث  ث اإىل  املــ�ــســابــقــة  لــهــا يف 

برونزية.

ورفعت الأمني العام املكلف ملوؤ�س�سة امللك 

والإبــــداع  للموهبة  ورجــالــه  عبدالعزيز 

التهاين  الهزاع،  اآمال  "موهبة" الدكتورة 
ال�سريفني  احلــرمــني  خلــادم  والتريكات 

�سعود  اآل  عــبــدالــعــزيــز  بــن  �سلمان  املــلــك 

بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  ول�ساحب 

نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان 

الــدفــاع  ـــر  الـــــوزراء، وزي رئــيــ�ــض جمل�ض 

الوطني  الإجنـــاز  بهذا  الــلــه-،  -حفظهما 

اجلديد الذي حتقق بف�سل من الله تعاىل، 

الوطن  لأبناء  الر�سيدة  القيادة  بدعم  ثم 

بني الدول املتقدمة يف املحافل وامل�سابقات 

الدولية.

التعليم  لوزير  �سكرها  الهزاع عن  وعرت 

ما حتقق  يقدمه، مرجعة  الذي  الدعم  على 

"موهبة" ووزارة  اإىل تكامل اجلهود بني 

واأ�ــســرهــم،  "الطالب،  ومهنئة  التعليم"، 

حتقق  مــا  على  ومعلميهم،  ومــدار�ــســهــم، 

من اإجناز، متمنية لهم املزيد من التوفيق 

والنجاح.

اأهمية  الــهــزاع  اآمــــال  الــدكــتــورة  ــــدت  واأك

املعلوماتية يف عامل اليوم، الذي يت�سارع 

فــيــه الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي الــقــائــم على 

م�سرية  ال�سطناعي،  والذكاء  املعلوماتية 

على  كمحفز  الــدويل  الأوملبياد  اأهمية  اإىل 

يف  املتقدمة  للتقنيات  الأمثل  ال�ستخدام 

ال�سعوديني  املوهوبني  ودفع  املعلوماتية، 

يف  جمتمعاتهم  حاجات  �سد  اإىل  والعرب 

اكت�ساف  ــك  وكــذل احلــيــوي،  املــجــال  هـــذا 

املبدعني واملتميزين ورعايتهم.

ملوؤ�س�سة  املــكــلــف  الـــعـــام  الأمـــــني  وقـــالـــت 

وموهبة  التعليم  وزارة  اإن  "موهبة": 
ال�سعودي  الفريق  تاأهيل  على  حري�ستان 

للم�ساركة واملناف�سة يف الأوملبياد، والعمل 

يد  عــلــى  ومــعــارفــهــم  فــكــرهــم  تنمية  عــلــى 

متخ�س�سني ومدربني �سعوديني ودوليني، 

ـــاء بــهــم مــن الــتــمــيــز املــحــلــي اإىل  ـــق والرت

اأوملبياد  يف  اململكة  ومثل  الــدويل.  التاألق 

 4 مــن  مــكــون  فــريــق  ـــدويل  ال املعلوماتية 

طالب، هم: عبدالعزيز ال�سبلي من ال�سف 

الريا�ض،  تعليم  اإدارة  من  ثانوي  الثالث 

واملــثــنــى الـــزهـــراين مــن الــ�ــســف الــثــالــث 

واأديب  الريا�ض،  تعليم  اإدارة  من  ثانوي 

ال�سهري من ال�سف الأول ثانوي من اإدارة

وعبداملح�سن  ال�سرقية،  املنطقة  تعليم 

اإدارة  �سالح من ال�سف الثالث ثانوي من 

تعليم جدة.

ــاد  ــي ــب وتـــاأتـــي مــ�ــســاركــة املــمــلــكــة يف اأومل

املعلوماتية الدويل وغريها من امل�سابقات 

ا�سرتاتيجية بني وزارة  ب�سراكة  الدولية، 

التعليم و"موهبة"، متتد لأكرث من عقدين 

مــن الــزمــن، لكــتــ�ــســاف ورعــايــة ومتكني 

املوهوبني، ومتثل منوذجًا رائدًا للتعاون 

بني املوؤ�س�سات احلكومية وغري الربحية، 

لــتــحــقــيــق مـــنـــجـــزات عـــاملـــيـــة، مـــن خــالل 

الوطن.كما  وبنات  اأبــنــاء  يف  ال�ستثمار 

لالأوملبيادات  موهبة  برنامج  �سمن  تاأتي 

ا�سرتاتيجية  ب�سراكة  يقام  الذي  الدولية، 

جامعات  مــن  ودعـــم  التعليم،  وزارة  مــع 

امللك عبدالله وامللك �سعود والأمرية نورة 

والهيئة امللكية للجبيل وينبع ويعّد واحدًا 

20 مبادرة خمتلفة من مناهج متقدمة  من 

وبـــرامـــج اإثـــرائـــيـــة يف جمــــالت الــعــلــوم 

"موهبة"  تقدمها  وال�سحة،  والهند�سة 

رحــلــة  يف  �ــســنــويــًا،  املــوهــوبــني  للطلبة 

ت�ستك�سف  مــراحــل،  بعدة  خاللها  ميــرون 

وت�ستثمر  ومتكنهم  وتــعــززهــا،  ميولهم 

والــدولــيــني. املحليني  �سركائها  مــع  فيهم 

 ، الـــدويل  املعلوماتية  اأوملــبــيــاد  اأن  يذكر 

�سنوية يف جمال  دولية  م�سابقة  اأكر  هو 

املعلوماتية والأعرق يف العامل.

القاهرة ـ البالد                           

التعاون  ملجل�ض  العربي  ال�سباب  �سفري  ثمن 

اإدارة  جمل�ض  ع�سو  العربية  اخلليج  لـــدول 

عاي�ض  بــن  حمــمــد  الــعــربــي  الــ�ــســبــاب  جمل�ض 

املــمــلــكــة يف دعـــم ومتكني  الــهــاجــري، جــهــود 

ال�سباب يف خمتلف املجالت.

العاملي  اليوم  اأم�ض  مبنا�سبة  الهاجري،  وقال 

كل  من  اأغ�سط�ض   12 ي�سادف  الــذي  لل�سباب 

خــادم احلرمني  قــيــادة  اململكة حتــت  اإن   : عــام 

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

 - الــلــه  حفظهما   - الأمـــني  عــهــده  ويل  و�سمو 

تويل اهتمامًا كبريًا بال�سباب من خالل دعمهم 

ومتكينهم .

لالحتفاء  فر�سة  لل�سباب  العاملي  اليوم  وعــد 

ال�سعودي  ال�سباب  حققها  التي  بــالإجنــازات 

لها  التي كان  القطاعات واملجالت  يف خمتلف 

دور رئي�ض يف اإبراز ال�سورة امل�سرفة للمملكة 

يف املحافل املحلية والعاملية بو�سفهم عنا�سر 

واأ�سار  امل�ستدامة.  التنمية  م�سرية  يف  فاعلة 

التعاون  جمل�ض  لــدول  العربي  ال�سباب  �سفري 

اتخذت  اململكة  اأن  اإىل  العربية،  اخلليج  لدول 

لتعزيز ح�سور  املهمة  جمموعة من اخلطوات 

حيث  الــقــرار،  �سنع  يف  واإ�ــســراكــهــم  ال�سباب 

م�ستوى  على  ال�سبابية  املجال�ض  تاأ�س�ست 

اجلمعيات  عن  ف�ساًل  اململكة،  مناطق  اإمــارات 

من�سة  مبثابة  تعد  التي  بال�سباب  تعنى  التي 

واحت�سان  اخلرات،  وتبادل  ال�سباب،  للتقاء 

الأفكار والإبداعات.

جلائزة  الثالث  باملركز  الــفــائــزة  اأعــربــت  كما 

اإبت�سام  اجلاري  للعام  العربي  لل�سباب  التميز 

العنزي عن فخرها بتمثيل اململكة  بنت فا�سل 

الــدول  جامعة  متها  نظَّ التي  الحتفالية  خــالل 

العربي  ال�سباب  يوم  مبنا�سبة  اليوم  العربية 

واليوم الدويل لل�سباب.

مبادرتها  عــن  تكرميها  عقب  العنزي  وقــالــت 

حافزًا  تعدُّ  اجلــائــزَة  اإنَّ   : ل�سحتك"  "�ساعة 
لتقدمي و�سناعة املزيد من املبادرات التطوعية 

الريا�سي  املجال  ومنها  املختلفة  املجالت  فى 

التطوعي.

ولفتت النتباه اإىل الإقبال الكبري من ال�سباب 

واأنَّ  التطوعي،  للعمل  والــعــربــي  ال�سعودي 

مــن اجلــهــات احلكومية  كــبــريًا  دعــمــا  هــنــاك 

واخلا�سة يف اململكة والوطن العربي فى هذا 

املجال التطوعي.

المملكة تحصد البرونزية في أولمبياد المعلوماتية

ابتسام العنزي: جائزة التميز حافز لمزيد من المبادرات 

 بشراكة استراتيجية بين وزارة التعليم و»موهبة«

إشادة عربية بجهود المملكة في دعم الشباب

43 طالبا
يشاركون في فعاليات 

»البرنامج الصيفي«

اختتام ملتقى »ُغداة« 
السياحي للمكفوفين

مكة املكرمة                      

ي�سارك 43 طالبا من خمتلف مدار�ض مكة املكرمة من 

باملوهبة والإبداع من مراحل  املتميزين والواعدين 

التعليم العام من ال�سف الثالث البتدائي اإىل ال�سف 

ال�سيفي  موهبة  برنامج  فعاليات  يف  ثانوي  الثالث 

امللك  موؤ�س�سة  حاليا  تقيمه  الــذي  2022م  لعام   13

مع  بالتعاون  والإبــداع  للموهبة  ورجالة  عبدالعزيز 

مدار�ض الفر�سان مبكة املكرمة مبقر جممع املدار�ض، 

حتت �سعار " املبدعون رواد نه�ستنا".

الرامج  هي  حمــاور  اأربــعــة  من  الرنامج  ويتكون 

اأربـــع وحـــدات تتمثل يف عامل  الإثــرائــيــة مــن خــالل 

الروبوت وطبيب امل�ستقبل والخرتاعات وكن عاملا 

يف الفيزياء والهند�سة، فيما خ�س�ض املحور الثاين 

للدورات يف التفكري الإبداعي من خالل تنمية القيم 

امل�ستقبلية  والروؤية  الإيجابية  ال�سخ�سية  وال�سمات 

للن�ساط  الثالث  واملحور   ، الرقمي  والأمن  واملرونة 

وال�سباحة  ــقــدم  ال كـــرة  عــلــى  وي�ستمل  الــريــا�ــســي 

عــالوة   ، اخلفيفة  وامل�سابقات  احلركية  ــعــاب  والأل

الجتماعي  للن�ساط  الرابع  املحور  تخ�سي�ض  على 

وي�ستمل على عدد من الزيارات العلمية والرتفيهية .

ظهران اجلنوب ـ مرعي ع�سريي                       

اختتمت اأم�ض فعاليات ملتقى ُغداة ال�سياحي بتنظيم 

ع�سري  مبنطقة  املكفوفني  لرعاية  �سياء  جمعية  من 

مب�ساركة جمعيات ذوي الإعاقة الب�سرية باململكة.

واأو�سح مدير جمعية �سياء بع�سري املهند�ض عبدالله 

الوادعي اأن امللتقى يعد الأول من نوعه على م�ستوى 

اململكة باحت�سانه جمعيات الإعاقة الب�سرية،م�سريًا 

على  كفيف   40 من  اأكــرث  ا�ستهدفت  الفعالية  اأن  اإىل 

توطيد  اإىل  هدف  امللتقى  اأن  وبني  اململكة.  م�ستوى 

الأخرى  واجلمعيات  اجلمعية  اأع�ساء  بني  العالقات 

الثقافة  ن�سر  الأهــداف وكذلك  املت�ساركة يف  باململكة 

بني املكفوفني و�سعاف الب�سر بكل الو�سائل املتاحة 

لدى  الثقافية  اجلوانب  واإبـــراز  اخلــرات،  وتبادل 

املكفوفني، م�سيفًا اأن امللتقى اأتاح الفر�سة للمكفوفني 

لإبراز مواهبهم واإبداعاتهم املختلفة، واحلديث عن 

اأن  يذكر  الإعــاقــة.  حتــدي  يف  ال�سخ�سية  جتاربهم 

امللتقى على امتداد اأربعة اأيام تخلله زيارة العديد من 

الأماكن ال�سياحية والرتاثية الفعاليات املجتمعية.

الريا�ض ـ البالد                           

 " والإبداع  للموهبة  عبدالعزيز ورجاله  امللك  موؤ�س�سة  ا�ست�سافت 

موهبة"، حفل "ملتقى رابطة موهبة" يف مقر املوؤ�س�سة بالريا�ض، 

الدكتور  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  رئي�ض  بح�سور  

في�سل  موهبة  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  الد�سوقي،  حممود  بن  منري 

 ، الهزاع  اآمــال  الدكتورة  ملوهبة  املكلف  العام  والأمــني  الدوي�ض، 

ونواب الأمني العام، و400 من اأع�ساء الرابطة .

اأع�سائها،  خلدمة  املوهوبني  رابطة  قدمته  مبا  الدوي�ض  واأ�ــســاد 

النجاح  كل  ومتمنيًا  ال�سابق،  الرابطة  اإدارة  ملجل�ض  �سكره  مقدمًا 

والتوفيق للمجل�ض اجلديد.

حتقيق  على  تعمل  قــرن  ربــع  خــالل  موهبة  اأن  كلمته  يف  وبــني 

روؤيتها وجت�سيد ر�سالتها، وبناء منهجيتها يف اكت�ساف املوهوبني 

يف  ال�ستثمار  مرحلة  الراهنة،  املرحلة  اإىل  للو�سول  واملبدعني، 

الطاقات ال�سابة ال�سعودية املمكنة، املمثلة  باأع�ساء رابطة موهبة.

واأكد اأن الرابطة واأع�ساءها، يحظون بدعم املوؤ�س�سة منذ تد�سني 

الرابطة يف فرياير 2019، برعاية  وزير التعليم، م�سريًا اإىل اأهمية 

الدور الريادي للرابطة واأع�سائها.

اأع�ساء رابطة موهبة  اإدارة موهبة بقدرات  واأ�ساد رئي�ض جمل�ض 

دور  اإىل  تطلع اجلميع  على  م�سددًا  عامليًا،  مناف�سني  التي جعلتهم 

وتبادل  بينهم،  فيما  التوا�سل  خالل  من  الرابطة،  لأع�ساء  فاعل 

اخلرات والتجارب واملبادرات لقيادة القطاعات التنموية، وريادة 

الأعمال، وت�سكيل امل�ستقبل؛ �سعيًا لتحقيق م�ستهدفات روؤية اململكة 

2030، وبراجمها التنفيذية وم�ساريعها التنموية.

برهنت  الرابطة  اأن  الهزاع  اآمــال  الدكتورة  اأو�سحت  جانبها  من 

على جناحها خالل عمرها الق�سري، وحققت العديد من املنجزات، 

واأ�سافت  اأع�سائها.  بني  اخلــرات  لتبادل  من�سة  كونها  خالل  من 

جاء  �سنوات،   4 منذ  موهبة  رابطة  تد�سني  اأن  الهزاع  الدكتورة 

تعزيز  يف  والإ�سهام  طالبها،  دعــم  يف  املوؤ�س�سة  جلهود  تتويجًا 

ال�ست�سارات،  وتقدمي  اخلرات  لتبادل  املوهوبني،  بني  التوا�سل 

وتوفري فر�ض تعاونية وتطوعية.

وت�سمن حفل ملتقى رابطة موهبة، عر�ض اإجنازات رابطة موهبة، 

وخدماتها، وجل�سة نقا�ض تناولت حوارًا مع جمموعة من اأع�ساء 

املوؤ�س�سي  للتوا�سل  العام  الأمــني  نائب  اأدارهـــا  موهبة،  رابطة 

ق�س�ض  حــول  ودارت  العثماين،  نزيه  دكــتــور  الأعــمــال  وتطوير 

اجلامعات  اأف�سل  وخريجي  وباحثني،  اأعــمــال،  كــرواد  جناحهم 

العاملية، وجتربتهم مع موهبة، ون�سائحهم لزمالئهم. وخالل حفل 

رابطة موهبة، د�سن الأمني العام املكلف ملوؤ�س�سة موهبة، وع�سو 

"يامر"؛  من�سة   ، بايون�ض  اأحمد  ال�سابق  الرابطة  اإدارة  جمل�ض 

ل�سمان  والرابطة،  موهبة  تعتمدها  التي  الت�سارك  لقيم  حتقيقًا 

اأع�ساء الرابطة، وتعزيز  منو وا�ستدامة العمل، وتطوير مهارات 

التوا�سل بني اأع�ساء الرابطة وم�ساركتهم الفعالة.

ملتقى لتعزيز مقدرات الشباب للتنافس عالميا
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جدة- البالد
وا�سل لعبو منتخبنا الوطني لرفع الأثقال تاألقهم يف مناف�سات دورة األعاب 
اأ�ساف  حيث  برتكيا؛   2022 قونية  مدينة  يف  املقامة  الإ�سالمي  الت�سامن 
واخلطف  النرت  برونزية)  ميداليات  ثــالث  البالدي"  عبدالرحمن  الرّباع" 

واملجموع ( وذلك يف وزن 73 كجم.
اآل �سليم،  قد انتزع ذهبية اخلطف وف�سيتي النرت  وكان الرّباع من�سور 
واملجموع يف وزن 55 كجم، كما اأحرز الرباع �سراج اآل �سليم ثالث ميداليات 

ف�سية)الرفع والنرت واملجموع( يف وزن 61 كجم.

أخضر األثقال يتألق في ألعاب التضامن اإلسالمي  

تركي بن طالل والترحيب الملفت 
  غدير عبداهلل الطيار 

نعم.. ها هو اجلمال نراه ويقرتب من اأعيننا بكل تفا�سيله ومعانيه 
لغريك.  اأو  لك  �سواء  لــالإجنــازات،  موطنا  وطنك  تــرى  اأن  فجميل 
حقيقة ن�سعد ونفتخر بتلك البطولت التي ت�ست�سيفها اململكة، وهذا 
اأبهر اجلميع، والأجمل من ذلك  الذي  املتقن، وهذا اخلتام  التنظيم 
ت�سيد الأخ�سر ومتيزه. كل هذا ياأتي نتيجة للدعم غري املحدود من 
القيادة الر�سيدة؛ لن�سابق الزمن ونحقق التميز لل�سعودية واأبنائها، 
وها هي �سيدة املدن" اأبها" البهية بجمالها واخ�سرار جبالها وطيب 
اأهلها واأمريها املميز” تركي بن طالل ”  وتوجيهه ودعمه، ازينت 
ملنطقة  لتحويل ع�سري  الدولة  روؤية  باأجمل احللل، متا�سيا مع  اأبها 
بطولة  با�ست�سافة  تزدهر  اأبها  وهاهي  ال�سنة،  مدار  على  �سياحية 
ال�سقيقة  املنتخبات  هذه  وتقابل  لل�سباب،  القدم  لكرة  العرب  كاأ�س 
نظري  لفت  الــذي  ع�سري،  باأمري  ممثلة  قيادتنا،  قبل  من  بالرتحيب 
كلمات  بعينها.  دوله  بكل  وترحيبه  الوفود  لكل  وا�ستقباله  بتحيته 
اأثـــارت قلمي، وهـــذا اجلــمــال الـــذي �ــســدر مــن اأبــهــا، ومــن اأمــريهــا 
وبتوجيهه ودعمه الذي اأ�سهم  ب�سكل كبري يف جناح البطولة، وهنا 
نداء لوزير الريا�سة ولأمري ع�سري اأن يكون لالإعالميات  ال�سعوديات 
جمال كبري حل�سور مثل هذه املنا�سبات لإبراز اجلهود، لي�ساف اإىل 

هذا الُبعد الريا�سي املميز، البعد ال�سياحي الذي تتمتع به اأبها.
نعم ُنريد ترجمة وطنيتنا قول وفعال. 

حتقق  الذي  ال�سعودي،  لالأخ�سر  م�ستحق  بفوز  البطوله  اختتمت 
باأبطال �سنعوا الإجناز وحققوا التميز. 

حقيقًة متيّز على جميع الأ�سعدة ويف كل اجتاه، وب�سهادة اجلميع، 
بداية من املنتخب  الأوملبي، وكذلك ال�سباب والنا�سئني، والأندية، 

وهذا الدوري الذي  بات هو الأجمل واملُتابع يف اآ�سيا. 
بل  ال�سدفة،  ول  باحلظ  ياأتي  ل  العمل  هذا  فخر:  بكل  نقولها   نعم 
احلكيمة  والقراءة  اجلميل  والفهم  ال�سليم  والتدبري  واجلد  بالعمل 
اإ�سافة اإىل قوة امل�سوؤول وقراره، بالإ�سافة اإىل ال�سغف الذي متيز 
به وزير الريا�سة؛ حيث اعترب الريا�سة ق�سيته ال�سخ�سية؛ لذا ترى 
ال�سعودية  القدم  كرة  اإنها  نقول  املجد.  �سماء  يف  حُتلق  ال�سعودية 

و�سعارها الريادة والتميز.
ونقدم  العرب.  كاأ�س  حتقيقه  ال�سعودي،  ملُنتخبنا  ُنبارك  ختاما.. 
التهنئة اإىل مقام �سيدي امللك �سلمان، حفظه الله، واإىل ويل العهد، 
اأمري  ول�سمو  الله.  حفظه  �سلماّن،  بن  حممد  الأمــري  الروؤية،  عراب 
ممثلة  الريا�سة  ولـــوزارة  طــالل،  بــن  تركي  الأمـــري  ع�سري  منطقة 
بوزيرها الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�سل رئي�س الحتاد العربي 
وكذلك  املــحــمــدي..  �سالح  للمدرب  خا�سة  ومباركة  الــقــدم،  لكرة 
الريا�سة  التميز، من وزارة  نهدي هذا  ال�سباب، وللوطن  ل�سقورنا 

ووزيرها.
مع جناحات الريا�سة �سيكون لنا موعد مع  املجد يا وزير الريا�سة. 

للتوا�سل مع الكاتبة 

Gadir2244@gmail.com
@Ghadeer020

األخضر يواجه الجزائر في نصف نهائي ألعاب التضامن اإلسالمينبض 
جدة – هالل �سلمان

نظريه  الأوملبي  منتخبنا  يواجه 
ــري الــيــوم الأحـــد يف متام  اجلــزائ
نــهــائــي  الـــــ 5 عـــ�ـــســـًرا، يف نــ�ــســف 
الت�سامن  األعاب  بــدورة  القدم  كرة 
مدينة  ت�ست�سيفها  التي  الإ�سالمي 
مباراة  جتمع  فيما  الرتكية،  قونية 
ن�سف النهائي الأخرى بني منتخبي 

تركيا واأذربيجان.
الــو�ــســول  جنـــح الأخـــ�ـــســـر يف 
على  فــــوزه  بــعــد  الــنــهــائــي  لن�سف 
منتخبي اأذربيجان )1-0( واملغرب 
ليبلغ  املجموعات،  دور  يف   )0-2(

دور الأربعة ب�سباك نظيفة.
الأوملبي  منتخبنا  لعبو  واأجــرى 
احلــ�ــســة الــتــدريــبــيــة الأخــــرية قبل 
املــــبــــاراة حتـــت اإ�ــــســــراف املــــدرب 
الــ�ــســهــري وجــهــازه  �سعد  الــوطــنــي 
الفني، حيث اأجروا تدريبات لياقية 
مناورة  يخو�سوا  اأن  قبل  متنوعة 
لتطبيق العديد من اجلمل التكتيكية 

والفنية بتوجيهات من املدرب.
�سعد  ـــداأ  ـــب ي اأن  املـــتـــوقـــع  ومــــن 
الــ�ــســهــري الــلــقــاء بــكــل مـــن: نــواف 
)نــواف  دغريري  خالد   – العقيدي 
القمريي( – حممد اليامي – م�سعل 
 – هو�ساوي  زكــريــا   – ال�سبياين 
عو�س النا�سري – في�سل الغامدي 
– هيثم ع�سريي – زياد اجلهني – 
القحطاين(  )حممد  الغامدي  اأحمد 

مران. – حممد 

الزعيم يعود للرياض..
ويمدد عقد كاريلو

الهالل يتصدر تصنيف 
األندية العربية

جدة – هالل �سلمان
�ـــســـدارة  اإىل  الـــهـــالل  �ــســعــد 
الت�سنيف  يف  العربية  الأنــديــة 
الـــعـــاملـــي الـــ�ـــســـادر مـــن مــوقــع 
 ،footballdatabase
امل�سري  ــي  الأهــل اأزاح  بــعــدمــا 
الذي كان يف �سدارة الت�سنيف، 

وذلك ل�سهر اأغ�سط�س احلايل.
وجـــاء الــهــالل يف املــركــز 67 
نقطة   1668 بــر�ــســيــد  ــًا  عــاملــي
متقدمًا 18 مركزًا، بينما تراجع 
الأهـــلـــي 42 مـــركـــزًا وحـــل يف 
املركز 71 عامليًا بر�سيد 1662 
اأبطال  دوري  بطل  اأمــا  نقطة، 
اأفــريــقــيــا الـــــوداد الــبــيــ�ــســاوي 
الثالث  املركز  املغربي فجاء يف 

83 عامليًا بر�سيد 1636 نقطة، 
املركز  يف  الن�سر  فــريــق  وحــل 

الثامن.

ترتيب الأندية العربية

1 الهالل ال�سعودي 67 عامليا
2 الأهلي امل�سري 71
3 الوداد املغربي 83

4 الدحيل القطري 99
5 الزمالك امل�سري 133

6 الرتجي التون�سي 138
7 ال�سد القطري 155

8 الن�سر ال�سعودي 186
9 الرجاء املغربي 191

10 العني الإماراتي 247.

الريا�ض – حممد اجلليحي 
الريا�س،  اإىل  الــهــالل  بعثة  عــادت   
مع�سكر  نــهــايــة  بــعــد  اأمـــ�ـــس،  �ــســبــاح 
الــذي  برمنغهام،  مدينة  يف  الــفــريــق 
ا�ستمر لأ�سبوعني ا�ستعدادًا ملناف�سات 
املــو�ــســم اجلــديــد، وقــد اأجـــرى خالله 
الأزرق مباراتني مع املرييا الإ�سباين، 
الإجنليزي،،  فوري�ست  ونوتينغهام 
الفريق  لعــبــي  الفني  اجلــهــاز  ومــنــح 
متارينه  الفريق  يعاود  اأن  على  راحة 

غدا الثنني. 
مــن جــهــة اأخـــــرى، اأ�ــســيــب الــالعــب 
الكوري يانغ خالل لقاء نوتينغهام يف 
الريا�س  يف  اأ�سعة  و�سيجري  الفخذ 
الع�سلة  اآلم  منعت  كما  منها،  للتاأكد 
حممد الربيك من امل�ساركة يف املباراة 

الودية.
اإدارة  اأعــلــنــت  اأخــــرى،   مــن نــاحــيــة 
الـــهـــالل عـــن جتــديــد عــقــد الــبــريويف 
اأندريه كاريلو حتى عام 2024. وقال 
كاريلو خالل مقطع فيديو ن�سره عرب 
حب،  ق�سة  الهالل  "اأ�سبح  "تويرت": 
مكان  وكــل  يــوم  كــل  يف  معي  تتجدد 

و�ساأبقى".  هـــاليل  اأنـــا  حلــظــة،  وكـــل 
ا  احرتافًيّ عقًدا  وقَّعت  قد  الهالل  اإدارة  وكانت 
مع الالعب ملدة عام واحد بالإعارة �سيف مو�سم 

2018، قادًما من بنفيكا الربتغايل.
كاريلو  عقد  الهالل  اإدارة  ا�سرتت  عــام  وبعد 

ووقَّعت معه ملدة اأربعة موا�سم بدًءا من 2019.
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المدير التنفيذي يا سادة 
عماد ح�سن ال�ساملي 

البلدان،  لتطور  الأول  املوؤ�سر  اأ�سبحت  الآن  الريا�سة  اأّن  �سّك  ل 
�سلمان،  بن  حممد  الأمــر  اهتمام  ومــا  ال�سعوب،  تطور  ومقيا�س 
املنطلق  هذا  وِمن  ذلك،  على  دليل  اإّل  الوطن،  بريا�سة  الله،  حفظه 
ن�ساهده،  الــذي  الكبر  الدعم  مواكبة  الأنــديــة  اإدارات  على  يجب 
كن جماملة الرئي�س ل�سديٍق  حتى نخت�سر م�سافات النجاح، فال يمُ
هناك  اإّن  حيث  ال�سعودية،  والكرة  الأندية  ح�ساب  على  قريب  اأو 
وظيفة، اأرى بع�س روؤ�ساء الأندية ير�سمونها لالأ�سدقاء، وهم غر 
التنفيذي، وهي الوظيفة  مدركني خلطورة ذلك، واأعني هنا املدير 
اإّن  اأن تكون الأهّم يف الأندية ال�سعودية، حيث  التي من املفرت�س 
هذا املن�سب يعني �سياغة خطة املو�سم، واملوا�سم القادمة بربامج 
املــدرب،  يختار  من  هو  التنفيذي  واملدير  املــدى،  وبعيدة  ق�سرة 
واإدارة  املـــدرب  مــع  بالتن�سيق  املع�سكر  يقرر  مــن  هــو  ذلــك  وبعد 
النادي، كما اأن هذا املن�سب معني بالرتتيبات للتمارين واملباريات 

واملع�سكرات.
 والتاأكد من الأوراق الر�سمية للنادي، ومعرفة النواق�س باجللو�س 
الدائم مع املدرب طوال املو�سم، وهو �ساحب قرار يف الأمور الفنية 
النادي  اإدارة  مع  الالعبني  بني  التوا�سل  نقطة  وهــو  والداريـــة، 
القدم  لكرة  ال�سعودي  الحتــاد  يف  النادي  �سوت  وهــو  واملـــدرب، 
ويف رابطة املحرتفني، وهو من يدعم الالعبني للمباريات، وهو من 
يعرف  من  وهو  املدربني،  مع  الفنية  الجتماعات  يف  النادي  يثل 
ال�سحيح  الطريق  وير�سم  للمدرب،  ويو�سحها  الفريق،  ميزانية 
لأنه  للمجاملة،  فيه  جمــال  ل  املن�سب  هــذا  ــاإّن  ف وبالتايل  للنادي، 
يحتاج لل�سخ�س �ساحب العالقات الرائعة مع ال�سرفيني والالعبني 
بالنجاحات  املعروف  التاريخ  و�ساحب  واملــدربــني،  والعالميني 
اأمام املدرب والالعبني،  اأن يتباهى بها   ال�سابقة التي من املفرت�س 
وي�سعى اإىل تكرارها، واإذا اأردت معرفة اأهمية هذا املن�سب �ساهد 
الثبات املمتاز يف الهالل بوجود فهد املفرج، و�ساهد تطور الحتاد 
وال�سباب بعد الزج بحامد البلوي وطالل اآل ال�سيخ، و�ساهد م�ساكل 
الن�سر التي حتدث يف كل مو�سم ب�سبب عدم تواجد الرجل املميز 
يف هذا املن�سب، وبالتايل فاإن رئي�س النادي يجب اأن يبعد عاطفته 
والالعبني،  املــدربــني  على  يــوؤثــر  الــذي  احل�سا�س  املــكــان  هــذا  عــن 

و�سيكون الف�سل حليف َمن يمُجامل يف هذا املكان.

في الجولة األولى من الليجا اإلسباني.. 

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 
اأملريا  على  �سيفًا  يحل  عندما  الأحــد، 
ال�ساعد حديثًا، الذي يلكه امل�ست�سار 

تركي اآل ال�سيخ.
لقبه  على  احلفاظ  يف  الــريــال  ياأمل 
بر�سلونة  فريق  اأن  رغم  املو�سم،  هذا 
فرتة  يف  كثرًا  اأنفق  التقليدي  غريه 
ــة يف  ــي النـــتـــقـــالت الــ�ــســيــفــيــة احلــال
بالبطولت  للتتويج  للعودة  حماولة 

املو�سم  الــفــريــق يف  غــابــت عــن  الــتــي 
املا�سي.

بداية الريال للمو�سم احلايل جاءت 
بــعــد تتويجه  لــلــغــايــة، خــا�ــســة  جــيــدة 
عقب  الأوروبـــي  ال�سوبر  كاأ�س  بلقب 
ـــوزه عــلــى اآيــنــرتاخــت فــرانــكــفــورت  ف

الأملاين )2-0( الأربعاء املا�سي.
ويرى املدير الفني للريال، الإيطايل 
حت�سن  فريقه  اأن  اأن�سيلوتي،  كارلو 
املا�سي،  املو�سم  يف  كــان  عما  كــثــرًا 
وقال بعد الفوز على اآينرتاخت: "قبل 
عام، مل يكن لدى اأحد ثقة بروؤية فريق 

الفريق  منا  املا�سي،  العام  يف  كهذا، 
وحت�سن كثرًا، ولكن يكننا موا�سلة 
اإىل  كثرة  خطوات  قطعنا  التح�سني، 

الأمام".
ويعول اأن�سيلوتي على جنم الفريق 
الفرن�سي كرمي بنزية املر�سح الأبرز 
"ل  عنه:  ــال  وق الذهبية،  الــكــرة  لنيل 
كـــرمي وهــو  �ــســك يف  اأي  ــه  ــدي ل اأحــــد 
الــعــامل  يف  لعـــب  اأهــــم  لــنــا  بالن�سبة 
يف  مهمًا  دورًا  لعب  كفاءة،  واأكــرهــم 
دوري الأبطال، مل ي�سجل يف النهائي، 
جدًا  مهمة  بالتاأكيد  كانت  اأهدافه  لكن 

للو�سول اإىل النهائي، �سجل 3 اأهداف 
وت�سل�سي  �ــســيــتــي،  مان�س�سرت  �ــســد 
اأدنى  اإنه دون  �سان جرمان،  وباري�س 

�سك الأف�سل بالن�سبة لنا".
ال�ساعد  اأملــريــا،  يــريــد  املــقــابــل  يف 
مفاجاأة  يحقق  اأن  لــلــدوري،  حــديــثــًا 
اأو  الفوز  بتحقيق  الثقيل  العيار  من 
اللقب،  حامل  مدريد  ريال  مع  التعادل 
ــة لــبــقــيــة املــنــافــ�ــســني  ــال وتــوجــيــه ر�ــس
�سهاًل  �سيدًا  يكون  لن  باأنه  بــالــدوري 

هذا املو�سم.
وقـــال حــار�ــس مــرمــى وقــائــد اأملــريــا 

املـــبـــاراة  اإن  ــيــز:  ــن ــي مــارت فـــرنـــانـــدو 
اأمام  الفتتاحية �ستكون �سعبة؛ لأنها 
الريال، املر�سح الأبرز للفوز باملباراة.

وقـــال احلـــار�ـــس الــبــالــغ 32 عــامــًا: 
لدينا  للفوز،  املر�سحون  اأنهم  "نعلم 
احرتام كبر جتاه الريال، ولكن اأي�سًا 

لدينا ثقة يف فر�سنا".
علم  على  نحن  "منطقيًا،  واأ�ــســاف: 
بـــاأن الــريــال هــو حــامــل لقب الـــدوري 
لدينا  ـــك،  ذل ومـــع  الأبـــطـــال،  ودوري 
يف  نــقــاتــل  و�ــســوف  اأيــ�ــســًا  اأ�سلحتنا 

املباراة".
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المغربي بونو مرشح لجائزة أفضل حارس..

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

اأثار غياب ليونيل مي�سي عن القائمة املخت�سرة 
لأف�سل  الذهبية  الكرة  بجائزة  للفوز  للمر�سحني 
لعب يف 2022 جدل وا�سعا، بينما بحث البع�س 
عن تف�سرات لتواجد غريه كري�ستيانو رونالدو 

يف القائمة.
ويف �سابقة من نوعها منذ 16 عاما، غاب مي�سي 
قيا�سي(  )رقم  مرات  �سبع  لذهبية  بالكرة  املتوج 
باجلائزة  للفوز  مر�سحا   30 �سمت  قائمة  عــن 
"الربغوث"، الفائز بلقب  اأن كان  هذا العام، بعد 
ــعــام املــا�ــســي، احلــا�ــســر الــدائــم يف  اجلــائــزة ال
تواجد  حيث   2006 عــام  منذ  املر�سحني  قائمة 
 ،2007 عام  منذ  با�ستمرار  الأوائــل  الثالثة  بني 
مناف�س  حطم  املقابل،  يف   .2018 عام  با�ستثناء 
مي�سي التقليدي، رونالدو الرقم القيا�سي للظهور 
املتتايل يف القائمة منذ 2004، وذلك بتواجده يف 
القائمة املر�سحة للعام 2022. وحاولت �سحيفة 
"ليكيب" الفرن�سية، تف�سر اأ�سباب ا�ستبعاد قائد 

ودخــول  الطويلة  القائمة  هــذه  مــن  الأرجــنــتــني 
رونالدو فيها، حيث كتبت يف مقال عنوانه "ملاذا 
غاب مي�سي وتواجد رونالدو يف قائمة املر�سحني 

للفوز بالكرة الذهبية 2022؟".

اأن  النــتــ�ــســار  وا�ــســعــة  ال�سحيفة  واأو�ــســحــت 
تعديل "معاير الكرة الذهبية" هي ال�سبب الأول 
حتديدها  مت  التي  الزمنية  الفرتة  يف  لأنــه  نظرا 
كان  كما  مي�سي  اأداء  يكن  مل  الــقــائــمــة،  لو�سع 

متوقعا.
كما اأن عامه الأول يف باري�س �سان جرمان مل 
يكن جيدا، حيث اأدى م�ستواه ال�سيئ يف مو�سمه 
الأول مع بطل فرن�سا وت�سجيله �ستة اأهداف فقط 
يف الدوري اإىل تعر�سه لنتقادات وا�سعة خا�سة 
بعد اخلروج املبكر من دوري اأبطال اأوروبا على 

يد ريال مدريد يف دور الـ16.
"ليكيب"  فف�سرت  ــدو،  ــال رون بخ�سو�س  اأمــا 
الذهبية  للكرة  املخت�سرة  القائمة  يف  تــواجــده 
اأكر  قائمة  عر�س  "الدون" على  تربع  اإن  قائلة، 
يف  �ساعده  الدولية  لالأهداف  ت�سجيال  الالعبني 

ذلك.
يف  اأهــداف  �ستة  �سجل  رونالدو  اأن  واأ�سافت 
دور املــجــمــوعــات بــــدوري اأبــطــال اأوروبـــــا يف 
مان�س�سرت  �سعود   يف  لي�ساهم  املا�سي  املو�سم 
يونايتد اإىل دور الـ16، واأنهى النجم الربتغايل 
بجميع  ـــاراة  ـــب م  49 يف  هــدفــا  بـــــ32  ــم  ــس ــو� امل
كافية  اأكــر من  اإجنـــازات  هــذه  امل�سابقات، وكــل 

ل�ستمراره يف القائمة منذ 18 عاما.
كــرمي  الفرن�سي  مــدريــد،  ـــال  ري مــهــاجــم  ويــعــد 
الكرة  بجائزة  للفوز  املر�سحني  اأبــرز  من  بنزيا 
اإىل  امللكي  النادي  قاد  بعدما  العام  لهذا  الذهبية 
 15 حمرزا  الأبطال  دوري  يف  ع�سر  الرابع  لقبه 
هدفا يف امل�سابقة القارية. ومن املتوقع اأن ي�سبح 
كوبا  ريــون  بعد  فرن�سي  فائز  خام�س  بنزيا 
و85(،   84  ،1983( بالتيني  مي�سال   ،)1958(
زيــدان  الــديــن  بــابــان )1991( وزيــن  بيار  جــان 

.)1998(
املغربي  احلار�س  يت�سدر  اأخــرى،  ناحية  من   
يا�سني بونو  اأ�سماء املر�سحني جلائزة "يا�سني" 
-2021 ملو�سم  العامل  يف  مرمى  حار�س  لأف�سل 
كال  ــك  كــذل املــر�ــســحــني  قــائــمــة  و�ــســمــت   .2022
مــن تيبو كــورتــوا حــار�ــس مــرمــى ريـــال مــدريــد، 

وال�سلوفيني يان اأوبالك )اأتلتيكو مدريد(.
الفائزين   ا�سماء  عن  الفرن�سية  املجلة  وتعلن 

بجوائزها يوم 17 اأكتوبر املقبل يف باري�س.
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جدة ـ البالد 
ال�سعودية  احلب"  للفنانة  "�سطور  اجلديدة   الأغنية  لقت 

ال�ساعدة اأفنان عبا�س جناحا " كبريا" واإقبال" على �سماعها 
وال�سو�سيال  العالمية  املن�سات  من  كثري  يف  وم�ساهدتها 
ميديا حيث قاربت امل�ساهدات مليون م�ساهدة خالل فرتة 
املو�سيقار  اأحلـــان  مــن  وهــي  اإنطالقتها  بــدء  مــن  وجــيــزة 
ال�سعودي  عبد الله عبود ومن كلمات ال�ساعر املعروف 

يا�سر ماجد  الأغــنــيــة  تــوزيــع  �سايق  وتــوىل  بــن  بــدر 
اأ�سالة   الفنانة  اغنيات  من  عدد  بتوزيع   قام  الــذي 

الفنانني  من  لعدد  ال�سهرية  الأغــاين  من  والعديد 
�سطور  اأغنية  وتعد  والــعــرب.    اخلليجيني 

�سبق  الثالث حيث  الفني   العمل  احلب هي 
"اأتخيلك  اأغنية   اأفنان   الفنانة  طرحت  اأن 

مــ�ــســاهــدات  حــ�ــســدت  حويل"  والـــتـــي 
التبوا�سل  من�سات  يف  مليونية 

مفهوم  "م�س  اأغنية  الجتماعي  
والتي  اللبنانية  القلب" باللهجة 
اأبدعت بها متاما". جدير بالذكر 

اأفنان  بقوة  ال�ساعدة  الفنانة  اأن 
فنيني  حــفــلــني  �ــســاركــت يف  عــبــا�ــس 

يف  ا�ست�سافتها  ومت  الريا�س  مبو�سم 
الإعالمية   واحلـــوارات  الربامج  من  عــدد 

يف العديد من و�سائل الإعالم ال�سعودي.

البالد ـ وكاالت 
عند بلوع �سن الأربعني، تقل ن�سارة وحيوية ومرونة 
الب�سرة، مما يوؤدي اإىل ظهور عالمات ال�سيخوخة، مثل 
عدد  واأكد  اجللد.  وترهالت  الوجه  وخطوط  التجاعيد 
عليها،  العتماد  ميكن  اأطعمة  هناك  اأن  املخت�سني   من 
الب�سرة، منها اجلرجري والذي  يعد  ملحاربة �سيخوخة 
من اخل�سراوات الورقية الفعالة يف مكافحة �سيخوخة 
البوتا�سيوم،  معدن  من  العايل  ملحتواها  نظًرا  اجللد، 
الذي ي�ساعد على حت�سني تدفق الدم املحمل بالأك�سجني 
اإىل الب�سرة ، كما اأن الفلفل الأحمر م�سدر غني بفيتامني 

يحتوي  كما  الكولجني،  اإنتاج  على  ي�ساعد  الذي  �سي، 
عالمات  تكافح  نباتية  اأ�سباغ  وهي  الكاروتينات،  على 
ال�سم�س،  اأ�سعة  اأ�سرار  من  اجللد  وحتمي  ال�سيخوخة 
فيما  واللتهاب.  لالأك�سدة  امل�سادة  خ�سائ�سها  بف�سل 
ومركب  اأ  وفيتامني  �سي  فيتامني  على  التوت   يحتوي 
الفواكه  من  يجعله  ما  لالأك�سدة،   امل�ساد  الأنثو�سيانني 
ي�ساعد  لأنه  الأربعني،  �سن  بعد  الب�سرة  ل�سحة  املفيدة 
، ف�سال عن  على تعوي�س نق�س الكولجني يف اجل�سم 
الربوكلي، وال�سبانخ ، واجلوز والبطاطا احللوة  وهي 

اطعمة ت�ساهم يف زيادة الكولجني يف الب�سرة.

إطالق هوية اليوم الوطني السعودي
الريا�ض ـ البالد 

بن  تركي  للرتفيه  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأطلق 
ال�سعودي  الوطني  اليوم  هوية  اأم�س   ال�سيخ  اآل  عبداملح�سن 
وجاءت  عام.  كل  من  �سبتمرب   23 يوم  ي�سادف  الذي  الـ92، 
الهوية لتتنا�سب مع م�ساريع روؤية اململكة 2030، حيث تكونت 
من �سعارين مدجمني، اأحدهما لفظي والآخر فني، ي�ستلهمان يف 

جمموعهما طموح اأبناء اململكة وانتماءهم ووحدتهم.

من  اللفظي  �سعارها  الوطني  اليوم  هوية  وتتخذ 
باجلملة من دللت  يتعلق  دار” ملا  لنا  “هي  عبارة 

مالم�ستها  عن  ف�ساًل  وعميقة،  �سادقة 
اعتادوا  الذين  ال�سعوديني  وجدان 
من  كثري  يف  بالدار  وطنهم  و�سف 
التي  ال�سعبية  والق�سائد  الأغاين 

متثل جزًءا من تراثهم وحا�سرهم.

إدانة وافد بجريمة غسل 
وتهريب أموال

جدة ـ البالد
نيابة  حتقيقات  انــتــهــاء  عــن  الــعــامــة  النيابة  يف  مــ�ــســوؤول  م�سدر  �ــســرح 
نقل  يف  بال�سروع  اأفريقية؛  جن�سية  من  وافد  اتهام  اإىل  القت�سادية  اجلرائم 
)297.000( دولر اأمريكي، اإ�سافة اإىل )5000( ريال �سعودي، عرب مطار 

امللك عبدالعزيز الدويل اإىل خارج اململكة.
املبلغ املايل عن طريق  التحقيق قيام املتهم مبحاولة نقل  اإجراءات  وبّينت 
اإخفائه داخل كراتني خم�س�سة لثمرة "التمر"، وجدت يف حقيبته، كما ك�سفت 
اإجراءات التحقيق عن املبالغ امل�سبوطة، اأنها ناجتة من ممار�سات خمالفة لعدد 
من الأنظمة، وجرى اإقامة الدعوى اجلزائية العامة بحق اجلاين اأمام املحكمة 
اململكة،  نقدية خلارج  اأموال  تهريب  الأمــوال مبحاولة  بتهمة غ�سل  املخت�سة 
وم�سادرة  اإليه،  اأ�سند  مبا  اإدانته  ثبوت  يت�سمن  ابتدائي  حكم  بحقه  و�سدر 
مدة  ق�ساء  بعد  البالد  عن  واإبعاده  �سنتني،  ملدة  و�سجنه  امل�سبوطة،  املبالغ 
حمكوميته، فيما قدمت نيابة الدعاء العام لئحة اعرتا�سية ل�ستئناف احلكم، 

مطالبة بت�سديد العقوبة على اجلاين.
واأكدت النيابة العامة يف وقت �سابق على حماية القت�ساد والناجت املحلي، 
الوطني  والقت�ساد  املايل  بالنظام  امل�سا�س  نف�سه  له  ت�سول  من  كل  و�ستقدم 

للمحكمة املخت�سة للمطالبة بالعقوبات امل�سددة يف هذا ال�ساأن.

تصميم أول لقاح 
ألمراض القلب الوراثية 

مضاد حيوي يقتل أصعب 
أنواع البكتريا 

لندن ـ وكاالت 
مليون   30 مبلغ  الربيطانية  القلب  موؤ�س�سة  خ�س�ست 
التاريخ  لقاح يف  اأول  اإىل  التو�سل  اإمكانية  لدرا�سة  يورو؛ 
"كيور  م�سروع  �سمن  ذلك  وجاء  الوراثية،  القلب  لأمرا�س 
هارت" الــــذي يــ�ــســارك بــه بــاحــثــون مــن املــمــلــكــة املــتــحــدة 

والوليات املتحدة و�سنغافورة.
الهندي،  "بولد�سكاي"  ملوقع  وفقًا  الباحثون؛  وي�ستخدم 
يف  الأ�سا�سي  التعديل  با�سم  ُتعرف  دقيقة  وراثية  تقنيات 
القلب  ع�سلة  لأمرا�س  عالج  اأول  واختبار  لت�سميم  القلب؛ 
يف  �سخ�سًا   250 كل  من  واحــد  على  توؤثر  التي  املــوروثــة 
هذه  وتــاأتــي  املعيبة.  اجلينات  تعطيل  عــرب  وذلــك  الــعــامل؛ 
العديد  اكت�ساف  البحث، حيث مت  30 عامًا من  النتائج بعد 
املختلفة  القلب  ع�سلة  اعتاللت  عن  امل�سوؤولة  اجلينات  من 
اجليني  الــعــالج  اأن  الباحثون  يعتقد  فيما  عملها،  وكيفية 
�سيكون متاحًا لبدء الختبارات والتجارب ال�سريرية، خالل 
من  امل�ستمر  القلق  تخفيف  بهدف  املقبلة؛   5 الـــ  ال�سنوات 

املوت املفاجئ وف�سل القلب.

وا�شنطن ـ وكاالت 
�سد  واعـــدة  نتائج  اأظــهــر  حــيــوي،  م�ساد  تطوير  مــن  علماء  متكن 
اجلراثيم والبكرتيا اخلارقة، واملعروفة با�سم البكرتيا �سالبة اجلرام، 
دون امل�سا�س بالبكرتيا النافعة يف اجل�سم، التي من املمكن اأن تت�سرر 

من امل�سادات احليوية التقليدية.
ويعد امل�ساد احليوي املكت�سف حديًثا، بح�سب جملة "اإيه �سي اإ�س" 
جناًحا  واأثبت  بكتريية،  م�ستعمرة   200 من  اأكرث  �سد  فعاًل  العلمية، 
�سد حالت اللتهاب الرئوي وامل�سالك البولية املقاوم لالأدوية، بح�سب 

التجارب التي اأجريت على الفئران.
ويت�سمن امل�ساد احليوي اجلديد، عقار "الفابيماي�سني" الذي اعترب 
اأنواع  بع�س  تارًكا  البكرتيا،  �سد  هجومه  يف  ن�سبي  ب�سكل  انتقائًيا 
امل�سادات  جمــال  يف  تــطــوًرا  يعد  ما  �سليمة،  ال�سارة  غري  البكترييا 
احليوية املوجودة والتي ُيعرف عنها اأنها تق�سي ب�سكل ع�سوائي على 
العديد من البكرتيا املفيدة، ما يوؤدي اإىل جمموعة من الآثار اجلانبية 

ال�سارة.
اجلرام"،  �سالبة  "البكرتيا  با�سم  علمًيا  املعروفة  البكرتيا  اأن  يذكر 
الأقوى بني اأنواع البكرتيا، فهي تدافع عن نف�سها بجدران خلوية اأكرث 

�سمًكا، وجزئيات مقاومة لالأدوية.

أفنان عباس تشدو بـ»سطور الحب«

أطعمة تحارب شيخوخة البشرة

الصين
تطور هاتفين قابلين للطيّ 

بكني ـ وكاالت 
"اأوبو"  �ــســركــة  اأن  �سحفية  تــ�ــســريــبــات  ك�سفت 
قابلني  ذكيني  هاتفني  ا  حاليًّ تطور  الرائدة  ال�سينية 
امل�سادر  واأ�ــســارت  ــا.  دولــيًّ لإطالقهما  ت�سعى  للطي، 
اآرينا" التقني  اإم  اإ�ــس  "جي  موقع  ن�سره  تقرير  يف 
للطي  القابلني  اأوبـــو  هــاتــَفــي  اأن  اإىل  املتخ�س�س 
اأن  امل�سادر  وذكرت  اخلريف.  هذا  اإطالقهما  حمتمل 
�سل�سلة  �سمن  �سيكونان  للطي  القابلني  اأوبو  هاتَفْي 
اأجــهــزة  كــبــرية  بــ�ــســورة  و�ستحاكي  اإن"،  "فايند 
�سام�سوجن اجلديدة؛ حيث �ستطلق هاتفي "فايند اإن 
فولد" و"فايند اإن فليب" على غرار هاتفي "جالك�سي 
املتوّقع  4". ومن  فليب  4" و"جالك�سي زد  زد فولد 
اأن يتم دعم هاتفي اأوبو مبعاجلي "�سنابدراجون 8 

ا. بل�س اجليل الأول" الأقوى يف العامل حاليًّ

التعريف بالتراث 
توا�شل هيئة الرتاث جهودها لرفع م�شتوى تفاعل املجتمع مع الرتاث الوطني مب�شاراته املادية وغري املادية، وفتح نوافذ مهمة للتعريف بالرتاث الوطني، وزيادة الوعي 
به، وباأهميته الثقافية والتاريخية. وام�ض �شهد بيت حائل الرتاثي يف متنزه اأجا بارك الرتفيهي اإقبااًل من الزوار من داخل مدينة حائل ومن مناطق اململكة ودول 
اخلليج  عقب افتتاحه واأعلنت اللجنة املنظمة للفعاليات جتاوز اأعداد الزوار حاجز �شبعة اآالف زائر وزائرة يف اليوم الثاين، وتت�شمن الفعاليات باقة من االأن�شطة 
الرتاثية منها االأهازيج ال�شعبية وفعاليات البيت احلائلي مب�شاركة فعاليات تراثية من حمافظة عنيزة وتراث املنطقة ال�شرقية، ويهدف "بيت حائل" اإىل التعريف 

الزوار بحياة االأجداد يف ماأكلهم وملب�شهم وم�شكنهم وحياتهم العامة، وقد عا�ض اجلميع من خمتلف الفئات العمرية خالل الفعاليات رحلة اإىل املا�شي.
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