رئي�سة وزراء بريطانيا تثمن دور ويل العهد
يف �إطالق �سراح الأ�سرى من رو�سيا
جدة  -البالد

اً
ات�صال هاتفي ًا �أم�س ،من
تلقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
دولة ال�سيدة ليز ترا�س رئي�سة الوزراء يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية.
و�أعرب �سمو ويل العهد خالل االت�صال عن التعزية لرئي�سة الوزراء يف وفاة جاللة امللكة اليزابيث الثانية ،كما هن�أ باعتالء
امللك ت�شارلز الثالث العر�ش يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية .وقدم �سمو ويل العهد التهنئة
مبنا�سبة انتخاب دولتها رئي�سة للوزراء متمنيا لها التوفيق يف مهام عملها .وعربت رئي�سة الوزراء عن ال�شكر واالمتنان
ل�سمو ويل العهد لدور �سموه يف عملية تبادل الأ�سرى والتي �أ�سفرت عن �إطالق �سراح � 5أ�سرى بريطانيني.

الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

اململكة تت�صدر مبعدل تدفق ال�سياح
بايل  -البالد

ووفقا ملنظمة ال�سياحة العاملية ،فقد حققت اململكة نتائج غري عادية يف
مبعدل جتاوز  ،% 121يف الفرتة من
تدفق ال�سياح الدوليني الوافدين
ٍ
يناير وحتى يوليو  ،2022و�أ�شار تقرير املنظمة �إىل �أن معدل الإنفاق
ال�سياحي يف اململكة فاق بكثري م�ستويات ما قبل جائحة فريو�س كورونا.
وق��ال وزي��ر ال�سياحة �إن ه��ذه النتائج الإيجابية ت�ؤكد متانة االقت�صاد
ال�سعودي ،وقدرته على التكيف مع خمتلف املتغريات ،م�شري ًا �إىل �أن قطاع
ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية يعد الأ�سرع منوً ا يف العامل2 .

ت�صدرت اململكة دول جمموعة الع�شرين يف معدل تدفق ال�سياح الدوليني
الوافدين خالل الأ�شهر ال�سبعة الأوىل من العام 2022م ،وفق ًا لأحدث
التقارير ال�صادرة عن منظمة ال�سياحة العاملية ،التي �أعلن عنها خالل
اجتماع وزراء ال�سياحة لدول جمموعة الع�شرين لعام  2022الذي انعقد
برئا�سة �إندوني�سيا ،و�شارك فيه وزراء من خمتلف �أنحاء العامل حتت �شعار
ب�شكل �أقوى".
"معًا نتعافى
ٍ

ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

«التحلية» ت�ستخدم الطاقة ال�شم�سية
الريا�ض -البالد

�أعلنت امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة ،عن تنفيذ م�شروع ُنظم
اخلاليا ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ( )PVومنها �أجزاء على امل�سطحات
املائية ،وبطاقة توليد تعادل ( )110ميقا وات ،الذي يهدف �إىل تعزيز
تطبيقات الطاقة املتجددة يف �صناعة التحلية وخف�ض ا�ستهالك
الطاقة امل�ستخدمة من ال�شبكة �إىل �أق��ل من  2.16كيلو وات للمرت
املكعب ،ومبا يزيد عن  20%من معدل ا�ستهالك الطاقة الت�صميمي

السعودية تدرس طلب رخصة نووية إلنتاج الكهرباء

الريا�ض  -البالد

الصحة

اخنفاض معدل حاالت الدرن
الريا�ض ـ البالد

�أكدت وزارة ال�صحة �أن الربنامج الوطني
ملكافحة ال ��درن يف اململكة متكن م��ن خف�ض
معدل حاالت مر�ض الدرن بن�سبة  % 21خالل
العام  2022مقارنة بالعام .2015
وبينت �أن الربنامج جنح �أي�ض ًا يف خف�ض
م�ع��دل ال��وف�ي��ات بن�سبة  % 12.3م�ق��ارن��ة بـ
 2015م ،فيما بلغت ن�سبة جناح عالج حاالت
ال��درن  % 89.5خالل عام  2021م ،كما بلغ
ع��دد احل��االت التي مت متابعتها يف قبل الفرق
امليدانية لعام 2022م يف مناطق الريا�ض،
مكة املكرمة ،املدينة امل�ن��ورة ،ع�سري ،ج��ازان،
ال �� �ش��رق �ي��ة ،وحم��اف �ظ��ة ج���دة  1622ح��ال��ة.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن ال�برن��ام��ج الوطني ملكافحة
الدرن فع ّل يوم الدرن العاملي افرتا�ضي ًا ،والذي
يوافق يوم  24من �شهر مار�س املا�ضي بح�ضور
 233كادر ًا �صحي ًا ،بهدف رفع م�ستوى الوعي
العام حول العواقب ال�صحية.
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لبنان ..عسكريون متقاعدون ينتفضون ضد املليشيا
بريوت  -البالد

استقالة رئيس الربملان

املواطنة باملبادرات التطوعية
ت�ضع اململكة �ضمن م�ستهدفاتها ل��ر�ؤي��ة
 2030الو�صول �إىل مليون متطوع لتحقيق
التكامل والتكاتف بني فئات املجتمع ما يقود
�إىل تنمية م�ستدامة ،خ�صو�صا �أن ال�سعودية
ت�ه�ت��م مب�خ�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات م��ن ب�ي�ن�ه��ا ق�ط��اع
التطوع ،لذلك جاء �إط�لاق "اجلائزة الوطنية
للعمل التطوعي  "2022يف مو�سمها الثاين
من وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
املهند�س �أحمد بن �سليمان الراجحي ،ت�شجيعًا
للعمل التطوعي ،وحتقي ًقا مل�ستهدفات برنامج
ال�ت�ح��ول ال��وط �ن��ي ،ور�ؤي� ��ة اململكة .2030
وق ��ال ال��راج �ح��ي� ،إن �إط�ل�اق امل��و��س��م ال�ث��اين
م��ن اجل��ائ��زة الوطنية للعمل التطوعي ي�أتي
ام�ت��دادًا للنجاحات التي حققها املو�سم الأول
للجائزة يف العام املن�صرم ،وتعزي ًزا ملفاهيم
وممار�سات العمل التطوعي امل�ستدام .وتهدف
"اجلائزة الوطنية للعمل التطوعي" �إىل حتفيز
ممار�سات العمل التطوعي بطريقة م�ستدامة
ل ��دى الأف� � ��راد واجل� �ه ��ات ،و�إب� � ��راز وت �ك��رمي
املمار�سات التطوعية املتميزة.
5

استمرار اجلسر اإلغاثي لباكستان

العراق

تعزيز
جدة  -البالد

اململكة

ت��وا���ص��ل امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية ،ممثلة مبركز امللك
�سلمان ل�ل�إغ��اث��ة والأع��م��ال
الإن�����س��ان��ي��ة ،م�ساعداتها
ال����غ����ذائ����ي����ة وال���ط���ب���ي���ة
والإي��وائ��ي��ة ،جت�سيد ًا
ل�����ل�����دور الإن���������س����اين
الكبري الذي تقوم به
جتاه الدول ال�شقيقة
وال�صديقة للتخفيف
ع��ن��ه��ا يف خم��ت��ل��ف
الأزمات واملحن.
و�إن�������������ف�������������ا ًذا
ل��ت��وج��ي��ه��ات خ���ادم
احلرمني ال�شريفني
امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب��ن
عبدالعزيز �آل �سعود
ومبتابعة م��ن �سمو
ويل ع��ه��ده الأم�ي�ن -
حفظهما الله  -و�صلت
الطائرتان الإغاثيتان
ال�ساد�سة وال�سابعة �إىل
م��دي��ن��ة ك��رات�����ش��ي ،وعلى
متنهما  60ط��ن � ًا ت�شتمل
ع��ل��ى اخل���ي���ام وال��ب��ط��ان��ي��ات
واحلقائب الإيوائية وال�سالل
الغذائية والتمور ،ي�ستفيد منهما
 8.424فر ًدا ،وذلك �ضمن اجل�سر
ي�سيه مركز
الإغاثي ال�سعودي ال��ذي
رّ
امللك �سلمان للإغاثة والأع��م��ال الإن�سانية
لإغاثة مت�ضرري ال�سيول والأمطار بجمهورية
باك�ستان الإ�سالمية ال�شقيقة.

ال��ذي يبلغ معدل  2.7كيلو وات يف ال�ساعة للمرت الكعب ملنظومة
حتلية املياه التي يجري �إن�شا�ؤها يف اجلبيل بطاقة �إنتاجية تتجاوز
مليون مرت مكعب يومي ًا ك�أكرب حمطة يف العامل بتقنية التنا�ضح
العك�سي ،والأق��ل يف ا�ستهالك الطاقة الكهربائية بني املحطات ذات
�سعات الإنتاج الكبرية .ويُعد امل�شروع جزء ًا من عدة م�شاريع تعمل
عليها امل�ؤ�س�سة بهدف توفري ( )300مليون وحدة قيا�سية حرارية من
ا�ستهالك الغاز الطبيعي.
6

انتف�ض ع�سكريون متقاعدون يف لبنان �ضد �سيا�سات ملي�شيا
حزب الله املدعوم من �إيران� ،إذ خرجوا يف تظاهرات حا�شدة �أم�س
(االثنني) ،احتجاجا على �سوء الأو�ضاع املعي�شية ،حماولني دخول
الربملان غري �أن قوات من اجلي�ش وال�شرطة �أبعدتهم عن �ساحة
جمل�س النواب .وافرت�ش املتظاهرون الأر�ض ،وفقا لوكالة الأنباء
اللبنانية ،التي بينت �أن قوة من اجلي�ش و�صلت �إىل �ساحة النجمة
مل� ��ؤازرة �شرطة جمل�س ال�ن��واب وال�ق��وى الأمنية ،وخا�صة بعد
وقوع مناو�شات بينها واملتظاهرين ،فيما نا�شد الع�سكريون قائد
اجلي�ش �إىل النزول �إىل الأر�ض واال�ستماع �إىل مطالبهم والعمل
على حتقيقها �إن�صافا لهم ،يف وقت ان�ضمت النائبة �سينتيا زرازير
وع��دد من النواب �إىل املتظاهرين ،وق��ال �أحدهم" :نحن نحاول
يف الداخل ا�ستعادة بع�ض حقوقكم ،والو�صول �إىل قرار ين�صف
الع�سكريني .هدفنا جميع ًا حت�صيل احلقوق" .وطالب الع�سكريون
املتقاعدون بتح�سني �أو�ضاعهم املعي�شية ،على هام�ش جل�سة

مناق�شة م�شروع املوازنة العامة للدولة مبجل�س النواب �أم�س،
وو�سط انت�شار �أمني كثيف ،وتوتر وتدافع بني املتظاهرين
وق��وات �أمن املجل�س ،وقوة من اجلي�ش و�صلت مل��ؤازرة
القوى الأمنية ،حيث �سجلت احتكاكات بني املتظاهرين
والقوى الأمنية.
وعلى وقع االحتجاجات الفئوية العنيفة وحماوالت
اق�ت�ح��ام جمل�س ال �ن��واب ب��ال�ق��وة ،وق�ع��ت مناو�شات
كالمية بني رئي�سي حكومة ت�صريف الأعمال جنيب
ميقاتي ،وال�برمل��ان نبيه ب��ري ح��ول �صندوق النقد،
بينما توا�صلت درا�سة و�إقرار م�شروع قانون املوازنة
ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة ل�ل�ع��ام اجل� ��اري ،ح�ي��ث دار النقا�ش
ال�ساخن بني ميقاتي وب��ري ،بعد حتذير الأول من �أن
البالد تتجه نحو الت�ضخم� ،إذا مل ي�سدد �صندق النقد
العجز املايل الذي تواجهه الدولة ،فيما �أثارت حتذيرات
ميقاتي غ�ضب رئي�س جمل�س النواب.

7

محليات
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وزير التعليم يلتقي المبتعثين في أمريكا

المملكة تتصدر دول العشرين
في معدل تدفق السياح الدوليين
بايل  -البالد

الريا�ض -البالد

زار وزي��ر التعليم الدكتور حمد ب��ن حممد
�آل ال�شيخ  ،امللحقية الثقافية ال�سعودية
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،وال �ت �ق��ى ال �ط�لاب
والطالبات ال�سعوديني املبتعثني ،بح�ضور
امللحق الثقايف ب�سفارة اململكة لدى الواليات
املتحدة الدكتور ف��وزي ب�خ��اري ،وع��دد من
من�سوبي امللحقية ،وذلك �ضمن برنامج زيارة
معاليه �إىل الواليات املتحدة.

وخ�ل�ال ال�ل�ق��اء رف��ع وزي ��ر التعليم ال�شكر
للقيادة الر�شيدة �-أي��ده��ا الله -على الدعم
غ�ير امل �ح��دود ل�ق�ط��اع التعليم واالب �ت �ع��اث؛
م ��ؤك��د ًا �أن وزارة التعليم ت�ع��زز التعاون
القائم ب�ين اململكة وال��والي��ات املتحدة يف
جم���االت تعليمية وب�ح�ث�ي��ة ع��دي��دة ،حيث
�إن ال��والي��ات املتحدة �ضمن دول االبتعاث
وفق الإ�سرتاتيجية اجلديدة لربنامج خادم
احلرمني ال�شريفني لالبتعاث التي �أطلقها

رئيس جامعة نايف
يفتتح ندوة اإلنتربول
الريا�ض  -البالد

افتتح رئي�س جامعة ن��اي��ف العربية للعلوم الأمنية
الدكتور عبداملجيد بن عبدالله البنيان ،يف مقر اجلامعة
بالريا�ض �،أعمال ندوة الإنرتبول الـ  23لتدريب �أفراد
ال�شرطة ،التي ت�ست�ضيفها اجلامعة بعنوان "تدريب
�أج �ه��زة �إن �ف��اذ ال �ق��ان��ون يف ع��امل م��ا ب�ع��د اجلائحة" ,
مب�شاركة خرباء وخمت�صني من  78دولة ح�ضوري ًا وعن
بعد.
و�أو�ضح الدكتور عبداملجيد البنيان �أن جامعة نايف
العربية للعلوم الأمنية تنظر ب�أهمية بالغة للعالقة
امل�ستمرة منذ عقود مع االنرتبول ،وملا للجهود امل�شرتكة
من انعكا�س مبا�شر على بناء القدرات الأمنية ومواجهة
اجلرمية املنظمة والعابرة للحدود.
و�أك��د �أن جناح م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب ال�شرطي
مرتبط بقدرتها على اتخاذ قراراتها حول نوع وطبيعة
براجمها التدريبية وطريقة تنفيذها بناء على احلقائق
والبيانات امل�ستقاة من ميدان املواجهة مع اجلرمية،
ك�م��ا �أث �ن��ى ع�ل��ى املنظمة ال��دول �ي��ة لل�شرطة اجلنائية
(الإن�ت�رب��ول) و�أمينها ال�ع��ام ي��ورغ��ن �شتوك ،واملدير
التنفيذي للتكنولوجيا واالبتكار لدى الإنرتبول' مادان
اوبروي ،على دعمهم مل�سرية التعاون بني املنظمتني.
من جانبه �أكد الأم�ين العام للإنرتبول يورغن �شتوك،
�أن ا�ست�ضافة جامعة نايف العربية للندوة ،ي�شكل دعامة
�أ�سا�سية لل�شراكة اال�سرتاتيجية بني الطرفني وتعزيز
التعاون العاملي يف �إنفاذ القانون.

��ص��اح��ب ال���س�م��و امل�ل�ك��ي الأم �ي�ر حم�م��د بن
�سلمان ب��ن عبدالعزيز  ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جلنة برنامج
تنمية القدرات الب�شرية -حفظه الله . -
و�أب� ��ان �أن ال��وط��ن يفخر ب��أب�ن��ائ��ه وبناته
املبتعثني وينتظر �إ�سهاماتهم بعد التخ ّرج
واحل�صول على ال��درج��ات العلمية يف دعم
م�سرية ت �ق �دّم اململكة على ك��اف��ة الأ��ص�ع��دة
واملجاالت ،حيث �إن املبتعث يعك�س �صورة

م�شرفة ع��ن دي�ن��ه ووط�ن��ه وجمتمعه ،وهو
خري �سفري للمملكة يف بلد االبتعاث؛ راجي ًا
جلميع املبتعثني واملبتعثات ح��ول العامل
التوفيق وال�سداد.
وت�ض ّمن ج��دول �أع�م��ال اللقاء �إط�لاع وزير
التعليم على �أو� �ض��اع ال �ط�لاب والطالبات
املبتعثني والدار�سني على ح�سابهم اخلا�ص
يف ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ،و�أب� ��رز التحديات
والق�ضايا التي تواجههم.

عضو مجلس الشورى الفاضل لـ

ك�شفت �شركة البحر الأحمر للتطوير عن
املخططات الت�صميمية ملعهدها املتطور
للحياة البحرية الأول من نوعه يف العامل.
و�س ُي�س ّرع املعهد الذي يعد مركز ًا للبحث
العلمي وت�يرة الأبحاث الهادفة للحفاظ
ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة ،يف ح�ين ��س�ي�ق��دم ل �ل��زوار
�ارب �سياحية متعددة الأب �ع��اد تربط
جت� َ
ب�ين ال �ع��رو���ض التعليمية وامل �غ��ام��رات
ال�سياحية الرثية باملعرفة.
و�أو�� �ض ��ح ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
البحر الأحمر للتطوير جون باغانو �أن
م�ساحة املعهد املبتكر ت�ضم  10مناطق
مميزة توفر الأن�شطة البحرية كافة من
جتارب الواقع املعزز �إىل الغو�ص الليلي،
�ات خم�ص�صة
ك�م��ا ي�شتمل ع�ل��ى م���س��اح� ٍ
للأو�ساط العلمية للم�ضي ُقدُم ًا و�إح��راز
تقدم ملمو�س يف امل�شاريع البيئية التي
يعملون عليها ,و�سي�سهم يف و�ضع اململكة
على اخلريطة العاملية ب�صفتها مق�صدًا
�لات علمية
للم�سافرين الباحثني عن رح ٍ

:

المملكة حققت التنمية الشاملة وارتقت مكانة دولية عالية

البالد  -مها العواودة

�أكد ع�ضو جمل�س ال�شورى واملخت�ص يف القانون
الدكتور في�صل الفا�ضل� ،أن ذك��رى اليوم الوطني
للمملكة ف��ر��ص��ة ت�ت�ج��دد ك��ل ع��ام ون�ح��ن يف وط��ن
ينمو ويتطور ويعتز �أمام العامل بقيادته الر�شيدة،
م�ضيفا" :ومبا َم ��نّ ال �ل��ه علينا م��ن �أم ��ن و�أم ��ان
وا��س�ت�ق��رار؛ ونحتفي مب��ا تحَ قق لهذه ال�ب�لاد منذ
عهد امل�ؤ�س�س  -طيب الله ثراه  -وحتى عهد خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �-أيده
الله -من تنمية وطنية �شاملة ومكانة دولية عالية
حافظت فيها اململكة على مكانتها بني دول الع�شرين
الأق��وى اقت�صاد ًا وع��ززت من تقدمها يف م�سارها
التنموي ال�سليم والوجود يف مقدمة الدول القوية
وامل�ؤثرة يف العامل.
وقال الفا�ضل لـ"البالد" �إن اململكة متكنت باقتدار
بالرغم من التحديات من اال�ستمرار يف تفعيل ر�ؤية
 ٢٠٣٠وحتقيق �أهدافها وتنفيذ مبادراتها وبراجمها
وم�شروعاتها التنموية الكربى يف خمتلف مناطق
اململكة ح�سب املخطط لها؛ التي ت�ؤكد تنويع م�صادر
ال��دخ��ل ال��وط�ن��ي وغ�يره��ا م��ن الأه� ��داف التنموية
االقت�صادية ال�شاملة وامل�ستدامة.
و�أ��ش��اد بعملية التطوير امل�ستمرة التي تقوم بها
الدولة �-أيدها الله -يف خمتلف املجاالت وم�ضيها
بعزم وثبات على حتقيق ر�ؤيتها التنموية ،2030
مبينا �أن اململكة ا�ستطاعت مبا اتخذته من خطوات
وقرارات داعمة لالقت�صاد ومبادرات وم�شروعات �أن

ت�ضنع واقعا جديدا للمواطنني حاف ًال بامل�شروعات
التنموية ال�ضخمة التي تقف �شاهدًا على تقدم ورقي
اململكة �أ�سوة مب�صاف الدول املتقدمة ،وهو ما ي�ؤكد
جناح وحكمة اخلطط التي و�ضعتها الدولة.
و�أردف ال�ف��ا��ض��ل ب��ال �ق��ول" :لقد ��ش�ه��دت ال�ساحة
الت�شريعية (التنظيمية) يف اململكة ،منذ انطالق
ر�ؤي��ة  ،2030ن�شاط ًا حثيث ًا وم�ستمر ًا �شمل جميع
اجلهات احلكومية املعنية بالت�شريعات والأنظمة
واللوائح يف خمتلف امل�ج��االت ،و�أثمر عنه �إع��ادة
بناء البيئة الت�شريعية والتنظيمية من خالل �سن
وتطوير العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات
والقواعد والرتتيبات التنظيمية لتواكب �أه��داف
ال� ��ر�ؤي� ��ة وم� �ب ��ادرات� �ه ��ا وم �� �ش��روع��ات �ه��ا
وبراجمها ،من بينها �أنظمة :ال�شركات،
وال��و��س��اط��ة ال�ع�ق��اري��ة ،وا�ستئجار
ال��دول��ة ل�ل�ع�ق��ار ،والت�سجيل
ال� �ع� �ي� �ن ��ي ل� �ل� �ع� �ق ��ار،
والأحوال ال�شخ�صية،
والإث � �ب� ��ات ،وح �ق��وق
كبري ال�سن ورعايته،
وم� �ك ��اف� �ح ��ة ال��ت�����س��ول،
واالن� � ��� � �ض� � �ب � ��اط
ال�� ��وظ� � �ي� � �ف�� ��ي،
وحماية البيانات
ال�شخ�صية ،مع
تعديل العديد من
الأنظمة املهمة".

أول معهد متطور للحياة البحرية في العالم
تبوك -البالد

ت�����ص��درت امل��م��ل��ك��ة دول جم��م��وع��ة
الع�شرين يف معدل تدفق ال�سياح
ال��دول��ي�ين ال��واف��دي��ن خ�لال الأ�شهر
ال�سبعة الأوىل من العام 2022م،
وفق ًا لأح��دث التقارير ال�صادرة عن
منظمة ال�سياحة العاملية ،التي �أعلن
عنها خالل اجتماع وزراء ال�سياحة
لدول جمموعة الع�شرين لعام 2022
ال���ذي انعقد برئا�سة �إندوني�سيا،
و�شارك فيه وزراء من خمتلف �أنحاء
"معا نتعافى
ال��ع��امل حت��ت ���ش��ع��ار ً
ب�شكلٍ �أقوى".
ورف����ع وزي����ر ال�����س��ي��اح��ة �أح���م���د بن
عقيل اخلطيب التهنئة والتربيك
�إىل خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن عبد ال��ع��زي��ز �آل �سعود
و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
 حفظهما الله  -على ه��ذا الإجن��ازامل��ه��م ،م�شري ًا �إىل �أن ه��ذا الإجن��از
ي ��أت��ي تتويج ًا لتوجيهات القيادة
الر�شيدة ،و�سعيها احلثيث لتعزيز
مكانة اململكة على خارطة ال�سياحة
ال��ع��امل��ي��ة ،ك��م��ا �أن����ه ي����ؤك���د �سيا�سة
القيادة احلكيمة يف متكني االقت�صاد
الوطني ورفع �إ�سهام قطاع ال�سياحة

يف الناجت املحلي الإجمايل للمملكة
وفق ًا مل�ستهدفات ر�ؤية اململكة 2030
الطموحة.
ووفقا ملنظمة ال�سياحة العاملية ،فقد
حققت اململكة نتائج غري عادية يف
ت��دف��ق ال�سياح ال��دول��ي�ين الوافدين
مبعدلٍ جتاوز  ،% 121يف الفرتة من
يناير وحتى يوليو  ،2022و�أ�شار
تقرير املنظمة �إىل �أن معدل الإنفاق
ال�����س��ي��اح��ي يف امل��م��ل��ك��ة ف���اق بكثري
م�ستويات م��ا قبل جائحة فريو�س
كورونا.
و�أو�ضح الوزير �أحمد اخلطيب �أن
هذه النتائج الإيجابية ت�ؤكد متانة
االقت�صاد ال�سعودي ،وق��درت��ه على
ال��ت��ك��ي��ف م���ع خم��ت��ل��ف امل��ت��غ�يرات،
م�شري ًا �إىل �أن قطاع ال�سياحة يف
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة يعد
����وا يف ال���ع���امل ،حيث
الأ�����س����رع من� ً
منو بلغ  ،% 14مقارنة
�سجل معدل ٍ
بفرتة ما قبل جائحة كورونا ،وهو
ي�شهد حالي ًا تعافيا �سريعا من تبعات
اجلائحة ،خا�صة مع رفع الإجراءات
االح�ترازي��ة والوقائية بعد تراجع
م��ع��دل الإ���ص��اب��ات ب��ال��ف�يرو���س �إىل
م�ستويات متدنية ،نتيجة تكاتف
اجلهات املعنية ،والوعي العايل لدى
املجتمع ال�سعودي.

مثرية لالهتمام ,م�ضي ًفا �أن املعهد يقع
يف مر�سى "تربل باي" يف وجهة �أماال؛
حلماية وت�ع��زي��ز �ساحل البحر الأح�م��ر
�ضمن جمموعة امل�شاريع املتنامية ،التي
تتيح م�شاركة االكت�شافات العلمية الق ّيمة
مع العامل ،ونمُ كّن ال�ضيوف من التمتع
باجلمال احلقيقي لل�شعب املرجانية.

ويتميز م���ش��روع املعهد با�ست�ضافة ما
ي �ق��ارب م��ن �� 650ش�خ���ص� ًا وي �ت �ي��ح لهم
خو�ض جتربة امل�شي حتت املاء والغط�س
م��ع ال�ف���ص��ائ��ل ال� �ن ��ادرة وامل �� �ش��ارك��ة يف
ج ��والت يف خم �ت�برات املعهد احلديثة،
وكذلك جتربة �سرب �أغ��وار �أعماق البحر
الأح�م��ر من داخ��ل غوا�صة .كما �سي�ضم

املعهد واحد ًة من �أكرب ال�شعب املرجانية
م��ن ��ص�ن��ع الإن�����س��ان يف ال� �ع ��امل ،حيث
يبلغ طولها  40م�تر ًا بعمق � 10أم�ت��ار،
و��س� ُي�ك�� َ��ش��ف عنها ع�ن��د و� �ص��ول ال ��زوار
دليلاً على جناح عمليات زراع��ة ال�شعب
املرجانية التي تقوم بها �شركة البحر
الأحمر للتطوير.

ول �ف��ت ال �ف��ا� �ض��ل �إىل �أن ع�م�ل�ي��ة ت �ط��وي��ر البنية
الت�شريعية تعترب عملية م�ستمرة ال تتوقف ،وتظل
الأن �ظ �م��ة وال �ل��وائ��ح ال���س��اري��ة ب�ح��اج��ة للمراجعة
والتحديث والتطوير ال�سيما الأنظمة واللوائح ذات
الأولوية القت�صاد اململكة من �أجل �ضمان مواكبتها
للم�ستجدات وامل �ت �غ�يرات وفعاليتها يف حتقيق
الأهداف املتوخاة منها مبا يف ذلك ا�ستمرار جناحها
يف تفعيل ر�ؤي��ة اململكة التنموية ،ولذلك ن�شاهد
��ص��دور منظومة م��ن الأنظمة وال�ل��وائ��ح اجلديدة
�أو التعديل على الأنظمة واللوائح القائمة ب�شكل
م�ستمر.
و�أ���ض��اف" :بالنظر �إىل وج ��ود جمموعة من
م�شروعات الأنظمة �أو التعديل عليها
ال�ت��ي ت��در���س م��ن قبل ال�سلطة
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة �أو �أع �ل �ن��ت ع��دد
م��ن اجل�ه��ات احلكومية عن
رفعها لل�سلطة التنظيمية،
ف�إنه من املتوقع �صدور
�أنظمة ولوائح جديدة
خ�لال ال�ف�ترة الزمنية
ال�ق��ادم��ة م��ن بينها نظام
املعامالت املدنية ،ونظام
ال� �ع� �ق ��وب ��ات ،ون��ظ��ام
ح �م��اي��ة امل�ستهلك،
ونظام املعامالت
التجارية ،ونظام
امل � ��ؤ� � �س � �� � �س� ��ات

واجل�م�ع�ي��ات الأه �ل �ي��ة ،ون �ظ��ام ح��ري��ة املعلومات،
وال�ل��وائ��ح التنفيذية لنظام ال�شركات ،والالئحة
التنفيذية لنظام الو�ساطة العقارية .ون�شيد يف هذا
اجلانب مبا يقوم به املركز الوطني للتناف�سية من
جهود مميزة وما يحققه من جناحات بال�شراكة مع
اجلهات احلكومية املعنية بهدف تعزيز تناف�سية
القطاع الت�شريعي ،خا�صة يف جم��ال ال��درا��س��ات
والتقارير والبحوث املرتبطة بالبيئة الت�شريعية
والتناف�سية ،ودرا��س��ة املعوقات والتحديات التي
تواجه القطاع العام واخلا�ص وحتديدها وحتليلها،
واقرتاح احللول واملبادرات والتو�صيات ومتابعة
تنفيذها� ،إىل جانب التدريب والت�أهيل ،وال�شراكات
والتن�سيق املحلي والدويل� ،إ�ضافة �إىل الدعم الفني
واللوج�ستي و�صو ًال اىل تطوير البيئة التناف�سية
يف اململكة وحت�سينها ،واالرت�ق��اء برتتيب اململكة
يف امل�ؤ�شرات والتقارير العاملية ذات العالقة ،وذلك
باتباع �أف�ضل الأ�ساليب واملمار�سات التي ت�ؤدي �إىل
تعزيز تناف�سية اململكة حمل ًّيا ودول ًّيا".
واخ�ت�ت��م ح��دي�ث��ه ب��ال �ق��ول" :علينا جميع ًا وب�ه��ذه
املنا�سبة ال�سعيدة والغالية �أن ن�ستذكر بفخر ما
حققه الوطن من �إجنازات عظيمة على مدى العقود
املا�ضية ،و�أن ن�ست�شعر ب�أن ذلك يتطلب منا جميع ًا
كمواطنني رج��ا ًال ون�سا ًء العمل بكل �إخال�ص على
تعزيز �أمنها و�أمانها ،و�صيانة مقدّراتها وحماية
مكت�سباتها ،وال��وق��وف �صف ًا واح���د ًا م��ع قيادتها
لل ُم�ضي ق��دم� ًا يف طريق البناء والنماء وحتقيق
التنمية امل�ستدامة يف �ضوء ر�ؤية ٢٠٣٠م".

لجان الشورى المتخصصة تناقش تقارير سنوية
الريا�ض -البالد

ناق�شت اللجنة ال�صحية يف جمل�س ال�شورى اجتماعً ا
عرب االت�صال املرئي -برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�ساللجنة الدكتورة منى �آل م�شيط ملناق�شة املو�ضوعات
املدرجة على جدول �أعمال اللجنة ،املحالة �إليها من
املجل�س ملناق�شتها وتقدمي الر�أي حيالها.
و��ض�م��ن امل��و� �ض��وع��ات ال �ت��ي ناق�شتها ال�ل�ج�ن��ة يف
االجتماع ال��ذي �شارك فيه �أع�ضاء املجل�س �أع�ضاء
اللجنة التقرير ال�سنوي مل�ؤ�س�سة م�ست�شفى امللك
في�صل التخ�ص�صي وم��رك��ز الأب �ح��اث للعام امل��ايل
1443 / 1442هـ ،املتعلق ب�أداء امل�ؤ�س�سة خالل عام
التقرير .كما بحثت اللجنة خالل اجتماعها ال�سبل
املمكنة لدعم امل�ؤ�س�سة يف تنمية الأوق��اف اخلريية
لزيادة االعتماد على موارده
ال��ذات �ي��ة ،وت �ع��زي��ز توطني
ال ��وظ ��ائ ��ف ال �� �ص �ح �ي��ة عن
طريق اال�ستفادة من برنامج
خ ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
ل�لاب �ت �ع��اث اخل ��ارج ��ي .من
ج��ان� ٍ�ب �آخ� ��ر ،ع �ق��دت جلنة
امل �ي��اه وال ��زراع ��ة والبيئة
اج�ت�م��اع� ًا  -ع�بر االت���ص��ال

امل��رئ��ي  -ب��رئ��ا��س��ة ع�ضو املجل�س رئ�ي����س اللجنة
الدكتور خالد زبري ناق�شت خالله التقرير ال�سنوي
ل�صندوق التنمية ال��زراع�ي��ة للعام امل��ايل / 1442
1443هـ ،واملحال �إليها من املجل�س ملناق�شته ،وتقدمي
تقريرها املت�ضمن تو�صياتها حياله.
فيما عقدت جلنة التعليم والبحث العلمي يف جمل�س
ال�شورى اجتماع ًا-عرب االت�صال املرئي -برئا�سة ع�ضو
املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور نا�صر املو�سى وبح�ضور
�أع�ضاء املجل�س �أع�ضاء اللجنة ملناق�شة �أبرز ما ورد يف
التقريرين ال�سنويني للمعهد الوطني للتطوير املهني
التعليمي للعامني املاليني 1442 / 1441ه�ـ/ 1442 ،
1443ه�ـ ،متهيد ًا لتقدمي تقريرها املت�ضمن تو�صياتها
ور�أيها للمجل�س خالل الفرتة املقبلة.
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القيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة اليمني
جدة  -وا�س

بعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة
الرئي�س الدكتور ر�شاد حممد العليمي ،رئي�س
جمل�س ال��ق��ي��ادة ال��رئ��ا���س��ي يف اجلمهورية
اليمنية ،مبنا�سبة ذكرى � 26سبتمرب لبالده.
و�أع����رب امل��ل��ك امل��ف��دى ،ع��ن �أ���ص��دق التهاين

و�أط���ي���ب ال��ت��م��ن��ي��ات ب��ال�����ص��ح��ة وال�����س��ع��ادة
ل��ف��خ��ام��ت��ه ،وحل��ك��وم��ة و���ش��ع��ب اجل��م��ه��وري��ة
اليمنية ال�شقيق املزيد من الأمن واال�ستقرار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء ،برقية
تهنئة ،لفخامة الرئي�س الدكتور ر�شاد حممد

العليمي ،رئي�س جمل�س القيادة الرئا�سي
يف اجلمهورية اليمنية ،مبنا�سبة ذكرى 26
�سبتمرب لبالده.
وع�بر �سمو ويل العهد ،ع��ن �أط��ي��ب التهاين
و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة
ل��ف��خ��ام��ت��ه ،وحل��ك��وم��ة و���ش��ع��ب اجل��م��ه��وري��ة
اليمنية ال�شقيق املزيد من الأمن واال�ستقرار.

ليز شكرت سموه على دوره في إطالق سراح األسرى

ولي العهد ورئيسة وزراء بريطانيا يستعرضان تطوير العالقات
جدة  -البالد
تلقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد
اً
ات�صال
نائب رئي�س جمل�س الوزراء
هاتفي ًا �أم�����س ،م��ن دول��ة ال�سيدة
ليز ترا�س رئي�سة ال���وزراء يف
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ل�بري��ط��ان��ي��ا
العظمى و�إيرلندا ال�شمالية.

و�أع���رب �سمو ويل العهد خ�لال االت�����ص��ال عن
التعزية لرئي�سة ال��وزراء يف وفاة جاللة امللكة
اليزابيث الثانية ،كما هن�أ باعتالء امللك ت�شارلز
الثالث العر�ش يف اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى و�إيرلندا ال�شمالية.
وقدم �سمو ويل العهد التهنئة مبنا�سبة انتخاب
دولتها رئي�سة للوزراء متمنيا لها التوفيق يف
مهام عملها ،والتطلع للعمل معا ملا فيه م�صلحة

البلدين وال�شعبني.
وع�برت رئي�سة ال��وزراء عن ال�شكر واالمتنان
ل�سمو ويل العهد لدور �سموه يف عملية تبادل
الأ���س��رى وال��ت��ي �أ���س��ف��رت ع��ن �إط�ل�اق ���س��راح 5
�أ���س��رى بريطانيني .كما ج��رى خ�لال االت�صال
ا�ستعرا�ض ال��ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين
و�سبل تطويرها �ضمن �إط��ار جمل�س ال�شراكة
اال�سرتاتيجي ال�سعودي الربيطاين.

افتتح معرضها بالوكالة الدولية ..وزير الطاقة:

تمكين االستخدامات النووية السلمية بأعلى معايير الموثوقية

فيينا -وا�س
�أك��دت اململكة العربية ال�سعودية دعمها للوكالة
ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة للقيام مب�س�ؤولياتها
يف ن�شر ال��ع��ل��وم والتقنية ال��ن��ووي��ة ب�ين ال��دول
الأع�ضاء ،والنهو�ض بدورها يف ت�سخري الذ ّرة من
�أجل ال�سالم.
ج��اء ذل��ك يف كلمة ال�سعودية التي �ألقاها الأم�ير
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن �سلمان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز؛ وزي��ر
الطاقة ،رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الرقابة النووية
والإ���ش��ع��اع��ي��ة� ،أم�����س يف امل���ؤمت��ر ال��ع��ام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية املنعقد يف فيينا.و�أ�شار
�سموه �إىل �إ�سرتاتيجية اململكة الرامية �إىل تنويع
م�صادر الطاقة ،و�إىل م�شروعها الوطني لبناء
حمطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ،مو�ضحً ا
�أن���ه جت���ري ،يف امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة ،درا���س��ة طلب
�إ�صدار رخ�صة ملوقع املحطة النووية ،بعد االنتهاء
من �إعداد وثائق املوا�صفات الفنية للمحطة ،التي
مت طرحها يف مناف�سة دول��ي��ة ،معربًا ع��ن �شكر
اململكة للوكالة لدورها يف مراجعة للوثائق الفنية
لهذه املناف�سة.
وحت��دّث �سمو الأم�ير عبد العزيز بن �سلمان عن

تنامي ال��ق��درات الرقابية النووية والإ�شعاعية
الوطنية ،ب�صورة مت�سارعة ،لتواكب املتطلبات
ال��رق��اب��ي��ة ال��ن��ووي��ة الوطنية وال��دول��ي��ة ،م���ؤك��دًا
ال��ت��زام اململكة ،وف��ق قراراتها الوطنية ،باتخاذ
معايري الوكالة للأمان والأمن النويني كح ٍد �أدنى،
م�شيدًا با�ستفادة اململكة من اخل��دم��ات وبعثات
امل��راج��ع��ة املختلفة ،ال��ت��ي تقدمها ال��وك��ال��ة ،يف
اجلوانب الرقابية .و�أكّ��د �سموه �أن اململكة تثمن

تعزيز التعاون
الحقوقي مع ألمانيا

الريا�ض -البالد
ا�ستقبلت رئي�س هيئة حقوق الإن�سان
الدكتورة هال بنت مزيد التويجري
يف مكتبها �أم�����س� ،سفري جمهورية
�أمل��ان��ي��ا االحت��ادي��ة ل��دى اململكة ديرت
المليه ،بح�ضور معايل نائب رئي�س
الهيئة الأ�ستاذ عبدالعزيز بن عبدالله
اخل���يّ���ال ،وع���دد م��ن امل�����س���ؤول�ين يف
الهيئة.

وب��ح��ث ال��ل��ق��اء ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة
و�أوجه التعاون امل�شرتك بني البلدين
ال�صديقني  ،ال �سيما يف جمال حقوق
الإن�سان و�سبل تنميته وتعزيزه.
وا�ستعر�ضت الدكتورة التويجري،
جهود القيادة الر�شيدة � -أيدها الله
 ،يف دعم وحماية حقوق الإن�سان،والتطورات التي ت�شهدها اململكة يف
هذا املجال يف ظل ر�ؤية .2030

جهود الوكالة يف تنظيم االجتماعات ذات العالقة
مبجموعة م��ن ال�صكوك ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت�شرف
عليها ،والإع��داد لالجتماع املعني باتفاقية الأمان
النووي ،والتي ُتعد اململكة طر ًفا فيها جميعها،
م�����ش�يرًا �إىل �أن اململكة ت�ستفيد م��ن م�شاركتها
يف ه��ذه االجتماعات بتبادل اخل�برات الدولية،
واالطالع على �أف�ضل املمار�سات العاملية ،و�أف�ضل
�صور ال�شفافية.

وعب �سمو وزير الطاقة ،يف ختام كلمته ،عن �شكر
رّ
اململكة للوكالة ومديرها العام لنجاحهم يف تعزيز
دوره���ا الأ���س��ا���س ،فيما يتعلق باتفاق ال�ضمانات،
وعلى وج��ه اخل�صو�ص مراقبتها لربنامج �إي��ران
ال��ن��ووي ،وع���ودة ملف ال�ضمانات �إىل مكانه يف
ال��وك��ال��ة ،كما ك��رر ت���أك��ي��د اململكة �أه��م��ي��ة التعامل
اجل��اد مع الن�شاط النووي الإي���راين ،ذي الطبيعة
امل��ه��دّدة لل�سلم وا�ستقرار الأم��ن يف املنطقة ودول
العامل ،و�أع��اد مطالبة اململكة بدعم جهود الوكالة
يف �أعمال التحقق من الن�شاط النووي الإي��راين،
وت�أكيدها �أهمية ممار�سة جمل�س حمافظي الوكالة
دوره ال��رئ��ي�����س يف ذل���ك .واف��ت��ت��ح �سمو ال��وزي��ر،
بح�ضور املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
رفائيل غرو�سي ،وع��د ٍد من ر�ؤ���س��اء بعثات ال��دول
امل�شاركة ،معر�ض اململكة امل�صاحب للم�ؤمتر ،الذي
يربز ن�شاطات اململكة يف جماالت الرقابة النووية
والإ�شعاعية  ،كما رعى بح�ضور املدير العام للوكالة
الدولية للطاقة ال��ذري��ة رافائيل غرو�سي يف مقر
الوكالة يف فيينا ،مرا�سم رفع علم اململكة �إىل لوحة
الدول امل�ساهمة يف مبادرة الوكالة اخلا�صة بتحديث
خمتربات �سايرب�سدورف (مبادرة رينول .)2 -

كلمة

النووي السلمي
تتزايد ا�ستخدامات الطاقة النووية
ال�سلمية وتقنياتها لأهميتها الكبرية
يف التطور مبجاالت عديدة ،ويف
مقدمتها الإنتاج ال�ضخم للكهرباء
بتكلفة �أق��ل وب��درج��ة �أم���ان عالية،
وكذا املجال الطبي ملواجهة �أمرا�ض
خطرية ت�صيب وتهدد حياة ماليني
الب�شر يف ال��ع��امل ،وغ�ي�ر ذل���ك من
ا���س��ت��خ��دام��ات �سلمية يف �سياق
تطور عاملي مت�سارع ،ت�سعى �إليها
ال��ك��ث�ير م���ن ال�����دول ال���ق���ادرة على
اال�ستثمار يف الطاقة النووية من
�أجل التنمية ،وذلك وفق ال�ضمانات
الرقابية الدقيقة من الوكالة الدولية
و�أجهزتها.
ل��ق��د �أط��ل��ق��ت امل��م��ل��ك��ة م�����ش��روع��ه��ا
ال���وط���ن���ي ل��ب��ن��اء حم��ط��ة ل��ل��ط��اق��ة
ال��ن��ووي��ة لإن���ت���اج ال��ك��ه��رب��اء ،وم��ا
�أو�ضحه وزير الطاقة �سمو الأمري
عبد العزيز بن �سلمان  ،عن درا�سة
طلب �إ�صدار رخ�صة ملوقع املحطة
ال��ن��ووي��ة ،بعد االن��ت��ه��اء م��ن �إع��داد
وثائق املوا�صفات الفنية للمحطة،
التي مت طرحها يف مناف�سة دولية
 ،ودور الوكالة الدولية يف مراجعة
الوثائق الفنية لهذه املناف�سة ،مما
يعك�س اه��ت��م��ام امل��م��ل��ك��ة بالطاقة
ال��ن��ووي��ة ال�سلمية وق��درات��ه��ا يف
ذل���ك ب���أع��ل��ى درج�����ات امل�����س���ؤول��ي��ة
واملوثوقية وال�شفافية ،وجميعها
متثل �أ�س�س موقفها ال��داع��م حلق
ال��دول يف ذلك ،وت�أكيد �أهمية دور
الوكالة الدولية الرقابي ،والت�صدي
ملخاطر �ضبابية الن�شاط النووي
الإي�����راين وخم��اط��ره ع��ل��ى �سالمة
و�أمان املنطقة والعامل.

مساعدات غذائية وإيوائية لعدد من الدول

استمرار الجسر اإلغاثي السعودي لباكستان
الريا�ض  -البالد
و�صلت الطائرتان الإغاثيتان ال�ساد�سة وال�سابعة �إىل
مدينة كرات�شي ،وعلى متنهما  60طن ًا ت�شتمل على اخليام
والبطانيات واحل��ق��ائ��ب الإي��وائ��ي��ة وال�����س�لال الغذائية
والتمور ،ي�ستفيد منهما  8.424فردًا ،وذلك �ضمن اجل�سر
ي�سيه مركز امللك �سلمان للإغاثة
الإغاثي ال�سعودي الذي رّ
والأعمال الإن�سانية لإغاثة مت�ضرري ال�سيول والأمطار
بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية ال�شقيقة؛ وذل��ك �إنفا ًذا
لتوجيهات خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ومبتابعة من �سمو ويل عهده الأمني
 حفظهما الله  .-يف ال�سياق وا�صل فريق مركز امللك�سلمان توزيع م�ساعدات �إغاثية متنوعة للمت�ضررين من
الفي�ضانات يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ،حيث جرى
توزيع � 1.520سلة غذائية و 20خيمة و 40نامو�سية يف
منطقة خريبور ب�إقليم ال�سند ،ومنطقة ميونايل ومنطقة
راجن بور ب�إقليم البنجاب.
من جهة ثانية د�شن مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية مبديرية اخلوخة يف حمافظة احلديدة باليمن
حملة ال��ر���ش باملبيد متبقي الأث���ر يف منطقة ال�ساحل

الغربي ملكافحة مر�ض املالريا عرب ال�شريك املنفذ منظمة
ال�صحة العاملية .كما مت�� َكّ��ن م�شروع "م�سام" لتطهري
الأرا���ض��ي اليمنية م��ن الأل��غ��ام خ�لال الأ���س��ب��وع الرابع
من �شهر �سبتمرب احل��ايل من انتزاع  763لغمًا زرعتها
امللي�شيا احلوثية يف خمتلف مناطق اليمن.
ويف ال�����س��ودان و ّزع م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان  14ط�� ًن��ا من
ال�سالل الغذائية يف حملية �سنكات بوالية البحر الأحمر

 ،ويف لبنان و ّزع مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية � 300سلة غذائية يف منطقة البقاع الأو�سط
اللبنانية ،ا�ستفاد منها  300فرد من الفئات الأ�شد حاجة
من خمتلف اجلن�سيات .وت�أتي هذه امل�ساعدات جت�سيد ًا
للدور الإن�ساين الكبري الذي تقوم به اململكة ممثلة مبركز
امللك �سلمان للإغاثة جتاه الدول ال�شقيقة وال�صديقة يف
خمتلف الأزمات واملحن.
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الحج والعمرة تطلق المنصة اإللكترونية الموحدة "نسك"  ..والربيعة:

تحسين جودة خدمات ضيوف الرحمن بأحدث التقنيات
الريا�ض ـ البالد

�أطلقت وزارة احلج والعمرة �أم�س املن�صة
احلكومية امل��وح��دة "ن�سك" ،nusuk.sa
لتكون البوابة ال�سعودية اجلديدة لقا�صدي
مكة املكرمة واملدينة املنورة ،بهدف تطوير
جتربة �ضيوف الرحمن ،وتي�سيـر �إج��راءات
قدومهم من جميع �أنحاء العامل ،وذلك �ضمن
مبادرات برنامج خدمة �ضيوف الرحمن �أحد
برامج ر�ؤية اململكة .2030
وتقدم "ن�سك" حزمة وا�سعة من اخلدمات
واملعلومات للمعتمرين وال��زوار متكنهم من
�أداء ن�سك العمرة بي�سـر و�سهولة ،وت�سهم
يف رف��ع م�ستوى ج��ودة اخل��دم��ات املقدمة،
و�إث��راء جتربتهم الدينية والثقافية ،حتقيق ًا
مل�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030
و�أو�ضح وزير احلج والعمرة رئي�س جلنة
ب��رن��ام��ج خ��دم��ة ���ض��ي��وف ال��رح��م��ن ال��دك��ت��ور
توفيق بن فوزان الربيعة� ،أن من�صة "ن�سك"
ت�أتي ام��ت��داد ًا للجهود املتوا�صلة لتح�سيـن
ج���ودة اخل��دم��ات املقدمة ل�ضيوف الرحمن
ب��ا���س��ت��خ��دام �أح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ،وبالتكامل
م��ع ع��دة جهات حكومية لت�سهيل وتي�سيـر
الإج��������راءات ،و�أداء امل��ع��ت��م��ري��ن وال�����زوار
ملنا�سكهم بطم�أنينة وي�سـر ،وبهدف �إث��راء
عقيل اخلطيب ،من جانبه� ،إىل �أهمية "ن�سك" ب��رن��ام��ج خ��دم��ة �ضيوف ال��رح��م��ن ،لتحقيق اخلدمات ل�ضيوف الرحمن .وتنطلق "ن�سك" املقدمة على “روح ال�سعودية” بهدف �إثراء
رحلتهم الإميانية.
و�أ�شار وزير ال�سياحة رئي�س جمل�س �إدارة كونها ت�أتي يف �إطار التعاون والتكامل بيـن م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة  ،2030واملتمثلة بالتعاون وال�شـراكة مع الهيئة ال�سعودية رح��ل��ة �ضيف ال��رح��م��ن وت�سهيل �إج����راءات
الهيئة ال�سعودية لل�سياحة الأ�ستاذ �أحمد بن الهيئة ووزارة احل��ج والعمرة حت��ت مظلة يف ت�سهيل �إج��راءات العمرة وتقدمي �أف�ضل لل�سياحة ،حيث ترتبط "ن�سك" باخلدمات احلجز والتوا�صل لتقدمي ب��اق��ات وبرامج

كاوست :تعزيز مفهوم
الزراعة لصحة األجيال القادمة

جدة ـ عبد الهادي املالكي

�أطلقت جامعة امللك عبدالله للعلوم
والتقنية "كاو�ست" ممثلة يف
مركز الزراعة ال�صحراوية �أم�س
�أول برنامج للتثقيف التغذوي يف
اململكة ،وذلك مبركز ثول؛ بهدف
تعزيز مفهوم الزراعة امل�ستدامة
وتبني منط حياة �صحي للأجيال
القادمة.
وا�شتمل الربنامج على ت�صميم
م�����ب�����ادرة م���������ش����روع احل���دي���ق���ة
امل��در���س��ي��ة للمنتجات ال��غ��ذائ��ي��ة
" "ESGPل��ل��ت��ث��ق��ي��ف ب��ط��رق
ال��زراع��ة امل�����س��ت��دام��ة ،وال��ع��ادات
الغذائية ال�صحية ،وعلوم النبات
يف مناهج ريا�ض الأطفال ،حتى
ال�صف الثاين ع�شر.
وي���رك���ز ال�ب�رن���ام���ج ع��ل��ى ت��ق��دمي
وج���ب���ات ط��ع��ام م��غ��ذي��ة جمانية
وم���زروع���ة حم��ل��يً��ا جلميع طلبة
مرحلة ريا�ض الأطفال حتى نهاية
التعليم الثانوي يف �أنحاء اململكة
ك��اف��ة م��ن خ�ل�ال �إت��اح��ة الفر�صة
للمعلمني والطلبة لإنتاج الطعام
ب�أنف�سهم داخل املدار�س.
و����ص���مِّ���م امل�������ش���روع ال��ت��ج��ري��ب��ي
ُ
ال����ذي ي����أت���ي ب��دع��م م���ن م��دار���س
"كاو�ست" ،على غ��رار م�شروع
�إن��ت��اج الأغ��ذي��ة يف فناء املدر�سة
""Edible Schoolyard
ال����ذي ب���د�أت���ه �أل��ي�����س ووت����رز يف
ال��والي��ات املتحدة ،وك َّيفه مركز
ال��زراع��ة ال�صحراوية م��ع مناخ
اململكة ال�صحراوي بهدف حتويل
منوذج النظام الغذائي يف البالد.
ي��دم��ج امل�����ش��روع دورة احل��ي��اة
ال��ك��ام��ل��ة ل��وج��ب��ة ط��ع��ام م��زروع��ة

ب�شكل م�����س��ت��دام  -م��ن ال��ب��ذر ثم
احل�صاد ثم الطهي و�أخري ًا حتويل
خملفات الطعام �إىل �أ�سمدة .ويتم
ذل����ك ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ت��ك��رة وم��رح��ة
ي��ق��وده��ا طلبة امل���دار����س لتعزيز
رواب��ط��ه��م بالطبيعة واملجتمع
املحلي والعامل الأو�سع من خالل
م�ساعدتهم على فهم ت�أثري �إنتاج
الغذاء على م�ستقبل الكوكب.
و�أو����ض���ح م��دي��ر م��رك��ز ال��زراع��ة
ال�����ص��ح��راوي��ة يف ك��او���س��ت �أن
التثقيف ال��ت��غ��ذوي �سيطور من
فهم الأطفال لطرق �إنتاج الغذاء
واحلياة ال�صحية وحماية البيئة،
و�سي�شجعهم ع��ل��ى تطبيق ه��ذه
امل��ع��رف��ة لإن�����ش��اء �أن��ظ��م��ة غذائية
م�ستدامة يف جمتمعاتهم.
فيما ببنت مديرة مدار�س كاو�ست
ال��دك��ت��ورة مي�شيل رمينجتون
�أن م�����ش��روع احل��دي��ق��ة املدر�سية
للمنتجات الغذائية يج�سد ر�ؤية
م��در���س��ة "كاو�ست" يف ق��ي��ادة
ح��رك��ة التعليم امل��ت��ط��ور جلميع
املراحل من ريا�ض الأطفال حتى
ال�صف الثاين ع�شر ،و�أن يكون
لها ت�أثري �إيجابي على الب�شرية
 ,ك��م��ا ي��دع��م امل�����ش��روع ت��دري�����س
مادة العلوم يف مدار�سنا وي�ؤكد
ال������دور امل����رك����زي ال�����ذي ت����ؤدي���ه
�أه��داف التنمية امل�ستدامة للأمم
املتحدة ( )SDGsيف مناهجنا
الدرا�سية.
واحل��دائ��ق املدر�سية للمنتجات
ال���غ���ذائ���ي���ة ع���ب���ارة ع���ن ف�����ص��ول
درا�سية يف الهواء الطلق ،حيث
ُتط َّبق العديد من �أه��داف التنمية
امل�ستدامة لطالب املدار�س.

م��ت��ن��وع��ة ل�لارت��ق��اء ب��ت��ج��رب��ة ق��ا���ص��دي مكة
املكرمة واملدينة املنورة.
ومتكن "ن�سك" الراغبيـن يف �أداء العمرة �أو
الزيارة من �إ�صدار الت�أ�شيـرات والت�صاريح
الالزمة ,وحجز الباقات والبـرامج �إلكتـرونيا،
�إ�ضافة �إىل جمموعة من اخلدمات الأخ��رى
التي �ستقدم الحق ًا ومنها اخلرائط التفاعلية،
والتقومي املخ�ص�ص للعرو�ض والأن�شطة،
والدليل الرقمي لكافة الإر�شادات بعدة لغات،
واملعلومات واخلدمات ال�صحية �إىل جانب
متكيـن مزودي اخلدمات من عر�ض خدماتهم
�إلكتـرونيًا على املعتمرين والزوار.
و�ست�ستمر من�صة "مقام" يف �إتاحة ت�صميم
برامج خدمات العمرة �إىل حيـن �ضمان انتقال
كافة خدماتها �إىل "ن�سك" يف مرحلة الحقة.

«الصحة» % 21 :انخفاض معدل حاالت الدرن بالمملكة
الريا�ض ـ البالد

�أو�ضحت وزارة ال�صحة �أن الربنامج الوطني
ملكافحة الدرن يف اململكة متكن من خف�ض معدل
ح��االت مر�ض ال��درن بن�سبة  % 21خ�لال العام
 2022مقارنة بالعام .2015
وبينت �أن الربنامج جنح �أي�ض ًا يف خف�ض معدل
الوفيات بن�سبة  % 12.3مقارنة بـ  2015م ،فيما
بلغت ن�سبة جناح عالج حاالت ال��درن % 89.5
خالل عام  2021م ،كما بلغ عدد احلاالت التي مت
متابعتها يف قبل الفرق امليدانية لعام 2022م يف
مناطق الريا�ض ،مكة املكرمة ،املدينة املنورة،
ع�سري ،جازان ،ال�شرقية ،وحمافظة جدة 1622
حالة .و�أ�شارت �إىل �أن الربنامج الوطني ملكافحة
الدرن فع ّل يوم الدرن العاملي افرتا�ضي ًا ،والذي
يوافق يوم  24من �شهر مار�س املا�ضي بح�ضور
 233ك��ادر ًا �صحي ًا ،بهدف رفع م�ستوى الوعي
العام ح��ول العواقب ال�صحية ،واالجتماعية،
واالقت�صادية املدمرة للدرن ،وتكثيف اجلهود،
للق�ضاء على وب��اء ال��درن .يذكر �أن ال��درن يعد
�أحد �أكرث الأمرا�ض املعدية فت ًكا يف العامل ،حيث

يفقد كل يوم ما يقرب من � 4000شخ�ص حياتهم
ب�سبب م��ر���ض ال����درن ،فيما ي�����ص��اب م��ا يقرب
م��ن � 28000شخ�ص بهذا امل��ر���ض ال��ذي ميكن
الوقاية منه وال�شفاء منه ،حيث �أنقذت اجلهود
العاملية ملكافحة الدرن ما يقدر بنحو  63مليون
�شخ�ص منذ عام 2000م .ومتيز �أعرا�ض الدرن
ب�أنها قد تختلف وب�شكل كبري ج��دًا من مري�ض
لآخ��ر ،وذل��ك تبعًا لنوع ال��درن ال��ذي �أ�صيب به

املري�ض ،ونعني بالنوع هنا املنطقة اجل�سدية
التي �أ�صيبت بجراثيم املر�ض .كما �أن �أعرا�ض
ال��درن تظهر على امل�صابني بالدرن الن�شط �أما
امل�صابني بالدرن الكامن فه�ؤالء غالبًا لن تظهر
عليهم �أي �أع��را���ض .ع��اد ًة ما ي�ؤثر ال��درن على
الرئتني ب�شكل خا�ص ويُ�سبب ال��درن الرئوي،
لتنت�شر يف ما بعد البكترييا امل�سببة للمر�ض �إىل
جم��اري املري�ض التنف�سية كاملة ،وتخرج �إىل

حميطه مع العط�س وال�سعال والتنف�س .وتتمثل
ب��اع��را���ض ال����درن يف ك��ح��ة ح���ادة ت�ستمر مع
املري�ض فرتة تتجاوز � 3أ�سابيع متوا�صلة� .أمل
يف ال�صدر ،كحة م�صحوبة بدم �أو بلغم يخرج
م��ن عمق الرئتني  ،كما يُطلق م�صطلح ال��درن
خارج الرئة على كافة �أنواع مر�ض الدرن التي ال
ت�صيب الرئتني ،وت�صيب �أجزاء �أخرى متنوعة
ومتعددة من اجل�سم ،ويف ما ي�أتي �أعرا�ض هذه
الظاهرة مق�سمة وف ًقا ملكان الإ�صابة :كما �أمنه قد
ي�صاب ال�شخ�ص بالدرن يف العقد الليمفاوية،
ويف ه��ذه احلالة ف���إن الأع��را���ض الظاهرة هنا
تقت�صر فقط على تورم العقد الليمفاوية و زيادة
حجم العقد الليمفاوية ب�شكل تدريجي دون �أمل.
كما قد يظهر الدرن يف العظام واملفا�صل ،ويف
هذه احلالة يتوقع ظهور الأعرا�ض الآتية� :أمل
يف العظام �أو املفا�صل تبعًا ملنطقة الإ�صابة،
ً
خا�صة يف املراحل
وهذه �أهم الأعرا�ض الظاهرة
الأوىل �صعوبة حت��ري��ك املنطقة �أو املف�صل
امل�صاب� .ضعف العظام امل�صابة ،وزيادة فر�ص
تعر�ضها للك�سر.

 370ألف مستفيد من رقمنة الحاالت االجتماعية
الريا�ض ـ البالد

ك�شفت وزارة العدل ،عن ع��دد امل�ستفيدين من خدماتها
لتوثيق احلاالت االجتماعية خالل العام اجلاري 2022م،
حيث بلغ �أكرث من � 370ألف م�ستفيد.
و�أو�ضحت ال���وزارة� ،أن قائمة اخل��دم��ات ا�شتملت على
عدة خدمات من �ضمنها :توثيق ح�ضانة ،توثيق و�صية،
توثيق وق��ف ،توثيق زواج ،توثيق رجعة� ،إ�ضافة �إىل
توثيق الطالق ،وتوثيق ا ُ
خللع ،وغريها.
و�أكدت �أن التحول الرقمي يف قطاع التوثيق� ،أ�سهم يف رفع
الأداء و�سقف الإجن��از ،حيث يت�ضمن عدد ًا من اخلدمات
العدلية الرقمية ،التي تغني عن الورق ،وتخت�صر الوقت
واجلهد واملال على امل�ستفيدين مبا يغنيهم عن احل�ضور

�إىل املرافق العدلية.
ي��ذك��ر �أن ن��ظ��ام التوثيق ت�ضمن نقل عدد
م���ن االخ��ت�����ص��ا���ص��ات امل��ت�����ص��ل��ة ب���احل���االت
االجتماعية والإنهاءات التي لدى املحاكم يف
ال�سابق لتكون من خالل قطاع التوثيق وب�شكل
�إلكرتوين ،مبا ي�سهم يف حت�سني جتربة امل�ستفيد
ورف���ع ن�سبة ال��ر���ض��ا ع��ن اخل���دم���ات التوثيقية
من خ�لال تقدمي خدمات عدلية توثيقية متكاملة
وم�ؤمتتة ت�شمل جميع الأعمال الإدارية واملعلوماتية
الداعمة ملنظومة التوثيق وتقدمي اخلدمات التوثيقية
�إلكرتوني ًا عرب بوابة ناجز  ،Najiz.saدون حاجة
امل�ستفيدين لزيارة املرافق العدلية.

جائزة للبحوث التطبيقية بالتدريب التقني والمهني
الريا�ض ـ البالد

�أط��ل��ق��ت امل�ؤ�س�سة ال��ع��ام��ة للتدريب التقني
واملهني "جائزة املحافظ للبحوث التطبيقية"
يف دورت��ه��ا الأوىل  ،2022وه���ي ج��ائ��زة
تناف�سية يف البحث العلمي التطبيقي تعتمد
على �أف�ضل املمار�سات العاملية يف البحوث
التطبيقية.
و�أو���ض��ح��ت ن��ائ��ب��ة امل��ح��اف��ظ للتخطيط
وتطوير الأع��م��ال رمي بنت عبدالعزيز
امل��ق��ب��ل راع���ي م�����ش��روع ج��ائ��زة معايل
املحافظ �أن اجلائزة تهدف �إىل توفري
فر�ص تناف�سية للمهتمني باملجاالت
امل��ط��روح��ة ودع���م ال��ت��وج��ه الوطني
لتعزيز البحث و االب��ت��ك��ار ب�شتى
جم����االت����ه وحت���ف���ي���ز الأول�����وي�����ات

ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر ،ح��ي��ث �شهدت
اجلائزة ولله احلمد اقبا ًال كبري ًا من الباحثني
الذين ينتمون لـ  24جامعة و مركز بحثي من
جميع �أرجاء اململكة.
و�أ�شارت مدير عام البحوث والدرا�سات ومالك
م�شروع اجلائزة الدكتورة �صاحلة �آل �شويل،
�إىل �أن عملية التحكيم متر بعدد من املراحل وتتم
من خالل جلان تخ�ص�صية مكونة من حمكمني
متخ�ص�صني يف املجاالت البحثية للجائزة وهي
الطاقة املتجددة والنظيفة ،ال��غ��ذاء والبيئة،
والذكاء اال�صطناعي والأمن ال�سيرباين  ،وقد
و�صل جمموع عدد البحوث املقدمة حتى الآن
 117بحث ًا 60 ،منها تر�شحت للمرحلة الثانية
،كما �أنه �سيتم �إعالن النتائج النهائية وذلك من
خالل املوقع الرئي�سي للجائزة.
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الجائزة الوطنية تحقق التكامل والتكاتف المجتمعي

اململكة تستهدف الوصول ملليون متطوع يف 2030
جدة  -البالد

ت�ضع اململكة �ضمن م�ستهدفاتها لر�ؤية  2030الو�صول �إىل مليون متطوع لتحقيق التكامل والتكاتف بني فئات املجتمع ما يقود �إىل تنمية م�ستدامة ،خ�صو�صا �أن ال�سعودية تهتم مبختلف القطاعات من بينها قطاع التطوع،
لذلك جاء �إطالق "اجلائزة الوطنية للعمل التطوعي  "2022يف مو�سمها الثاين من وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية املهند�س �أحمد بن �سليمان الراجحي ،ت�شجيعًا للعمل التطوعي ،وحتقي ًقا مل�ستهدفات برنامج
التحول الوطني ،ور�ؤية اململكة  .2030وقال الراجحي� ،إن �إطالق املو�سم الثاين من اجلائزة الوطنية للعمل التطوعي ي�أتي امتدادًا للنجاحات التي حققها املو�سم الأول للجائزة يف العام املن�صرم ،وتعزي ًزا ملفاهيم
وممار�سات العمل التطوعي امل�ستدام� ،إ�ضافة �إىل ا�ستمرارية جهود الوزارة ،يف رفع م�ستوى املبادرات والأعمال التطوعية لت�صبح نوعية ،وذات �أثر جمتمعي ملمو�س.

نموذج وطني لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل

جودة نوعية للجهود والمبادرات التطوعية

التطوع بالمملكة

1

1.000.000
متطوع بحلول 2030

2

3,436

منظمة غير ربحية تعمل بالمجال

3

15.000.000

ساعة عمل تطوعية

4

146.000

ألف فرصة تطوعية

وتهدف "اجلائزة الوطنية للعمل التطوعي" �إىل
حتفيز ممار�سات العمل التطوعي بطريقة م�ستدامة
لدى الأف��راد واجلهات ،و�إب��راز وتكرمي املمار�سات
التطوعية املتميزة ،والقائمني عليها ،للم�ساهمة يف
حتقيق التنمية امل�ستدامة يف جمال العمل التطوعي
باململكة� ،إ�ضافة �إىل تعزيز جودة ونوعية اجلهود
فئات هي:
ٍ
وامل��ب��ادرات التطوعية .وت�ستهدف �ستُ
القطاعات احلكومية ،وغ�ير الربحية ،واخلا�صة،
والتعليمية املتمثلة يف (اجلامعات والكليات و�إدارات
التعليم) ،والفِ رق التطوعية� ،إ�ضافة �إىل الأفراد ،كما
تت�ضمن اجلائزة ثالثة م�سارات هي :اجلهات :ممثلة
بالقطاعات احلكومية ،وغ�ير الربحية واخلا�صة،
�إ�ضافة �إىل اجلامعات والكليات و�إدارات التعليم،
وامل�����س��ار ال��ث��اين :ال�� ِف��رق التطوعية ،بينما امل�سار
الثالث ُ
فخ ِ�ص�ص للأفراد (عموم املجتمع) .ودعت
ال��وزارة الراغبني بامل�شاركة يف "اجلائزة الوطنية
للعمل التطوعي" م��ن اجل��ه��ات والأف�����راد للتقدمي
عرب زيارة املن�صة الوطنية للعمل التطوعي ملعرفة
�ضوابط امل�����ش��ارك��ة ،ومعايري التحكيم ،وم��راح��ل
اجلائزة ،بعد �أن �شهد املو�سم الأول للجائزة ،تقدم
عدد كبري من امل�شاركني ،وتكرمي الفائزين باجلائزة
�ضمن حفل اختتام فعاليات يوم التطوع ال�سعودي
والعاملي.

بيئة آمنة
وت�شجيعا للعمل التطوعي� ،أطلقت وزراة امل��وارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية يف وق��ت �سابق،
�ضمن م��ب��ادرات برنامج التحول الوطني من�صة

مستفيد من منصة التبرعات

م��ن  2,9مليون عملية ت�برع��ي��ة ،و�أك�ث�ر م��ن 8,8
مليون م�ستفيد.

تطوع قانوني

مبادرات مبتكرة
وم����ن ���ض��م��ن �أه������داف اجل���ائ���زة ال��وط��ن��ي��ة للعمل
التطوعي ،ت�صميم وتنفيذ امل��ب��ادرات التطوعية
املبتكرة التي تلبي حاجات املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل
تر�سيخ وتعزيز مفاهيم وممار�سات العمل التطوعي
امل�ستدام وحتقيق التكامل والتكاتف بني القطاعات
املختلفة .وت�شمل اجل��ائ��زة ع��دة م�����س��ارات ،هي:
"امل�شاريع التطوعية" بهدف تكرمي جهود املتطوعني
يف امل�شاريع املنفذة على �أر���ض الواقع التي تخدم
مو�ضوع وق�ضية حم��ددة ،و"دعم التطوع" بهدف
ت�شجيع املنظمات الداعمة للتطوع على رفع املعايري
الكفيلة ب��زي��ادة ع��دد املتطوعني ،من خ�لال �صناعة
الفر�ص التطوعية وتوفري البيئة اجلاذبة للتطوع،
و"ال�ساعات التطوعية" ب��ه��دف حتفيز وت��ك��رمي
املتطوع الذي يكمل عدد �ساعات حمددة ،كما يهدف
�إىل تكوين نظام حتفيزي وت�شجيعي لزيادة �أعداد
املتطوعني وا�ستدامة م�شاركتهم التطوعية عرب
�إيجاد روح من املناف�سة امل�ستمرة لديهم.
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8.800.000

نظام تحفيزي وتشجيعي لزيادة أعداد المتطوعين
العمل ال��ت��ط��وع��ي ،وال��ت��ي ت��ه��دف �إىل ت��وف�ير بيئة
�آم��ن��ة ت��خ��دم وتنظم ال��ع�لاق��ة ب�ين اجل��ه��ات امل��وف��رة
للفر�ص التطوعية واملتطوعني يف اململكة .وتتيح
للمتطوعني ف��ر���ص ال��ت��ط��وع يف امل��ك��ان وال��زم��ان
واملجال الذي ينا�سب خربات املتطوعني ومهاراتهم
يف �أكرث من  30جماال خمتلفا ،كما تتيح لهم توثيق
�ساعات التطوع ،و�إ���ص��دار �شهادات تطوع فورية
و���س��ج��ل ب��ال��ف��ر���ص التطوعية امل��ن��ج��زة ،و���س��اع��ات
ال��ت��ط��وع وع���دد م���رات ال��ت��ط��وع واجل��ه��ات ال��ت��ي مت
التطوع بها وربطها مبن�صة "�أب�شر" .وتت�ضمن
املن�صة العديد من املميزات واخل�صائ�ص ،ومنها:
ربطها مبركز املعلومات الوطني ،و�سهولة و�صول
املتطوعني للفر�ص التطوعية بكل ي�سر و�سهولة،
ور�صد وتوثيق ال�ساعات التطوعية وتوفري فر�ص
تطوعية تخ�ص�صية ذات �أثر اجتماعي واقت�صادي.
وح��ق��ق العمل التطوعي يف اململكة ق��ف��زة نوعية

نحو حتقيق م�ستهدفات ر�ؤية  2030يف الو�صول
�إىل مليون متطوع ومتطوعة .حيث �إنه ويف نهاية
يوليو  2022بلغت �أعداد الفر�ص التطوعية 146
�ألف فر�صة ،و�ساعات تطوعية جتاوزت  15مليون
�ساعة ،كما جتاوزت �أع��داد املتطوعني واملتطوعات
� 258ألف متطوع ومتطوعة .وبنهاية الربع الثاين
من  ،2022ارتفعت عدد املنظمات غري الربحية يف
اململكة لت�صل �إىل  3,436منظمة بن�سبة منو تزيد
على  % 110مقارنة بعام .2017

منصة للتبرعات
و���س��ع�� ًي��ا حل��وك��م��ة ال��ت�برع��ات و���ض��م��ان و���ص��ول��ه��ا
مل�ستحقيها بكل ي�سر و�سهولة ،وللإ�سهام يف رفع
ت�صنيف اململكة يف م�ؤ�شر العطاء الرقمي ،لتحقيق
كفاءة عمل القطاع غري الربحي� ،أطلقت ال�سعودية

املن�صة الوطنية للتربعات �ضمن مبادرات برنامج
ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي ل��ت��ك��ون احل���ل الأ���س��ه��ل والأم��ث��ل
لإي�صال املتربع �إىل املحتاج يف كل مناطق ومدن
اململكة ،من خ�لال عملية ت�برع �آمنة و�شفافة حتت
�إ�شراف وحوكمة وزارة امل��وارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية ،وتهدف املن�صة �إىل �أن تكون منوذج
وطني لتعزيز املواطنة الفاعلة والتكافل االجتماعي
ب��ال��ب��ذل والإح�����س��ان ب�ين �أف����راد امل��ج��ت��م��ع .تعر�ض
من�صة ت�برع ع��ددًا من الفر�ص التربعية املتنوعة،
التي ميكن للراغبني التربع لها بخطوات ب�سيطة
جدا ،من خالل اختيار مبلغ التربع ،و�أخ�يرا الدفع
با�ستخدام البطاقات ،وبهذا تنتهي رحلة التربع
وتنتقل املهمة �إىل وزارة املوارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية ،التي تقوم بالعمل على توجيه �أموال
التربعات بح�سب رغبة املتربع مبا�شرة �إىل طرف
امل�ستفيد .وقد �سجلت املن�صة حتى هذا اليوم �أكرث

وبالتزامن مع اليوم العاملي للقانون املوافق 13
�سبتمرب 2022م وحتى اليوم الوطني ال�سعودي
( )92املوافق � 23سبتمرب � ،2022أطلفت الهيئة
ال�����س��ع��ودي��ة للمحامني م��ب��ادرة م���اراث���ون التطوع
القانوين لعام 2022م -يف ن�سخته الثالثة� -إذ
تعرف املبادرة بكونها مبادرة تطوعية تهدف �إىل
تفعيل امل�س�ؤولية املجتمعية للمحامنيُ ،ي�� َق�� َّد ُم من
خاللها عد ٌد من اخلدمات القانونية من ا�ست�شارات
ودورات ون�����دوات وور�����ش ع��م��ل ل����رواد الأع��م��ال
واملجتمع يف خمتلف مناطق اململكة ،م��ن خالل
حم��ام�ين مم��ار���س�ين ب��ال��ت��ع��اون م��ع جل���ان املحامني
التابعة لها ،وم�شاركة ع��د ٍد من اجلهات احلكومية
والغرف التجارية واملراكز التجارية .و�أكدت الهيئة
�أنها ت�سعى من خالل املبادة �إىل حتقيق امل�س�ؤولية
االجتماعية جت��اه املجتمع ،ورف��ع ال��وع��ي ب�أهمية
اال�ستعانة باملحامي ،داعي ًة املهتمني لالطالع على
روزنامة املاراثون.
ومب��ا �أن املتطوعني يخدمون �ضيوف الرحمن بال
انقطاع ،دعا نائب رئي�س جمعية الك�شافة العربية
ال�سعودية ال��دك��ت��ور عبدالله ب��ن �سليمان الفهد،
املُ�شاركني يف املع�سكرات العامة خلدمة احلجاج
ال��ت��ي تُقيمها اجلمعية يف مكة املكرمة وامل�شاعر
املقد�سة� ،إىل ا�ستثمار الفر�صة من خالل م�شاركتهم
باملع�سكرات خلدمة حجاج بيت الله احلرام ،بر�صد
وتوثيق ال�ساعات التطوعية ملبادراتهم التطوعية
التي يقومون بها كعمل �إ���ض��ايف خ�لال تواجدهم
باملع�سكرات وذل���ك ع�بر املن�صة ال��وط��ن��ي��ة للعمل
التطوعي .وي�أتي ذلك انطالقا من ر�سالة اجلمعية يف
خدمة �ضيوف الرحمن ومتكني الأعمال التطوعية
املجتمعية امل��ت��اح��ة للك�شافة واجل���وال���ة وال��ق��ادة
وال��رواد الك�شفيني يف مو�سم احلج احل��ايل ب�شكل
ف��ردي �أو بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة التي
تربطها باجلمعية مذكرات تفاهم يف خدمة احلجاج،
وتنفيذ ًا لتوجيهات اللجنة التنفيذية للعمل التطوعي
برئا�سة معايل نائب وزير املوارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية بدعوته �إىل ت�سجيل بيانات ونوعية
الفر�ص التطوعية واملتطوعني اخلا�صة بخدمة
�ضيوف الرحمن خالل مو�سم احلج.
و�أك��د الدكتور الفهد �أهمية املن�صة الوطنية للعمل
ال��ت��ط��وع��ي كحا�ضنة خم�ص�صة للعمل التطوعي
على ت�شجيع ممار�سيه باعتبار ما يقومون به من
�أه��م اجلوانب الرئي�سة يف تنمية املجتمع وزي��ادة
االنتماء له ،وي���ؤدي �إىل تعزيز الرتابط والتالحم
بني �أفراد املجتمع.

اقتصاد
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"البيئة" تناقش تحديات القطاع

مليار ريال استثمارات جديدة إلنتاج الدواجن

�أكد وكيل وزارة البيئة واملياه والزراعة املهند�س �أحمد بن �صالح العيادة،
�أن جهود الوزارة �أ�سهمت يف حتقيق منجزات كان لها �أثرها الوا�ضح على
قطاع �إنتاج الدواجن والبي�ض يف اململكة� ،إذ �أ�سهمت يف حتقيق الوفرة
وت�سجيل ن�سب اكتفاء ذاتي مرتفعة من حلوم الدواجن بلغت نحو % 68
ومن بي�ض املائدة .% 103
جاء ذلك خالل اجتماعه بلجنة منتجي الدواجن والبي�ض؛
بهدف مناق�شة التحديات التي تواجه القطاع و�سبل حلها،
�إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض اخلطة التو�سعية التي ت�ستهدف
�ضخ ا�ستثمارات جديدة يف قطاع الدواجن بقيمة ت�صل �إىل
 17مليار ريال لرفع ن�سبة االكتفاء الذاتي للحوم الدواجن
�إىل  % 80يف 2025م يف مرحلة �أوىل.
وا�ستعر�ض �أع�ضاء اللجنة خالل االجتماع التحديات التي
تواجههم يف قطاع الدواجن ،املتمثلة يف ارتفاع تكاليف
الإن �ت��اج؛ ب�سبب ارت�ف��اع امل��دخ�لات العلفية امل�ستوردة ،
مثل الذرة ال�صفراء وفول ال�صويا ،وزي��ادة تكاليف ال�شحن والتوزيع،
بالإ�ضافة �إىل ازدياد واردات اململكة من الدجاج الالحم م�ؤخ ًرا ،مما �أدى
�إىل زي��ادة املخزون لديهم ،م�ؤكدين حر�صهم على تطور ومنو �صناعة
الدواجن ،واملحافظة على ا�ستقرار �أ�سعار الدواجن بالأ�سواق املحلية.
و�أبان املهند�س العيادة �أن جممل القرو�ض الزراعية املقدمة من �صندوق

التنمية ال��زراع��ي بنهاية ه��ذا العام �ستبلغ  7مليارات ري��ال،
ولدى قطاع الزراعة �إ�سرتاتيجية ُحدِّثت م�ستهدفاتها م�ؤخ ًرا،
و ُر ِبطت ب�إ�سرتاتيجية الأمن الغذائي .ودعمًا لقطاع الأغذية
ب�شكل عام� ،صدرت موافقة كرمية بتخ�صي�ص  91مليار ريال
لال�ستثمار يف املنتجات الغذائية وزيادة الناجت املحلي ،وزيادة
القدرة على الت�صدير.
و�أو� �ض��ح وك�ي��ل ال��زراع��ة �أن ال� ��وزارة تعمل على
تنفيذ خطط وبرامج لتحقيق الوفرة و�ضمان
ا�ستقرار الأ�سعار ،ومن ذلك رخ�صت لعدد 120
م�شروعً ا ج��دي�دًا لإن�ت��اج ال��دج��اج ال�لاح��م ،و30
م�شروعً ا لإنتاج بي�ض املائدة ،و�س ُت َ
ن�ش�أ مزارع
منوذجية متطورة يف عدد من املناطق� ،ست�سهم
ه��ذه امل�شاريع يف توفري منتجات ط��ازج��ة من
اللحوم احلمراء والبي�ضاء والدواجن وبي�ض
ً
انخفا�ضا يف �أ�سعار
املائدة ،حيث تتوقع الوزارة
الدواجن ي�صل �إىل  % 10خالل املدة املقبلة.
وخ��رج االجتماع بجملة م��ن التو�صيات املهمة ،متثلت يف:
�أهمية اال�ستفادة من الت�سويق الإلكرتوين لتقليل التكلفة على
املنتج وامل�ستهلك ،وتب ّني مبادرات تطوعية ت�سهم يف تطوير
القطاع وا�ستقرار الأ�سعار.

زيادة مخزون
المستورد وتوقعات
بانخفاض األسعار

لخفض تكاليف التشغيل وتوفير الغاز

دعم المحتوى المحلي
في المنتجات السعودية

«التحلية» تعزز استخدامات الطاقة المتجددة

الريا�ض -البالد

�أعلنت امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة،
ع��ن تنفيذ م���ش��روع ُن �ظ��م اخل�لاي��ا ال�شم�سية
ال�ك�ه��رو��ض��وئ�ي��ة ( )PVوم�ن�ه��ا �أج� ��زاء على
امل�سطحات املائية ،وبطاقة توليد تعادل ()110
ميقا وات ،ال��ذي يهدف �إىل تعزيز تطبيقات
الطاقة املتجددة يف �صناعة التحلية وخف�ض
ا�ستهالك الطاقة امل�ستخدمة من ال�شبكة �إىل �أقل
من  2.16كيلو وات للمرت املكعب ،ومبا يزيد
عن  %20من معدل ا�ستهالك الطاقة الت�صميمي
ال��ذي يبلغ معدل  2.7كيلو وات يف ال�ساعة
للمرت الكعب ملنظومة حتلية املياه التي يجري
�إن�شا�ؤها يف اجلبيل بطاقة �إنتاجية تتجاوز
مليون مرت مكعب يومي ًا ك�أكرب حمطة يف العامل
بتقنية التنا�ضح العك�سي ،والأقل يف ا�ستهالك
الطاقة الكهربائية ب�ين املحطات ذات �سعات

4.1

جدة  -البالد

الإنتاج الكبرية.
و ُيعد امل�شروع ج��زء ًا من ع��دة م�شاريع تعمل

مليار ريال استثمارات
صناعية جديدة

ك�شفت وزارة ال�صناعة وال�ثروة املعدنية
عن �إ�صدار  115ترخي�صا �صناعيا جديدا
خ�ل�ال ��ش�ه��ر �أغ���س�ط����س امل��ا� �ض��ي ،بحجم
ا�ستثمارات بلغ  4.1مليار ريال.
وا� �س �ت �ح��وذت امل �ن �� �ش ��آت ال �� �ص �غ�يرة على
معظم ال�تراخ�ي����ص ال�صناعية اجل��دي��دة
خالل ال�شهر نف�سه بن�سبة  % 85.22تليها
املن�ش�آت املتو�سطة بن�سبة .% 11.30
و�سجلت امل�صانع الوطنية الن�سبة الأكرب
من �إجمايل الرتاخي�ص ال�صادرة ح�سب
ن��وع اال�ستثمار بن�سبة  ،% 79.13تليها
املن�ش�آت ذات اال�ستثمار امل�شرتك بن�سبة
 % 13.04ومن ثم املن�ش�آت الأجنبية.
و�أو���ض��ح��ت ال� � ��وزارة �أن �إج� �م ��ايل ع��دد
الرتاخي�ص ال�صناعية التي �أ�صدرتها منذ
مطلع العام اجلاري وحتى نهاية �أغ�سط�س
بلغ  646ترخي�صا فيما و�صل عدد امل�صانع
القائمة وحتت الإن�شاء حتى نهاية ال�شهر
نف�سه  10707م�صانع بحجم ا�ستثمارات
 1.379تريليون ريال.
وك��ان تقرير املركز الوطني للمعلومات
ال�صناعية والتعدينية  ،قد �أو�ضح م�ؤخرا

�أن حجم اال��س�ت�ث�م��ارات يف الرتاخي�ص
اجل��دي��دة ل�شهر يوليو املا�ضي بلغ 973
مليون ري ��ال ،فيما ا�ستحوذت املن�ش�آت
ال� ��� �ص� �غ�ي�رة ع� �ل ��ى م �ع �ظ��م ال�ت�راخ��ي�����ص
ال �� �ص �ن��اع �ي��ة اجل� ��دي� ��دة خ �ل��ال ال �� �ش �ه��ر
نف�سه بن�سبة  ،%86.67تليها املن�ش�آت
امل�ت��و��س�ط��ة بن�سبة  ،%13.33يف حني
�سجلت امل�صانع الوطنية الن�سبة الأك�بر
من �إجمايل الرتاخي�ص ال�صادرة ح�سب
ن��وع اال�ستثمار بن�سبة  ،%73.33تليها
املن�ش�آت الأجنبية بـ  ،%20ثم املن�ش�آت ذات
اال�ستثمار امل�شرتك بن�سبة .%6.67
وك�شف التقرير �أن الرتاخي�ص ال�صناعية
اجل��دي��دة توزعت على  5مناطق �إداري��ة،
ترخي�صا،
تت�صدرها منطقة الريا�ض بـ 15
ً
تليها املنطقة ال�شرقية بـ  7تراخي�ص ،ثم
منطقة مكة املكرمة بـ  6تراخي�ص ،فيما
�سجلت منطقة الق�صيم واملدينة املنورة
ترخي�صا واحدًا لكل منهما.
ً
وت�صدر ال���وزارة عرب املركز الوطني
ِّ
تو�ضح
�أهم امل�ؤ�شرات ال�صناعية التي
طبيعة حركة الن�شاط ال�صناعي ال�شهرية
يف اململكة.

عليها امل�ؤ�س�سة بهدف توفري ( )300مليون
وح ��دة قيا�سية ح��راري��ة م��ن ا��س�ت�ه�لاك ال�غ��از

الطبيعي ،ع�لاو ًة على �إزاح��ة الوقود ال�سائل
لي�صل �إىل  10ماليني طن �سنوي ًا بنهاية العام
� ،2024ست�سهم يف خف�ض التكاليف الت�شغيليه
وحت �ق �ي��ق �أع �ل��ى امل �ع��اي�ير ال�ب�ي�ئ�ي��ة ،وخف�ض
االن �ب �ع��اث��ات ال �ك��رب��ون �ي��ة مب��ا ي���ص��ل �إىل 34
مليون طن من االنبعاثات الكربونية ،متا�شي ًا
مع املعايري البيئية ووفق مبادرة ال�سعودية
اخل�ضراء.
اجلدير بالذكر �أن "التحلية" لديها حمطات
متنقلة م��ن ت�صميمها وت�صنيعها وتعتمد
على الطاقة ال�شم�سية ال يتجاوز ا�ستهالكها
( )2.27كيلو وات للمرت املكعب حمققة رقم ًا
عاملي ًا جديد ًا لهذه الفئة ،وتهدف "التحلية"
�ضمن جهودها احلالية �إىل خف�ض تكلفة
ا�ستهالك الطاقة يف هذه املحطات املتنقلة
والو�صول �إىل ()2.0كيلو وات.

تعاون بين اتحاد الغرف وهونج كونج
الريا�ض -البالد

وق��ع احت ��اد ال �غ��رف ال���س�ع��ودي��ة وجم�ل����س تنمية
جتارة هونغ كونغ �،أم�س  ،مذكرة تفاهم للتن�سيق
والتعاون بني اجلانبني يف تنمية عالقات التعاون
ال�ت�ج��اري واال��س�ت�ث�م��اري ب�ين �أ��ص�ح��اب الأع �م��ال
وال�شركات يف اململكة وهونغ كوجن.
ووق ��ع م��ذك��رة التفاهم م��ن ج��ان��ب احت ��اد الغرف
ال �� �س �ع��ودي��ة الأم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�احت ��اد ح �� �س�ين بن
عبدالقادر العبدالقادر ،فيما مثل جمل�س تنمية
جتارة هونغ كوجن املدير الإقليمي ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا باملجل�س دانييل الم.
وتهدف املذكرة �إىل تعزيز جماالت التعاون امل�شرتك
م��ن خ�لال توظيف ق��درات الطرفني و�إمكاناتهما
لتعزيز التجارة واال�ستثمار والتعاون االقت�صادي
بني اململكة وهونغ كونغ.
وي�شمل نطاق التعاون بح�سب بنود مذكرة التفاهم

جم��االت �أ�سا�سية تتمثل يف :ت�ب��ادل املعلومات
ال�ت�ج��اري��ة واال��س�ت�ث�م��اري��ة ذات ال���ص�ل��ة ،ودع��م
ال�شركات من اململكة وهوجن كونغ املهتمة ب�إقامة
��ش��راك��ات جت��اري��ة وا�ستثمارية ،وال�ت�ع��اون يف
جمال م�شاركة ال�شركات يف الفعاليات واملنتديات
االقت�صادية ،وم�ساندة الوفود االقت�صادية من
خالل توفري معلومات عن القطاعات امل�ستهدفة
وذات الأولوية مبا يف ذلك :املالية واملنتجات
الزراعية وخدمات الأعمال واخلدمات املهنية
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والبنية
التحتية والتطوير العقاري وامللكية الفكرية
وال�شركات النا�شئة واللوج�ستية والرعاية
ال�صحية والأزي��اء والإك�س�سوارات والغذاء
وال�شاي والقهوة واملالب�س واملن�سوجات
والأح� � � �ج � � ��ار ال� �ك���رمي���ة وامل � �ج� ��وه� ��رات
والإلكرتونيات واملنتجات الكهربائية.

خط مالحي جديد بميناء جدة

جدة-البالد

�أ�ضافت �شركة البحر الأبي�ض املتو�سط للمالحة
 ،الرائدة يف جمال ال�شحن واخلدمات البحرية؛
خطا مالحيا جديدا يربط ميناء جدة الإ�سالمي
ب � �ـ( )10م��وان��ئ ع��امل�ي��ة ،وذل ��ك يف �إط���ار توجه
ال�شركة نحو تعزيز خدماتها طويلة الأمد بال�سوق
ال�سعودية ،وتو�سع عمليات ال�شحن البحري من
ال�صادرات والواردات يف جميع موانئ اململكة.
و�أو��ض�ح��ت الهيئة العامة للموانئ � ،أن اخلط
امل�لاح��ي اجل��دي��د يوفر خدمة ال��رب��ط ب�ين ميناء
ج��دة الإ�سالمي وم��وان��ئ "كوملبو ،نهافا �شيفا،
موندرا� ،صاللة ،ميناء امللك عبدالله ،فالن�سيا،
فيليك�س�ستو ،روت��ردام ،هامبورغ ،وانتويرب"،
حيث تتكون اخلدمة من � 11سفينة رئي�سة بطاقة
ا�ستيعابية تعادل  14,000حاوية قيا�سية لكل
�سفينة ،ومن املتوقع �أن ت�صل �أول �سفينة تبحر
من الهند �إىل ج��دة يف � 23أكتوبر املقبل و�أول

�سفينة من �أوروب��ا �إىل ج��دة يف 26
من ال�شهر نف�سه.
وي ��أت��ي ذل��ك نتيجة ل �ق��وة احل��رك��ة
التجارية مبيناء ج��دة الإ�سالمي
ب��اع�ت�ب��اره �أك�ب�ر م�ي�ن��اء ال��س�ت�يراد
وت�صدير احل��اوي��ات يف اململكة،
وينعك�س على حتقيق اجلودة يف
الأداء ويعزز الكفاءة الت�شغيلية،
�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل ت� �ق ��دمي خ��دم��ات
م�ب��ا��ش��رة للم�ستفيدين بتعزيز
ال ��رب ��ط امل�ل�اح ��ي ب�ي�ن امل�م�ل�ك��ة
والعامل؛ متا�شيًا مع م�ستهدفات
الإ�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ال��وط �ن �ي��ة
للنقل واخل��دم��ات اللوج�ستية
لرت�سيخ مكانة اململكة كمركز
لوج�ستي عاملي وحم��ور ربط
للقارات الثالث.

الريا�ض  -البالد

ا�ست�ضافت ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية "�سابك" يف مقر
(موطن االبتكار) ،االجتماع الثالث ع�شر للمجل�س التنفيذي ملبادرة
"ن�ساند ،"TMبح�ضور �أع�ضاء املجل�س التنفيذي للمبادرة ،وعدد من
كبار امل�س�ؤولني يف وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ،ووزارة
ال�صناعة والرثوة املعدنية ،ووزارة اال�ستثمار ،والهيئة العامة للمن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة (من�ش�آت) ،وهيئة املحتوى املحلي وامل�شرتيات
احلكومية.
ورك��ز االجتماع على تطوير م�ب��ادرة "ن�ساند" مبا يخدم �أه��داف ر�ؤي��ة
اململكة  ،2030وناق�ش ُ�سبل دعم امل�ستثمرين ورواد الأعمال مبا يعزز
من منو املحتوى املحلي �إىل جانب خطة العمل اخلا�صة باملبادرة ،ودعم
التقنيات الواعدة مل�ساعدتها يف حتقيق النمو امل�ستقبلي.
وبعد انتهاء االجتماع؛ زار �أع�ضاء املجل�س مرافق (موطن االبتكار™)
ب�ع��د االن �ت �ه��اء م��ن ال�ت�ح��دي�ث��ات الأخ�ي��رة ،ك�م��ا مت ت��وق�ي��ع ع�ق��د م�شرتيات
لتزويد "�سابك" باملن�صات البال�ستيكية امل�سطحة (الطبليات البال�ستيكية)
لال�ستخدام ال�صناعي.
و�أ�سهمت جهود "ن�ساند" ،يف تنمية املحتوى املحلي خالل الأع��وام الثالثة
املا�ضية يف تعزيز الناجت املحلي الإج�م��ايل مببلغ  11.4مليار ري��ال عرب
امل�شاريع املتخرجة يف املبادرة ،وبلغ �إجمايل امل�شرتيات من ال�سوق املحلية
للمنتجات الوطنية واخلدمات  38.6مليار ريال  ،وتوفري �أكرث من � 15.5ألف
وظيفة ،وتقدمي �أكرث من � 73ألف �ساعة تدريب للقوى العاملة.
وت�سعى املبادرة� ،إىل بناء القيمة من خالل تعزيز قاعدة املوردين ذوي القدرات
التناف�سية يف جمال الت�صنيع واخلدمات ،وتطوير قوة عاملة عالية اجلودة من
خالل التعلم ،وتوفري فر�ص عمل منا�سبة لتنمية االقت�صاد.

 85دوالراً لعقود “برنت”

�سنغافورة  -وكاالت

�شهدت �أ�سعار النفط تراجعا طفيفا يف تعامالت االثنني ،بعد �أن تراجعت الأ�سبوع
املا�ضي �إىل �أدنى م�ستوياتها منذ ثمانية �أ�شهر  ،مت�أثرة بارتفاع الدوالر وخماوف
من �أن ت�ؤدي الزيادات احلادة يف �أ�سعار الفائدة على م�ستوى العامل �إىل معدالت
ركود.
و�صعد م�ؤ�شر الدوالر �أم�س �إىل �أعلى م�ستوى له منذ  20عاما ،وتراجعت العقود
الآجلة خلام برنت دون  85دوالرا للمرة الأوىل منذ يناير املا�ضي ،قبل �أن تعود
للتما�سك وتقل�ص خ�سائرها �إىل � 43سنتا �أو � %0.5إىل  85.72دوالر للربميل ،فيما
بينما بلغت العقود الآجلة خل��ام غ��رب تك�سا�س الو�سيط الأم�يرك��ي  78.38دوالر
للربميل.
ومع انخفا�ض الأ�سعار �سيتحول االهتمام �إىل ما �ستقرره جمموعة "�أوبك بل�س"،
خالل اجتماعها يف اخلام�س من ال�شهر القادم �أكتوبر  ،بعد االتفاق على خف�ض قليل
للإنتاج يف اجتماعها الأخري  ،حيث يرى خرباء �أن تراجع الأ�سعار قد ي�ؤدي �إىل تدخل
املجموعة مرة �أخرى لدعم ا�ستقرار الأ�سواق وتوازن العر�ض والطلب.
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لبنان ..العسكريون المتقاعدون ينتفضون
بريوت  -البالد

خرج الع�سكريون املتقاعدون يف لبنان يف
تظاهرات حا�شدة �أم�س (االثنني) ،احتجاجا
على �سوء الأو�ضاع ب�شكل عام مثلهم وبقية
�أف��راد ال�شعبي اللبناين الذين يعانون من
�سيطرة ح��زب الله على مقاليد الأم���ور� ،إذ
ح��اول الع�سكريون دخ��ول ال�برمل��ان ،بينما
حاولت قوات من اجلي�ش وال�شرطة �إبعادهم
عن �ساحة جمل�س النواب.
واف�ت�ر����ش امل��ت��ظ��اه��رون الأر������ض مل��ن��ع �أي
حماولة لإبعادهم عن املكان ،وفقا لوكالة
الأن��ب��اء اللبنانية ،التي بينت �أن ق��وة من
اجلي�ش و�صلت �إىل �ساحة النجمة مل�ؤازرة
�شرطة جمل�س ال��ن��واب وال��ق��وى الأمنية،
وخ��ا���ص��ة ب��ع��د وق�����وع م��ن��او���ش��ات بينها
وامل��ت��ظ��اه��ري��ن ،فيما ن��ا���ش��د الع�سكريون
املتقاعدون ال��ذي��ن ت��ظ��اه��روا �أم���ام جمل�س
ال���ن���واب ،ق��ائ��د اجل��ي�����ش �إىل ال���ن���زول �إىل
الأر����ض واال�ستماع �إىل مطالبهم والعمل
على حتقيقها �إن�صافا لهم ،يف وقت ان�ضمت
النائبة �سينتيا زرازير وعدد من النواب �إىل
املتظاهرين ،وقال �أحدهم" :نحن نحاول يف
الداخل ا�ستعادة بع�ض حقوقكم ،والو�صول
�إىل قرار ين�صف الع�سكريني .هدفنا جميع ًا
حت�صيل احلقوق".
وطالب الع�سكريون املتقاعدون بتح�سني
�أو���ض��اع��ه��م املعي�شية ،على هام�ش جل�سة

وقعت مناو�شات كالمية بني رئي�سي حكومة
ت�صريف الأعمال جنيب ميقاتي ،والربملان
ن��ب��ي��ه ب���ري ح���ول ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ،بينما
توا�صلت درا���س��ة و�إق����رار م�شروع قانون
املوازنة العامة للدولة للعام اجلاري ،حيث
دار النقا�ش ال�ساخن ب�ين ميقاتي وب��ري،
بعد حتذير الأول من �أن البالد تتجه نحو
الت�ضخم� ،إذا مل ي�سدد �صندق النقد العجز
امل��ايل ال��ذي تواجهه ال��دول��ة ،فيما �أث��ارت
حت��ذي��رات ميقاتي غ�ضب رئي�س جمل�س
ال���ن���واب ،ك��م��ا ���ش��ه��دت اجل��ل�����س��ة اع�ترا���ض
رئي�س جلنة املال واملوازنة النائب �إبراهيم
كنعان على الأرق��ام املر�سلة من وزارة املال
العتماد الدوالر اجلمركي على ت�سعرية 15
�ألف لرية.
وكان ميقاتي قد �صرح لدى و�صوله جمل�س
النواب �أم�س ب���أن "النواب يق ّررون �إذا ما
�س ُت َقر املوازنة �أم ال" .وقبل �أيام ،قال وزير
املالية يف حكومة ت�صريف الأعمال يو�سف
اخلليل ،خالل جل�سة مناق�شة املوازنة� ،إن
"ن�سب الت�ضخم فاقت الـ ،"%100م�شريًا
�إىل �أن لبنان تعاين م��ن رك��ود اقت�صادي
دام لأكرث من � 4أع��وام ،معربا عن �أمله يف
البت ب��امل��واد الت�صحيحية والإ�صالحية،
لإق����رار امل��وازن��ة ال��ت��ي م��ن �ش�أنها حت�سني
مناق�شة م�شروع امل��وازن��ة العامة للدولة �أمني كثيف ،وتوتر وتدافع بني املتظاهرين و�صلت مل�ؤازرة القوى الأمنية ،حيث �سجلت وعلى وق��ع االحتجاجات الفئوية العنيفة �أو�ضاع لبنان االقت�صادية و�إعادة العالقات
مبجل�س ال��ن��واب �أم�����س ،وو���س��ط انت�شار وق���وات �أم���ن املجل�س ،وق���وة م��ن اجلي�ش احتكاكات بني املتظاهرين والقوى الأمنية .وحماوالت اقتحام جمل�س النواب بالقوة ،لطبيعتها مع �صندوق النقد الدويل.

أكد أن المليشيا تعمل على إفشال جهود السالم

مجلس القيادة اليمني يعد بحل أزمة تعز
عدن  -البالد

بينما ت�ستمر مماطلة ملي�شيا احلوثي االنقالبية
يف فتح ط��رق تعز ورف��ع ح�صارها املفرو�ض
على املدينة منذ �أكرث من � 7سنوات ،وعد رئي�س
جمل�س القيادة الرئا�سي ر�شاد حممد العليمي،
ال�شعب اليمني ،بحل الأزمة ،م�شددا على �أن فتح
طرق تعز وغريها من املحافظات �سيتم عاج ًال �أم
�آج ًال بال�سلم �أو ب�إرادة ال�شعب.
وق��ال العليمي� ،إن امليلي�شيا ت�صر على �إغالق
ال��ط��رق كعقاب ج��م��اع��ي ،مو�ضح ًا �أن الهدنة
كانت ا�ستجابة لنداءات النا�س ،وتخفيفا من
معاناتهم ،الفتا �إىل �أن احلوثيني يعملون على
�إف�شال �أي جهود لإح�لال ال�سالم واال�ستقرار
يف اليمن ،م�ؤكد ًا �أنها ميلي�شيا ال تعرتف ب�أي
حق من احلقوق الإن�سانية .و�أعلن �أن اجلي�ش
اليمني بات �أقوى من ذي قبل ،م�شددا على �أن
امليلي�شيا ل��ن تفلح بك�سره حتى و�إن طوقت
جمددا بع�ض املدن والقرى.
و�أع��ل��ن��ت الأمم امل��ت��ح��دة ،يف وق���ت ���س��اب��ق �أن
الأط����راف اليمنية واف��ق��ت على مت��دي��د الهدنة وكذلك دفع مرتبات موظفي الدولة من عائدات عبدالكرمي ال�سنيني� ،إن هذه لي�ست املرة الأوىل ب�شدة هذه اجلرمية الإرهابية ،واعتربها �إمعان ًا
ل�شهرين �إ�ضافيني وفق ًا لل�شروط نف�سها .وقال ���ض��رائ��ب وج���م���ارك امل�����ش��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة ،يف التي ت�ستهدف فيها امليلي�شيا حف ًال �سبتمربي ًا من ميلي�شيا احلوثي يف خرق الهدنة الأممية،
املبعوث الأمم��ي لليمن هان�س غروندبرغ يف وق��ت ت�ستهدف امليلي�شيا امل���دن بال�صواريخ ب�����ص��اروخ بالي�ستي ،م�����ش�يرا �إىل ا�ستهداف ون�سفا لكل م�ساعي ال�سالم التي ي�سعى عربها
حينه� ،إن الهدنة �ستمدد ملدة �شهرين �إ�ضافيني البالي�ستية� ،إذ ا�ستهدفت حفل �إيقاد �شعلة عيد امليلي�شيات حفال ال��ع��ام املا�ضي ب�صاروخني املجتمع ال���دويل لإن��ه��اء ال�����ص��راع يف اليمن،
من � 2أغ�سط�س وحتى � 2أكتوبر  ،2022فيما الثورة اليمنية � 26سبتمرب ،الذي �أقيم مبديرية بالي�ستيني راح �ضحيتهما  10قتلى و�أك�ثر من وج��رمي��ة مكتملة الأرك�����ان ت���دل ع��ل��ى ب�شاعة
ال تزال ميلي�شيا احلوثي متاطل يف فتح طرق ميدي مبحافظة حجة� ،شمايل غرب البالد ،رغم  15جريحا �أغلبهم من املدنيني ،كما �أدان حمافظ امليلي�شيا ووح�شيتها ورغبتها يف �إيقاع �أكرب
تعز ورف���ع ح�صارها امل��ف��رو���ض على املدينة��� ،س��ري��ان ال��ه��دن��ة الأمم��ي��ة .وق���ال حم��اف��ظ حجة حجة ،وفقا لوكالة الأن��ب��اء اليمنية الر�سمية ،عدد من ال�ضحايا.

العراق ..استقالة رئيس البرلمان
بغداد  -البالد

و�سط ا�ستمرار الأزمة يف العراق ،تقدم رئي�س جمل�س
ال�برمل��ان حممد احللبو�سي با�ستقالته م��ن من�صبه،
بينما يرتقب �أن يعقد الربملان غدا (الأربعاء) ،جل�سة
للت�صويت على ق��ب��ول اال���س��ت��ق��ال��ة ،حيث �أظ��ه��رت
�صورة من جدول �أعمال اجلل�سة ،ت�ضمنت بندين
يتيمني� ،أولهما الت�صويت على ا�ستقالة رئي�س
ال�برمل��ان ،وثانيهما انتخاب نائب �أول لرئا�سة
املجل�س ،يف وقت يتوقع مراقبون �أال ي�صوت
�أغلبية النواب بقبول اال�ستقالة.
ومل ت��ع��رف ب��ع��د خ��ل��ف��ي��ات وك��وال��ي�����س تلك
اال�ستقالة ،على الرغم من �أن احللبو�سي
ال�����ذي ي��ع��ت�بر م���ن �أب�����رز ح��ل��ف��اء ال��زع��ي��م
ال�����ص��دري ،م��ق��ت��دى ال�����ص��در ك���ان خالف
قبل �أ�سابيع دعوته �إىل ا�ستقالة بقية
النواب ،بغية حل الربملان� ،إال �أنه �أكد

يف الوقت عينه حينها على �أهمية �إجراء انتخابات مبكرة
بعد تهيئة املتطلبات القانونية ،ي�سبقها ت�شكيل حكومة
تتمتع بكامل ال�صالحية .وي�شهد العراق منذ االنتخابات
الربملانية املبكرة التي جرت يف العا�شر من �أكتوبر العام
املا�ضي� ،شل ًال �سيا�سي ًا تام ًا ،ت�أزم �أكرث منذ يوليو املن�صرم
مع نزول طريف اخلالف الأبرز �إىل ال�شارع واعت�صامهم
و�سط بغداد (ال�صدر والإطار التن�سيقي املوايل لإيران)،
�إذ بلغ اخلالف �أوجه مع بدء مطالبة التيار ال�صدري منذ
�شهرين بحل جمل�س النواب و�إجراء انتخابات ت�شريعية
مبكرة ،من �أجل ال�سري بالبالد على طريق الإ�صالحات ،يف
ظل رف�ض خ�صومه يف الإط��ار هذا التوجه ،و�إ�صرارهم
على ت�شكيل حكومة قبل �أي انتخابات جديدة ،فيما �ساند
احللبو�سي حليفه� ،إال �أنه نبه خالل الفرتة املا�ضية �إىل
�ضرورة احرتام الأ�صول والقوانني الد�ستورية ،ال�سيما
بعد �أن �أعلن جمل�س الق�ضاء الأعلى واملحكمة االحتادية
يف البالد �أن حل الربملان يخرج عن �صالحياتهما.

مطالبة دولية بوقف الحرب
األوكرانية لتفادي كارثة نووية
فيينا  -البالد

�شدد املدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،رافاييل غرو�سي ،على �ضرورة
�إيقاف احل��رب الرو�سية  -الأوكرانية
من �أجل تفادي كارثة نووية ،وذلك مع
ت�صاعد امل��خ��اوف الدولية من احل��دود
التي ميكن �أن يبلغها ال�صراع الرو�سي
الأوكراين الذي دخل �شهره الثامن.
و�أك��د يف كلمة �ألقاها �أم�س يف امل�ؤمتر
العام للوكالة بدورته الـ � ،66أن املنظمة
التابعة للأمم املتحدة جاهزة للت�شاور
مع مو�سكو وكييف من �أج��ل ا�ستقرار
حم��ي��ط حم��ط��ة زاب��وري��ج��ي��ا ال��ن��ووي��ة،
م�شريا �إىل �أن الوكالة �ستفعل م��ا يف
و�سعها م��ن �أج��ل ت��ف��ادي ك��ارث��ة نووية
يف �أوكرانيا .وحذرت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية مرار ًا وتكرار ًا من خطورة
الو�ضع يف جممع زابوريجيا النووي،
ال�سيما يف ظل ا�ستمرار الق�صف املتبادل
ب�ين اجل��ان��ب�ين الأوك����راين وال��رو���س��ي،
مطالبة ب�إقامة "منطقة �أمنية" ،لتج ّنب
�أي حادث نووي ال حتمد عقباه .ومنذ
�أ�شهر تتبادل ك��ل م��ن مو�سكو وكييف
االتهامات بق�صف املحطة التي تعترب

�أكرب من�ش�أة للطاقة النووية يف �أوروبا
ب��رم��ت��ه��ا ،وال��ت��ي ت��خ�����ض��ع ،م��ن��ذ �أوائ���ل
مار�س ،ل�سيطرة القوات الرو�سية.
وعلى وقع ال�صراع املحموم �سيا�سي ًا بني
بالده والغرب ،وبعد انتقاده ما و�صفه
باالبتزاز النووي الغربي� ،أكد الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني على �ضرورة
�أن يحرتم الغرب رو�سيا .وق��ال خالل
لقائه الرئي�س البيالرو�سي� ،ألك�سندر
ل��وك��ا���ش��ي��ن��ك��و ،يف ���س��وت�����ش��ي" ،على
الغرب �أن يعامل رو�سيا وبيالرو�سيا
باحرتام" .وال ت�����زال ال��ت��ح��ذي��رات
وال��ت��ن��دي��دات ال��دول��ي��ة بتلويح بوتني
با�ستخدام الأ�سلحة النووية ،تتواىل،
فقد �أكد خالل ال�ساعات املا�ضية العديد
من امل�س�ؤولني الأمريكيني الكبار� ،أن
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ح�����ذرت م��و���س��ك��و
���س��ر ًا وعلن ًا م��ن ع��واق��ب "كارثية" �إذا
ا�ستخدمت النووي يف �إط��ار العمليات
يف �أوكرانيا .و�أو�ضح وزير اخلارجية
الأم��ري��ك��ي �أن��ت��وين بلينكن �أن الإدارة
الأمريكية �أر�سلت حتذيرات �سرية �إىل
رو�سيا لثنيها عن خيار احلرب النووية
املظلم هذا.

إيران تقمع بالداخل
وتقصف مناطق األكراد
طهران  -البالد

ي�ستمر ال��ق��م��ع الإي�����راين للتظاهرات
ال�شعبية امل��ن��ددة مبقتل الفتاة مه�سا
�أم���ي���ن���ي� ،إذ ك�����ش��ف اب����ن ع���م ال��ف��ت��اة
ال��ع�����ش��ري��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��وف��ي��ت يف حجز
ال�شرطة� ،أن عائلتها تتعر�ض ل�ضغوط
م��ن قبل ال�سلطات حلجب املعلومات
عن و�سائل الإع�لام ،معتربا �أن �أميني
�أ���ص��ب��ح��ت "�صوت غ�����ض��ب ال�����ش��ع��ب
الإيراين" .وق���ال ع��رف��ان مرت�ضعي،
وفقا ل�سكاي الربيطانية� ،إن ال�سلطات
ح��اول��ت دفنها �سرا يف الليل دون �أن
يعلم �أح��د ،م�شري ًا �إىل �أن �أبناء بلدتها
م��ن��ع��وا ه���ذه امل����ؤام���رة ومل ي�سمحوا
بذلك .ي�أتي ذلك فيما ال تزال احلكومة
تقيد تطبيقات ع��دي��دة للتوا�صل مثل
�إن�����س��ت��غ��رام و"وات�س �آب" للحد من
قدرة املتظاهرين على تنظيم وم�شاركة
م��ق��اط��ع م�����ص��ورة خ��ا���ص��ة ب��ه��م تظهر

للعامل اخل��ارج��ي عنف الأم���ن يف قمه
االحتجاجات .وهاجمت ق��وات الأم��ن،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م��ت��ط��وع�ين ي��رك��ب��ون
دراج���ات ن��اري��ة م��ع احل��ر���س ال��ث��وري،
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال�سلميني خ�ل�ال الأي���ام
املا�ضية ،فيما ظهر بع�ض املتظاهرين
وه��م ي�شعلون النريان ويقاتلون �ضد
�شرطة مكافحة ال�شغب ،من �أجل منعها
من اعتقالهم .وتوا�صل طهران عدوانها
ع��ل��ى دول اجل������وار ،ح��ي��ث اخ�ترق��ت
طائرات �إيرانية عامودية و�أخرى بدون
ط��ي��ار� ،أم�����س ،الأج�����واء ال��ع��راق��ي��ة يف
منطقة كرد�ستان ،بينما �أف��ادت م�صادر
ك��ردي��ة ب�����أن ط��ه��ران خ��رق��ت الأج����واء
العراقية بعمق  15كيلومرتا من جهة
بلدة �سيدكان احلدودية �شمال �أربيل.
ووا���ص��ل��ت املدفعية الإي��ران��ي��ة ق�صفها
لعدد م��ن املناطق احل��دودي��ة املتاخمة
ملحافظة �أربيل يف �إقليم كرد�ستان.
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"األفالم" تناقش التحديات والفرص لإلعالم السينمائي
الريا�ض ـ البالد

ّ
نظمت هيئة الأف�لام ور�شة عمل بعنوان "التحديات والفر�ص للإعالم
ال�سينمائي باململكة"؛ ملناق�شة الفر�ص والتحديات يف جم��ال �صناعة
املحتوى الإع�لام��ي يف القطاع ال�سينمائي ،وذل��ك مب�شاركة ع��د ٍد من
الأكادمييني واملخت�صني يف هذا املجال� ،إىل جانب بع�ض اجلهات املعنية
ب�صناعة الأف�لام .وتناولت اجلل�سة الأوىل من الور�شة حماور مرتبطة
بواقع الإعالم ال�سينمائي ومتغرياته وم�ستقبله يف �ضوء ا�سرتاتيجية
هيئة الأفالم ،و�أ�شكال الإعالم ال�سينمائي وقوالبه الفنية حملي ًا وعاملي ًا،
ومو�ضع الإعالم بني جمايل العالقات العامة وال�صحافة ،ودرا�سة واقع
التغطية ال�صحافية للأحداث ال�سينمائية .وناق�ش امل�شاركون �أهم نقاط
ال�ضعف التي تواجهها ال�سينما م��ن حيث حم��دودي��ة مواكبة الإع�لام
ال�سينمائي لبع�ض املهرجانات والفعاليات ال�سينمائية ،بحيث ال توازي
�ضخامة احلدث ومكانته الإعالمية حملي ًا وعاملي ًا ،م�ؤكدين �أهمية تب ّني
ال�صحفيني ال�سينمائيني تغطية املهرجانات املحلية للنهو�ض باجلوانب
الإعالمية ال�سينمائية .فيما غطت اجلل�سة الثانية �أهم املجاالت املرتبطة
بالإعالم املتخ�ص�ص يف �صناعة ال�سينما ،ومنها ت�أكيد �أهمية الإع�لام
وت�أثريه على ال�سينما ،وخ�صائ�ص الإعالم ال�سينمائي ،و�أبرز التحديات
يف جمال �صناعة املحتوى الإعالمي ال�سينمائي ،و�سبل التغلب عليها.
و�أ�شار امل�شاركون �إىل الفر�ص اال�ستثمارية يف ال�صحافة ال�سينمائية،
م�ؤكدين وعي اجلمهور يف التعامل مع املواد ال�صحفية ،وخلق النقا�شات
املرثية ،واقرتابه من الفهم ال�شامل ملحطات �صناعة الأف�لام من الفكرة
حتى املنتج النهائي.

من القدية إلى نيوم

محمية الملك سلمان تشارك في معرض الصيد
�أبوظبي ـ وا�س

تقرير  -ابراهيم بن نا�صر املجحدي

كان االحتفال باليوم الوطني  ٩٢يوما خمتلفا لهواة
وع�شاق ال�سيارات الكال�سيكية والتاريخية عرب فيها
جمموعة من الع�شاق لهذة الهواية اجلميلة بطريقة
عك�ست رق��ي ومت��ي��ز ووط��ن��ي��ة اب��ن��اء ال��وط��ن كانت
فكرة علق لها اجلر�س الدكتور عبدالرحمن العقالء
و���س��ع��ى الخ���ذ ال�تراخ��ي�����ص ال��ن��ظ��ام��ي��ة والر�سمية
من اجلهات ذات االخت�صا�ص ك��ون ه��ذة الريا�ضة
والهواية ي�شرف عليها االحتاد ال�سعودي لل�سيارات
والدراجات النارية ومبتابعة ودعم منه �سهل على
املنظمني لهذة الفكرة التي ا�صبحت حديث النا�س
كون امل�سافة التي يقطعها ابطال هذه امل�سرية (هي
لنا دار) تفوق  ١٠٠٠كيلو من القدية مرورا بحرمة
ثم بريدة ثم حائل ثم تبوك ثم �شرما اىل نيوم املدينة
ال��واع��دة حيث يذكر العم عبدالله ال�سالمه  -عميد
ه��واة ال�سيارات الكال�سيكية والتاريخية باململكة
ان هذه الرحلة ر�سالة حب وم�شاعر عرفان يهديها
الهواة ملقام خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده االم�ين وال�شعب
ال�سعودي النبيل.
وكان ابرز ما امتازت به هذه الرحلة عن غريها انها
جاءت االطول م�سافة واجمل حدثا كونها يف يومنا
الوطني ٩٢وجميع فر�سانها وابطالها من ع�شاق
هواية اقتناء ال�سيارات الكال�سيكية والتاريخية من
خمتلف مناطق اململكة العربية ال�سعودية.
كل ال�شكر لقائد امل�سرية الدكتور عبدالرحمن العقالء.
كل ال�شكر جلميع امل�شاركني بهذة امل�سرية .
كل ال�شكر جلميع القطاعات احلكومية واخلا�صة
التي �ساهمة يف جناح امل�سرية.
من القدية اىل نيوم نردد هي لنا دار.
الوطن ي�ستحق منا الكثري� .شكرا ياوطن.

مركز إدارة النفايات:
نتطلع لتغطية جميع المناطق
الريا�ض ـ البالد

�أك���دت �أخ�صائية �إدارة النفايات باملركز الوطني
لإدارة النفايات ،فاطمة احل�سني� ،أن املركز يعمل
على بناء ا�سرتاتيجية وطنية لقطاع �إدارة النفايات
لتحديد توجهاته وكيفية م�ساهمتهم يف القطاع
الوطني .و�أ�ضافت "فاطمة �إن اال�سرتاتيجية يتعقبها
 25خمططا ا�سرتاتيجيا �شامال على م�ستوى مناطق
اململكة ،متطلعني لتحقيق ال��ه��دف الرئي�سي وهو
تغطية جميع املناطق ابتداء من الريا�ض ،لتحقيق
امل�ستهدف وهو حتويل النفايات عن املرادم بحلول
 2035ابتداء بالنفايات البلدية ال�صلبة من خالل رفع
ن�سبة حتول النفايات عن املرادم �إىل .% 94
ون��وه��ت ب����أن امل��رك��ز ق��ي��م ال��و���ض��ع ال���راه���ن حلجم
النفايات وكيفية اال�ستفادة منها ،والتقنيات املطلوبة
ملعاجلتها ،م�شرية �إىل �أن م�شاركة املركز يف معر�ض
"م�شروعات م��دن متميزة " ت�ضمن ا�ستعرا�ضا
ل��دوره يف تنظيم قطاع النفايات ما ع��دا النفايات
امل�شعة والع�سكرية ،بجانب ا�ستعرا�ض املخطط
اال�سرتاتيجي ال�شامل للتحول ال�صحيح يف القطاع.

ت�شارك حممية امللك �سلمان بن عبد العزيز امللكية يف
فعاليات ال���دورة ال��ـ  19من معر�ض �أبوظبي ال��دويل
لل�صيد والفرو�سية (�أبوظبي  )2022الذي ي�ستمر �إىل
� 2أكتوبر  2022يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض
(�أدنيك) ،واملقام حتت �شعار "ا�ستدامة وتراث  ..بروح
متجددة" .وتهدف امل�شاركة �إىل التعريف برابع �أكرب
حممية ب��ري��ة يف ال��ع��امل م��ن حيث امل�ساحة� ،إذ تبلغ
م�ساحتها �أكرث من � 130ألف كيلومرت مربع وهي تعد
�أي�ض ًا �أك�بر املحميات يف ال�شرق الأو���س��ط ،وتتميز
بتنوع ج��غ��رايف م��ذه��ل ،وح�����ض��ارات عريقة خمتلفة
يف كل من جبة امل�سجلة كموقع للرتاث العاملي لدى
اليون�سكو ويف كلوة �أي�ضا� ،إىل جانب وج��ود �أن��در
احليوانات املهددة باالنقرا�ض مثل ،املها ،واحلبارى،
وغ��زال ال��رمي .وتركز م�شاركة املحمية �إىل ما حتويه

من كنوزها الطبيعية الفريد وخ�صائ�صها املميزة ،و�إىل
رفع الوعي ب�أهمية احلياة الفطرية ودورها يف احلفاظ
على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي يف كل من حرة
احلرة ،الطبيق واخلنفة.
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي لهيئة تطوير حممية امللك
�سلمان بن عبدالعزيز امللكية �أن امل�شاركة ت�ستهدف
التعريف باملحمية الربية الأك�بر يف ال�شرق الأو�سط
والرابعة من حيث امل�ساحة يف العامل كذلك التعريف
ب�أهدافها الإ�سرتاتيجية ور�ؤي��ت��ه��ا ب���أن تكون وجهة
متميزة لل�سياحة البيئية ،تتكامل مع حميطها وحتفظ
وتعزز املوروث الطبيعي والثقايف ،وت�سهم بالتنمية
االجتماعية ،واالقت�صادية امل�ستدامة.
وت�أتي امل�شاركة امتداد ًا للعالقات املتينة بني اململكة
العربية ال�سعودية ودول��ة الإم���ارات العربية املتحدة
والتاريخ العريق بني البلدين.

«هيئة الترفيه» :رقم قياسي في فعاليات اليوم الوطني
الريا�ض ـ البالد

�أعلنت الهيئة العامة للرتفيه عن بلوغ عدد الفعاليات
ً
فعالية
اخلا�صة باليوم الوطني الـ � 92أكرث من 870
ً
وعر�ضا ،وذل��ك يف رق��م قيا�سي جديد يح�سب لقطاع
ال�ترف��ي��ه باململكة ال���ذي يحقق من���وًّا م��ط��ردًا بف�ضل
التوجيهات والدعم ال�لاحم��دود من القيادة الر�شيدة
-حفظها الله .-ويف �إح�صائية �أعلنت �أم�س تو�ضح

زي����ادة امل��ع��رو���ض ال�ترف��ي��ه��ي يف امل��م��ل��ك��ة ،ب��ل��غ ع��دد
الت�صاريح ال��ت��ي ���ص��درت للفعاليات ملنا�سبة اليوم
الوطني موزعة على مناطق اململكة ،حيث ت�صدرت
منطقة الريا�ض العدد الأك�بر من الرتاخي�ص بـ 303
ت�صاريح ،تلتها منطقة مكة املكرمة بـ  207ت�صاريح،
بعدها جاءت املنطقة ال�شرقية بـ  159ت�صريحً ا .وبلغ
عدد الت�صاريح يف ع�سري  ،42والق�صيم  ،32وجازان

 ،31وتبوك  ،27واملدينة املنورة  ،24وحائل واجلوف
 13ت�صريحً ا لكل منهما .فيما كان عدد الت�صاريح يف
الباحة  9ت�صاريح ،وجنران  6ت�صاريح ،و 4ت�صاريح
يف احلدود ال�شمالية.
وتعد الهيئة العامة للرتفيه اجلهة امل�شرعة لهذا القطاع
احليوي يف اململكة ،حيث يتم ذلك عرب بوابة الرتفيه
الإلكرتونية ،التي �أن�شئت لتقدمي تراخي�ص الأن�شطة

اختتام معرض "ابحث عني بين الضباب"
الريا�ض ـ البالد

اختتمت هيئة الفنون الب�صرية �أن�شطة وفعاليات املعر�ض الفني "ابحث
عني بني ال�ضباب" الذي �أقيم يف حي جاك�س بالدرعية التاريخية بال�شراكة
مع م�ؤ�س�سة بينايل الدرعية للفن املعا�صر ،بح�ضور فنانني وهواة املجتمع
الفني يف اململكة.
وجاء املعر�ض كمبادر ٍة جمعت الفن مع البيئة بطريق ٍة �إبداعية ،حيث �شهد
ح�ضور  10فنانني حمليني قدموا خالله �أعما ًال فنية �إبداعية.
و�أع��دت الهيئة ع��دد ًا من الفعاليات خالل فرتة املعر�ض� ،شملت جل�سات
حوارية مع الفنانني ،وور�ش عمل خم�ص�صة للأطفال يف مدينة الريا�ض،
للتوعية ب�أهمية احلفاظ على البيئة ،والتحذير من خطر حرائق الغابات
وتو�ضيح �أهمية دور الفن والفنانني يف مناق�شة مثل هذه املو�ضوعات.
متوا�صلة ح�ضور ًا كبري ًا من حمبي البيئة واملهتمني بالفنون الب�صرية من
يذكر �أن املعر�ض قد �شهد طيلة مدة �إقامته التي ا�ستمرت ثالثة �أ�سابيع الهواة واملتخ�ص�صني.

 99مخالف ًا لنظام البيئة في قبضة األمن
الريا�ض ـ البالد

�أعلنت وزارة الداخلية عن �ضبط  99خمال ًفا
لنظام البيئة بعدد من مناطق اململكة ،خالل
�أ�سبوع  ،وتنفيذ الإجراءات النظامية بحقهم.
و�أو�ضحت ال���وزارة ،عرب تويرت� ،أن القوات
اخلا�صة للأمن البيئي� ،ضبطت  15خمالفا؛
لرعيهم  354متنا من الإبل يف مواقع ممنوعة.
كما مت �ضبط  10خمالفني لنظام البيئة لقيامهم
بنقل �أكرث من  80م ً
رتا مكعبًا من احلطب املحلي
يف منطقة الريا�ض .ويف منطقة الريا�ض � ً
أي�ضا
مت �ضبط  5خمالفني �آخرين لنظام البيئة نقلوا
�أكرث من  48م ً
رتا مكعبًا من احلطب املحلي.
ومت �ضبط  19خمالفا لنظام البيئة بحوزتهم
�أك�ثر من  18م�ت ً
را مكعبًا من احلطب والفحم
امل��ح��ل��ي�ين؛ لأغ����را�����ض جت���اري���ة يف منطقتي
الريا�ض وع�سري� .أي�ضا مت �ضبط  36خمالفا
لنظام البيئة لدخولهم منطقة حممية دون

ت�����ص��ري��ح ،وال�����ص��ي��د يف �أم��اك��ن حم��ظ��ورة يف
حممية امل��ل��ك عبد ال��ع��زي��ز امللكية .و�ضبطت
الإدارة العامة للمجاهدين  9خمالفني لنظام
البيئة لنقلهم ال��رم��ال وجت��ري��ف ال�ترب��ة دون

ترخي�ص يف املنطقة ال�شرقية.
ومتكنت القوات اخلا�صة للأمن واحلماية من
�ضبط  5خمالفني لنظام البيئة لقيامهم بال�صيد
دون ترخي�ص يف منطقة تبوك.

واخل��دم��ات التابعة للهيئة ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل تطوير
وتنظيم قطاع الرتفيه ودعم بنيته التحتية ،بالتعاون
مع خمتلف اجلهات.
وتعمل البوابة على ت�سهيل الأعمال للراغبني يف تقدمي
اخلدمات الرتفيهية على اختالف �أنواعها ،كما ميكن
م��ن خاللها االط�ل�اع على اال���ش�تراط��ات وال�ضوابط
الالزمة للعمل يف القطاع.

الحياة الفطرية تحدد
أماكن حظر الصيد

الريا�ض ـ البالد

نبه املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية �إىل الأماكن
التي يحظر فيها �صيد الكائنات الفطرية احليوانية
الربية ،ومنها منطقة احلدود الربية املحددة مبوجب
نظام �أمن احلدود والئحته التنفيذية .و�أكد �أنه ي�سمح
ال�صيد يف الأم��اك��ن ال��ت��ي يحددها امل��رك��ز ويعلنها
ب�شكل دوري ،يف حني يحظر ال�صيد داخ��ل حدود
احلرمني ال�شريفني ،وحدود املدن والقرى ،وحدود
الأماكن امل�صنفة تراثيا ،وحدود املناطق الرطبة �إىل
م�سافة  2كيلومرت منها .كما يحظر �صيدها داخل
حدود كافة �أرا�ضي الغطاء النباتي واملناطق املعلنة
كمناطق حممية� ،إال مبوجب ترخي�ص ي�صدر بناء
على ا�شرتاطات و�ضوابط خا�صة ي�صدرها املركز.
و�شمل احلظر الطرقات العامة والفرعية �إىل م�سافة
 2كيلومرت منها حرم ال�شاطئ ،وال�شريط ال�ساحلي
جلميع �سواحل اململكة بعر�ض  20كيلومرت ًا من
حرم ال�شاطئ ،و�أي مواقع �أخ��رى يحددها املركز.
و�أكد املركز �أنه يحظر ا�ستخدام �أو ت�أجري املزارع،
واال���س�تراح��ات والأم�ل�اك اخلا�صة لل�صيد ،م�شددا
على وجوب �أن تكون الأماكن امل�سموح بال�صيد فيها
بعيدة عن املواقع ال�سكنية ،وامل�ساجد ،واملن�ش�آت
العامة واخلا�صة مب�سافة ال تقل عن  2كيلومرت من
هذه الأماكن.

الثالثاء  1ربيع الأول 1444هـ املوافق � 27سبتمرب 2022م ال�سنة  91العدد 23739

زمان
9

جارسيا يرفض إراحة "الجامي ومران"

الريا�ض -البالد

10

رف�ض رودي جار�سيا مدرب الن�صر �إراحة علي الجامي وحممد مران �أ�سوة
بي التقرير املف�صل من قبل
ببقية الالعبني حلاجتهما لتمارين تقوية بعد �أن نّ
م�ساعديه وجود ق�صور جزئي يف ع�ضالت الالعبني.
وتواجد علي الجامي يف العيادة الطبية خالل الأ�سابيع الثالثة املا�ضية،
بعد تعر�ضه لتمزق يف الع�ضلة الأمامية ،بينما �أ�صيب املهاجم حممد مران
بتمزق خفيف يف الرباط اجلانبي ،و�أنهى الثنائي برناجمهما العالجي نهاية
الأ�سبوع املا�ضي.
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األخضر يواجه نظيره األمريكي في ختام معسكر إسبانيا
حممد عبدالله احلارثي

سيعود الحبيب األهالوي..

عرفه منذ ال�صغر ..هام فيه عِ �شق ًا ووالءً.
�أخل�ص له حتى الكِ رب ..ي�شجعه وي�سانده
انتماءً.
ت� ��ارة ُي �ف��رح��ه ..وت� ��ارة ُي �ح��زن��ه ..وت ��ارة
ُيغ�ضبه.
ي�ف��وز وي�ف��وز حتى ي�صبح ب �ط�ل ًا ..فتزهو
الأر�ض كلها خ�ضراء.
ُي�ه��زم ويخ�سر ب�ط��والت��ه ..فتغرب �شم�سه
وتظلم �سما�ؤه �سوداء.
ولكنه ينه�ض بع�شقه من جديد ..يطارده يف
كل وقت وكل حني.
وي�صدح ( وعرب الزمان �سنم�ضي مع ًا).
اً
مذهول م�صدومًا ..فقلعته
ويف وهلة وقف
تنهار و�ستغدو حطام ًا.
وهو ي�شاهدها �أمامه مت�أمل ًا جمروح ًا..
وما بيده حيلة �سوى �أن يدعو الله �ساجدًا
قاعدًا �أن يغري الأحوال.
وبعد حزن و�أمل عاد ملدرجه م�شجع ًا داعم ًا..
و�أ�صر �أخ�ضره على �أن (( يق�صم )) ظهره
و ُي�ل�ق��ي ب��ه يف" �أخدود" عمق ب��ه جراحه
و�آالمه!!
حتى ع��ادت جوقة الأخ�ضر الأ�صيلة بكل
�شموخها وعراقتها وخرباتها للم�شهد عازفة
حلن(( اخللود)) له ..و�أ�صبح لديه ثقة بالله
ويقني بالرغم م��ن ت�ع�ثر(( ال�ع��روب��ة)) ب��أن
حبيبه الأهالوي �سيعود..
واملهم عودة الأمل لهذا العا�شق الهمام..
وعودة مع�شوقه الأخ�ضر من بني احلطام.

جدة – هالل �سلمان

يواجه منتخبنا الوطني الأول نظريه الأمريكي
يف ال �ـ  8م��ن م�ساء ال �ي��وم على ملعب "نويفا ال
كوندومينا" مبدينة مور�سيا الإ�سبانية �ضمن
املرحلة الثانية من برنامج حت�ضريات الأخ�ضر
لك�أ�س العامل .2022
و�أجرى الأخ�ضر متارينه �أم�س على ملعب منتجع
الفينكا ،بقيادة امل��درب الفرن�سي �إي��ريف رينارد،
الذي ركز على اجلوانب التكتيكية وتنفيذ بع�ض
اجلمل الفنية التي �سينتهجها يف ودية �أمريكا.
� �ش �ه��دت ال �ت �م��اري��ن م �� �ش��ارك��ة احل ��ار� ��س حممد
ال�ع��وي����س وال �ظ �ه�ير الأي �� �س��ر ي��ا��س��ر ال���ش�ه��راين،
والأخري لن يبد�أ املباراة على الأرجح ،فيما وا�صل
القائد �سلمان الفرج برناجمه الت�أهيلي مع اجلهاز
الطبي ،و�ستعود بعثة الأخ�ضر �إىل الريا�ض عقب
نهاية املباراة الليلة.

مدير �إدارة كرة القدم �سابقا بالأهلي

ال�صقور ..ملعادلة االنت�صارات ..و�أمريكا للتعوي�ض
�سيكون الأخ���ض��ر الليلة يف مهمة معادلة عدد

االن � �ت � �� � �ص� ��ارات يف ت ��اري ��خ
مواجهاته مع �أمريكا ،حيث
�سبق �أن لعبا  6مباريات من
قبل ،حقق منتخبنا الفوز
يف مباراتني وت�ع��ادل مرة
واح��دة وخ�سر  3مباريات
�أم � ��ام ن �ظ�يره الأم��ري �ك��ي،
�آخ��ره��ا يف ك ��أ���س ال �ق��ارات
عام 1999م بنتيجة ()0-2
يف م� �ب ��اراة حت��دي��د ��ص��اح��ب
املركز الثالث.
من جهته ،ي�سعى منتخب �أمريكا
ل�ل�ت�ع��وي����ض �أم � ��ام الأخ �� �ض��ر وجت�ن��ب
اخل�سارة الثانية على التوايل ،بعد �أن �سقط
يف مباراته الودية الأخرية �أمام اليابان ( )2-0يوم
اجلمعة املا�ضي يف مدينة دو�سلدورف الأملانية.
و�ضمت ت�شكيلة م��درب منتخب �أم��ري�ك��ا ،غريغ
بريهالرت  26العبا وه��م ،حلرا�سة املرمى" �إيثان
هورفات – �شون جون�سون – مات ترينر.

ال ��دف ��اع:
ري� � � � �غ�� � � ��ي
ك � ��ان � ��ون ––
�سريجينيو دي�ست
– �آرون لونغ – �إيريك
باملر ب��راون -م��ارك ماكينزي -
جو �سكايل – �سام فاينز – دياندري يدلني – ووكر
زميرمان.
الو�سط :كيلني �أكو�ستا – تايلر �أدامز – لوكا دي
ال توري – وي�ستون ماكيني – جوين كاردو�سو

– مالك تيلمان.
الهجوم :بريندن �آرون�سون – ب��ول �أري��وال –
خي�سو�س فرييرا – جوردان موري�س – ريكاردو
بيبي – كري�ستيان بولي�سيت�ش – جيو رينا –
جو�ش �سارجنت".
ويعد بولي�سيت�ش الع��ب ت�شل�سي الإجنليزي،
وماكيني العب يوفنتو�س الإيطايل ،ورينا العب
بورو�سيا دورمتوند الأملاين� ،أبرز العبي منتخب
�أمريكا ،بالإ�ضافة للموهوب ريكاردو بيبي العب
خرونينغني الهولندي.

بعد اعتماد طريقة الذهاب واإلياب..

في مهرجان اعتزال الخالدي..

الزعيم يفوز على القادسية ..والمالكي يشارك ألول مرة الهالل والنصر يشاركان في بطولة غرب آسيا لكرة السلة
الريا�ض -البالد

جدة – هالل �سلمان

ي� ��� �س� �ت� ��أن ��ف ف� ��ري� ��ق ال� �ه�ل�ال
تدريباته م�ساء اليوم الثالثاء
ب �ع��د �أن م �ن��ح اجل� �ه ��از ال�ف�ن��ي
بقيادة الأرجنتيني رامون دياز
العبيه �إج ��ازة ي��وم �أم����س ،بعد
عودة بعثة الفريق من الكويت
للم�شاركة يف مهرجان اعتزال
احل���ار����س ال �ك��وي �ت��ي ال� ��دويل
ال�سابق نواف اخلالدي.
وي�ستعد الهالل ملالقاة نظريه
التعاون يف اجلولة اخلام�سة
من دوري رو�شن للمحرتفني.
وح��ق��ق ال� �ه�ل�ال ال� �ف ��وز على
�شقيقه القاد�سية الكويتي()0-2
يف م �ه��رج��ان اع� �ت ��زال ح��ار���س
ال�ق��اد��س�ي��ة وم�ن�ت�خ��ب ال�ك��وي��ت
ال�سابق ،نواف اخلالدي ،الذي
�أقيم على ا�ستاد جابر الأحمد
الدويل بالعا�صمة الكويت �أول
�أم�س.

زج مدرب الهالل رامون دياز
بالعديد من الالعبني الذين مل
ت�ت��ح ل�ه��م ف��ر��ص��ة امل���ش��ارك��ة يف
اجل� ��والت الأرب � ��ع الأوىل من
دوري رو�شن للمحرتفني� ،أمثال

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

خليفة الدو�سري وحمد اليامي
وم���ص�ع��ب اجل��وي��ر وع�ب��دال�ل��ه
احلمدان ،و�شهدت الدقيقة 67
�أول م�شاركة ل�لاع��ب عبدالإله
املالكي م��ع ال�ه�لال منذ انتقاله
م��ن االحت ��اد ،وذل��ك عقب نهاية
برناجمه الت�أهيلي من �إ�صابة
الرباط ال�صليبي التي تعر�ض
لها يف مباراة منتخبنا الوطني
�أم ��ام ال�ي��اب��ان �ضمن ت�صفيات
ك�أ�س العامل .2022
وق� ��دم رئ �ي ����س ن� ��ادي ال �ه�لال
فهد ب��ن ن��اف��ل ،قمي�ص ال�ن��ادي

ب �ت��وق �ي �ع��ات ال�ل�اع� �ب�ي�ن ه��دي��ة
رمزية لرئي�س ن��ادي القاد�سية
واحل��ار���س املحتفى ب��ه ،و�أك��د
اخل��ال��دي �أن م���ش��ارك��ة ال�ه�لال
يف مهرجان اعتزاله تظل حمل
فخر ل��ه ،مقدما �شكره اجلزيل
ل�ن��ادي ال �ه�لال� ،إدارة والعبني
وجماهري.
وق� ��ال اخل���ال���دي�" :س�أظل
ق��د� �س��اوي��ا ه�لال �ي��ا� .أن���ا �سعيد
باحل�ضور اجلماهريي الكبري
وال�سعوديون �أه��ل ك��رم وه��ذا
لي�س مب�ستغرب عليهم".

ي�شارك فريقا الهالل والن�صر يف بطولة
الأندية الآ�سيوية لكرة ال�سلة ،بعد اعتماد
املكتب التنفيذي الآ�سيوي التابع لالحتاد
ال��دويل لكرة ال�سلة �إق��ام��ة بطولة الأن��دي��ة
الآ� �س �ي��وي��ة ل �ك��رة ال���س�ل��ة ب�ط��ري�ق��ة ال��ذه��اب
والإياب اً
بدل من الطريقة ال�سابقة املجمعة،
وح ��دد م��وع��د ان�ط�لاق�ه��ا ي��وم  19دي�سمرب
 ،2022وت�ق���س�ي��م الأن ��دي ��ة امل �� �ش��ارك��ة يف
ت�صفيات البطولة ح�سب التوزيع اجلغرايف
(�شرق وغرب �آ�سيا) ،ومت تق�سيم دول غرب
�آ�سيا �إىل جمموعتني؛ �إحداها متثل منطقة
اخلليج والأخ���رى ب��اق��ي دول غ��رب �آ�سيا،
وت���ض��م ك��ل جم�م��وع��ة � 8أن ��دي ��ة ،وي���ش��ارك
نادي الهالل باعتباره بط ًال للدوري ،ونادي
الن�صر و�صي ًفا لبطل ال ��دوري� ،إىل جانب
الأن��دي��ة �أب�ط��ال البحرين والإم ��ارات وقطر
وعمان والكويت وو�صيف بطل ال��دوري،
و�صاحبا املركزين الأول والثاين من �آخر
بطولة خليجية للأندية التي حققها الكويت
الكويتي واملركز الثاين للن�صر ال�سعودي،
وبالتايل �سيكون املقعدان الإ�ضافيان لبطولة
غرب �آ�سيا من ن�صيب ال�سعودية والكويت.
ويت�أهل �أ�صحاب املراكز الثالثة الأوائ��ل
من منطقة اخلليج وغ��رب �آ�سيا �إىل ال��دور
النهائي لبطولة غ��رب �آ�سيا بالإ�ضافة �إىل
ب�ط��ل ال� ��دوري ال�ك��ازاخ���س�ت��اين وال� ��دوري
الهندي يف بطولة جممعة.

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com

رياضة
11

الثالثاء  1ربيع الأول 1444هـ املوافق � 27سبتمرب 2022م ال�سنة  91العدد 23739

سحب قرعة دوري األولى للسيدات اليوم..

نادي االتحاد يستحوذ على " نسور جدة "
جا�سم بن �أحمد اجلا�سم

المسحل ..نجاحات كبيرة
ي��ا� �س��ر ب��ن ح���س��ن امل���س�ح��ل رئ �ي ����س االحت ��اد
ال�سعودي لكرة القدم احل��ايل ،ال��ذي انتخب
رئي�سا لالحتاد يف يونيو  2019بالتزكية،
�ساهمت خربته وثقافته الريا�ضية الكبرية
التي اكت�سبها على مدار ال�سنوات يف العمل
املميز والأه��داف واخلطط والتطوير الكبري
ال ��ذي �أح��دث��ه خ�ل�ال ف�ت�رة ع�م�ل��ه يف رئ��ا��س��ة
االحت���اد .ه��ذا التميز مل ي� ��أت م��ن ف ��راغ ،بل
نتيجة خ�برات مرتاكمة؛ حيث توىل العديد
من املنا�صب الريا�ضية� ،سواء على امل�ستوى
امل�ح�ل��ي �أو الآ� �س �ي��وي وال � ��دويل ،ف�ق��د عمل
ك�م��دي��ر تنفيذي ل��راب�ط��ة دوري امل�ح�ترف�ين،
ويف  2011ع�ين ع�ضوا ب��الأن��دي��ة املحرتفة
ب��االحت��اد الآ��س�ي��وي ،بعد �أن ر�شحه االحت��اد
ال�سعودي لهذا املن�صب ،وعني رئي�سا للجنة
�إدارة امل�لاع��ب ،و�أم�ين عاما للجنة الأوملبية
ال�سعودية ،وع���ض��وا يف املجل�س الأومل �ب��ي
الآ�سيوي ،وانتخب يف  2016رئي�سا لرابطة
دوري املحرتفني ال�سعودي وع�ضوا يف جلنة
االن���ض�ب��اط والأخ �ل��اق ب��االحت��اد الآ� �س �ي��وي
وال��دويل ،ونائبا لرئي�س االحت��اد ال�سعودي
لكرة القدم منذ  2019-2017وجنح يف قيادة
االحتاد ال�سعودي لكره القدم لتحقيق �أهداف
ك �ث�يرة و�إجن � ��ازات ع��دي��دة ،ب��داي��ة بالت�أهل
لك�أ�س العامل  2022يف قطر ،وت�أهل املنتخب
الأوملبي للأوملبياد ،وحتقيق لقب ك�أ�س �آ�سيا،
مرورا بتحقيق منتخب ال�شباب ك�أ�س العرب،
وك��ذل��ك ا��س�ت�ح��داث دوري ال��درج��ة الثالثة،
ودوري الدرجة الرابعة ،وحقق جناحا كبريا،
وك��ذل��ك اخلطط التي عملت لتطوير الفئات
ال�سنية وكذلك فكرة الثمانية العبني �أجانب
يف دوري رو�شن للمحرتفني ،ال��ذي انعك�س
على تطوير الالعب ال�سعودي و�أعطى قوة
للدوري.
ومع قرب انتهاء دورة جمل�س �إدارة االحتاد يف
يونيو � 2023أمتنى ا�ستمرار يا�سر امل�سحل
وانتخابه لفرتة �أربع �سنوات قادمة كرئي�س
لالحتاد ال�سعودي لكره القدم؛ ليوا�صل تنفيذ
الربامج والأهداف التي و�ضعها.

@jassim33jassim

جدة -البالد

�أكمل نادي االحتاد ا�ستحواذه ر�سميًا على نادي ن�سور
جدة� ،أحد �أندية ال��دوري املمتاز لكرة القدم لل�سيدات
ملو�سم  ،2023-2022ليكون ثالث الأندية الريا�ضية
الر�سمية امل�شاركة يف ال��دوري املمتاز لل�سيدات بعد
ناديي الهالل والن�صر.
وكان االحتاد ال�سعودي لكرة القدم قد �أعلن انطالق
الن�سخة الأوىل من الدوري ال�سعودي املمتاز لل�سيّدات
يف � 15سبتمرب اجلاري ،مب�شاركة  8فرق وهي الن�صر
(فريق اململكة الن�سائي �ساب ًقا) ،الهالل (فريق التحدي
الن�سائي �ساب ًقا) ،اليمامة ،ن�سور جدة (االحتاد حاليًا)،
�شعلة ال�شرقية ،العا�صفة� ،سما ومرا�س ،على �أن ينطلق
املو�سم اجلديد يوم � 13أكتوبر املقبل بنظام الذهاب
والإياب ،ب�إجمايل ( 56مباراة).
كما اعتمد االحت��اد ال�سعودي �إق��ام��ة دوري الدرجة
الأوىل ،مب�شاركة  17فري ًقا ،هي" ال��ري��ا���ض ،الهمة،
ال�ن���س��ور ال��ذه�ب�ي��ة ،احت ��اد ال�ن���س��ور ،ال�ترج��ي (ف��ري��ق

الواحة الن�سائي �سابق ًا) ،املتحد ،فليج ،الليث الأبي�ض،
النور�س� ،سهم الن�سائي ،الأم��ل ،عكاظ ،جمد الغربية،
جنمة ج ��دة ،ال�ت�ه��ام��ي ،فخر ج ��دة ،العنقاء" و�سيتم
توزيعها على ثالث مناطق ،على �أن ينطلق الدوري يوم
 11نوفمرب املقبل بنظام الذهاب والإي��اب (مناطقي ًا)
ب�إجمايل ( 51مباراة).
و�سيتم حتديد بطل دوري الدرجة الأوىل من خالل
الأدوار النهائية ل�ل��دوري بنظام خ��روج املغلوب من
دور رب��ع النهائي ،التي تقام ب�ين املت�أهلني م��ن دور
املجموعات ،على �أن يتم �صعود بطل دوري الدرجة
الأوىل �إىل ال��دوري املمتاز يف الن�سخة التالية ،ليحل
مكان �صاحب املركز الأخ�ير من ال��دوري املمتاز ،الذي
�سيهبط �إىل دوري الدرجة الأوىل.
واعتمد االحت��اد ال�سعودي لكرة ال�ق��دم دع� ًم��ا ماليًا
لأندية ال��دوري املمتاز؛ حيث �سيح�صل كل فريق على
� 250أل��ف ري��ال ،فيما �سيح�صل كل فريق يف الدرجة
الأوىل على دعم مايل بقيمة � 50ألف ريال.

أفضلية للبرتغال على إسبانيا
النتزاع بطاقة المربع الذهبي

"هاالند وصالح" أغلى
الغائبين عن المونديال
جدة – البالد

جدة – البالد

متلك الربتغال بطلة ن�سخة عام 2019
م��ن دوري الأمم الأوروب� �ي���ة� ،أف�ضلية
انتزاع بطاقة الت�أهل �إىل املربع الذهبي
على ح�ساب �إ�سبانيا؛ كونها تلعب على
�أر�ضها وحتتاج �إىل التعادل فقط ،عندما
يلتقي اجل� ��اران وج�ه��ا ل��وج��ه يف ب��راغ��ا
الليلة.
وق��د فقدت �إ�سبانيا ��ص��دارة املجموعة
الثانية يف اجلولة املا�ضية بخ�سارتها على
�أر�ضها �أمام �سوي�سرا ( ،)2-1وهي الأوىل
لها على �أر�ضها منذ عام  2018بعد �سل�سلة
من  22مباراة دون هزمية ،يف حني تغلبت
الربتغال على ت�شيكيا برباعية نظيفة؛
لتت�صدر املجموعة بر�صيد  10نقاط بفارق
نقطتني عن منتخب (الثريان).

ت� ��� �ص ��در ال � �ه� ��داف
ال�نروي �ج��ي �إرل �ي �ن��غ
ه � ��االن � ��د ،وال��ن��ج��م
امل� � ��� � �ص � ��ري حم��م��د
� �ص�لاح ق��ائ�م��ة �أغ�ل��ى
ال�لاع �ب�ين ال�غ��ائ�ب�ين
ع� ��ن ك � ��أ�� ��س ال� �ع ��امل
 2022ال�ت��ي تنطلق
يف ���ش��ه��ر ن��وف �م�بر
امل�ق�ب��ل ب�ق�ط��ر ،حيث
تبلغ القيمة ال�سوقية
ل� �ه ��داف م��ان���ش���س�تر
�سيتي 150 ،مليون
ي ��ورو ،و 90مليون
ي� � � � ��ورو ل�� � �ـ (ف� �خ���ر
ال� � �ع � ��رب) وه� � ��داف
ل� �ي� �ف���رب���ول� .أغ� �ل ��ى
الالعبني الغائبني عن
املونديال
ول�ت�ح�ق�ي��ق ال��ف��وز ،ي�ت�ع�ين ع�ل��ى م��درب
�إ�سبانيا لوي�س �إن��ري�ك��ي �إ� �ش��راك مهاجم
�صريح خالف ًا ملا فعل �ضد �سوي�سرا ،ومن
املتوقع �أن ي�شارك مهاجم �أتلتيكو مدريد،
�أل�ف��ارو موراتا ومهاجم بر�شلونة فريان
توري�س �أ�سا�سيني.
وك� ��ان ق� ��رار �إن��ري �ك��ي م �ف��اج �ئ � ًا عندما
ا��س�ت�ب�ع��د ي��اغ��و �أ� �س �ب��ا���س �أف �� �ض��ل ه��داف
�إ�سباين يف ال��دوري  4م��رات يف �آخ��ر 6
موا�سم ،كما مل ي�ستدع �أن�سو فاتي ،لكنه
يف املقابل ،ا�ستدعى مهاجم بيتي�س بورخا
�إيغلي�سيا�س ال��ذي �سجل � 6أه��داف يف 6
مباريات يف الليغا هذا املو�سم.
كما �أن �إنريكي يف �صدد �إراح��ة العبي
بر�شلونة ال�شابني بيدرو وغ��ايف بعد �أن
خا�ضا الكثري م��ن امل �ب��اري��ات منذ مطلع

املو�سم احل��ايل ،على �أن يعطي الفر�صة
ل� ��رودري وك��وك��ي م��ن مان�ش�سرت �سيتي
و�أتلتيكو مدريد توالي ًا.
وبلغ املنتخب الإ�سباين نهائي الن�سخة
الأخ�ي�رة م��ن دوري الأمم خ��ري��ف العام
امل��ا��ض��ي قبل �أن يخ�سر ب�صعوبة �أم��ام
نظريه الفرن�سي ،كما بلغ ن�صف نهائي
ك�أ�س �أوروبا �صيف عام � 2021أي�ض ًا قبل
�أن يخ�سر �أمام �إيطاليا.
ومتلك �إ�سبانيا �سج ًال جيد ًا يف مواجهة
ج��ارت �ه��ا؛ ح�ي��ث ت�ف��وق��ت عليها  17م��رة
يف  39م �ب��اراة جمعت بينهما مقابل 6
انت�صارات للربتغال.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل
( )1-1يف �إ��س�ب��ان�ي��ا ،ع�ل�م� ًا ب� ��أن �آخ ��ر 5
مواجهات بني املنتخبني انتهت بالتعادل.

الرتتيب الالعب
هاالند
1

املنتخب
الرنويج

القيمة ال�سوقية
 150مليون يورو

م�صر

 90مليون يورو

2

�صالح

 75مليون يورو

3

لوي�س دياز

كولومبيا

4

نيكولو باريال

�إيطاليا

 70مليون يورو

5

�أو�سيمن

نيجرييا

 65مليون يورو

6

فيديريكو كييز

�إيطاليا

 65مليون يورو

7

�شكرينيار

�سلوفاكيا

 65مليون يورو

8

روبرت�سون

ا�سكتلندا

 65مليون يورو

9

با�ستوين

�إيطاليا

 60مليون يورو

10

دافيد �أالبا

النم�سا

 55مليون يورو

أخيرة
12
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تغريدة مسيئة توقف
محامي ًا عن العمل
الريا�ض ـ البالد

�أ�صدرت جلنة ت�أديب املحامني ب��وزارة العدل قرارها ب�إيقاف
�أحد املحامني عن مزاولة املهنة ملدة �سنة ون�صف ال�سنة؛ لإ�ساءته
لإحدى ال�شركات والت�شهري بها عرب تغريدة له على موقع التوا�صل
االجتماعي "تويرت" ،خمال ًفا بذلك نظام املحاماة ،وقواعد ال�سلوك
املهني للمحامني.
وت�ض َّمن القرار اتخاذ الإجراءات النظامية مل�ساءلته جزائ ًّيا فيما
نُ�سب �إليه من وقائع ،تُك َّيف على �أنها �أو�صاف جرمية.
ويف ال�سياق ذات���ه �أ���ص��درت جلنة ت���أدي��ب امل��ح��ام�ين ب���وزارة
العدل ق��رارات �أخ��رى ،ت�ض َّمنت عقوبات ت�أديبية متفاوتة بحق
 4حمامني؛ خالفوا نظام املحاماة والئحته التنفيذية وقواعد
ال�سلوك املهني للمحامني.
ُيذكر �أن القاعدة (الثالثة) من قواعد ال�سلوك املهني للمحامني
ن�صت على �أن "يحافظ املحامي على �شرف املهنة ومكانتها ،و�أال
يت�صرف مبا يخل بثقة النا�س به �أو باملهنة".

albiladdaily
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السجن والغرامة عقوبة االحتيال في إجراءات اإلفالس
الريا�ض ـ البالد

�أك��دت النيابة العامة �أن عقوبة القيام بت�صرف احتيايل
بغر�ض زي��ادة التزامات املدين �أو خف�ض قيمة �أ�صوله ،قبل
افتتاح �أي من �إجراءات الإفال�س �أو �أثناء �سريانها ،هي ال�سجن

مدة ت�صل �إىل � ٥سنوات ،وغرامة ت�صل �إىل  ٥ماليني ريال.
و�أو�ضح احل�ساب الر�سمي للنيابة العامة على "تويرت" �أن
هذا الت�صرف ُيعد جرمية كبرية موجبة للتوقيف.
و�أ�شارت �إىل �أن نظام الإفال�س يهدف �إىل تنظيم �إج��راءات

الإف�لا���س وه��ي «الت�سوية الوقائية� ،إع���ادة التنظيم امل��ايل،
الت�صفية ،الت�سوية الوقائية ل�صغار املدينني� ،إع��ادة التنظيم
املايل ل�صغار املدينني ،الت�صفية ل�صغار املدينني ،والت�صفية
الإدارية».

عالج لمرضى السرطان من
« فيروس البرد »
البالد ـ وكاالت

يف ب��ارق��ة �أم���ل ج��دي��دة ل��ع�لاج م��ر���ض��ى ال�����س��رط��ان ،ك�شف علماء
بريطانيون �أن نوع ًا جديد ًا من العالج با�ستخدام فريو�س ي�صيب
اخلاليا ال�ضارة ويدمرها� ،أظهر نتائج واعدة يف التجارب املبكرة.
فقد �أو�ضح العلماء �أن العالج بهذا الفريو�س �أدى الختفاء �سرطان
�أحد املر�ضى ،بينما ر�أى �آخرون تقل�ص �أورامهم ،وفق تقرير ن�شرته
�شبكة "بي بي �سي" الربيطانية.
كما �أ���ش��اروا �إىل �أن ال���دواء هو �شكل �ضعيف من فريو�س قرحة
الربد ( )herpes simplexالذي مت تعديله لقتل الأورام ،فيما
�أكد خرباء �أن احلقن بهذا الفريو�س قد يوفر يف النهاية �شريان حياة
ملزيد من الأ�شخا�ص امل�صابني بال�سرطانات املتقدمة ،رغم احلاجة �إىل
درا�سة �أطول و�أكرث.
كذلك بيّنت التجارب التي �أجراها معهد �أبحاث ال�سرطان وم�ؤ�س�سة
� ،Royal Marsden NHS Foundation Trustأن
احلقن ال��ذي يُعطى مبا�شرة يف ال��ورم يهاجم ال�سرطان بطريقتني،
الأوىل عن طريق غزو اخلاليا ال�سرطانية وجعلها تنفجر ،والثانية
عن طريق تن�شيط جهاز املناعة.
يف حني جرب العالج على حوايل  40مري�ض ًا حيث �أُعطي البع�ض
حقنة ال��ف�يرو���س ،التي ت�سمى  ،RP2م��ن تلقاء نف�سها ،كما تلقى
�آخ��رون عقار ًا �آخ��ر لل�سرطان ي�سمى نيفولوماب.و�أظهرت النتائج
التي قدمت يف م�ؤمتر طبي يف باري�س ،بفرن�سا �أن ثالثة من كل ت�سعة
مر�ضى عوجلوا بـ  RP2فقط ،ور�أوا �أن �أورامهم تتقل�ص.

أغذية ضد تقلبات الطقس
الريا�ض ـ البالد

�أكد �أ�ستاذ علم امل�سرطنات الدكتور فهد اخل�ضريي� ،أن العديد من الدرا�سات
�أثبتت �أن هناك عددًا من الأطعمة وامل�شروبات تنقي اجل�سم من ال�سموم.
و�أو�ضح اخل�ضريي� ،أن هذه الأغذية تعمل � ً
أي�ضا على تقوية مناعة اجل�سم
�ضد تغريات اجلو ،وت�صلح ال�ضرر.
و�أ�ضاف ،من هذه الأغذية ،الليمون والربتقال والب�صل والثوم والع�سل
واحلبة ال�سوداء والورقيات والزجنبيل والقرفة والنعناع.
ي�ساهم ع�صري الليمون يف تنظيم عملية اله�ضم بف�ضل اح��ت��وائ��ه على
ن�سبة عالية من الألياف الغذائية ،مما ميكنه من عالج ع�سر اله�ضم ،الإم�ساك
والإ�سهال ،ويعزز عمل الأمعاء مما ي�ساعد يف اله�ضم �أي�ضا .كما �أنه ي�ساهم
يف عالج ا�ضطرابات املعدة ،ويعترب م�ضاد لاللتهابات وامليكروبات امل�سببة
للم�شاكل يف اجلهاز اله�ضمي.
كما يحتوي الع�سل على الفيتامينات وامل���واد امل�ضادة للأك�سدة ،ويف
ال���واق���ع ف����إن واح����دة م��ن م�����ض��ادات الأك�����س��دة ال��ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا ت�سمى
( )Pinocembrinوجدت فقط يف الع�سل ،ومن املعروف �أن م�ضادات
الأك�سدة لها دور كبري يف الوقاية من ال�سرطان ومنع تكاثر اخلاليا ال�سرطانية،
وخا�صة يف حاالت �سرطان املريء ،والفم ،والأمعاء واملعدة.

حب الوطن
ما زالت �أهازيج اليوم الوطني  92تتوا�صل جم�سدة فرحة املواطنني بهذه املنا�سبة التاريخية ف�ضال عن تفعيل م�شاركات االطفال وال�شباب
من اجل تعميق وتكري�س االنتماء والوالء لهذا الوطن املعطاء ،و�أم�س �أطلقت الإدارة العامة للتعليم مبنطقة جازان ،احتفاالتها مبنا�سبة
اليوم الوطني وت�ستمر على مدى � 5أيام ،و�شهدت مدار�س تعليم جازان مظاهر االحتفاء بهذه املنا�سبة الغالية� ،شملت تنفيذ فعالية
"الراية" للتعريف بتقاليد العلم ال�سعودي وطرق املحافظة عليه والعناية به ،ور�سمه وتلوينه وو�ضع عبارات وطنية للتعبري عن حب
الوطن والوالء لقادته لدى الطلبة با�ستخدام الربامج التقنية احلديثة ،وبرنامج "حب الوطن" الذي �شمل الأنا�شيد الوطنية الرتاثية
والرق�صات ال�شعبية التي ينفذها الطلبة للتعريف برتاث اململكة و�أهم معاملها.

أزمات تقنية تعيق
تحديث «أبل باي»

وا�شنطن ـ وكاالت

الشاي األخضر بوابة لمكافحة الزهايمر
وا�شنطن ـ وكاالت

ا�ستخدم ف��ري��ق م��ن العلماء يف جامعة كاليفورنيا
�أح��د اجلزيئات امل��وج��ودة يف ال�شاي الأخ�ضر لتحديد
جزيئات �أخ���رى ميكن �أن تفكك ت�شابك ال�بروت�ين يف
الدماغ وال��ذي يُعتقد �أن��ه يت�سبب يف الإ�صابة مبر�ض
الزهامير و�أم��را���ض مماثلة ،وم��ن امل��ع��روف �أن جزيء
ال�شاي الأخ�ضر الذي ي�شار �إليه اخت�صار ًا بـ EGCG
يقوم بتك�سري �ألياف بروتني تاو ،وهي عبارة عن خيوط
طويلة ومتعددة الطبقات ت�شكل الت�شابكات التي تهاجم
اخلاليا الع�صبية مما ي�ؤدي �إىل تلفها وموتها.

ويفتح هذا االكت�شاف �إمكانيات جديدة ملكافحة مر�ض
الزهامير ومر�ض باركن�سون والأم��را���ض ذات ال�صلة
م��ن خ�لال تطوير الأدوي���ة التي ت�ستهدف بنية �ألياف
تاو و�ألياف الأميلويد الأخرى.وقال الباحث الرئي�سي
يف الدرا�سة ديفيد �أي��زن�برغ ،وهو �أ�ستاذ يف الكيمياء
احليوية بجامعة كاليفورنيا�" :إذا متكنا من تفكيك هذه
الألياف ،فرمبا نتمكن من �إيقاف موت اخلاليا الع�صبية.
�شهدت املحاوالت ال�سابقة ف�ش ًال ب�شكل عام يف حتقيق
تلك اخلطوة لأنه كان يتم ا�ستخدام �أج�سام م�ضادة كبرية
ي�صعب و�صولها �إىل الدماغ".

ك�شفت م�صادر من داخ��ل �شركة "�أبل" الأمريكية،
�أن �أزمات تقنية وهند�سية ُتعيق حتديث خدمات "�أبل
باي" حتى العام املقبل .2023
وكان من املتوقع �أن ي�صل حتديث "�أبل باي" بجانب
حتديث "�آي �أو �إ�س "16؛ لكن امل�صادر قالت ل�شبكة
"بلومربج" الأمريكية �إن م�شاكل تقنية وهند�سية
�أعاقت و�صول هذا التحديث ،لي�صل يف الربيع املقبل.
وذكرت امل�صادر �أن �أبل تواجه حتديات فنية كبرية
يف تنفيذ خ��دم��ات ال��دف��ع امل�����س��ب��ق؛ وه���و م��ا جعلها
تن�شئ �شركة تابعة ت�سمى "�أبل فاينان�سنج" لإجراء
فحو�صات االئتمان وموافقات العمالء.ولفتت امل�صادر
�إىل �أن �أب��ل ت��رى �أن اخل��دم��ات املالية ج��زء مهم من
م�ستقبلها ،لذلك تويل اهتمامًا كبريًا لهذه اخلدمات.

«فضل ونعمة» في دور العرض قريبا
القاهرة ـ البالد

ت�شارك الفنانة يا�سمينا العبد يف بطولة فيلم "ف�ضل
ونعمة" مع النجمني ماجد الكدوانى وهند �صربى،
واملقرر طرحه يف دور العر�ض يوم � 5أكتوبر املقبل،
وجت�سد يا�سمينا خالل �أحداث الفيلم �شخ�صية "ليلى"
ابنة ف�ضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند �صربى)
وتت�سبب يف الكثري من امل�شكالت لعائلتها ،ينتج
عنها العديد من املواقف الكوميدية وتتعاون
يا�سمينا العبد مع هند �صربى للمرة الثانية
بعد م�سل�سل "البحث عن عال" الذى مت عر�ضه
يف �شهر فرباير املا�ضى ،و�شارك يف بطولته
�سو�سن بدر ،وهاين عادل ،وندا مو�سى،
وحم��م��ود الليثي ولطيفة فهمي،
وداليا �شوقي ،ويا�سمينا العبد،
و�أي�سل رم��زي ،وعمر �شريف
وع����دد م��ن ���ض��ي��وف ال�����ش��رف
�أب��ره��م خالد النبوى ،فتحى
عبد ال��وه��اب ،دينا وغريهم
و�إخ����راج ه���ادى ال��ب��اج��ورى.
فيلم "ف�ضل ونعمة" بطولة
ماجد ال��ك��دوان��ى ،هند �صربى،
حم��م��ود ح��اف��ظ ،حم��م��د ر���ض��وان،
يا�سمينا العبد ،الطفل �إ�سماعيل
�أحمد اجلندى وع��دد من �ضيوف
ال�شرف على ر�أ�سهم حممد ممدوح،
وت����أل���ي���ف �أمي����ن وت�����ار ،و�إخ�����راج

رام���ي �إم����ام ،وت����دور الأح�����داث يف اط���ار كوميدى
حول الزوجني ف�ضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند
�صربى) ميتلكان عربة �أك��ل �سريع ويتورطان يف
ق�ضية وي��ح��اوالن �إثبات براءتهما.يا�سمينا العبد،
ممثلة �سوي�سرية م�صرية ولدت ون�ش�أت يف جنيف
ب�سوي�سرا ،وتعي�ش حال ًيا ب�ين القاهرة و دبي
ول��ن��دن ،وب����د�أت �شهرتها يف م�صر بعد
ظهورها يف م�سل�سل "البحث عن عال".

