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لبنان

»حزب اهلل« واإلرهاب 
وجهان لعملة واحدة

جدة - وا�س
�أقر جمل�س �لوزر�ء برئا�سة خادم �حلرمني �ل�سريفني، �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود 
- حفظه �لله- خالل �جلل�سة �لتي عقدها �أم�س )�لثالثاء(، يف ق�سر �ل�سالم بجدة، ��ستحد�ث 
و�خل���ر�ء،  و�لباحثني،  للطالب،  متنح  �مل���دى(،  وق�سرية  )طويلة  تعليمية  ت��اأ���س��ري�ت 
�للغة،  ودر��سة  �لبحثية،  و�لزيارة  �لأكادميية،  �لدر��سة  لأغر��س  �لز�ئرين،  و�ملتدربني 
و�لتدريب، و�مل�ساركة يف �لر�مج �لق�سرية، وبر�مج �لتبادل �لطالبي، وي�ستثنى حامل 
من  �مل��دى(  )ق�سرية  �لتعليمية  �لتاأ�سرية  وحامل  �مل��دى(  )طويلة  �لتعليمية  �لتاأ�سرية 
�ملتطلب �لنظامي �ملتعلق بتقدمي كفيل، كما و�فق �ملجل�س على نظام ��ستخد�م كامري�ت 

�ملر�قبة �لأمنية، وتعديل تنظيم �لهيئة �لعامة لالإح�ساء.

جدة - وا�س
بن  �سلمان  �مل��ل��ك  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  �أ���س��در 
�أو�مر  ثالثة  )�لثالثاء(،  �أم�س  �لله-  حفظه  عبد�لعزيز 
�مللكي  �ل�سمو  �ساحب  يكون  ب��اأن  �لأول  ق�سى  ملكية، 
ويل  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  �لأمري 
�ملادة  ��ستثناًء من حكم  �ل��وزر�ء؛  �لعهد رئي�سًا ملجل�س 

للحكم،  �لأ�سا�سي  �لنظام  من  و�خلم�سني(  )�ل�ساد�سة 
جمل�س  نظام  يف  �ل��و�ردة  �ل�سلة  ذو�ت  �لأحكام  ومن 
�لتي  �ل���وزر�ء  جمل�س  جل�سات  تكون  و�أن  �ل����وزر�ء، 

يح�سرها خادم �حلرمني �ل�سريفني برئا�سته.
جمل�س  ت�سكيل  �إع��ادة  �لثاين،  �مللكي  �لأم��ر  وت�سمن 
�مللكي  �ل�سمو  �أن يكون �ساحب  �لوزر�ء، م�ستماًل على 

�آل �سعود وزيرً�  �لأمري خالد بن �سلمان بن عبد�لعزيز 
�ل�سيخ  �آل  حمد  بن  حممد  بن  حمد  و�لدكتور  للدفاع، 
حممد  بن  عبد�لله  بن  يو�سف  و�لأ���س��ت��اذ  دول��ة،  وزي��ر 
�لثالث  للتعليم. كما ت�سمن �لأمر �مللكي  �لبنيان وزيرً� 
�لعتيبي  تركي  ب��ن  عبد�لله  ب��ن  ط��الل  �لأ���س��ت��اذ  تعيني 

م�ساعدً� لوزير �لدفاع باملرتبة �ملمتازة.

تاأ�سريات تعليمية متنح للطالب والباحثني واخلرباء 

مليارات ا�ستثمارات مب�سروع »�سبارك« 
الريا�س- البالد

م�ستثمرً�   40 نحو  ج��ذب  يف  "�سبارك"  م�سروع  جنح 
حمليًا وعامليًا بقيمة ��ستثمار�ت تفوق �ل��10 مليار�ت ريال 
، وي�ستهدف �مل�سروع �إن�ساء نحو 350 م�سنعًا يف مدينة 

جديدة. وظيفة  �ألف   100 نحو  �ستوفر  "�سبارك"، 
 �أو�سح ذلك عمار �لطف نائب رئي�س مدينة �مللك �سلمان 
للطاقة، م�سيفا باأن "�سبارك ي�ستهدف �مل�ساهمة يف �لناجت 

150 مليار دولر بحلول عام  ب�  �ملحلي �لإجمايل للمملكة 
�لأوىل  �ملرحلة  % من   90 �لنتهاء من  ،  وقد مت   2050
، وترتكز �مل�ساريع �مل�ستقبلية يف قطاعات �لطاقة و�لنفط 
و�ل�سناعات  �لالمعدنية  و�مل��و�د  �لرقمي  و�ملجال  و�لغاز 
�سلمان  �مللك  مدينة  و�أقيمت  �لكهرباء.    ب�سناعة  �ملرتبطة 
�أن ت�سبح  �إىل  ، تهدف  للطاقة وفق روؤية متكاملة طموحة 

6بو�بًة ر�ئدًة يف قطاع �لطاقة �لإقليمي.

دعم السعوديني الدارسني على حسابهم يف أمريكا

جدة - البالد
�لفي�سل  خ��ال��د  �لأم�����ري  ���ن  د����سّ
م�������س���ت�������س���ار خ�������ادم �حل���رم���ني 

مكة  منطقة  �أم����ري  �ل�����س��ري��ف��ني 
جائزة  هيئة  رئي�س  �مل��ك��رم��ة 
�مللك في�سل �لعاملية، ��ستكمال 
م�سروع "مائة كتاب وكتاب"، 
جائزة  ونفذته  تبنته  �ل��ذي 
مع  بالتعاون  في�سل،  �مللك 
م��ع��ه��د �ل���ع���امل �ل��ع��رب��ي يف 
ب��اري�����س ب���ه���دف �ل��ت��ع��ري��ف 
مب��ائ��ة ع���امل وب��اح��ث عربي 

وفرن�سي.
�لعام جلائزة  �لأم��ني  وق��ال 

�لدكتور  �لعاملية  في�سل  �مللك 
عبد�لعزيز �ل�سبيل، �إن �لباحثني 

و�لفرن�سيني،  �لعرب  و�ملثقفني، 
�حل��و�ر  لتعزيز  جهدهم  ���س��خ��رو� 

�جلاد، و�لتفاعل �خلالق، بني �سفتي 
�ملا�سيني،  �ل��ق��رن��ني  خ���الل  �مل��ت��و���س��ط، 

��ستحقو�  �ل�ستثنائية  منجز�تهم  وبف�سل 
بهم  للتعريف  عنهم،  و�لكتابة  بهم،  �لحتفاء 

لدى �لأجيال �لقادمة.

مبادرات لكت�ساف املواهب ال�سينمائية

ربط البناء بناقل خملفات مسجل

جدة ـ خالد بن مر�ساح 
�لتي  �ملبادر�ت  �أحد  �لأحمر،  �لبحر  يعتر �سوق 
�لتنوع  و�كت�ساف  �مل��و�ه��ب،  بدعم  �لإل��ت��ز�م  توؤكد 
ت��ق��دمي ق�س�س  �لإب���د�ع���ي وق��درت��ه��ا على  و�ل��زخ��م 
�أهم  مب�ساركة  مبتكرة،  و�أ�ساليب  بقو�لب  جديدة 
�إي�سال هذه  �ل�سينما، و�لإ�سهام يف  خر�ء �سناعة 
�لأ�سو�ت �جلريئة و�ملبدعة �إىل �جلمهور يف جميع 
�أنحاء �لعامل، ما يعد مبادرة مهمة لكت�ساف وتقدمي 

�ملو�هب �ل�سينمائية من �لعامل �لعربي و�أفريقيا. 
وعرو�سًا  للم�ساريع،  �سوقًا  �أن�سطته  وت�سم 

للعار�سني، وبرناجمًا  قيد �لإجناز، ومنطقة  لأفالم 
�لعديد من  �إىل  �إ�سافة  �لعمل،  �لندو�ت وور�س  من 
�إىل تو�سيع �سبكة �ملعارف، وربط  �لر�مية  �لفر�س 
�أنحاء  جميع  من  �لقر�ر  �سناع  باأهم  �ل�سينمائيني 
 350 م��ن  �أك��ر  �ل�سوق  ي�ست�سيف  بينما  �ل��ع��امل، 
حمرتفًا من �لعاملني يف جمالت �لإنتاج و�لتوزيع 
لتعزيز  خمت�سة  بر�مج  -كذلك-  ويقدم  و�ملبيعات، 
�لإنتاج �مل�سرتك و�لتمويل و�لتطوير؛ وذلك لتوفري 
�لعامل  يف  �ل�سينما  �سناعة  حتتاجه  �ل��ذي  �ل��دع��م 

�لعربي و�أفريقيا. 

جو�ئز   3 �لأح��م��ر  �لبحر  �سندوق  و�سيقدم 
ن��ق��دي��ة، ت��خ��ت��اره��ا جل��ن��ت��ا حت��ك��ي��م ت�����س��م خ��ر�ء 
�مل�ساريع  �سوق  تقدم جلنة حتكيم  عامليني، حيث 
�أمريكي،  دولر  �أل��ف   25 بقيمة  تطوير  ج��ائ��زة 
�أمريكي،  دولر  �ألف   100 بقيمة  �إنتاج  وجائزة 
�لأف��الم قيد �لإجناز  على حني تقدم جلنة حتكيم 
تكاليف  لتغطية  دولر؛  �أل��ف   30 بقيمة  جائزة 
�مل�ساريع  و�ستتاأهل  �لإن��ت��اج.  بعد  م��ا  عمليات 
يقدمها  �أخ��رى  جو�ئز  �إىل  �ل�سوق  يف  �مل�ساركة 

رعاة و�سركاء �ل�سوق.

جدة - البالد
�ألزمت �أمانة حمافظة جدة طالبي رخ�س )بناء – هدم – ترميم( 
بالتعاقد �إلكرتونًيا مع ناقل م�سجل لدى من�سة مدينتي �لرقمية لنقل 

خملفات �لبناء.
يعد  م�سجل  ناقل  مع  �لإلكرتوين  �لتعاقد  �أن  �لأمانة  و�أو�سحت 
لن  �أن��ه  موؤكدة  �لبناء،  رخ�س  �إ���س��د�ر  �إج���ر�ء�ت  ل�ستكمال  �سرًطا 
خالل  من  �إل  �مل��ردم  �إىل  �مل���وردة  �ل��دم��ار�ت  كمية  �حت�ساب  يجري 
�سو�ء  �لتتبع  بخدمة  ومزودة  مدينتي  من�سة  عر  م�سجلة  مركبات 

كانت لأفر�د �أو موؤ�س�سات �أو �سركات.
بعقود  مرتبطة  ب��ن��اء  رخ�سة   1.159 ج��دة  �أم��ان��ة  و�أ���س��درت 
للتتبع من حلظة تفعيلها ل�سمان توريد كميات  �إلكرتونية، تخ�سع 
�ملخلفات �إىل �ملردم، لفتة �لنتباه �إىل �أن �ملن�سة تعمل على �لر�سد 

�لآيل حلالت �لرمي �لع�سو�ئي ، و �سجلت 214 خمالفة.

الصادرات السعودية
يف معرض »اخلمسة الِكبار« 

                            بأمر خادم احلرمني الشريفني 

الريا�س - البالد
تنمية  هيئة  ت�سارك  �ل�سعودية"  يف  "�سنع  هوية  حت��ت    
 ،"2022 �لكبار  �خلم�سة  "معر�س  يف  �ل�سعودية  �ل�سادر�ت 
�ل�ستثمار،وعقد  فر�س  لعر�س  بنيجرييا،  لغو�س  مبدينة 
�سر�كات �إ�سرت�تيجية ، وتطوير �لعالقات مع �لعمالء �حلاليني 
وك�سب عمالء جدد، وتوفري مزيد من فر�س �لأعمال يف �ململكة.

�لبناء  قطاع  ملُنتجات  �ل��رتوي��ج   ، �مل�ساركة  ت�ستهدف  كما   
وتعزيز  �ملُناف�سة،  جودتها  و�إب����ر�ز  �ململكة،  يف  و�لت�سييد 
�لتو��سل و�لتعاون وتبادل �خلر�ت يف هذ� �ملجال، حيث ُتتيح 
�سة يف  هذه �مل�ساركة ل�15 �سركة من �ل�سركات �لوطنية �ملتخ�سّ
ل ح�سوًر� يف هذه �لفعالية �لدولية،  قطاع مو�د �لبناء �أن ُت�سكِّ
وتعزيز  �خلارجية  �لأ���س��و�ق  يف  ومتكينهم  رين  �ملُ�سدِّ ودع��م 
�لنفطية  غري  �ل�سعودية  �ل�سادر�ت  ن�سبة  لرفع  عامليا،  مكانتها 
�إجمايل  من   %  50 �إىل  �لأول��وي��ة  ذ�ت  �لت�سدير  �أ���س��و�ق  يف 

6�لناجت �ملحلي غري �لنفطي.
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اخليبات تالحق نظام املاللي
وا�سنطن - البالد

ت��الح��ق �خل��ي��ب��ات �ل��ن��ظ��ام �لإي�����ر�ين يف جميع 
ل�سيا�سات  �لر�ف�سة  �لتظاهر�ت  ظل  ففي  �مللفات، 
ي��و�ج��ه رئي�سي  لإ���س��ق��اط��ه��م،  �مل���اليل و�ل�����س��اع��ي��ة 
وخامنئي و�أعو�نهم وملي�سياتهم �سربات متو�لية 
�مل��ف��او���س��ات  �ق��رتب��ت  بينما  �ل����دول،  خمتلف  م��ن 
�خلارجية  وز�رة  �أك���دت  �إذ  �لف�سل،  م��ن  �لنووية 
�لأمريكية �أنها لي�ست يف و�سع جيد حاليا، م�سرية 
�إىل �أنها ل ترى فر�سة للتو�سل �إىل �تفاق مع �إير�ن 
يف �أي وقت قريب، ما يعني �أن طهر�ن �أ�سبحت يف 
�لدول  �إمن��ا جميع  ينا�سرها  �أح��د  و�سع ح��رج، فال 
ويتخل�س  حريته  لينال  �ل�سعب  جانب  يف  تقف 
�لجتاه  هذ�  ويف  يو�جهه.  �لذي  �ملفرط  �لقمع  من 
معد�ت  �إي�سال  طرق  �لأمريكية  �ملخابر�ت  تبحث 
�لت�سال �إىل �أيدي �ملتظاهرين د�خل �إير�ن، و�سط 

�رتفاع موجة �لحتجاجات د�خل �لبلد.
وقالت وز�رة �خلارجية �لأمريكية، �إن مفاو�سات 
فيينا ب�ساأن �إحياء �لتفاق �لنووي ل مت�سي ب�سكل 

�ل��ذي  �ل��ق��ر�ر  تتخذ  مل  ط��ه��ر�ن  �أن  مو�سحة  جيد، 
با�سم  متحدث  عر  م�سيفة  �ت��خ��اذه،  عليها  يتعنّي 
�ملدى  قريب  طريق  �أمامنا  �أن  يبدو  "ل  �خلارجية: 
للتو�سل �إىل �تفاق مع �إير�ن"، فيما تتهم و��سنطن 
باإ�سر�رها  �لنووي  �لتفاق  �إحياء  بعرقلة  طهر�ن 
من  �لن�سحاب  تكر�ر  بعدم  �سمانات  وج��ود  على 
�لتفاق، ف�سال عن مطالبة طهر�ن باإغالق ملف �آثار 
�ليور�نيوم �ملخ�سب �لذي عر عليه  يف 3 من�ساآت 
نووية �سرية. وتو�سعت يف �إير�ن على مقتل �أميني 
�إىل  للخروج  �لعا�سمة  �سكان  �ملحتجون  دع��ا  كما 
ق��و�ت  �إط���الق  فيديو  مقاطع  و�أظ��ه��رت  �ل�����س��و�رع 
�لأمن �لنار على �ملحتجني يف مناطق عدة، يف وقت 
�لتي  �لأمنية  75 �سخ�سًا يف �حلملة  �أكر من  ُقتل 
�إثر  �ملتظاهرين  �سد  �لإير�نية  �ل�سلطات  تنّفذها 
منظمة  �أفادت  كما  �لعتقال،  يف  �أميني  مه�سا  وفاة 
على  �ل�سغط  غربية  دول  تكثف  فيما  حقوقية، 
�حتجاجات  موجة  �أك��ر  يف  �لعنف  لوقف  طهر�ن 

7منذ ثالث �سنو�ت تقريبًا.

مفاوضات النووي تقرتب من الفشل

10
ولي العهد رئيسا جمللس الوزراء وخالد بن سلمان وزيرا للدفاع 
العتييب مساعدا لوزير الدفاع والبنيان وزيرا للتعليم

تو�سيع ن�ساط تو�سيل الطلبات
الريا�س - البالد

تطبيقات  يف  �مل�سجلة  �ملن�ساآت  للنقل،  �لعامة  �لهيئة  دع��ت 
توجيه  ترخي�س  ب��اإ���س��د�ر  �مل���ب���ادرة  �إىل  �ل��ط��ل��ب��ات،  تو�سيل 
 24 قبل   ، �لإلكرتونية  نقل  بو�بة  عر  �لب�سائع  لنقل  �ملركبات 
�أكتوبر �لقادم. وبينت �أن ت�سجيل �ملن�ساآت و�إ�سد�ر �لرتخي�س 
�سيمّكنها من �سمان مز�ولة ن�ساط تو�سيل �لطلبات يف �ململكة 
لنقل  �ملركبات  توجيه  لن�ساط  �ملنظمة  �لالئحة  متطلبات  وفق 

��ستثمار�ت  على  �حل��ف��اظ  م��ن  �سيعزز  �ل��ذي  �لأم���ر  �لب�سائع، 
رفع  يف  و�لإ�سهام  ومنوها،  و��ستمر�رها  �لقائمة  �ملوؤ�س�سات 
�لكفاءة �لت�سغيلية لالأ�سطول لدى تلك �ملن�ساآت و�لرتقاء بجودة 

�خلدمات �ملقدمة من هذ� �لقطاع �لو�عد.
بني  �لتكامل  مر�حل  �ستدعم  �خلطوة  هذه  �أن  �لهيئة  و�أك��دت 
يف  و�ل�سالمة  �لأم���ان  معايري  �أع��ل��ى  وحتقق  �ملعنية،  �جل��ه��ات 

5و�سائل �لنقل �مل�ستخدمة يف هذ� �ملجال.
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جدة - البالد
خادم  م�شت�شار  الفي�شل  خالد  الأميير  د�ّشن 
احليييرمييين اليي�ييشييريييفيين اأميييير ميينييطييقيية مكة 
في�شل  امللك  جييائييزة  هيئة  رئي�س  املكرمة 
كتاب  مييائيية   " ميي�ييشييروع  ا�شتكمال  العاملية 
امللك  جائزة  ونفذته  تبنته  الييذي   " وكتاب 
العربي  العامل  معهد  مع  بالتعاون  في�شل، 
يف بييارييي�ييس بييهييدف الييتييعييريييف مبييائيية عييامل 
الأميين  وفرن�شي.واأو�شح  عربي  وباحث 
الدكتور  العاملية  في�شل  امللك  جلائزة  العام 
واملثقفن،  الباحثن  اأن  ال�شبيل  عبدالعزيز 
جهدهم  �ييشييخييروا   ، والييفييرنيي�ييشييييين  الييعييرب 
اخلالق،  والتفاعل  اجليياد،  احلييوار  لتعزيز 
بييين �ييشييفييتييي املييتييو�ييشييط، خييييالل الييقييرنيين 
ال�شتثنائية  منجزاتهم  وبف�شل  املا�شين، 
عنهم،  والكتابة  بهم،  الحتفاء  ا�شتحقوا 

للتعريف بهم لدى الأجيال القادمة.

امل�شروع، مت تكوين جلنة  " مع بداية  وقال 
و�شعت  املوؤ�ش�شتن  بيين  م�شرتكة  علمية 
باختيار  وقامت  وقواعده،  امل�شروع  اأ�ش�س 
ليبداأ  والفرن�شية  العربية  الأ�شماء  من  عدد 
املتبادلة،  الثقة  منطلق  ومن   ، امل�شروع  بهم 
اأن  اللجنة  قيييررت  الإجنيييياز،  على  وحيير�ييشييا 
بقية  اخييتيييييار  الييعييربييي  الييعييامل  يييتييوىل معهد 
عنهم،  �شيكتب  وميين  العربية،  ال�شخ�شيات 
الفرن�شية.  الكتب  على  الكامل  والإ�ييشييراف 
بقية  اختيار  في�شل  املييلييك  جييائييزة  وتييتييوىل 
عنهم  �شيكتب  ومن  الفرن�شية،  ال�شخ�شيات 
العربية  الييكييتييب  عييلييى  الييكييامييل  والإ�يييشيييراف 
الباحثن والباحثات العرب من  اأربعون من 
بالثقافة  املتخ�ش�شن  اجلييامييعييات  اأ�ييشيياتييذة 
الييفييرنيي�ييشييييية، مييين ميي�ييشييرق وميييغيييرب وطيينيينييا 
جائزة  لدعوة  بال�شتجابة  تف�شلوا  العربي، 
امليي�ييشييروع  هيييذا  يف  للم�شاركة  في�شل  املييلييك 
والتقدير،  المييتيينييان  كييل  منا  فلهم  العلمي، 

و�شعيد اأن بع�شهم معنا اليوم" .
جمانا  متاح  بكامله  امل�شروع  اأن  واأ�ييشيياف 
والييفييرنيي�ييشييي، يف موقعي  الييعييربييي  لييلييقييارئ 
به  خا�س  تطبيق  وعيير  واملييعييهييد،  اجلييائييزة 
واملوؤ�ش�شات  اجلييامييعييات  تييزويييد  و�شيتم   ،
كما  امليي�ييشييروع،  ميين  كاملة  بن�شخة  العلمية 
�شتكون  اأولها  حوله،  علمية  نييدوات  �شتعقد 
يف معر�س الريا�س الدويل للكتاب الأ�شبوع 
العربية:  ب�شحر  "ال�شغف  بعنوان  الييقييادم، 

ال�شت�شراق الفرن�شي ورحلة الكت�شاف".

هدية للم�ؤ�س�سات الثقافية
العامل  معهد  كر�شي  مدير  اأ�ييشييار  جانبه  ميين 
العرو�شي  ولييد  الطيب  باري�س  يف  العربي 
باللغة  موؤلفا   60 باإجناز  تكفل  الكر�شي  اأن 
الفرن�شية، ومت التعاقد مع اأكرث من خم�شن 
تكفل  فيما  امل�شروع،  لتنفيذ  جامعيا  باحثا 
من�شوبو يف جائزة امللك في�شل باإجناز 40 

من  الفرن�شية  ال�شخ�شيات  اأهييم  حول  كتابا 
رموز امل�شتغربن يف القرنن الأخرين.

ال�شل�شة  هذه  يف  املنجزة  الكتب  بيياأن  واأفيياد 
والييفييليي�ييشييفيية  الأدب  حميييياور  عييلييى  تيييوزعيييت 
والفنون  والعلوم  والقت�شاد  وال�شيا�شة 
من  �شخ�شيات  القائمة  و�شملت  اجلميلة، 
وفل�شطن  و�شوريا  ولبنان  العربي  املغرب 
الييعييربييييية  واملييمييلييكيية  والييييعييييراق  والأردن 

ال�شعودية وم�شر واليمن وجيبوتي".
مت  ال�شل�شلة  اإجنيييياز  فيييور  اأنييييه  اإىل  ونييييوه 
ومنها  املعترة  الأكادميية  للجهات  تقدميها 
وجامعة  بييالييربيياط  اخلام�س  حممد  جامعة 
وميلوز  اليي�ييشييوربييون  وجييامييعييتيينييي  تييونيي�ييس 
اأهم املوؤ�ش�شات  اإهدائها اإىل  بفرن�شا، كما مت 
الثقافية، كاملكتبة الوطنية الفرن�شية ومكتبة 
ال�شوربون،  ومكتبة  ال�شرقية،  اللغات  معهد 
ومكتبة جامعة فان�شان، ومكتبة جامعة رين، 

ومكتبة جامعة �شرتا�شبورغ ".

التي  املحادثات وامل�شاورات  الييوزراء على فحوى  اّطلع جمل�س  ويف م�شتهل اجلل�شة، 
جرت خالل الأيام املا�شية، مع عدٍد من قادة الدول ال�شقيقة وال�شديقة ومبعوثيهم، حول 

تطورات الأحداث الراهنة على ال�شاحة الدولية.
الرامية لإيجاد حل  للم�شاعي  اململكة  التاأكيد على دعم  ال�شياق،  وجّدد املجل�س يف هذا 
�شيا�شي يوؤدي اإىل اإنهاء الأزمة الرو�شية - الأوكرانية، وموا�شلة امل�شاهمة على ال�شعيد 
الإن�شاين يف تخفيف الآثار الناجمة عنها، معربًا عن ال�شكر حلكومتي رو�شيا الحتادية 
واأوكرانيا على تعاونهما وا�شتجابتهما لو�شاطة �شمو ويل العهد يف الإفراج عن اأ�شرى 

من خمتلف اجلن�شيات، يف اإطار جهوده - حفظه الله - يف تبني املبادرات الإن�شانية.
وتطرق جمل�س الوزراء اإثر ذلك، اإىل نتائج م�شاركة اململكة يف الدورة ال�شابعة وال�شبعن 
للجمعية العامة ملنظمة الأمم املتحدة والجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف املنعقدة 
على هام�س اأعمالها، وما اأبرزته خاللها من التاأكيد على ال�شتمرار بدعم العمل امل�شرتك 
وتعزيز التعاون الدويل ملواجهة حتديات العامل، واملبادرة بكل ما ي�شهم للو�شول لعامل 

اأكرث �شلمية وعدالة، ويحقق م�شتقباًل واعدًا لل�شعوب والأجيال القادمة.

اإدانة تعزيزات احل�ثي
واأو�شح وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبدالله الق�شبي، يف بيانه لوكالة الأنباء 
ال�شعودية عقب اجلل�شة، اأن املجل�س، ا�شتعر�س جممل الأو�شاع وجمرياتها يف املنطقة، 
وما  اليمن،  حول  الدولية  الرباعية  املجموعة  عن  ال�شادر  البيان  م�شامن  على  م�شدًدا 
اإدانة التعزيزات الع�شكرية مليلي�شيا احلوثي وهجماتها داخل اليمن  ا�شتملت عليه من 
لالأمم  املبعوث اخلا�س  الكامل جلهود  الدعم  الهدنة، والتاأكيد على  التي هددت بعرقلة 

املتحدة لتمديد الهدنة وتو�شيعها، والتنفيذ الكامل جلميع �شروطها.
احلادية  للدورة  العامة  املناق�شة  خالل  اململكة  اأكدته  ما  اإىل  الييوزراء،  جمل�س  واأ�شار 
واخلم�شن ملجل�س حقوق الإن�شان يف جنيف، من اأهمية تعزيز ثقافة احلوار والتعاون 
والت�شامح واحرتام القيم النبيلة والثقافات الأخرى، واعتبار تنّوعها مفتاًحا لتحقيق 

الزدهار والتنمية املُ�شتدامة لل�شعوب واملُجتمعات.

اهتمام بربامج الر�ؤية
ويف ال�شاأن املحلي، نّوه املجل�س مبا توليه الدولة من الهتمام بالرامج وال�شرتاتيجيات 
وجودة  الإ�شكانية  املواطنن  بحاجات  يتعلق  ما  ول�شيما  اململكة(  )روؤييية  من  املنبثقة 
اخلدمات املقدمة لهم؛ مبا يف ذلك موا�شلة العمل على تي�شر وزيادة ن�شب متلك امل�شاكن 
العام 2030(، وال�شتمرار يف الرتقاء بجودة  امل�شتهدف )70% بحلول  اإىل  للو�شول 

اخلدمات البلدية وتعزيز امل�شهد احل�شري وتطوير البنية التحتية، بالإ�شافة 
اإىل ال�شتغالل الأمثل وامل�شتدام للموارد الطبيعية واملائية.

وعّد جمل�س الوزراء، ت�شدر اململكة دول جمموعة الع�شرين يف معدل تدفق 
ال�شياح الدولين الوافدين خالل الأ�شهر ال�شبعة الأوىل من العام 2022م، 

التقارير  لأحييدث  وفقًا  2019م  لعام  الفرتة  بنف�س  121? مقارنة  بزيادة 
يف  النوعية  للقفزات  ا�شتمرارًا  العاملية،  ال�شياحة  منظمة  عن  ال�شادرة 

وميثل  الوطن،  هذا  لأبناء  وظيفية  ا  فر�شً يوفر  الذي  ال�شياحة  قطاع 
ج�شرًا ثقافيًا للتوا�شل مع العامل.

ترقيات �تعيينات
)�شفر(  وظيفة  على  تعين  على  الييييوزراء  جمل�س  وافيييق 

على  وذلييك  ع�شرة(،  )الرابعة  للمرتبة  وتعين  وترقيتن 
حممد  بن  عبدالرحيم  بن  عدنان  تعين  الييتييايل:  النحو 

اخلييارجييييية،  بييييوزارة  )�ييشييفيير(  وظيفة  على  بيياميياقييو�ييس 
خ�شر  بيين  بييركييات  بيين  عبدالعزيز  املهند�س/  وترقية 

م�شاعد(  منطقة  اإميييارة  )وكيييييل  وظيفة  اإىل  املالكي 
الباحة،  منطقة  بيياإمييارة  ع�شرة(  )الرابعة  باملرتبة 

ترقية املهند�س/ �شالم بن حممد �شعيد بن مو�شى 
مدنية(  هند�شة  )م�شت�شار  وظيفة  اإىل  امل�شلم 

باملرتبة )الرابعة ع�شرة( بوزارة التعليم، تعين 
حمد بن حممد بن عبدالله العي�شى على وظيفة 

)الرابعة  باملرتبة  تعليم(  اأ�شاليب  )م�شت�شار 
ع�شرة( بوزارة التعليم.

كييمييا اطييلييع جمييليي�ييس الييييييوزراء عييلييى عيييدد من 
جييدول  على  املييدرجيية  العامة  املييو�ييشييوعييات 

لييوزارة  �شنوية  تقارير  بينها  من  اأعماله، 
لتحلية  الييعيياميية  واملييوؤ�ييشيي�ييشيية  الييداخييلييييية، 

واملناطق  املييدن  وهيئة  امليياحليية،  املييييياه 
العامة  والهيئة  اخلا�شة،  القت�شادية 

للموانئ، وقد اتخذ املجل�س ما يلزم 
حيال تلك املو�شوعات.

محليات
الأربعاء 2 ربيع الأول 1444هي املوافق 28 �شبتمر 2022م ال�شنة 91 العدد 223740

 تبنته جائزة امللك في�سل �معهد العامل العربي 

الفيصل يدشن استكمال مشروع » مائة كتاب وكتاب«

تأشيرات تعليمية للطالب والباحثين 
والخبراء والمتدربين الزائرين

وزير الخارجية يشارك في عزاء 
رئيس الوزراء الياباني السابق

ط�كي�- �ا�س
نيابًة عن خادم احلرمن ال�شريفن 
اآل  الييعييزيييز  عبد  بيين  �شلمان  املييلييك 
�ييشييارك   الييلييه -،  ي حييفييظييه  �ييشييعييود، 
عبد  بن  فرحان  بن  في�شل  الأميير 
مرا�شم  يف  اخلارجية،  وزييير  الله 
رئي�س  وفيياة  يف  الر�شمية  الييعييزاء 
ال�شيد  اليي�ييشييابييق  اليييييابييان  وزراء 
اليابانية  بالعا�شمة  اآبييي،  �شينزو 
طوكيو. ونقل �شموه خالل مرا�شم 
اليييعيييزاء، تييعييازي خيييادم احلييرميين 
عبد  بيين  �شلمان  املييلييك  ال�شريفن 
العزيز اآل �شعود، و�شاحب ال�شمو 
امللكي الأمر حممد بن �شلمان بن 
العهد  ويل  �شعود،  اآل  العزيز  عبد 
نييائييب رئييييي�ييس جمييليي�ييس اليييييوزراء ي 
ي لدولة ال�شيد فوميو  حفظهما الله 
كي�شيدا رئي�س وزراء اليابان، يف 

وفاة رئي�س وزراء اليابان ال�شابق 
ال�شيد �شينزو اآبي.  كما التقى �شمو 
وزييير اخلييارجييييية، اأميي�ييس ، نظره 
يف  هايا�شى،  يو�شيما�شا  الياباين 
اليابانية  اخلييارجييييية  وزارة  مقر 
خالل  وجييرى  طوكيو.  بالعا�شمة 
التعاون  اأوجييه  ا�شتعرا�س  اللقاء 
يعزز  مبا  ال�شديقن  البلدين  بن 
يف  املييجييالت  جميع  يف  العالقات 
اليابانية  ال�شعودية  الروؤية  اإطييار 
التن�شيق  تعزيز  و�شبل   ،  2030
من  العديد  يف  امل�شرتك  الثنائي 

الق�شايا واملجالت املختلفة.
اللقاء �شفر خادم احلرمن  ح�شر 
اليي�ييشييريييفيين لييييدى اليييييييابيييان نييايييف 
�شمو  مكتب  عام  ومدير  الفهادي، 
وزييييير اخلييارجييييية عييبييد الييرحييميين 

الداود.

جدة - �ا�س
اأقر جمل�س الوزراء برئا�شة خادم احلرمن ال�شريفن، امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود - حفظه الله- خالل 

اجلل�شة التي عقدها اأم�س )الثالثاء(، يف ق�شر ال�شالم بجدة، ا�شتحداث تاأ�شرات تعليمية )طويلة وق�شرة 
املدى(، متنح للطالب، والباحثن، واخلراء، واملتدربن الزائرين، لأغرا�س الدرا�شة الأكادميية، والزيارة 

البحثية، ودرا�شة اللغة، والتدريب، وامل�شاركة يف الرامج الق�شرة، وبرامج التبادل الطالبي، وي�شتثنى حامل 
التاأ�شرة التعليمية )طويلة املدى( وحامل التاأ�شرة التعليمية )ق�شرة املدى( من املتطلب النظامي املتعلق 
بتقدمي كفيل، كما وافق على نظام ا�شتخدام كامرات املراقبة الأمنية، وتعديل تنظيم الهيئة العامة لالإح�شاء.

ت�سدر اململكة يف »معدل ال�سياح« ي�ؤكد القفزات الن�عية.. جمل�س ال�زراء:

 امل�افقة على نظام ا�ستخدام كامريات املراقبة الأمنية
ميين بينها  اأعييمييالييه،  املييدرجيية على جيييدول  املييو�ييشييوعييات  الييييوزراء، على  اّطييلييع جمل�س 
اإليه كل من  انيتهى  ال�شورى يف درا�شتها، كما اطلع على ما  مو�شوعات ا�شرتك جمل�س 
واللجنة  والأمنية،  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  وجمل�س  والتنمية،  القت�شادية  ال�شوؤون  جمل�س 
املجل�س  انتهى  �شاأنها. وقد  الييوزراء يف  الييوزراء، وهيئة اخلراء مبجل�س  العامة ملجل�س 

اإىل ما يلي:
اأوًل: تفوي�س �شاحب ال�شمو وزير الثقافة رئي�س اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم - 
اأو من ينيبه - بالتباحث مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف �شاأن م�شروع مذكرة 
واملنظمة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  الثقافة  وزارة  بن  الثقايف  املجال  يف  للتعاون  تفاهم 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�شخة النهائية املوقعة، ل�شتكمال 

الإجراءات النظامية.
ثانيًا: تفوي�س معايل وزير ال�شتثمار - اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانب ال�شيني يف �شاأن م�شروع 
مذكرة تفاهم بن وزارة ال�شتثمار يف اململكة العربية ال�شعودية ووزارة التجارة يف جمهورية ال�شن 
النهائية  الن�شخة  رفع  ثم  عليه، ومن  والتوقيع  املبا�شر،  ال�شتثمار  ت�شجيع  للتعاون يف جمال  ال�شعبية 

املوقعة، ل�شتكمال الإجراءات النظامية.
�شاأن  يف  كوجني  الهوجن  اجلانب  مع  بالتباحث   - ينيبه  من  اأو   - ال�شتثمار  وزير  معايل  تفوي�س  ثالثًا: 
م�شروع مذكرة تفاهم بن حكومة اململكة العربية ال�شعودية وحكومة منطقة هوجن كوجن الإدارية اخلا�شة 
التابعة جلمهورية ال�شن ال�شعبية للتعاون يف جمال ت�شجيع ال�شتثمار املبا�شر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع 

الن�شخة النهائية املوقعة، ل�شتكمال الإجراءات النظامية.
ب�شاأن م�شروع مذكرة  الدويل  النقد  بالتباحث مع �شندوق  اأو من ينيبه -   - املالية  رابعًا: تفوي�س معايل وزير 
اإقليمي لل�شندوق يف  اإن�شاء مكتب  تفاهم بن حكومة اململكة العربية ال�شعودية و�شندوق النقد الدويل يف �شاأن 
اململكة، ودعم ال�شندوق يف جمال تنمية القدرات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�شخة النهائية املوقعة؛ ل�شتكمال 

الإجراءات النظامية
خام�شًا: تفوي�س معايل وزير ال�شحة - اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانب املغربي يف �شاأن م�شروع مذكرة تفاهم بن 
وزارة ال�شحة يف اململكة العربية ال�شعودية ووزارة ال�شحة يف اململكة املغربية للتعاون يف املجالت ال�شحية، والتوقيع 

عليه، ومن ثم رفع الن�شخة النهائية املوقعة، ل�شتكمال الإجراءات النظامية.
�شاد�شًا: املوافقة على نظام ا�شتخدام كامرات املراقبة الأمنية.

�شابعًا: ا�شتحداث تاأ�شرة تعليمية )طويلة املدى(، متنح للطالب، والباحثن، واخلراء، وذلك لأغرا�س: )الدرا�شة الأكادميية، 
وذلك  الزائرين،  واملتدربن  والباحثن،  للطالب،  متنح  املييدى(  )ق�شرة  تعليمية  تاأ�شرة  وا�شتحداث  البحثية(،  والزيارة 
التاأ�شرة  حامل  وي�شتثنى  الطالبي(،  التبادل  وبرامج  الق�شرة،  الرامج  يف  وامل�شاركة  والتدريب،  اللغة،  )درا�شة  لأغرا�س: 

التعليمية )طويلة املدى( وحامل التاأ�شرة التعليمية )ق�شرة املدى( من املتطلب النظامي املتعلق بتقدمي كفيل.
ثامنًا: تعديل تنظيم الهيئة العامة لالإح�شاء، ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم )11( وتاريخ 13 / 1 / 1437هي، وذلك على النحو 

الوارد يف القرار.

قرارات املجل�س:
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مبا  املــمــلــكــة  يف  التنظيمية  الإ�ــســاحــات  تــتــوا�ــســل 
اىل  الو�سول  ويعزز  املن�سود  التقدم  من  مزيدًا  يحقق 
كافة  يف  املاأمولة  احلياة  جودة  من  متقدمة  م�ستويات 
جعل  خمل�سا  حثيثا  جهدا  ن�سهد  اأننا  خا�سة  املجالت 
من اململكة العربية ال�سعودية حمور اهتمام العامل بعد 
اىل م�ساف  قليلة  �سنوات  الباد يف غ�سون  قفزت  اأن 
وح�سدت  التنمية،  جمــال  يف  اهتماما  الأكـــر  الـــدول 
قدوة  اأ�سبحت  بل  العاملية  بالتناف�سية  متقدمة  مراتب 
من  مبزيد  الرغبة  ويج�سد  الرقي  يحقق  مبا  �ساحلة، 
الرفاهية ملجتمع ا�سحى اآمنا م�ستقرا ينعم باخلريات.

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  امــر  ويــاأتــي   
جمل�س  ت�سكيل  بــاإعــادة  الله"  "حفظه  عبدالعزيز  بن 
بن  حممد  الأمـــري  العهد  ويل  �سمو  برئا�سة  الــــوزراء 
بتحقيق  الهــتــمــام  اطـــار  يف   " الــلــه  حفظه   " �سلمان 
للحفاظ  م�سرتكة  رغبة  يحقق  مبا  والتطلعات  الآمــال 
للفخر  رائدة ومكانة عاملية تدعو  تنموية  على م�سرية 
والتنظيمات  الإجــراءات  �سامة  يوؤكد  مما  والعتزاز، 
وحكمة خادم احلرمني ال�سريفني املتمثلة يف ا�ستثمار 
لتتوا�سل  واملواطن،  الوطن  لتحقيق م�سالح  القدرات 
قفزات  اليوم  ت�سهد  التي  والزدهـــار،  التطور  م�سرية 
وتقارير  ب�سهادات  باملزيد  يعد  قيا�سيا  ومنــوا  نوعية 
املوؤ�س�سات القت�سادية الدولية والت�سنيف الئتماين، 
ــاد الــ�ــســعــودي،  مبـــا يــعــكــ�ــس قـــوة وجــــــدارة القــتــ�ــس

وطموحات  جتذب اهتمام امل�ستثمرين يف العامل. 

وطن النجاحات
كلمة القيادة 

تهنئ رئيس 
تركمانستان

ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء وخالد بن سلمان وزيرا للدفاع

جدة - وا�س
امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  بعث 
برقية  �سعود،  اآل  �سلمان بن عبدالعزيز 
بريدي  �سردار  الرئي�س  لفخامة  تهنئة، 
حمــــمــــدوف، رئــيــ�ــس تــركــمــانــ�ــســتــان، 
مبنا�سبة ذكرى ا�ستقال باده. واأعرب 
امللك املفدى، عن اأ�سدق التهاين واأطيب 
لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات 
وحلكومة و�سعب تركمان�ستان ال�سقيق 

اطراد التقدم والزدهار.
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
اآل  عــبــدالــعــزيــز  بــن  �سلمان  بــن  حمــمــد 
جمل�س  رئــيــ�ــس  ــعــهــد  ال ويل  �ــســعــود، 
الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س 
�ــــســــردار بـــــريدي حمــــمــــدوف، رئــيــ�ــس 
ا�ستقال  ذكرى  مبنا�سبة  تركمان�ستان، 
عن  الــعــهــد،  ويل  �سمو  بـــاده.واأعـــرب 
ــهــاين واأ�ـــســـدق الــتــمــنــيــات  ــت اأطـــيـــب ال
لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور 
وحلكومة و�سعب تركمان�ستان ال�سقيق 

املزيد من التقدم والزدهار.

جدة - وا�س
اأ�سدر خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل- اأم�س )الثالثاء(، ثالثة اأوامر ملكية، ق�سى الأول باأن يكون �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد رئي�سًا ملجل�س الوزراء؛ ا�ستثناًء من حكم املادة )ال�ساد�سة واخلم�سني( من النظام الأ�سا�سي للحكم، ومن الأحكام 

ذوات ال�سلة الواردة يف نظام جمل�س الوزراء، واأن تكون جل�سات جمل�س الوزراء التي يح�سرها خادم احلرمني ال�سريفني برئا�سته.

وزيرا الدفاع والتعليم يؤديان القسم

العتيبي مساعدًا لوزير الدفاع والبنيان وزيرًا للتعليم 

بأمر خادم الحرمين الشريفين:

اإعـــادة  ــاين،  ــث ال املــلــكــي  الأمــــر  وت�سمن 
النحو  عــلــى  الـــــوزراء  جمل�س  ت�سكيل 
الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الــتــايل: 
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
الـــــوزراء،  ملجل�س  رئــيــ�ــســًا  الــعــهــد  ويل 
الدكتور  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 
اآل  عبدالعزيز  بــن  متعب  بــن  من�سور 
ال�سمو  و�ــســاحــب  دولـــة،  وزيـــر  �سعود 
بن  �سلمان  بن  عبدالعزيز  الأمــري  امللكي 
للطاقة،  وزيــــرًا  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  حممد 
امللكي  ال�سمو  و�ــســاحــب  دولــــة،  وزيـــر 
في�سل  بن  تركي  بن  عبدالعزيز  الأمــري 
بن عبدالعزيز اآل �سعود وزيرًا للريا�سة، 
امللكي الأمري عبدالعزيز  ال�سمو  �ساحب 
اآل  عبدالعزيز  بــن  نايف  بــن  �سعود  بــن 
ال�سمو  �ساحب  للداخلية،  وزيــرًا  �سعود 
ــدر بن  ــن املــلــكــي الأمـــــري عــبــدالــلــه بـــن ب

للحر�س  وزيــــرًا  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الوطني، 
خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
الأمــري  ال�سمو  �ساحب  للدفاع،  وزيـــرًا 
في�سل بن فرحان بن عبدالله بن في�سل 
للخارجية،  وزيــرًا  �سعود  اآل  فرحان  بن 
عبدالله  بن  بــدر  الأمــري  ال�سمو  �ساحب 
ــرًا  �سعود وزي اآل  فــرحــان  بــن  بــن حممد 
للثقافة، وال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز بن 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ وزير دولة، 
والدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن 
لل�سوؤون  وزيــرًا  ال�سيخ  اآل  عبدالرحمن 
الدكتور  والإر�ساد،  والدعوة  الإ�سامية 
وليد بن حممد ال�سمعاين وزيرًا للعدل، 
النفي�سة  عبدالله  بــن  مطلب  والــدكــتــور 
وزير دولة، والدكتور م�ساعد بن حممد 
اإبراهيم  والدكتور  دولة،  وزير  العيبان 
بــن عــبــدالــعــزيــز الــعــ�ــســاف وزيـــر دولـــة، 
بــن حممد  فـــوزان  بــن  الــدكــتــور توفيق 

الدكتور  والعمرة،  للحج  وزيرًا  الربيعة 
دولــة  وزيـــر  �سعيد  بــن  �سعد  بــن  ع�سام 
الــ�ــســورى، والــدكــتــور  لــ�ــســوؤون جمل�س 
ــلــه الــقــ�ــســبــي وزيــــرًا  مــاجــد بـــن عــبــدال
للتجارة ووزيرًا مكلفًا لاإعام، والأ�ستاذ 
حممد بن عبدامللك اآل ال�سيخ وزير دولة، 
عبداملح�سن  بن  عبدالرحمن  واملهند�س 
الف�سلي وزيرًا للبيئة واملياه والزراعة، 
ــرحــمــن  ــدال ـــد بــــن عــب ــــاذ خـــال ــــت ــــس والأ�
عــادل  والأ�ــســتــاذ  ـــة،  دول وزيـــر  العي�سى 
لل�سوؤون  ــة  دول وزيــر  اجلبري  اأحمد  بن 
عبدالله  بن  ماجد  والأ�ستاذ  اخلارجية، 
بن حمد احلقيل وزيرًا لل�سوؤون البلدية 
حممد  والأ�ستاذ  والإ�ــســكــان،  والقروية 
بــن عــبــدالــلــه بــن عــبــدالــعــزيــز اجلــدعــان 
بن  عبدالله  واملهند�س  للمالية،  وزيـــرًا 
ــ�ــســواحــة وزيــــــرًا لــاتــ�ــســالت  عــامــر ال
بن  اأحمد  املهند�س  املعلومات،  وتقنية 
الراجحي وزيرًا  عبدالعزيز  بن  �سليمان 

الجتماعية،  والتنمية  الب�سرية  للموارد 
اآل  حمد  بــن  حممد  بــن  حمد  والــدكــتــور 
بن  بندر  والأ�ستاذ  دولــة،  وزيــر  ال�سيخ 
وزيـــرًا  اخلــريــف  عبدالله  بــن  اإبــراهــيــم 
واملهند�س  املعدنية،  والــروة  لل�سناعة 
�سالح بن نا�سر بن العلي اجلا�سر وزيرًا 
والأ�ستاذ  اللوج�ستية،  واخلدمات  للنقل 
اأحمد بن عقيل اخلطيب وزيرًا لل�سياحة، 
الفالح  عبدالعزيز  بن  خالد  واملهند�س 
في�سل  ــاذ  ــت والأ�ــس لا�ستثمار،  وزيــــرًا 
وزيــرًا  البراهيم  حم�سن  بن  فا�سل  بن 
لاقت�ساد والتخطيط، والأ�ستاذ فهد بن 
وزيرًا  اجلاجل  داح�س  بن  عبدالرحمن 
لل�سحة، والأ�ستاذ يو�سف بن عبدالله بن 

حممد البنيان وزيرًا للتعليم.
ــكــي الــثــالــث  كــمــا تــ�ــســمــن الأمـــــر املــل
بن  عبدالله  بن  طــال  الأ�ستاذ  تعيني 
الدفاع  لوزير  م�ساعدًا  العتيبي  تركي 

باملرتبة املمتازة.

دعم السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص في أمريكا

محمد بن سلمان .. صاحب الرؤية وملهم اإلنجاز

وا�سنطن - وا�س
التقى وزير الدولة الدكتور حمد بن حممد بن 
حمد اآل ال�سيخ، اأم�س ،الأمرية رميا بنت بندر 
ال�سريفني  احلرمني  خــادم  �سفرية  �سلطان  بن 
الأمريكية، وذلك �سمن  املتحدة  الوليات  لدى 

برنامج زيارته اإىل الوليات املتحدة.
التعاون  تعزيز  �سبل  الــلــقــاء  خــال  وُبــِحــثــت 
القائم بني اململكة والوليات املتحدة الأمريكية 

وكــذلــك  والــعــلــمــيــة،  التعليمية  املـــجـــالت  يف 
ول  البتعاث،  جمــال  يف  التعاون  اأوجــه  دعــم 
امل�ستهدفة  الــــدول  �سمن  اأمــريــكــا  اأن  �سيما 
خادم  لربنامج  اجلديدة  الإ�سرتاتيجية  وفــق 
احلرمني ال�سريفني لابتعاث التي اأطلقها �سمو 
برنامج  جلنة  رئي�س  الله-  -حفظه  العهد  ويل 
تن�سيق  جانب  اإىل  الب�سرية،  الــقــدرات  تنمية 
فيما  الوزارة وال�سفارة،  العمل وتطويره بني 

العلمي،  والــبــحــث  التعليم  مبــجــالت  يتعلق 
وذلك مبا يتوافق مع اأهمية ومكانة اململكة يف 
م�ستهدفات  كافة، وي�سهم يف حتقيق  املجالت 

."2030 اململكة  "روؤية 
خــادم  �ــســفــرية  �سمو  مــع  ال�سيخ  اآل  ونــاقــ�ــس 
احلرمني ال�سريفني لدى الوليات املتحدة �سبل 
والدار�سني  املبتعثني  والطالبات  الطاب  دعم 
املتحدة  الــوليــات  يف  اخلا�س  ح�سابهم  على 

التي  والق�سايا  التحديات  واأبــرز  الأمريكية، 
املنح  ملف  ا�ستعرا�س  جــرى  كما   ، تواجههم 
للطلبة  اململكة  حكومة  من  املقدمة  الدرا�سية 
يف  للدرا�سة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من 
احلديث  اإىل  اإ�ــســافــًة  ال�سعودية،  اجلــامــعــات 
التعليمي  ال�ستثمار  فر�س  عر�س  اآليات  عن 
يف اململكة اأمام املجتمع التعليمي والأكادميي 

والبحثي يف الوليات املتحدة الأمريكية.

جدة - البالد
ت�سهد اململكة مرحلة جديدة جت�سد حكمة خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ، وحر�سه 
احلكومة  جنــاحــات  تعظيم  على   ، الله  حفظه   ، الــدائــم 
الر�سيدة ، واملزيد من الرفعة والزدهار للوطن وتعزيز 
مكانته الكبرية على كافة الأ�سعدة ، ب�سدور الأمر امللكي 
باأن يكون �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد رئي�سًا ملجل�س الوزراء 
واخلم�سني(  )ال�ساد�سة  املــادة  حكم  من  ا�ستثناًء  وذلك   ،
ال�سلة  النظام الأ�سا�سي للحكم، ومن الأحكام ذوات  من 

الواردة يف نظام جمل�س الوزراء. 
الــوزراء، �سمن  العهد ملجل�س   وتاأتي رئا�سة �سمو ويل 
ل�سموه،  املتوا�سل  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  تكليف 
وامللفات  املنا�سب  مــن  العديد  اإدارة  يف  عنه  بالنابة 

قام  التي  الكبرية  للمهام  وتتويجا  الــدولــة،  يف  الهامة 
داخل  املا�سية  ال�سنوات  خال   ، الله  وفقه   ، �سموه  بها 
بطموحات   ،  2030 اململكة  ــة  ــروؤي ل واإطـــاقـــه  اململكة 
كل  يف  وح�سادها  ملنجزاتها  امللهمة  وقيادته   ، اأهدافها 
وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  وتر�سيخ  لتحقيق  جمــال 
 ، والبتكار  الب�سرية  والتنمية  لاقت�ساد  جمال  كل  يف 
، باتت �سمة رئي�سة وعناوين  عرب ا�سرتاتيجيات رائدة 
امل�ستقبل  و�سناعة  للحا�سر  التطور  مل�سرية  م�سيئة 

لاأجيال من اأبناء وبنات هذا الوطن العزيز.
 ويراأ�س الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز العديد 
واملنطلقات  الأهــــداف  ذات  والــهــيــئــات  املجال�س  مــن 
الطموح  خارطة  ر�سم  على  تعمل  ايل  ال�سرتاتيجية 
ال�سوؤون  جمل�س  مقدمتها  ويف   ، وخطواته  الوطني 
احليوي  دوره  يوا�سل  الــذي  والتنمية،  القت�سادية 

يف الــطــمــوحــات املــمــتــدة واملــتــ�ــســلــة لأهـــــداف روؤيـــة 
اململكة 2030، كما ي�سرف �سموه ، وبتكليف من خادم 
على  ويعمل  للدولة  التنفيذية  الأجهزة  احلرمني،على 
ذلك ب�سكل يومي، وياأتي تروؤ�سه ملجل�س الوزراء �سمن 

نف�س ال�سياق.
   ول�سموه مكانة رفيعة على ال�سعيد اخلارجي وعاقات 
اململكة ، وقد ا�ستقبل العديد من قادة الدول يف زياراتهم 
العاقات  تعزيز  بــ�ــســاأن  املــبــاحــثــات  واإجــــراء  للمملكة 
الإقليمية  والق�سايا  امل�ستجدات  وتــنــاول  وال�سراكات 
والدولية لدعم ال�سام وال�ستقرار ، كما قام �سمو الأمري 
الزيارات  من  بالعديد  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  حممد 
حل�سد  مهمة  قمما  وتروؤ�سه  االعامل  لعوا�سم  الر�سمية 
ما  كل  يف  اأقواله  اأفعاله  ت�سبق  ودائما   ، امل�سرتك  العمل 

فيه اخلري والنماء للوطن والب�سرية. 

ت�سرف باأداء الق�سم اأمام خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بح�سور  ـ  الله  حفظه  ـ  �سعود  اآل 
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، يف ق�سر ال�سام 
بن  �سلمان  بن  الأمري خالد  امللكي  ال�سمو  )الثاثاء(، �ساحب  اأم�س  بجدة، 
عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعايل الأ�ستاذ يو�سف بن عبد الله البنيان وزير 
التعليم، وذلك عقب �سدور الأمر امللكي بتعيينهما يف من�سبيهما اجلديدين، 
قائَلني ) اأُق�سم بالله العظيم اأن اأكون خمل�سًا لديني، ثم ملليكي وبادي، واأن 
ل اأبوَح ب�سر من اأ�سرار الدولة، واأن اأحافظ على م�ساحلها واأنظمتها، واأن 

اأُوؤّدَي اأعمايل بال�سدق والأمانة والإخا�س(.
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الريا�ض ـ البالد                  
حماية  كيفية  ال�سحة  وزارة  اأو�ــســحــت 
انتقال  مــن  املــدار�ــس  يف  والبنات  الأبــنــاء 
الفريو�سات والأمرا�س والوقاية منها، يف 
عدة  ت�سهدها  التي  اجلوية  التغريات  ظل 

مناطق هذه الأيام.
اإنـــه يجب احلــر�ــس على  ــــوزارة  وقــالــت ال
ال�سنوي  الإنفلونزا  لقاح  الأبــنــاء  اإعــطــاء 
للوقاية من نزلت الربد والإنفلونزا، وكذلك 
وال�سابون  باملاء  اليدين  غ�سل  على  حثهم 
بانتظام، وجتنب مل�س العني اأو الفم مبا�سرة 
عدم  ل�سرورة  ونوهت  الأ�سطح.  مل�س  بعد 
اأو  بالإنفلونزا  للم�سابني  الأبناء  خمالطة 
م�ساركتهم اأدواتهم، وا�ستخدام املنديل عند 
وتنظيف  فـــورًا،  منه  والتخل�س  العط�س 
الأ�سطح قبل ال�ستخدام كالطاولة واملقعد.

بانتظام  اليدين  غ�سل  يجب  اأنــه  واأ�سافت 
ــطــعــام وبــعــد اخلـــــروج من  قــبــل وبــعــد ال
التطعيمات  جــرعــات  وا�ستكمال  احلــمــام، 
حــ�ــســب اجلـــــدول الــوطــنــي، لــلــوقــايــة من 
والعنقز  املعوية  النزلة  باأمرا�س  الإ�سابة 

واحل�سبة، واحل�سبة الأملانية.
من ناحية اخرى قال العلماء اإن جمرد غ�سل 
امل�ست�سفى  دخــول  خماطر  من  يقلل  الأنــف 

وامل�ساعفات مبقدار 8 اأ�سعاف تقريبًا.
 Ear،Nose ، Throat جملة  ون�سرت 
الأول،  الــوبــائــي  ــعــام  ال اأُجـــريـــت  درا�ـــســـة 
وطلب العلماء من كلية الطب يف جورجيا 
بالفريو�س  اأُ�سيبوا  الذين  الأ�سخا�س  من 
عــادي.  ملحي  مبحلول  الأنــف  يغ�سلوا  اأن 
وُطلب من جمموعة �سغرية من الأ�سخا�س 
)حوايل 80 �سخ�سًا( غ�سل اأنوفهم مبحلول 
يومًا،   14 وملــدة  للإ�سابة  الأول  اليوم  من 
 %  1.5 نقل  مت  املجموعة،  هــذه  بــني  ومــن 
فقط من الأ�سخا�س اإىل امل�ست�سفى، ولديهم 
املجموعة  بني  ومن  للمر�س.  �سعب  م�سار 
الأخرى، حيث مل يتم غ�سل الأنف، ُنقل اإىل 
وبع�سهم  الأ�سخا�س  من   %  10 امل�ست�سفى 

ُتويف.
كــمــا �ــســرح الــعــلــمــاء، اأن الــفــريو�ــس الــذي 
الفور  على  يبداأ  املخاطي،  الغ�ساء  ُي�سيب 
خا�س،  بــروتــني  مــع  بن�ساط  التفاعل  يف 
عدم  حــال  ويف  مب�ساعدته،  اجل�سم  يدخل 
ميكن  بــالــربوتــني  باللت�ساق  لــه  ال�سماح 
الإ�سابة  خطر  مــن  بعيد  حــد  اإىل  يقلل  اأن 
اأن  العلماء  واأو�ــســح  خــطــرية..  بــاأمــرا�ــس 
الأول بعد الختبار  اليوم  فّعال يف  الغ�سل 

الإيجابي، اأي يف بداية الإ�سابة.

الصحة تكشف طرق حماية الطالب من االنفلونزا
التخبيب

للتوعيه  الوقت  هذا  يف  ما�سة  بحاجة  والنا�س  )التخبيب( 
منه واي�ساح انواعه للنا�س.

اإن اأعظم �سور التخبيب: التخبيب بني الزوجني واإف�ساد ما 
لي�س  ال�سلة وال�سلم  قال عليه  فقد  كان،  بينهما لأي غر�س 

منا من )خبب امراأة على زوجها اأو عبدا على �سيده(.
ومن �سور التخبيب: تخبيب برامج التوا�سل الجتماعي، 
الواحدة  فرتى  اليوميات،  تنقل  التي  الربامج  تلك  بخا�سة 
وهداياها  و�سفراتها  وم�سكنها  و�سربها  اأكلها  تعر�س  منهن 
مما يوغر �سدور الزوجات على اأزواجهن فيطالنب مبا يعجز 
وجمــاراة  تلك  مماثلة  لأجــل  الباهظة  النفقة  من  الــزوج  عنه 
اإىل  تــوؤدي  قد  وجــدال  خ�سومة  الزوجني  بني  فيقع  اأخــرى، 
امــراأة ورجل احتفظ بخا�سة  كل  اأن  النفرة، ولو  اأو  الطلق 
اأمره ومل ين�سره لتوقفت مظاهر املفاخرة والتقليد الذي �سبب 
ديونًا وم�ساكل اأ�سرية، وعدم ر�سا مبا ق�سم الله، وح�سدا ملن 

اأنعم الله عليهم.
من �سور التخبيب: التخبيب بني العامل وكفيله، باإف�ساده 
عليه، وجعله يتمرد على كفيله ويعامله معاملة �سيئة، ويقع 
هذا يف النا�س يف جمال العمال واخلدم؛ لأجل انتقال املكفول 
)من  يقول:  والنبي   يريد،  ما  له  يح�سل  حتى  واإغرائه  لديه 

خبب خادمًا على اأهلها فلي�س ِمنا( اأحمد.
ودين الإ�سلم يحرم  بامل�سلم والتعدي على حقوقه.

املوظف  بــني  العمل  يف  التخبيب  التخبيب:  �سور  ومــن 
املوظف  بــني  الــكــلم  نقل  اإىل  املخبب  ذلــك  فيعَمد  ورئي�سه، 
ورئي�سه والعك�س فينُتُج من ذلك اخللف والفرقة واخللل يف 

العمل.
ونقل  وابنائه   الب  بني  التخبيب  التخبيب:  �سور  ومــن 
ابيهم  بيد  املال  لقله  �سيق  من  فيه  هم  ما  على  للبناء  الكلم 
عدم  على  وتخببهم  طلباتهم  تلبيه  والدهم  ا�ستطاعة  ولعدم 

الطاعة وقلة احرتامه.
ن�سغي  ول  بــاًبــا،  ومف�سٍد  ملخبٍب  نفتح  األ  جميعًا  علينا   
النا�س  يقوله  وما  ال�ستطلع  حب  ي�ستهوينا  واأل  اأذنــا،  لهم 
ل  حيث  مــن  واملف�سدين  املخببني  حبائل  يف  فن�سقَط  عنا، 
اإلينا خرب �سّيئ عن فرد  اأن نتثبت حينما ينقل  ن�سعر وعلينا 
مدى  نعلم  حتى  بقبوله  نتعجل  فل  امل�سلمني،  من  جماعة  اأو 

�سحته.
ووفق الله اجلميع لكل خري وكفانا الله واإياكم �سر الأ�سرار 

وكيد الفجار و�سر طوارق الليل والنهار.

محمد عبد العزيز السالم

مسؤول بالعدل: 5 شروط
للسماح لمكاتب المحاماة األجنبية 

الريا�ض ـ البالد                   
كــ�ــســف املــ�ــســرف الـــعـــام عــلــى مكتب 
م�سعب  الــعــدل  بـــوزارة  الت�سريعات 
اجلماز، عن بدء �سريان العمل بقرار 
الأجنبية  املــحــامــاة  ملكاتب  ال�سماح 
بالعمل يف ال�سعودية منذ يوم اجلمعة 
اأبرز  اأن  املا�سي. واأو�سح »اجلماز«، 
مبكاتب  توافرها  الواجب  ال�سروط 
على  للح�سول  الأجــنــبــيــة  املــحــامــاة 
�سمعة  له  يكون  »اأن  هي  الرتخي�س 
اأن  املهنة،  مزاولة  يف  متميزة  دولية 
يكون مر على تاأ�سي�سه 10 �سنوات«. 
ا:  اأي�سً ال�سروط تت�سمن  اأن  واأ�ساف 
»اأن يكون له تواجد دويل حقيقي يف 
3 دول متقدمة اقت�سادًيا، واأن ي�سمي 
وي�سدد  اململكة،  يف  ميثلنه  �سريكني 

ر�سوم الرتخي�س«.
�سبق  الـــعـــدل  وزارة  وكـــانـــت 

اللئحة  عـــن   اعــلــنــت  وان 
ــم  ــظــي ــن ــت الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ل

الــــرتخــــيــــ�ــــس ملـــكـــاتـــب 
املحاماة الأجنبية.

وتـــهـــدف الــلئــحــة 
ـــــــع  رف اإىل 

ـــــر  ـــــطـــــوي ت
مـــــهـــــنـــــة 

ـــع كــفــاءة مــزاولــيــهــا،  املــحــامــاة، ورف
وال�ستثمار  الأعــمــال  بيئة  وحت�سني 
يف اململكة، حيث ا�ستملت على عدد من 
الرتخي�س  بتنظيم  املت�سلة  الأحكام 
و�سروطه واإجراءاته، وحتديد نطاق 
التزامات  بّينت  كما  املهنة،  مــزاولــة 
وواجباته،  الأجنبي  املحاماة  مكتب 
املوؤقت  الرتخي�س  متطلبات  وحّددت 
ــتــقــدمي خــدمــات  ملــكــاتــب املـــحـــامـــاة ل
ا�ــســتــ�ــســاريــة قــانــونــيــة ملــ�ــســروعــات 
ال�ستعانة  اآلية  اإىل  اإ�سافة  نوعية، 

بامل�ست�سار القانوين غري ال�سعودي.
اأنـــه ل يجوز  الــلئــحــة على  ــت  ونــ�ــسّ
الت�سجيل  قبل  املهنة  مزاولة  للمكتب 
الــ�ــســعــوديــة  ــة  ــئ ــي ــه ال ــة  ــوي يف عــ�ــس
للمحامني، واتخاذ مقر ملزاولة املهنة.

ال�سريك  يف  الــلئــحــة  وا�ــســرتطــت 
اأن  اململكة  يف  املــكــتــب  ميــثــل  الـــذي 
تـــتـــوفـــر لــــديــــه خـــــربة يف 
تقل  ل  ملدة  العمل  طبيعة 
واأن  �ــســنــوات،   10 عـــن 
�سنوات   3 منها  تكون 
بــــعــــد احلــــ�ــــســــول 
ــــى رخـــ�ـــســـة  عــــل
مهنة  مزاولة 

املحاماة.

الريا�ض ـ البالد                  
البلدية  والـــ�ـــســـوؤون  ــتــجــارة  ال وزارتـــــا  ــحــت  اأو�ــس
والقروية والإ�سكان، احلقوق التي يجب اأن يح�سل 
التي  والواجبات  احللقة،  �سالونات  مرتادو  عليها 
يجب على القائمني والعاملني بال�سالون اللتزام بها. 
وقالت وزارة التجارة اإن من حق مرتاد ال�سالون اأن 
يجد به قائمة اأ�سعار تو�سع يف مكان بارز، وكذلك اأن 
عن  للإبلغ  داعية  اإلكرتوين،  دفع  و�سائل  له  يتوفر 

املخالفات عرب الرقم )1900(.
وبينت وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية والإ�سكان، 
اللتزام  احللقة  ب�سالون  العاملني  على  يجب  اأنــه 
ــواحــد  ال ــتــخــدام  ــس ال� ذات  الأدوات  بــا�ــســتــعــمــال 
خا�سة،  اأدوات  حقيبة  لديه  من  ذلــك  من  وي�ستثنى 
امل�سحة  وا�ستخدام  للتطهري  ال�سبة  ا�ستخدام  وعدم 

الطبية بدًل منها.
واأ�سافت اأن العاملني بال�سالون ملزمون با�ستخدام 
اأدوات احللقة امل�سنوعة من مواد غري قابلة لل�سداأ، 
ومنع ا�ستخدام املنا�سف واملرايل القما�سية، وتوفري 
عن  لإبلغها  داعية  العالية،  اجلــودة  ذات  الورقية 

املخالفات عرب الرقم )940(.
عليهم  احلــلقــة  مبهنة  العاملني  اأن  اإىل  واأ�ـــســـارت 
ــهــادة �ــســحــيــة تــثــبــت �ــســلمــتــهــم من  ــتــخــراج �ــس ا�ــس
الأمرا�س املعدية، م�سددة على منع قيامهم بالأعمال 
اجللدية  الأمرا�س  بع�س  مبعاجلة  اخلا�سة  الطبية 

يف الوجه والراأ�س داخل �سالون احللقة.
"ال�سبة"..  توفري الدفع الإلكرتوين ومنع ا�ستخدام 
حقوق مرتادي �سالونات احللقة والواجبات امللزم 

بها العاملون.

منع استخدام الشبة.. في صالونات الحالقة

فيفا ـ البالد    
والبحث  التحريات  �سعبة  قب�ست 
منطقة  يف  فيفا  مبحافظة  اجلنائي 
مركبته  يف  لنقله  مــواطــنــا  جــــازان 
احلــدود  اأمـــن  لنظام  خمــالــًفــا   )16(
وجــرى  الإثــيــوبــيــة،  اجلن�سية  مــن 
اإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية 
جلهة  املخالفني  واإحالتهم  بحقهم، 
النيابة  اإىل  والناقل  الخت�سا�س، 
الــعــامــة.واأكــد املــتــحــدث الإعــلمــي 
من  كــل  اأن  جـــازان  منطقة  ل�سرطة 
اأمــن  نــظــام  خمــالــفــي  دخـــول  ل  ي�سهِّ
داخلها  نقلهم  اأو  للمملكة  احلـــدود 
اأي  اأو يقدم لهم  اأو يوفر لهم املاأوى 
من  �سكل  بـــاأي  خــدمــة  اأو  مــ�ــســاعــدة 
لعقوبات  نف�سه  يعر�س  الأ�ــســكــال، 
�سنة،   )15( مــدة  ال�سجن  اإىل  ت�سل 
مليون  اإىل  تــ�ــســل  مــالــيــة  وغـــرامـــة 
النقل  و�ــســيــلــة  ومـــ�ـــســـادرة  ريـــــال، 
اإ�سافة  للإيواء،  امل�ستخدم  وال�سكن 

اإىل الت�سهري به.

توقيف ناقل 
مخالفين لنظام 

أمن الحدود 

ضبط معمل لتصنيع الرتب واألنواط 
الريا�ض ـ البالد                    

عن  الــريــا�ــس،  منطقة  ـــارة  اإم اأعلنت 
الرتب  لت�سنيع  خمالف  معمل  �سبط 
الع�سكرية،  والأنــــواط  والــ�ــســعــارات 
عرث بداخله على اأكرث من األف قطعة، 

وجرى اتخاذ اللزم حيالها.
ــــارة الــريــا�ــس –عرب  واأو�ــســحــت اإم
ملراقبة  الأمــنــيــة  اللجنة  اأن  تــويــرت- 
ـــاطـــة املــلبــ�ــس  حمـــــلت بـــيـــع وخـــي
الع�سكرية يف اإمارة منطقة الريا�س، 
ــلــجــان املــيــدانــيــة  ــعــاون مـــع ال ــت ــال وب
يحتوي  معمل  �سبطت  املتخ�س�سة، 
الأنواط  األف قطعة من  اأكرث من  على 
الع�سكرية  والـــ�ـــســـعـــارات  ـــرتـــب  وال

الريا�س،  اإمـــارة  واأ�ــســارت  املخالفة. 
امل�سبوطات،  م�سادرة  جرى  اأنه  اإىل 

واتخاذ الإجراءات اللزمة حيالها.
امل�ستمرة  اجلـــولت  هــذه  اأن  واأكـــدت 
تاأتي بناء على توجيهات ومتابعة من 
بندر  بن  في�سل  الأمــري  املنطقة  اأمــري 
حممد  الأمــري  ونائبه  عبدالعزيز،  بن 
بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ل�سبط 

مثل هذه املمار�سات املخالفة.
واأ�سارت اإمارة الريا�س اإىل اأنه �سارك 
يف احلــمــلــة الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات 
احلر�س  وزارة  يف  ممثلة  احلكومية 
الوطني، وزارة التجارة، رئا�سة اأمن 

الدولة.

 "معرض مدن متميزة" يناقش التنمية المستدامة 
أكد على تخصيص الخدمات واالرتقاء بالجودة

الريا�ض- البالد
مدن  م�سروعات  ملعر�س  امل�ساحب  املنتدى  جل�سات  ناق�ست 
امل�ستدامة  التنمية  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  عهد  يف  متميزة 

يف املدن واأثر برامج ال�سراكات بني القطاعني العام واخلا�س.
للتخ�سي�س  ـــــوزارة  ال وكــيــل  مــن  كــل  اجلل�سة  يف  و�ــســارك 
ــــوزارة الــ�ــســوؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة  وال�ــســتــدامــة املــالــيــة ب
والإ�سكان ها�سم بن اإبراهيم الفواز، ووكيل الأمني لل�ستثمار 
�سلمان  املــهــنــد�ــس  الــريــا�ــس  منطقة  بــاأمــانــة  والتخ�سي�س 
عبدالرحمن الدهم�س، والرئي�س التنفيذي لـUBS ال�سعودية 
التنفيذي  الرئي�س  ونــائــب  �ــســويف،  عبدالفتاح  بــن  غ�سان   ،
الوطني  باملركز  املعرفة  بناء  واإدارة  الإ�سرتاتيجي  للت�سويق 

للتخ�سي�س هاين بن نا�سر ال�سائغ.
وحتدث الفواز عن اإ�سرتاتيجية الوزارة ودور القطاع اخلا�س 

اإ�سرتاتيجيتها مبا  اإىل عمل الوزارة على حتديث  فيها، م�سريا 
فيها،  اخلدمات  بجودة  والرتــقــاء  املــدن  وتطوير  تنمية  يدعم 
ومتثل عملية اإ�سراك القطاع اخلا�س كممكن رئي�سي لتنفيذ هذه 

الإ�سرتاتيجية.
القطاع  مــع  ال�سراكة  خــلل  مــن  ت�ستهدف  ــــوزارة  ال اأن  واأكـــد 
اخلــا�ــس ، الرتــقــاء بــجــودة اخلــدمــة مــن خــلل ال�ستناد على 
تنفيذ  يف  اخلا�س  القطاع  لدى  املوجودة  والتقنيات  اخلربات 
و�سعت  الــوزارة  اأن  اإىل  النظر  لفتا  عالية،  بكفاءة  اخلدمات 
م�ستهدًفا اإ�سرتاتيجيًّا يف عام 2030 يتمثل بتخ�سي�س 70% من 
اخلدمات البلدية ، مبينا اأن القطاع البلدي يقدم اأكرث من 200 
خدمة، والوزارة تعنى بالتنمية القت�سادية وتتعامل مع جميع 
وعلى  الكبرية  ال�ستثمارات  يف  وحر�ست  امل�ستثمرين،  اأنواع 

م�ساركة املخاطر مع امل�ستثمرين.

من جانبه قال الدهم�س اإن الريا�س متثل رهاًنا لقت�سادات املدن 
والتحديات، وهذا ما قادنا يف اأمانة مدينة الريا�س اإىل اعتماد 
اخلدمات  جلميع  كامل  مب�سح  قمنا  حيث  التخ�سي�س،  خارطة 

التي ممكن تقدميها بال�سراكة مع القطاع اخلا�س"، وقدمنا 70 

مبادرة يف 10 جمالت خمتلفة.
بدوره اأكد غ�سان �سويف اأن البنوك ممول للم�ساريع، وت�ساعد 
يف التمويل �سراء امل�ساكن للمواطنني كما اأنها �سريك مبا�سر يف 

ال�ستدامة.
واإدارة  الإ�سرتاتيجي  للت�سويق  التنفيذي  الرئي�س  نائب  واأكد   
على  املركز  حر�س  للتخ�سي�س،  الوطني  باملركز  املعرفة  بناء 
حيث  اخلا�س،  للقطاع  حمفزة  التخ�سي�س  م�ساريع  تكون  اأن 
م�سروًعا،   50 ت�سليم  من  انتهينا  وقد  قطاًعا،   17 مع  العمل  مت 

وتعدت امل�سروعات املعتمدة اأكرث من 200 م�سروع حتى الآن.

لدورها الريادي في استدامة األمن الغذائي

 المملكة رئيسا للجنة مصايد األسماك بـ )الفاو(
الريا�ض- البالد

رئي�ًسا  ال�سعودية،  العربية  اململكة  انُتخبت 
م�سايد  للجنة  والثلثني  ال�ساد�سة  للدورة 
للأمم  والــزراعــة  الأغــذيــة  مبنظمة  الأ�سماك 
الربع  يف  �ستعقد  الــتــي  )الـــفـــاو(،  املــتــحــدة 
الــعــا�ــســمــة  يف   2024 الـــعـــام  مـــن  الــثــالــث 

الإيطالية روما.
والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة  واأو�سحت 
اأن هذا النتخاب جاء باإجماع جميع اللجنة 
وذلك  دولــة،   126 ع�سويتها  يف  ت�سم  التي 
نظري الدور الريادي للمملكة يف دعم اجلهود 
الدولية لتعزيز الرثوة ال�سمكية وال�ستزراع 
الأمن  للم�ساهمة يف حتقيق  امل�ستدام  املائي 
اململكة  مــنــدوب  اأن  اإىل  ولفتت  الــغــذائــي.  
للأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة  لدى  الدائم 
الغامدي،  حممد  الدكتور  )الــفــاو(  املتحدة 
والثلثني  ال�ساد�سة  الدورة  رئا�سة  �سيتوىل 
للجنة م�سايد الأ�سماك، وجيم�س براون من 
ميثل  بينما  للرئي�س،  اأول  نائًبا  نيوزيلندا 
كل  للجنة  الآخرين  الرئي�س  نــواب  ع�سوية 
ومملكة  الأمريكية،  املتحدة  الــوليــات  مــن: 

الرنويج، وت�سيلي، وماليزيا، وال�سنغال.

ال�سنوات  خــلل  حققت  اململكة  اأن  وبينت 
املــا�ــســيــة جنــاحــات كــبــرية يف متــكــني قطاع 
باإن�ساء  بـــدءًا  وتــطــويــره،  ال�سمكية  الـــرثوة 
الـــرثوة  قــطــاع  لتطوير  الــوطــنــي  الــربنــامــج 
املحافظة  جانب  اإىل  وال�سمكية،  احليوانية 
ل�سغار  الــدعــم  وتــقــدمي  الــ�ــســيــد،  مهنة  عــلــى 
�سيادي الأ�سماك من خلل القرو�س املي�سرة 
ل�سراء مراكب ال�سيد، والعمل على بناء �سبكة 
حــديــثــة مــن املــرافــئ املــجــهــزة عــلــى �سواحل 
وحتقيق  الــعــربــي،  واخلليج  الأحــمــر  البحر 
ورفــع  والقــتــ�ــســاديــة،  الجتماعية  التنمية 

ن�سبة الكتفاء الذاتي من الأ�سماك لـ )%55(.
ــزراعــة،  وال واملــيــاه  البيئة  وزارة  واأكــــدت 
جناحها من خلل الربنامج الوطني لتطوير 
يف  وال�سمكية؛  احلــيــوانــيــة  ـــرثوة  ال قــطــاع 
امل�ستزرعة  املنتجات  من  ال�سادرات  تنمية 
وفق  العامل  حــول  دولــة   )35( من  اأكــرث  اإىل 
وت�سجيع  العاملية،  اجلـــودة  معايري  اأعــلــى 
يف  للدخول  اخلا�س  بالقطاع  امل�ستثمرين 
جمـــال ال�ــســتــزراع املـــائـــي؛ لــلــو�ــســول اإىل 
طن  األف   )600( باإنتاج  الوزارة  م�ستهدفات 

بحلول عام 2030.
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مبادرة خدام الحرم سفراء اإلنسانية
النبوي  وامل�سجد  احلرام  للم�سجد  العامة  الرئا�سة  ومبادرات  ن�ساطات 
العديدة، ممثلة يف رئي�سها ال�سيخ الدكتور عبدالرحمن ال�سدي�س، ومن 
اإىل جانبه من م�سوؤويل الرئا�سة، ملمو�سة وم�ساهدة ودائبة وحثيثة ل 
جهودًا  والالحقة  ال�سابقة  امل�سرفة  م�سريتها  خالل  حققت  وقد  تتوقف، 

ا�ساد بها البعيد قبل القريب.
ة والإن�سانية التي تبنتها رئا�سة احلرمني )مبادرة  ومن املبادرات اخلريرّ
مليون  اإىل  )الو�سول  ت�ستهدف  والتي  الإن�سانية(  �سفراء  احلرم  خدام 
التطوعي  العمل  وتعزيز  والقا�سدين  املعتمرين  على  للتي�سري  متطوع 
امل�سجد  نطاق  داخــل  الإعــاقــة  وذوي  ال�سن  كبار  وخدمة  والإنــ�ــســاين، 

احلرام ويف �ساحاته اخلارجية.
العامة  الإدارة  عــام  مدير  م�ساعد  اأ�ــســار  الإنــ�ــســاين  العمل  هــذا  وحــول 
والأعمال  الجتماعية  اخلدمات  وكالة  يف  التطوعية،  الأعمال  لتن�سيق 

)خدام  مبادرة  لت  فعرّ الرئا�سة  اأن  الرزيزا(  )ثامر  والإن�سانية  التطوعية 
اأعلن  والتي  نوعها  من  الأوىل  تعترب  والتي  الإن�سانية(  �سفراء  احلــرم 
الدكتور  ال�سيخ  النبوي  وامل�سجد  احلرام  للم�سجد  العام  الرئي�س  عنها 
وقا�سديهما  للحرمني  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  ال�سدي�س،  عبدالرحمن 
اخلريية  اجلمعيات  �سركائها  مع  للتعاون  خطة  الرئا�سة  و�سعت  وقد 
والتطوعية، ويعترب العمل التطوعي والإن�ساين يف احلرمني اأحد ركائز 
روؤية )2030( التي اأطلقها �سمو ويل العهد، وكان برنامج )خدام احلرم 
�سفراء الإن�سانية( قد قام موؤخرًا بتوزيع اأكرث من )7( اآلف وجبة اإفطار 
جافة يومي الثنني واخلمي�س، وتقدمي ال�سيافة وتوزيعها على قا�سدي 
موؤخرًا  اأعلنت  قد  الرئا�سة  وكانت  العمرة  مو�سم  طوال  احلرام  امل�سجد 
العاملي  اليوم  الإن�سانية( مبنا�سبة  �سفراء  )خدام احلرم  برنامج  اإطالق 

للعمل الإن�ساين(.

خامتة: 
امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  ومبادرات  جهود  ويتابع  تابع  من  اإن 
امل�سرفة  م�سريتها  خالل  حتقق  وما  ال�سريف  النبوي  وامل�سجد  احلــرام 
الله  �سلى  نبيه  وم�سجد  الله  بيت  قا�سدي  �سبل  وت�سهيل  تي�سري  يف 
حدب  كل  من  اإليها  الآتــني  ومعتمرين  وزوار  حجاج  من   ، و�سلم  عليه 
و�سوب، يجدها قد حققت من الإجنازات اخلدمية واخلريية والإن�سانية 
الباهرة  النجاحات  اأن  القلم ح�سره، وح�سبي  ما يعجز  وامل�سروعاتية، 
التي حظي بها احلرمان ال�سريفان مكة واملدينة، باتت م�سرب املثل وعلى 
كل ل�سان، اإ�سادة ودعاء، وتقديرًا وعرفانًا للقيادة ال�سعودية، ممثلة يف 
الله  يحفظهما   – عهده  وويل  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  ومتابعة  دعــم 
�سفحاته  على  ذلك  التاريخ  و�سجل   ،2030 اململكة  بروؤية  – مدعومة 
ال�سعودية قيادة  الدولة  الفخر والعتزاز حمليًا وعامليًا، و�ستظل  مبداد 

حتقيقًا  ال�سريفني  للحرمني  خمل�سة  وخــادمــة  اأمينة  راعــيــة  و�سعبًا، 
للخا�سية التي منحها الله اإياها رغم كيد الكائدين وحقد احلاقدين باإذن 

الله.
 وباهلل التوفيق ،،،

علي خ�ضران القرين

Ali.kodran7007@gmail.com

 

اىل  الــ�ــســحــة  وزارة  تــ�ــســعــى  ــتــي  ال ـــة  ـــروؤي ال
ال�سحية  الــرعــايــة  تــوفــري  يف  هــي  حتقيقيها 
تكون  �سوف  الروؤية  تلك  وال�ساملة.  املتكاملة 
مــلــمــو�ــســة )بـــــاإذن الـــلـــه( عـــن طــريــق حتقيق 
والتي  ال�سرتاتيجية  الهــداف  من  جمموعة 
اعتماد   )1 ومــنــهــا:  ال�سحة،  وزارة  تبنتها 
رفع   )2 ال�سحية  الرعاية  يف  ال�سامل  املنهج 
 )3 الداء  وقــيــا�ــس  الــعــمــل  جــــودة  مــ�ــســتــوى 
املعلومات  ونظم  اللكرتونية  ال�سحة  تطوير 
4( ال�ستخدام المثل للموارد �سواء الب�سرية 
طرق  اأف�سل  تطبيق  طريق  عن  وذلك  واملادية 
متويل اقت�ساد الرعاية ال�سحية. تلك الهداف 
ال�سرتاتيجية �سوف تتحقق عن طريق هدف 
تاأهيل  يف  يتمثل  والذي  رئي�سي  ا�سرتاتيجي 
جلب  مــع  حمليا،  املــوؤهــلــة  ال�سحية  ــكــوادر  ال
املتقدمة  الــدول  من  �سواء  اخلارجية  الكوادر 

يف املجال ال�سحي. 
عملها  اداء  ال�سحة  وزارة  ت�ستطيع  ولــكــي 
اأف�سل  ايل  ــول  ــو�ــس وال ال�سحيح  بال�سكل 
املوؤ�س�سي  للعمل  قيم  و�سع  مت  فقد  النتائج 
ال�سحي مثل: املري�س اوًل، اجلودة، املهنية، 
الفريق الواحد، ال�سراكة مع املجتمع وغريها 
ميكن  طريقها  عــن  التي  اليجابية  القيم  مــن 
عن  ذلــك  يكون  حيث  الأهـــداف،  ايل  الو�سول 
املجال�س  بني  اجلماعي  العمل  ار�ــســاء  طريق 
واللجان ال�سحية املختلفة ومقدمي اخلدمات 
لهدف  ـــك  وذل واحــــد،  فــريــق  �سمن  ال�سحية 
الــقــرارات  يف  والع�سوائية  الرجتــالــيــة  منع 

ال�سحية. 
كما هو معروف فان هناك العديد من امل�ساريع 
ان�سئت من اجل حت�سني الداء  التي  ال�سحية 
لــالأداء  التح�سينية  امل�ساريع  تلك  من  الطبي، 
والتعاقد  التعاون  �سور  خمتلف  يف  واملتمثل 
العاملية  واملــنــظــمــات  ال�سحية  الــكــلــيــات  مــع 
ما  جانب  اىل  ال�سحي.  املــجــال  يف  املتميزة 
ذكر، قامت الوزارة على مدار العقود املا�سية 
بالعديد من الجنــازات ال�سحية والتي ميكن 
ال�سحية  لــلــخــدمــات  �سحية  بنية  تــكــون  ان 
بانها  اجلميع  اليها  يتطلع  والــتــي  احلــديــثــة 
متكامل  وطــنــي  ملــ�ــســروع  ا�سا�سية  خــطــوات 
تقف  �سوف  والتي  ال�سحية  للرعاية  و�سامل 
القطاع  تواجه  التي  التحديات  امــام  ب�سالبة 
الــ�ــســحــي مــثــل: الـــزيـــادة الــ�ــســكــانــيــة، زيـــادة 
الف�سل  الــ�ــســكــري،  )مــثــل  املــزمــنــة  المـــرا�ـــس 
ببع�س  ال�سابة  ــادة  وزي ال�سغط(،  الكلوي، 
وال�سرطان  القلب  مثل  اخلــطــرية  المــرا�ــس 
وا�سبحت  املثانة(.  القولون،  الثدي،  )اورام 
لدي الوزارة خطط عديدة ووا�سحة ملواجهة 
امل�ست�سفيات  التحديات وتتمثل يف اعداد  تلك 
وتهيئة  احلديثة  بالتقنيات  فئاتها(  )مبختلف 

كوادرها التي حتتاج اليها.
عــبــارة عن  كــانــت  اأعــــاله،  ذكــر  مــا  باخت�سار، 
�ـــســـورة خمــتــ�ــســرة لــلــعــديــد مـــن الجنـــــازات 
وهامة  ا�سا�سية  لبنات  تعترب  التي  ال�سحية 
املا�سية(  العقود  )خــالل  ال�سحي  العمل  يف 
والتي ا�سهمت وبو�سوح يف حت�سن م�ستوي 
ندرك،  ان  لبد  ولكن  العام.  ال�سحي  املوؤ�سر 
التفكري  اعــادة  يف  )اي�سًا(  ال�سروري  من  انه 
ـــة وذلــــك عـــن طــريــق  ـــروؤي يف حتــ�ــســني تــلــك ال
ال�سرتاتيجية  الهــداف  مع  �سياغتها  اعــادة 
وو�سعها يف اإطار ي�ساهم وبفاعلية يف التحكم 
والب�سرية  املالية  للموارد  الف�سل  والتوجيه 
لتح�سني  ا�ــســا�ــســيــة  �ــســرايــني  تــعــتــرب  والــتــي 

خمتلف �سور الرعاية ال�سحية.
ا�ضت�ضاري وباحث �ضحي

االستثمار الصحي 
وتحقيق الرؤية

د. اإ�ضماعيل حممد الرتك�ضتاين

 

االقتصاد اإلبداعي
د. �ضماح �ضاوي الع�ضيمي

 samahosaimi@gmail.com

drimat2006@hotmail.com

ويتم  بالقت�ساد  الثقافة  متتزج  عندما 
النظري  منقطعة  وبــراعــة  بفن  ت�سويقها 
الأفــكــار الإبــداعــيــة عرب املكينة  وُتــوظــف 
اىل  يخرج  الب�سري(  )العقل  الإعجازية 
تعمل  فل�سفة  ذو  اإبــداعــي  اقت�ساد  النور 
على اإظهار ثقافتنا واإبراز جمالها العتيق 
عملية  فاإن  وال�سعوب،  الأمم  ثقافات  بني 
الإنــ�ــســاين وبــنــاءه على  الإبــــداع  تهجني 
لالإبداع؛  احرتافية  تقنية  ت�سويق  اأ�س�س 
تهدف  للحدود  وعابرة  م�ستقلة  قوة  تلك 
يف تفا�سيلها اىل تنمية ناعمة وم�ستدامة 
من اأولويات اخلطط الطموحة وتن�سدها 

جميع الدول املتطلعة.
اململكة  يف  امل�ستهدفة  الإبداعية  فال�سبكة 
العربية ال�سعودية والتي ُيعمل عليها على 
قدم و�ساق ابتداًء من الإعالنات والفنون 
واحلــــــرف الـــيـــدويـــة مـــــــروًرا بــاملــ�ــســرح 
وبرجمتها  التقنية  والألعاب  واملو�سيقى 
املــدن  هند�سة  اىل  وو�ــســوًل  البتكارية 
ذات  جميعها  احل�سرية،  الإن�سان  وبيئة 
املبتكر  الــطــرح اجلــديــد  فــريــد يف  طــابــع 

وغري التقليدي.
اإعــالن  هــو  الإبــداعــي احلــديــث  القت�ساد 
حياته  جودة  وحت�سني  الإن�سان  لرفاهية 
الــقــطــاعــات وتــ�ــســاهــم يف  تــتــداخــل  ففيه 
�سياغة الأهداف من توفري فر�س توظيف 
والتغيري  ال�سغف  اأ�ــســحــاب  للمبدعني 
متقدمة  مــراكــز  اىل  والــقــفــز  الإيــجــابــي، 
الــذي  للفنون  املــتــذوق  املــبــدع  للمجتمع 
بدوره ي�سوق لل�سلع الإبداعية وا�ستغالل 
املبتكر  اىل  وحتويلها  التقليدية  ثرواته 
القت�ساد  يحفز  بـــدوره  الــذي  امل�ستدام 
امل�ستقبل  اإيـــراداتـــه ويــزهــر  مــن  ويــنــوع 
ــتــي بـــدورهـــا تــتــبــع خــارطــة  لــالأجــيــال ال
الإبداعي  بتحديثها  الإبــداعــي  القت�ساد 

اخلا�س.
اللون  هــذا  على  ي�سجع  التقني  فالعامل 
التكنولوجيا  ـــاأن  ب �سيما  ل  لــالقــتــ�ــســاد 
اأ�ــســبــحــت �ــســيــًئــا حــا�ــســًمــا يف كــثــري من 
املــجــالت القــتــ�ــســاديــة وهـــذا مــا ي�سرع 
وجمالته  القت�ساد  يف  الإبــــداع  عملية 
واخلدمات  الأفكار  من  مزيًدا  بها  وي�سخ 
التي جتعل من م�ساألة الرتويج والت�سويق 
اأمًرا ي�ستحق العمل والوقوف عليه، ومن 
ويل  ــة  وروؤي احلكيمة  القيادة  �سعي  ذلــك 
اآل  �سلمان  بن  حممد  الأمري  الأمني  عهدنا 
�سعود الذي اآمن يف  وقت مبكر ب�سرورة 
اللون  لــهــذا  التعزيزية  الــفــر�ــس  اغــتــنــام 
وفنونها  الثقافة  تالقح  على  والإ�ــســراف 
التكنولوجي  والت�سجيع  القت�ساد  مــع 
والدعم املادي يف منذجة الأعمال املقدمة 
تزويد  يف  وال�ستمرار  ن�سرها  وتعزيز 
واألــوانــهــا  بــالأفــكــار  الإبــداعــي  القت�ساد 
املبدعني ما يحق  ا�ستقطاب  املختلفة عرب 
الإبــداعــي  العهد  بـــ)  العهد  هــا  ن�سمي  اأن 

ال�سعودي(. 

التي  ال�سوية  الب�سرية  للنف�س  والطماأنينة  بالأمن  تقرتن  نعمة  اأعظم  الوطن 
ُخلقت من اأجل عبادة الله عز وجل وعمارة اأر�سه �سبحانه وتعاىل، تلك النف�س 
هي من ت�سمو ب�ساحبها نحو الرقي والتقدم، وهي نف�سها اأي�سًا التي تاأمره 
بال�سوء وت�سكن يف اأعماقه الأحقاد !! ولن ت�ستغرب قدرة اخلري الفائقة يف 
اإىل  للدمار وت�سعى  التي تخطط  املري�سة نف�سيًا  التغلب على تلك اجلماعات 
ال�سيطان ابتعدوا عن  ال�سر واأعــوان  !! فهم فئة  الف�ساد وتبحث عن اخلراب 
الدين ومعتقدات اخلبثاء يخدمون م�ساحلهم  ال�سواب وخلطوا بني  طريق 
ماأربهم   اإىل  الو�سول  اأجــل  مــن  احلقائق  ت�سويه  وي�ستخدمون  بالتطرف 
وتنا�سوا اأجيال الوعي ال�سرفاء اأبناوؤنا اأجيال الغد، اأ�سلحتهم الوعي والعلم 
بالنق�س وعقدهم جعلتهم  الإح�سا�س  من  يعانون  من  كل  اإىل  النري.   والفكر 
الالعقالنية  واأفعالهم  ت�سرفاتهم  اإىل  النتباه  يلفت  ما  الظهور وهذا  يحبون 
للظلم  انتماءهم  اأثبتوا  اأعــداء  هم   ، الغل  عن  وتبعث  بالياأ�س  توحي  والتي 

وال�سالل واحلقد و�سوء الأفعال !!

للهجمات  والت�سدي  الوطنية  لهويتنا  ترجمتنا  من  لنا  لبــد  كــان  هنا  ومــن 
النحرافية ، فالوطن اأثمن ما ميتلكه املواطن ال�سالح .. اإننا بنيان مر�سو�س 
فالإميان   ، وا�ستقراره  احلبيب  وطننا  باأمن  امل�سا�س  يحاول  تهديد  اأي  اأمام 
الوطن  هــذا  ر�ــســوخ  يــوؤكــد  بامل�سوؤولية  وال�سعور  الأمـــر  ويل  وطــاعــة  بالله 
الكبري وتقدم م�سريته حتت راية احلق والتوحيد ، فنحن يف اململكة العربية 
�سعود”  اآل  العزيز  عبد  “امللك  موحدها  يد  على  تاأ�سي�سها  ومنذ  ال�سعودية 
_طيب الله ثراه _ قيادة و�سعبًا ل ن�سمح للم�سا�س باأر�سنا والتلميح عنا 

بال�سوء مهما كانت الدوافع لن نرتك حقنا ولو كلفنا ذلك اأرواحنا.
وها هي مملكتنا احلبيبة بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد 
العزيز حفظه الله ، وويل عهده الأمني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 
توا�سل  عطائه..  وجزيل  وفكره  علمه  يف  له  وبارك  خطاه  الله  �سدد  �سلمان 
حتقيق الطموحات الكبرية ،  ونحن جميعًا نت�سدى لكل من يحاول التدخل 
يف �سوؤوننا الداخلية ، ون�سعى �سمن ا�سرتاتيجية دقيقة للتعامل بحزم مع 

احلمقى فامل�سا�س بالوطن خط اأحمر لكل من ت�سول له نف�سه القرتاب من ثرى 
بالدنا نقول اأرواحنا فداء ترابها. فاإىل متى ايها احلاقدون احلا�سدون؟

نعرف متاما اأن احلا�سدين واقعهم اآفة جمتمعاتهم وعادة ما يكرهون نعمة الله 
على غريهم ، فتجدهم ي�سيقون ذرعًا اإذا اأنعم الله على غريهم باملال، اأو العلم 
اأو اجلاه اأو غري ذلك من نعم الله علينا التي ل ُتعد ول حُت�سى. قد ل يتعر�س 
من  مغمومًا  مهمومًا  جتده  ولكن  عليه  يتعدى  ول  ب�سيء  للمح�سود  احلا�سد 
نعم الله على غريه!! وقد يتحني الفر�س للنيل ممن اأنعم الله عليهم ب�سيء من 

الأقوال امل�سيئة والأفعال احلاقدة واملوؤامرات الدنيئة.
به  الله  اأنعم  الذي  العظيم  يف بالدنا تعاليم ديننا احلنيف والرقي الأخالقي 
لها بكل ما منلك من عقل وحكمة  لكن نت�سدى  الإ�ساءة  الرتفع عن  علينا يف 
نحن اأبناء اأطهر بقاع الأر�س حني ي�سل اإلينا ما ل يليق بنا ن�سري وفق �سرع 
َواإَِذا  َهْوًنا  اْلأَْر�ــسِ  َعَلى  �ُسوَن  مَيْ اَلرِّذيَن  ْحَمِن  الَررّ )َوِعَباُد  تعايل:  قال  فقد  الله 

اِهلُوَن َقالُوا �َساَلًما( )63( �سورة الفرقان. َخاَطَبُهُم اجْلَ

وطن أخضر
د.تهاين �ضعيد احل�ضرمي tsfhsa@yahoo.com

احلني، وتلك هي الأيام والليال، و�سرية اأولئك  ُكلُرّنا �سمن ركب الَررّ
الرجال، ممن حانت �ساعة الرحيل، ويف �ساعة ُمبكرة من �سباح 
الثنني املا�سي، وبعد عودتي من اأداء �سالة الفجر، حيث اأ�ستعد 
واأنا  البالد،  بجريدة  الــراأي  ل�سفحة  الأ�سبوعي،  مقايل  لكتابة 
بداخل مكتبتي املتوا�سعة، وبالرغم من جاهزية مو�سوع املقال، 
التوا�سل الجتماعي، فاجاأتني  اأت�سَفرّح بع�س و�سائل  واإذا بي 
عدد من الأخبار العاجلة، على ح�ساب بع�س القيادات الرتبوية 
احلازمي،  عــودة  علي  حممد  الأ�ستاذ  زميلهم  تنعي  املعروفة، 
ا�ستاذنا وجيل من رفاق  الرتبية،  الرتبوي واأبرز رجال  الرائد 
نــادرة، يف  اأبناء جيلي، يوم كانت �سناعة البــداع  الــدرب، من 
زمن قَلرّ فيه الكثري من الإمكانيات، ونحن طالب مدر�سة احل�سني 
بن علي البتدائية، وذكريات الطفولة، يف م�سقط الراأ�س ثول، 
وحمدودية الزمالء داخل حجرة الدرا�سة. كان ذلك الرائد املبدع، 
ي�ستثمر فرتة الف�سحة الكبرية، ليخلو بنف�سه باإحدى احُلجرات، 

الــرابــعــة ملــادة  ويــقــوم بــر�ــســم خــريــطــتــني، ا�ــســتــعــدادا للح�سة 
اأحد هذه  مبا�سرة،  الكبرية  الف�سحة  تلي فرتة  التي  اجلغرافيا، 
الأوروبية،  اأو  العربية  الــدول  لأحــدى  املــدن،  لتوزيع  اخلرائط 
بح�سب املنهج املقرر، وا�سعا مكان املدينة دائرة �سغرية، دون 
الثانية  ماء(، واخلريطة  ال�سَرّ )نظام اخلرائط  املدينة،  ا�سم  ذكر 
ما  كاأجمل!  اخلريطتني  ت�سميم  يتم  الــدولــة،  تلك  لت�ساري�س 
حيث  اآنـــذاك،  املتوا�سعة  من  اأقــل  باإمكانيات  الت�سميم،  يكون 
احل�سة،  �سري  اأثناء  اخلريطة،  جمال  امللونة  الطبا�سري  فر�ست 
وطالبه،  املــادة  معلم  بني  احلــواريــة،  الَترّدري�س  طرق  وباأف�سل 
لُيحدد لحقًا الطالب، املدينة يف مكانها على اخلريطة، وحدود 
َقة وحمفزة  الدولة، ومعرفة ت�ساري�سها ومناخها، بطريقة ُم�َسِورّ
لالأذهان، لرت�سيخ املعلومة، حتى اأنه ي�سف الت�سبيه التقريبي، 

ل�سكل خريطة تلك الدولة.
لكرة  �سبكة  َيِحيُك  وجدته  �سباح،  ذات  البــداع  جماليات  ومن 

التي  املميزات  تلك  مبثل  �سبكة،  جتد  قَلرّما  زمــن  يف  الطائرة، 
عبارة عن  ال�سريط، وهي  املبدع، من حبال  ذلك  اأنامل  �سنعتها 
خليمة  وف،  ال�سُرّ ن�سيج  من  فنية  قطعة  وكاأنها  النخيل،  األياف 
من �َسَعر الأغنام، كاأحد ا�ستثمار مكونات البيئة القروية، ولكنه 
اجلمال وحده، الذي كان حا�سرا، علمًا باأن ال�سبكة ظلت قابعة 
الأر�س،  التثبيت على  ال�سهر، بو�سع  مبكانها، ملدة اقرتبت من 
ومعظم الطالب كان ينتظر جاهزيتها ب�سغف، لتد�سني ملعب كرة 
الطائرة، يف ال�ساحة الريا�سية املفتوحة، وزاد من كرم الأ�ستاذ 
احلازمي رحمه الله، اأنه ا�ست�ساف جميع طالب ال�سف ال�ساد�س 
�سريقي  حامد  القدير  الأ�ستاذ  املدر�سة،  مدير  مع  البــتــدائــي، 
العامرة  بـــداره  الرابغية  مائدته  على  الــلــه،  رحمه  الكنيدري 
البتدائية،  ال�سهادة  اختبارات  نوؤدي  ا  ُكَنرّ حيث  احلوازم،  بحي 
تنفذها  كانت  التي  الختبارات،  اأنظمة  رابغ، وفق  يف حمافظة 

وزارة املعارف. 

كانت زوجتي تتحدث معي عن ق�سة ممثلة عربية حدث 
بع�س  يل  ا�ستعر�ست  ثــم  زوجــهــا،  وبــني  بينها  خــالف 
اأحد  ويف  النف�سال،  بعد  املمثلة  لتلك  وال�سور  املقاطع 
لنف�سي  اعطي  ع�سان  "�سافرت  باخت�سار  قالت  لقاءاتها 
وقتا ، واأعتني بها ، فالنف�س لها حق، واإذا مل تعنت بنف�سك 
النا�س ،  التقدير من  اأحدا يهتم بك، ملاذا تنتظر  ل تنتظر 

احلب داخلك، ماهو خارجك"  
ال�سعف  نقطة  ا�ست�سعرت  الفنانة  هذه   : لزوجتي  قلت   
وهي عدم ال�ستحقاق وهي تعمل على تقوية هذا ال�سعور 
املهم ، و�سوف تنجح . اإن �سورة الذات ال�سحية ال�سليمة 
نظام  يف  مثبت  ال�ستحقاق  وبرنامج   ، الهمية  يف  غاية 
الن�سان لكن من خالل حياتنا ونتيجة ملجتمعاتنا ال�سلبية 
الذاتي  التدمري  للخ�سارة والف�سل عن طريق  تهيئتنا  تتم 
اأننا  بنا  املحيطني  من  تثبيتها  مت  �سورة  من  تكون  الذي 

ل ن�ستحق. 
من �سحك عليك وقال اإنك ل ت�ستحق؟ 

ومل   ، وقــوام  �سكل  اأح�سن  يف  وخلقك  مكرما  جعلك  الله 
على  وتعمل  قيمتك  تعرف  عندما   ، ت�سطيع  ما  ال  يكلفك 
اآَتاَها   َما  اإَِلرّ  َنْف�ًسا  الَلرُّه  ُيَكِلرُّف  َل   " بالتي�سري  ا�ستحقاقك 

�َسَيْجَعُل الَلرُّه َبْعَد ُع�ْسٍر ُي�ْسًرا (".
لقب  ي�ستحقون  الــذيــن  النا�س   " غــوركــي  مك�سيم  يقول 
اإن�سان هم اأولئك الذين ينذرون اأنف�سهم وحياتهم من اأجل 

حتطيم القيود التي تغُلرّ عقل الإن�سان".
اإن احلل لي�س عند الخرين ول يف ر�ساهم، بل داخلك اأنت 
عندما تكمل ا�ستحقاقاتك الربعة : ال�ستحقاق الروحي ، 
وال�ستحقاق   ، بربك  وعالقتك  بالروحانيات  املرتبط 
واأكــل  نظافة  مــن  باجل�سد  بالعناية  املرتبط  اجل�سدي 
فهم  من  النف�سي  وال�ستحقاق   ، ونــوم  وريا�سة  �سحي 

وال�ستحقاق  الخرين  م�ساعر  وفهم  وادارتها  م�ساعرك 
الفكري املرتبط بالوعي واملعرفة ، �سوف ترى اأثًرا كبرًيا 

يف حياتك. 
فا�ضلة: 

واملبادرة  بالفعل  قويا  ارتباطا  مرتبط  ال�ستحقاق  اإن   
عندما  رائع  �سعور  اأنه  الفر�س،  وا�ستغالل  وال�ستعداد 
) اجعلني   : ال�سالم  قال يو�سف عليه  با�ستحقاقك،  توؤمن 
راأيــت نف�سك  .اإذا   ) اإين حفيظ عليم  على خزائن الأر�ــس 
ف�ستكون وتفعل   ، قيمة وا�ستحقاق  قادر ذو  اأنك �سخ�س 
والقيمة  الــقــدرة  عــدمي  �سخ�س  اأنــك  نف�سك  راأيــت  واإذا   ،
ا ، اإن من نعمة الله علينا بغ�س النظر  ف�ستكون ذلك اأي�سً
قوة عظيمة وهي  الإن�سان  لدى  اأن  املا�سي،  كان يف  عما 
ُ َما  القدرة على تغيري نف�سه اإىل الف�سل " اإَِنرّ الَلرَّه ل ُيَغرِيرّ

ِهْم". وا َما ِباأَْنُف�سِ ُ ِبَقْوٍم َحَترّى ُيَغرِيرّ

من زاوية الفكر تاأتي حيوية الفكر الإن�ساين ون�ساط حامله الذي يفكر يف العلم الواقعي 
الذي يعتمد غالبًا  بالذي ي�سنعه حقًا من �سخ�سه ورغبة يف عمله  من حوله عماًل ودرايــة 
على املعلومات احليوية والقدرات الفردية من خالل امل�سرية احلياتية العامة. ذلك اأن الفرد 
العامل  هذا  ت�ساير  كي  الفردية  والآمــال  العملية  احلياة  من حلم  تفكريه  يخلو  ل  الإن�ساين 
العلم والتقنية مادية ومعنوية والحرتاف تعتربان و�سائط  اأن  الكبري عماًل وحيوية كما 
الن�ساطي  العملية والتفعيل  الذي ينب�س باحليوية  العامل من حولنا  البناء يف  العمل  لهذا 
بكل  حياته  يف  �ساحبه  يعي�س  الذي  الفكر  هذا  زاويــة  من  الفكري  العمل  حبذا  لذلك  العام 
النجاح والتوفيق  املزيد من  نا�سرًا  ليم�سي يف احلياة موفقًا عماًل وعماًل  حيوية ون�ساط 

يف هذين املهمني العلم والعمل فيم�سي قدمًا طاملا عمل وعلم هذه الزاوية الفكرية املدعمة 
باحليوية والن�ساط وبالعملية والعلمية الناب�ستني يف حياة العمل والدراية به و�سيكون 
والتقان  العلمية  والدراية  الفكرية  العملية  ونا�سدًا  و�سائدًا  ما�سيًا  حليفه  دائمًا  التوفيق 
العملي العام واخلا�س، ومن ثم ينجح العمل معه ويكرث العلم الذي ي�ساعده على هذا العمل 

والكثار منه ريثما وطاملا يح�سن هذا العلم وهذا العمل التامني.
واإن هذا احلديث ملن زاوية الفكر الإن�ساين العام ي�سلح تفعيله ملن اراد من خالل ال�سوء 
والعملية  العلمية  املــواهــب  ذوي  النا�سئة  ال�سباب  خا�سة  الطريق  ينري  كي  وب�سي�سه 

والإرادة الذاتية، ولله يف خلقه �سوؤون.
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نائب رئيس مدينة الملك سلمان للطاقة:

مليارات ريال استثمارات بمشروع »سبارك«
�لريا�ض - �لبالد

مدينة  رئي�س  نائب  الطف  عمار  قــال   
اإن مــ�ــســروع  لــلــطــاقــة،  �ــســلــمــان  املــلــك 
نــحــو  جـــــذب  يف  جنــــح  "�سبارك" 
بقيمة  وعــاملــيــًا  حمليًا  م�ستثمرًا   40
ريال،  مليارات   10 تفوق  ا�ستثمارات 
اإن�ساء نحو 350  وي�ستهدف امل�سروع 
�ستوفر  "�سبارك"،  مدينة  يف  م�سنعًا 
نحو 100 األف وظيفة جديدة، وكذلك 
الإجمايل  الناجت املحلي  امل�ساهمة يف 
بحلول  دولر  مليار   150 بـ  للمملكة 

عام 2050. 
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نحو  من  النتهاء  مت  مراحل، 
الأوىل  املــرحــلــة  مــن   %  90
املــ�ــســاريــع  بــــاأن  م�سيفا   ،
املــ�ــســتــقــبــلــيــة تـــركـــز يف 

والنفط  الطاقة  قطاعات 
والغاز واملجال الرقمي 

واملـــــواد الــامــعــدنــيــة 
وال�سناعات املرتبطة 

ب�سناعة الكهرباء. 
مــديــنــة  واأقــــيــــمــــت   

متكاملة  روؤيــة  وفــق  للطاقة  �سلمان  امللك 
بــوابــًة  ت�سبح  اأن  اإىل  تــهــدف   ، طموحة 
الإقليمي، وتوفر  الطاقة  قطاع  رائــدًة يف 
تدعم  التي  اخلــدمــات  مــن  متكامًا  طيًفا 
منو الأعمال يف اململكة، �سمن ال�سعي اإىل 
وتنويع  وم�ستدامة  نظيفة  طاقة  حتقيق 
الإيــرادات، وفًقا ملا جاء يف روؤية اململكة 
2030. وتقع املدينة بني حا�سرتي الدمام 
خال  تطويرها  يتم  و�سوف  والأح�ساء، 
تبلغ  اإجمالية  م�ساحة  على  مراحل  ثاث 
امل�سروع  وي�سم  مــربــًعــا.  كيلومًرا   50
املنطقة  حمـــوريـــة:  مــنــاطــق  خــمــ�ــس 
الــ�ــســنــاعــيــة، املــيــنــاء اجلـــاف، 
مــنــطــقــة الأعـــــمـــــال، مــنــطــقــة 
ال�سكنية  املنطقة  الــتــدريــب، 
والتجارية، كما تعد )�سبارك( 
ـــا املــديــنــة الــ�ــســنــاعــيــة  اأيـــ�ـــسً
العامل  يف  والــوحــيــدة  الأوىل 
�سهادة  على  حت�سل  التي 
الريادة  )LEED( من 
الفئة الف�سية يف قطاع 
ــة والــتــ�ــســمــيــم  ــطــاق ال

البيئي.

�لريا�ض - �لبالد
تو�سيل  تطبيقات  خدمات  لتطوير  جديدة  خطوة  يف 
الهيئة  دعــت  والتناف�سية،  اجلــودة  وتعزيز  الطلبات 
تو�سيل  تطبيقات  امل�سجلة يف  املن�ساآت  للنقل،  العامة 
توجيه  ترخي�س  بــاإ�ــســدار  ــادرة  ــب امل اإىل  الــطــلــبــات، 

املركبات لنقل الب�سائع عرب بوابة نقل الإلكرونية. 
الرخي�س  واإ�ــســدار  املن�ساآت  ت�سجيل  اأن  وبينت 
�سيمّكنها من �سمان مزاولة ن�ساط تو�سيل الطلبات 
لن�ساط  املنظمة  الائحة  متطلبات  وفق  اململكة  يف 
توجيه املركبات لنقل الب�سائع، الأمر الذي �سيعزز 
من احلفاظ على ا�ستثماراتها القائمة وا�ستمرارها 
الت�سغيلية  الكفاءة  رفع  يف  والإ�سهام  ومنوها، 
بجودة  والرتقاء  املن�ساآت  تلك  لدى  لاأ�سطول 

اخلدمات املقدمة.
واأكدت الهيئة اأن هذه اخلطوة �ستدعم مراحل 
اأعلى  وحتقق  املعنية،  اجلــهــات  بــني  التكامل 
النقل  و�سائل  يف  وال�سامة  الأمـــان  معايري 
املــ�ــســتــخــدمــة يف هـــذا املـــجـــال، مــ�ــســرية اإىل 
ــدار  ـــه يــجــب عــلــى املــنــ�ــســاآت مــراعــاة اإ�ــس اأن
1444هـــ  الأول  ربيع   28 قبل  الرخي�س 

املوافق 24 اأكتوبر 2022م.

تعزيز التعاون المالي 
واالقتصادي الخليجي

�لريا�ض- �لبالد
اجتماعها  اأم�س،  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول  املالية  وزارات  وكاء  جلنة  عقدت 
لاجتماع  حت�سريًا  وذلك  الريا�س،  يف  اخلليجي  التعاون  ملجل�س  العامة  الأمانة  مقر  يف  الـــ66، 

ال�سابع ع�سر بعد املئة للجنة التعاون املايل والقت�سادي برئا�سة اململكة.
اخلليجية،  القت�سادية  التفاقية  تطبيق  مبتابعة  العاقة  ذات  املو�سوعات  الجتماع،  وناق�س   
والحتاد اجلمركي لدول املجل�س، وال�سوق اخلليجية امل�سركة ، واختتم اأعماله بو�سع التو�سيات 

الازمة للجنة التعاون املايل والقت�سادي ب�ساأن مو�سوعات اللجان الفنية وفرق العمل الأخرى.
واأ�سار وكيل الوزارة للعاقات الدولية الدكتور ريا�س بن حممد اخلرّيف اإىل اجلهود املبذولة لتعزيز 
العمل اخلليجي امل�سرك و�سوًل اإىل الوحدة القت�سادية اخلليجية بحلول عام 2025م، موؤكدًا على 
قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون يف دورته الثانية والأربعني بالتاأكيد على ذلك، وب�سرعة ا�ستكمال 
ما تبقى من خطوات لقيام الحتاد اجلمركي لدول املجل�س، وتنفيذ م�سارات ال�سوق اخلليجية امل�سركة، 
وفق برنامج زمني حمدد قبل نهاية عام 2024م. وتطرق اإىل خف�س �سندوق النقد الدويل توقعاته لأداء 
القت�ساد العاملي للعام اجلاري والعام املقبل، لفتًا النظر اإىل اأن النمو القت�سادي لدول جمل�س التعاون 
التحديات  من  الرغم  على  وذلك  �سنوات،  ع�سر  اآخر  اإليه  الو�سول  يتم  مل  منو  م�ستوى  ي�سهد  العام  هذا 
القت�سادي  التكامل  لتعزيز  واعــدة  فر�سة  النمو  هذا  اخلرّيف  العامل.وعد  يواجهها  التي  وال�سعوبات 
والفر�س القت�سادية لدول املنطقة ومواطنيها، من اأجل ا�ستمرار امل�سرية املُباركة لتحقيق الهدف املن�سود 

وهو الو�سول اإىل الوحدة القت�سادية اخلليجية.

الصادرات السعودية تشارك في 
معرض “الخمسة الكِبار” 

�لريا�ض- �لبالد
ُت�سارك هيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية يف "معر�س اخلم�سة الكبار 2022"، الذي انطلق يف مدينة 
التقنيات  اأحدث  ل�ستعرا�س   ، ال�سعودية  يف  "�سنع  هوية  حتت  امل�ساركة  وتاأتي  بنيجرييا.  لغو�س 
والبتكارات، واحللول املُ�ستدامة، وعقد �سراكات اإ�سراتيجية، وتطوير العاقات مع العماء احلاليني 

وك�سب عماء جدد، وتوفري مزيد من فر�س الأعمال وعقد التفاقيات وال�سفقات.
وخ�س�ست هذه الدورة لـ"معر�س اخلم�سة الكبار" يف نيجرييا، لقطاع ا�ستغال املحاجر ل�ستخراج 
الأحجار والرمال، واأن�سطة التعدين وا�ستغال املحاجر غري املُ�سّنفة، واأن�سطة دعم الأعمال الأخرى 

نع ُمنتجات املعادن الا فلزية. للتعدين وا�ستغال املحاجر، و�سُ
واإبراز جودتها  اململكة،  والت�سييد يف  البناء  قطاع  ُمنتجات  ة كربى لرويج  من�سّ املعر�س  ويعد 
املُناف�سة، وتعزيز التوا�سل والتعاون وتبادل اخلربات يف هذا املجال، حيث ُتتيح هذه امل�ساركة 
ل ح�سوًرا يف هذه  ُت�سكِّ اأن  البناء  �سة يف قطاع مواد  املتخ�سّ الوطنية  ال�سركات  لـ15 �سركة من 
رين ومتكينهم وتعزيز  الفعالية الدولية  ، يف اإطار حر�س "ال�سادرات ال�سعودية" على دعم املُ�سدِّ
رفع  يف  املُتمّثلة   ،2030 اململكة  روؤية  ُم�ستهدفات  لتحقيق  اخلارجية،  الأ�سواق  يف  ح�سورهم 
ن�سبة ال�سادرات غري النفطية يف اأ�سواق الت�سدير ذات الأولوية اإىل 50 % من اإجمايل الناجت 
والعامة  الذهنية  بال�سورة  والرتقاء  التجارية،  الأعمال  فر�س  وزيادة  النفطي،  غري  املحلي 

التجارية ل�سادرات اململكة وتعزيز مكانتها عامليا.
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ارتفاع عدد صناديق االستثمار
جدة - �لبالد

اململكة  يف  ال�ستثمار  �سناديق  اأ�ــســول  بلغت 
هيئة  لــتــقــريــر  وطــبــقــا  ريـــــال.  مــلــيــار   526.1
ال�سوق املالية ال�سعودية للربع الثاين من العام 
احلايل، ارتفع عدد ال�سناديق ال�ستثمارية اإىل 
 254 منها  تاريخيا،  الأعلى  هو  �سندوقا   839
وبلغ   ، خا�سا  �سندوقا  و585  عاما،  �سندوقا 
)العامة  ال�ستثمار  امل�سركني يف �سناديق  عدد 
 675.5 نحو  الثاين  الربع  بنهاية  واخلا�سة( 
م�سرك  األف   517.3 من  مرتفعا  م�سرك،  األف 

بنهاية الربع الأول من العام اجلاري.
هيئة  بح�سب  ال�ستثماري  ال�سندوق  وي�ستمل 
الأوراق  مــن  عــلــى جمــمــوعــة  املــالــيــة  الــ�ــســوق 
املــالــيــة ُتــخــتــار وفــقــًا لأ�ــســ�ــس ومــعــايــري حمــددة 
وت�سم  ال�ستثمارية  ال�سندوق  اأهــداف  حتقق 
الــ�ــســنــاديــق الــعــامــة والــ�ــســنــاديــق اخلــا�ــســة. 
عــادًة  ال�ستثمارية  ال�سناديق  ــاح  اأرب ن  وتتكَوّ
من الأرباح الراأ�سمالية؛ اأي الأرباح الناجتة عن 
حت�سن اأو تغري اأ�سعار الأوراق املالية امل�ستثمر 
وجــدت  اإن  التوزيعات  اأربـــاح  اإىل  اإ�سافة  بها 

لاأوراق املالية.

تمويل سعودي لمشروع تنموي في السنغال 
�ل�سنغال- �لبالد

للتنمية  ال�سعودي  لل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س  وّقــع 
القت�ساد  وزيــرة  مع  املر�سد،  عبدالرحمن  بن  �سلطان 
�سار،  اوليماتا  ال�سنغال،  يف  والــتــعــاون  والتخطيط 
الطريق  م�سروع  لتمويل  مي�ّسر  تنموي  قر�س  اتفاقية 
 – دكــار  الأول  اجلــزء  لوي�س  – �سانت  دكــار  ال�ساحلي 
من  مقّدم  دولر  مليون   )63( بـ  تقّدر  بقيمة  تيفاوان، 
ماكي  الرئي�س  بح�سور  للتنمية،  ال�سعودي  ال�سندوق 
ال�ستثمار  ووزيـــر  ال�سنغال،  جمهورية  رئي�س  �سال 
مقر  يف  وذلـــك  الــفــالــح،  عبدالعزيز  بــن  خــالــد  املهند�س 

الق�سر الرئا�سي يف العا�سمة ال�سنغالية دكار.
واأ�سادت ال�سيدة اوليماتا خال مرا�سم توقيع التفاقية؛ 
اململكة  حكومة  بــه  تقوم  الــذي  الكبري  الـــدور  باأهمية 
للتنمية  ال�سعودي  ال�سندوق  عرب  ال�سعودية  العربية 
يف دعم امل�سروعات والربامج الإمنائية، وتطوير قطاع 
م�سرية  ال�سنغال،  جمهورية  يف  واملــوا�ــســات  النقل 

والقرى  املــدن  ربــط  يف  �سي�سهم  امل�سروع  هــذا  اأن  اإىل 
اأهمية كبرية حلياة الكثري من  ببع�سها، كما ي�سّكل ذلك 
الجتماعية  الظروف  حت�سني  يف  لاإ�سهام  امل�ستفيدين، 
والقت�سادية لل�سكان. بدوره، اأو�سح الرئي�س التنفيذي 
لل�سندوق ال�سعودي للتنمية، اأن هذا امل�سروع �سينعك�س 
اإيجاًبا على التنمية الجتماعية والقت�سادية جلمهورية 
للخدمات  الازم  الدعم  توفري  يف  �سي�سهم  اإْذ  ال�سنغال، 
هذه  اإىل  وبالإ�سافة  التحتية.   البنية  يف  الأ�سا�سية 
ا  التفاقية ، قّدم ال�سندوق منذ عام 1978م )27 ( قر�سً
وبرناجًما  م�سروًعا   25 متويل  يف  لاإ�سهام  تنموًيا 
اإمنائًيا لل�سنغال بقيمة ت�سل اإىل حوايل )447( مليون 
حكومة  مــن  مقدمة  منح   )4( اإدارة  عــن  ف�سًا  دولر، 
مليون دولر، يف قطاعات   )19( تتجاوز  بقيمة  اململكة 
النقل واملوا�سات والبنية التحتية وال�سحة والإ�سكان 
والتنمية احل�سرية والطاقة والتعليم واملياه وال�سرف 

ال�سحي، لاإ�سهام يف التنمية امل�ستدامة بال�سنغال.

أسبوع تعريفي بالفرص 
االستثمارية في السياحة

�لريا�ض- �لبالد
"من�ساآت"  واملتو�سطة  ال�سغرية  للمن�ساآت  العامة  الهيئة  اأطلقت 
مبدينتي  املن�ساآت  دعم  مراكز  يف  ال�سياحة  اأ�سبوع  فعاليات  اليوم، 

ت�سليط  بهدف  وجــدة،  اخلرب  وحمافظتي  املنورة  واملدينة  الريا�س 
ال�سوء على الفر�س الواعدة يف القطاع ال�سياحي.

وت�سم فعاليات الأ�سبوع، التي ت�ستهدف املهتمني يف جمال ال�سياحة 
وال�سغرية  ال�سغر  املتناهية  املن�ساآت  واأ�ــســحــاب  الأعــمــال  ورواد 
عدٍد  مب�ساركة  وافرا�سًيا  ح�سورًيا  لقاًء   16 من  اأكــر  واملتو�سطة، 

اجلهود  توحيد  بــهــدف  واخلــا�ــســة،  احلكومية  اجلــهــات  ممثلي  مــن 
واملبادرات  الربامج  اأهم  على  والطــاع  الواعدة  الفر�س  وا�ستعرا�س 

املقدمة، اإ�سافة اإىل مناق�سة اأبرز التحديات التي تواجه الراغبني يف بدء 
ممار�سة الن�ساط ال�سياحي.

ي�ست�سيف  الذي  املن�ساآت  دعم  جمل�س  فعالية  ال�سياحة،  اأ�سبوع  ويت�سمن 
اأبــرز  عن  للحديث  البكر،  خالد  احلياة  جــودة  لربنامج  التنفيذي  الرئي�س 
ال�سياحي،  القطاع  ودعم  لتمكني  الربنامج  يقدمها  التي  واملبادرات  الربامج 

لدعم  املتخ�س�سة  واملــبــادرات  الــربامــج  من  حزمة  "من�ساآت"  تقدم  حني  يف 
القطاع ال�سياحي، بهدف رفع م�ستوى الوعي بالقطاع من خال اإقامة الور�س 

والندوات واللقاءات واجلل�سات النقا�سية مع امل�سوؤولني و�سّناع القرار.
"من�ساآت" لهذا الأ�سبوع، �سمن اأعمالها الهادفة اإىل حت�سني اأداء  وياأتي تنظيم 

ب�سكل  التحديات  معرفة  خال  من  والتو�سع  النمو  على  وم�ساعدتها  املن�ساآت 
والت�سهيات  املميزات  من  لها، وعر�س جمموعة  املنا�سبة  لتوفري احللول  دقيق 

مبا يتنا�سب مع هذه املن�ساآت، اإ�سافة اإىل تعزيز الإنتاجية والتناف�سية يف قطاع 
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة للو�سول اإىل اأ�سواق جديدة.
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صفقة النووي تقترب من الفشل.. والتظاهرات تتصاعد

وا�صنطن - البالد

تع�سف اخليبات بالنظام الإيراين من كل اجتاه، 

املاليل  ل�سيا�سات  الراف�سة  التظاهرات  ظل  ففي 

وخامنئي  رئي�سي  يواجه  لإ�سقاطهم،  وال�ساعية 

من  متوالية  �سربات  وملي�سياتهم  واأعــوانــهــم 

ـــــدول، بــيــنــمــا اقـــربـــت املــفــاو�ــســات  خمــتــلــف ال

اخلارجية  وزارة  اأكــدت  اإذ  الف�سل،  من  النووية 

حاليا،  جيد  و�ــســع  يف  لي�ست  اأنــهــا  الأمــريــكــيــة 

م�سرية اإىل اأنها ل ترى فر�سة للتو�سل اإىل اتفاق 

مع اإيران يف اأي وقت قريب، ما يعني اأن طهران 

اأ�سبحت يف و�سع حرج، فال اأحد ينا�سرها اإمنا 

جميع الدول تقف يف جانب ال�سعب لينال حريته 

ويتخل�ص من القمع املفرط الذي يواجهه. ويف 

طرق  الأمريكية  املخابرات  تبحث  الجتــاه  هذا 

املتظاهرين  اأيــدي  اإىل  الت�سال  معدات  اإي�سال 

اإيران، و�سط ارتفاع موجة الحتجاجات  داخل 

داخل البلد.

وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية، اإن مفاو�سات 

مت�سي  ل  الــنــووي  التــفــاق  اإحــيــاء  ب�ساأن  فيينا 

ب�سكل جيد، مو�سحة اأن طهران مل تتخذ القرار 

اتخاذه، م�سيفة عرب متحدث  الذي يتعينّ عليها 

با�سم اخلارجية: "ل يبدو اأن اأمامنا طريق قريب 

اإيران"، فيما تتهم  املدى للتو�سل اإىل اتفاق مع 

النووي  التفاق  اإحياء  وا�سنطن طهران بعرقلة 

تكرار  بعدم  �سمانات  وجــود  على  بــاإ�ــســرارهــا 

الن�سحاب من التفاق، ف�سال عن مطالبة طهران 

باإغالق ملف اآثار اليورانيوم املخ�سب الذي عرث 

عليه  يف 3 من�ساآت نووية �سرية.

جيك  الأمريكي،  القومي  الأمــن  م�ست�سار  واأكــد 

تعك�ص  اإيــــران  يف  الــتــظــاهــرات  اأن  �سوليفان، 

عــلــى احلــريــة  بــاحلــ�ــســول  ال�سعب  رغــبــة  مـــدى 

الإيرانيي  �ست�ساعد  بالده  اأن  مبينا  والكرامة، 

للدخول اإىل الإنرنت لإي�سال �سوتهم للخارج. 

ملمو�سة  خــطــوات  تتخذ  وا�ــســنــطــن  اإن  ـــال  وق

املواطني  و�سول  ت�سهيل  يف  للم�ساعدة  اأي�سًا 

يت�سنى  حتى  التوا�سل  و�سائل  اإىل  الإيرانيي 

وخارجها،  اإيـــران  داخــل  اأ�سواتهم  �سماع  لهم 

اأن  الأمــريــكــيــة  ــة  اخلــزان وزارة  اعــتــربت  فيما 

"ملنع الــعــامل  ــة  قــطــع طــهــران الإنـــرنـــت حمــاول

املتظاهرين  �سد  العنيفة  حملتها  م�ساهدة  من 

ال�سلميي".

الحتجاجات  وتاأثري  النووي  التفاق  وب�ساأن 

الــقــومــي  ــــن  الأم م�ست�سار  اأو�ـــســـح  ذلــــك،  عــلــى 

الأمريكي، اأن املفاو�سات حول التفاق لن متنع 

بالده من دعم مطالب ال�سعب الإيراين، م�سيفا: 

"لن نتباطاأ بو�سة واحدة يف دفاعنا ومنا�سرتنا 
م�سددا  اإيران"،  يف  واملواطني  الن�ساء  حلقوق 

على اأن الدبلوما�سية هي اخليار الأف�سل للتاأكد 

اإيران على �سالح نووي ميكن  من عدم ح�سول 

اأن يهدد العامل به. 

كما  اأمــيــنــي  مقتل  عــلــى  اإيـــــران  يف  وتــو�ــســعــت 

اإىل  للخروج  العا�سمة  �سكان  املحتجون  دعــا 

قوات  اإطــالق  فيديو  مقاطع  واأظهرت  ال�سوارع 

املحتجي يف مناطق عدة، يف  النار على  الأمــن 

وقت ُقتل اأكرث من 75 �سخ�سًا يف احلملة الأمنية 

التي تنفنّذها ال�سلطات الإيرانية �سد املتظاهرين 

اأفادت  كما  العتقال،  يف  اأميني  مه�سا  وفاة  اإثر 

منظمة حقوقية، فيما تكثف دول غربية ال�سغط 

ــوقــف الــعــنــف يف اأكــــرب مــوجــة  عــلــى طـــهـــران ل

ونــزل  تقريبًا.  �سنوات  ثــالث  منذ  احتجاجات 

ال�سوارع جمددًا كما احلال كل  اإىل  املتظاهرون 

ليلة منذ وفاة اأميني يف 16 �سبتمرب اإثر توقيفها 

لدى "�سرطة الأخالق" ب�سبب خمالفة يف و�سع 

احلجاب. واأطلق حمتجون يف طهران �سعارات 

"املوت  مناه�سة للمر�سد علي خامنئي، وهتفوا 

للدكتاتور".

بريوت - البالد

ب�سبب  لذعـــة  انــتــقــادات  الله"  "حزب  يــواجــه 

اإرهابه امل�ستمر، اإذ اعترب رئي�ص حزب "القوات 

املدعوم  احلــزب  اأن  جعجع،  �سمري  اللبنانية" 

"داع�ص" وجهان  الإرهابي  اإيرام والتنظيم  من 

لعملة واحدة، موؤكدا اأن ال�سعب اللبناين يرف�ص 

الوجود امل�سلح للملي�سيات.

ولفت جعجع اإىل اإنه ل يوجد توا�سل �سيا�سي 

مع حزب الله لأ�سباب عدة، بدءا من عقيدته اإىل 

ال�سيا�سي، م�ستبعدا موافقة  خلفيته وم�سروعه 

و�سعتها  الــتــي  املــوا�ــســفــات  عــلــى  امللي�سيات 

ـــوات لــرئــيــ�ــص اجلـــمـــهـــوريـــة، مــ�ــســيــفــا يف  ـــق ال

وداع�ص  الله  "نظريا حزب  متلفزة:  ت�سريحات 

عملة واحدة بوجهي يف ما يتعلق باجلوهر". 

و�سدد جعجع على اأهمية نزع ال�سالح من حزب 

الله، منوها اإىل اأنه ل يتنظر من الرئي�ص اجلديد 

ذلك اإذا كان مواليا للحزب ولكن يفر�ص منه يف 

املرحلة الأوىل اتخاذ القرار مبفرده، والتوا�سل 

مع اجلي�ص وقيادته عند اأي حدث اأمني، اإ�سافة 

النهو�ص  م�ساألة  يف  الأدنـــى  احلــد  تــاأمــي  اإىل 

القت�سادي الذي لن ن�سهده �سوى باإقفال املعابر 

غري ال�سرعية. واأ�ساف: "اأكرثية ال�سعب ل تريد 

الوجود امل�سلح حلزب الله".

تر�سيم  حول  الله  حزب  مزاعم  جعجع  وو�سف 

"هذا  قائال:  بالغ�ص واخلداع،  البحرية  احلدود 

امللف لي�ص بجديد ولكن حي علم اأنه �سارف على 

التاأخري،  بهدف  عليه  بالعرا�ص  بــداأ  النهاية 

لها  عالقة  ول  قريبًا  �سُتبتنّ  الر�سيم  وم�ساألة 

بالتطبيع مع اإ�سرائيل". وتابع: "اأنا اأقف خلف 

احلكومة اللبنانية يف حال اأعلنت املواجهة بعد 

ف�سل مفاو�سات تر�سيم احلدود؛ لأن هذا القرار 

يعود للحكومة اللبنانية فقط، وبالتايل ل يحق 

حلزب الله اأن يتخذه مبفرده"، مبديا ا�ستعداده 

للر�سح لرئا�سة اجلمهورية اإذا توافقت اأكرثية 

�سبق  اأنــه  اإىل  اأ�ــســار  كما  ذلــك،  على  املعار�سة 

النتخابات  يف  النتخابي  برناجمه  طــرح  اأن 

احلــزب  بــه  خــا�ــص  ـــذي  وال ال�سابقة  الرئا�سية 

اأنه  على  م�سددا  الأخــرية،  النيابية  النتخابات 

اإىل  و�سوله  حال  البالد  اأمــور  اإدارة  على  قــادر 

جمل�ص  رئي�ص  دعــا  ذلـــك،  اإىل  الــرئــا�ــســة.  �ــســدة 

اإىل جل�سة لنتخاب  نبيه بري  اللبناين  النواب 

للرئي�ص  خلفا  غــدا،  للجمهورية  جديد  رئي�ص 

يف  وليته  تنتهي  والــذي  عون،  مي�سال  احلايل 

ال�سلطة.  يف  �سنوات   6 بعد  املقبل  اأكتوبر   31

اأم�ص  ر�سمية  لبنانية  اإعـــالم  و�سائل  وذكـــرت 

�سيدعو  بري  نبيه  اللبناين  الربملان  رئي�ص  اأن 

للبالد  جديد  رئي�ص  لنتخاب  جل�سة  عقد  اإىل 

على الرغم من عدم وجود توافق �سيا�سي على 

جناح  ب�ساأن  الفر�ص  وت�ساءلت  بعينه  مر�سح 

اأ�ــســوات  على  احل�سول  ويتعي  الت�سويت. 

 128 مــن  املــوؤلــف  الــربملــان  يف  امل�سرعي  ثلثي 

بالرئا�سة  الفوز  يف  املر�سح  ينجح  لكي  ع�سوًا 

ذلك  وبعد  الت�سويت،  من  الأوىل  اجلولة  من 

�ستكفيه اأغلبية ب�سيطة لتاأمي املن�سب.

بغداد - البالد

تتالعب امللي�سيات امل�سلحة املوالية لإيران مب�سري ال�سعب 

الف�ساد  وا�ست�سراء  بالد�ستور  للعمل  بتعطيلها  العراقي 

الحتادية  املحكمة  رئي�ص  اأكــد  اإذ  الدولة،  اأمــوال  ونهب 

ال�سبب  اإن  عــبــود،  حمــمــد  جــا�ــســم  الــعــراق  يف  العليا 

الرئي�سي لالن�سداد ال�سيا�سي يف العراق هي اخلالفات 

الدولة،  بناء  يعيق  الف�ساد  بــاأن  منوهًا  ال�سيا�سية، 

اأهمية  ذو  "ف�ساد  نــوعــان:  الآن  الف�ساد  م�سيفا: 

العراقي  واملواطن  اأقــل.  اأهمية  ذو  والآخــر  كبرية، 

حرمة  الــعــام  للمال  الــعــامــة.  بالوظيفة  ثقته  فقد 

ويجب حمايته". ولفت اإىل اأن "الهيئات الرقابية 

املتمثلة بديوان الرقابة املالية وهيئة النزاهة مل 

ول  العراق،  يف  للف�ساد  احلدنّ  الآن  حتى  ت�سع 

للعدالة  غياب  هناك  طاملا  الدولة  بناء  ميكن 

لإنهاء  حقيقية  نية  توجد  ول  الجتماعية، 

ت�سريف  "حكومة  اأن  مو�سحا  الف�ساد"، 

وزراء  اإقالة  لها  يحق  ول  امل�ستقيلة،  بحكم  باملجمل  الأعمال 

بخ�سو�ص  مرفوعة  دعــوى  وهناك  عليا،  درجــات  تعيي  اأو 

د لها موعد للنظر فيها"،  ا�ستقالة وزير املالية علي عالوي وحدنّ

تعمل  اأن  يجب  الحتــاديــة  ال�سلطات  جميع  اأن  اإىل  م�سريا 

العراقية  الأنباء  لوكالة  الد�ستور. واأكد عبود، وفقا  مبوجب 

اأن "الغاية من املحكمة الحتادية هي �سيانة الد�ستور ومنع 

جتاوز ال�سلطات"، موؤكدًا عدم تقدمي اأي مقرحات من قبلنا 

اإىل  لفتا  اأو�سع،  �سالحيات  الحتادية  املحكمة  مبنح  تتعلق 

الد�ستور ول يف  لي�ست يف  العراق  بها  التي مير  امل�سكلة  اأن 

تطبيق  يف  امل�سكلة  واإمنــا  الحتــاديــة  املحكمة  اخت�سا�سات 

الد�ستور و�سوء التعامل معه. واأو�سح اأن املحكمة الحتادية 

الد�ستور  تتجاوز  ل  لكي  ال�سلطات  جميع  على  الرقيب  هي 

ولي�ص من اخت�سا�ساتها حل الربملان، والد�ستور ر�سم الطرق 

"املحكمة  اأن  اإىل  ونوه  حله.  يف  احلق  لديها  التي  واجلهات 

الحتادية اإذا راأت اأن من م�سلحة ال�سعب العدول عن اآرائها 

تعدل عن نظرها مبا ل يخالف الد�ستور".

الخيبات تعصف بالنظام اإليراني

مقترح أممي لفك 
اختناق منافذ تعز

عدن - البالد

تبذل احلكومة اليمنية جهودا كبرية 

يف �سبيل حل اأزمة الطرق يف تعز، 

املفاو�ص  احلكومة  فريق  اأعــلــن  اإذ 

اأم�ص  املحافظة،  منافذ  فتح  ب�ساأن 

جديدا  مقرحا  ت�سلمه  )الــثــالثــاء(، 

مــن املــبــعــوث الأممـــي اخلــا�ــص اإىل 

ب�ساأن  غــرونــدبــرغ،  هان�ص  اليمن 

ت�سمن  اإ�سافية  لفرة  الهدنة  متديد 

يحا�سرها  التي  املدينة  منافذ  فتح 

احلــوثــيــون مــنــذ ثــمــاين �ــســنــوات، 

ودفع مرتبات املوظفي.

وقال ع�سو الفريق احلكومي، نبيل 

مقرحًا  ت�سلم  الــفــريــق  اإن  جــامــل، 

الأممـــي �سمن  املبعوث  مــن  جــديــدًا 

م�سريا  لــلــهــدنــة،  ــع  ــس ــوا� ال املــ�ــســار 

الرئي�سة  ــات  ــطــرق ال فــتــح  اأن  اإىل 

يف تــعــز وبــقــيــة املــحــافــظــات ودفــع 

�سيطرة  مبناطق  املوظفي  رواتــب 

امليلي�سيات ياأتي على راأ�ص اأولويات 

املقرح الأممي، داعيا احلوثيي اإىل 

اأهمية التجاوب مع اجلهود الدولية 

لرفع املعاناة عن اليمنيي بعيدا عن 

احل�سابات الإقليمية.

ومل يك�سف ع�سو الفريق احلكومي 

املقرح  حول  التفا�سيل  من  مزيدا 

ــث تــرفــ�ــص  الأممــــــي اجلــــديــــد، حــي

من  ــدعــومــة  امل احلـــوثـــي  ميلي�سيا 

اإيــــــران، مــنــذ بـــدء �ــســريــان الــهــدنــة 

فتح  املا�سي،  اأبريل   2 يف  الأممية 

طـــرق تــعــز واإنـــهـــاء احلــ�ــســار عنها 

ــهــدنــة الــتــي  مبــوجــب الـــتـــزامـــات ال

ترعاها الأمم املتحدة والتي اأو�سكت 

لتمديدها  م�ساٍع  مــع  النتهاء  على 

لفرة �ستة اأ�سهر اإ�سافية.

ــمــنــي ر�ـــســـاد  ــي وكــــــان الـــرئـــيـــ�ـــص ال

طرق  فتح  اأن  على  �سدد  العليمي، 

�سيتم  املحافظات  من  وغريها  تعز 

بـــاإرادة  اأو  بال�سلم  اآجـــاًل  اأم  عــاجــاًل 

ال�سعب، موؤكدا اأن ميلي�سيا احلوثي 

كعقاب  ــطــرق  ال اإغــــالق  عــلــى  ت�سر 

كانت  الهدنة  اأن  مو�سحًا  جماعي، 

النا�ص، وتخفيفا  لنداءات  ا�ستجابة 

من معاناتهم.

ــا، تـــوا�ـــســـل املــلــيــ�ــســيــا  ــه ــت مــــن جــه

اليمني،  الــ�ــســعــب  بــحــق  جــرائــمــهــا 

مدنيي،  ثالثة  واأ�سيب  ُقتل  حيث 

من  لغم  انفجار  جــراء  طفل،  بينهم 

قرى  اإحـــدى  يف  احلــوثــي  خملفات 

م�سادر  وقالت  احلــديــدة.  حمافظة 

طبية اإن انفجار لغم حوثي مبركبة 

مواطنان  متنها  على  كــان  )قـــالب( 

بني زهري  �سعب  منطقة  وطفل، يف 

�سمال غرب مديرية حي�ص مبحافظة 

املواطن  مقتل  اإىل  اأدى  احلــديــدة، 

اإ�سابته  بــعــد  الأعــجــم  حمــمــد  عــلــي 

بــكــ�ــســور يف الأرجــــــل واإ�ـــســـابـــات 

مــتــفــرقــة يف اجلـــ�ـــســـم. واأ�ـــســـافـــت 

اأي�سًا  اأ�سفر  النفجار  اأن  امل�سادر 

عــن اإ�ــســابــة مــواطــن اآخـــر ويــدعــى 

علي حممد زهري، كما اأ�سيب الطفل 

العمر  من  البالغ  طالب  اأحمد  بكيل 

التي  املركبة  واإعطاب  �سنوات،   10

كانوا ي�ستقلونها.

برلمان لبنان ينتخب رئيس الجمهورية غدًا.. جعجع:

"حزب اهلل" واإلرهاب وجهان لعملة واحدة

العراق.. فساد المليشيات يعيق بناء الدولة
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"الغذاء والدواء": رصد 
274 مخالفة خالل شهر

ملتقى حول موقع "نحت 
الجمل" وأهميته عالميا

الريا�ض ـ البالد  

ر�سدت الهيئة العامة للغذاء والدواء )274( خمالفة 

من  اأغ�سط�س  �سهر  نفذتها يف  زيــارة   )4891( خالل 

العام احلايل على من�ساآت خا�سعة لإ�سرافها.

ــارة  زي  )2414( نــفــّذت  اأنــهــا  "الهيئة"  واأو�ــســحــت 

املبيدات  ملن�ساآت  زيــارة  و)246(  غذائية،  ملن�ساآت 

والأعالف، و)1450( زيارة ملن�ساآت الدواء والأجهزة 

والتفتي�س  الروتينية  الزيارات  اإىل  اإ�سافًة  الطبية، 

ب�سبب  من�ساأة   )18( اأغلقت  اأنها  اإىل  م�سرية  الذكي، 

ب�سبب  من�ساآت  و)5(  ترخي�س  على  احل�سول  عدم 

ملزاولتها  من�ساأة   )42( وخالفت  املنتج،  �سالمة  عدم 

 )4( اإيــقــاف  جــرى  كما  ترخي�س،  دون  من  الن�ساط 

خطوط اإنتاج، واإتالف )57.593( عبوة.

وتق�سي  ر�ــســد  جــولــة   )1401( "الهيئة"  ــذت  ــّف ون

واملنتجات  املــجــهــولــة  املــ�ــســتــودعــات  عــن  للتحري 

املرخ�سة،  غــري  وامل�ستودعات  واملن�ساآت  املخالفة 

الإلكرتونية  واحل�سابات  الإعالنات  وتق�سي  وتتبع 

املنتجات،  م�سادر  تتبع  اإىل  اإ�ــســافــًة  واأ�سحابها، 

املنافذ  عــر  الـــــواردة  الإر�ــســالــيــات  عـــدد  اأن  مبينة 

اإر�سالية،   )29.358( اأغ�سط�س  �سهر  خــالل  بلغت 

الإبـــالغ عن  اإر�ــســالــيــة. وميــكــن   )342( ومت رفــ�ــس 

عن  "الهيئة"  لإ�سراف  اخلا�سعة  املن�ساآت  خمالفات 

طريق الت�سال على الرقم املوّحد )19999(، اأو من 

املتاح على نظامي  لها  "طمني" التابع  خالل تطبيق 

الت�سغيل "IOS" و "اأندرويد".

�سكاكا ـ البالد  

نحت  "موقع  ملتقى   ، الــيــوم  الــــرتاث   هيئة  تنظم 

يف  عاملي"  منظور  مــن  الثقافية  واأهــمــيــتــه  اجلــمــل 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  بح�سور  اجلوف،  جامعة 

ورئي�س  احلــربــ�ــس،  �سليمان  بــن  جــا�ــســر  الــدكــتــور 

اجلامعة الدكتور حممد بن عبدالله ال�سايع، وعدد من 

والثقايف  الرتاثي  ال�ساأن  يف  والباحثني  املخت�سني 

على امل�ستويني املحلي والدويل وذلك برعاية �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن نواف بن عبدالعزيز 

اأمري منطقة اجلوف.

ويــتــ�ــســمــن املــلــتــقــى عـــــددًا مـــن جــلــ�ــســات الــنــقــا�ــس، 

ـــنـــدوات الــعــلــمــيــة، الــتــي يــ�ــســارك فيها عـــدد من  وال

املخت�سني يف الرتاث الثقايف والفنون ال�سخرية من 

خمتلف دول العامل، اإىل جانب زيارات ميدانية لعدد 

من املوقع الأثرية والرتاثية باملنطقة.

العلمية  الدرا�سات  نتائج  مع  تزامنًا  امللتقى  وياأتي 

الباحثني  مع  بال�سراكة  ــرتاث  ال هيئة  اأعدتها  التي 

واملخت�سني من جامعة امللك �سعود، واملركز الفرن�سي 

لالأبحاث، وجامعة برلني احلرة، وجامعة اأك�سفورد، 

"نحت  ملوقع  الدولية  العلمية  البعثات  من  وغريها 

على  خاللها  ــر  ُع الــتــي  اجلـــوف،  مبنطقة  اجلمل" 

الإبل  ت�سور  التي  ال�سخرية  املنحوتات  من  العديد 

مواقع  اأقـــدم  مــن  املــوقــع  ويعد  الطبيعي،  بحجمها 

الفنون ال�سخرية باململكة التي اعتمدت على النحت 

ثنائي الأبعاد مما يدل على مدر�سة فنية متقدمة يف 

جمال الفن ال�سخري.

الريا�ض ــ البالد         

يوا�سل برنامج جودة احلياة جهوده يف تفعيل كل ما 

يتعلق بجودة احلياة يف خمتلف مناطق اململكة، ف�سال 

عن حت�سني جودة حياة الفرد والأ�سرة من خالل تهيئة 

ُتعّزز  البيئة الالزمة لدعم وا�ستحداث خيارات جديدة 

م�ساركة املواطن واملقيم والزائر يف الأن�سطة الثقافية 

الأخرى  والرتفيهيه والريا�سية وال�سياحية والأمناط 

املالئمة التي ت�ساهم يف تعزيز جودة احلياة، وتوليد 

الوظائف، وتنويع الن�ساط القت�سادي، وتعزيز مكانة 

املدن ال�سعودية يف ترتيب اأف�سل املدن العاملية.

2018م، لتح�سني  وقد جرى اإطالق الرنامج  يف عام 

بناء  عــر  وذلـــك  اململكة،  وزّوار  �سكان  حــيــاة  جـــودة 

اأكــر  الــالزمــة ل�ــســتــحــداث خــيــارات  البيئة  وتــطــويــر 

حيوية تعزز من اأمناط احلياة الإيجابية، وتزيد تفاعل 

املواطنني واملقيمني مع املجتمع.

ــدة لقطاعات  اآفــــاق جــدي ومتــكــن الــرنــامــج مــن فــتــح 

مبا�سر،  ب�سكل  املواطنني  مت�س  والتي  احلياة،  جودة 

والرتفيه  والفنون  والـــرتاث  والثقافة  الريا�سة  مثل 

تنويع  على  الــرنــامــج  عمل  اإذ  ونــحــوهــا.  والــرتويــح 

ال�سينما،  قطاع  اإطــالق  اإعــادة  مثل  الرتفيهية،  الفر�س 

والثقافية  والريا�سية  الرتفيهية  الفعاليات  وتنظيم 

الــدويل،  دكــار  رايل  ا�ست�سافة  مثل  والعاملية،  املحلية 

ــاحــف واملـــعـــار�ـــس الــثــقــافــيــة  ــت وافـــتـــتـــاح عــــدد مـــن امل

يف  الرنامج  ا�ستثمر  كما  املو�سيقية.  واملهرجانات 

احلياة  جــودة  قطاعات  يف  الب�سرية  الــكــوادر  تطوير 

واملعاهد  الأكــادميــيــات  مــن  العديد  واأطــلــق  املختلفة، 

برنامج  مثل  املواهب  بتطوير  ُتعنى  التي  والــرامــج 

الريا�سية،  مهد  واأكــادميــيــة  الأفــــالم،  �سّناع  تطوير 

وتقدمي املنح الدرا�سية للطالب والطالبات للدرا�سة يف 

املعاهد العاملية لدرا�سة فنون الطهي.

والتنظيمات  ال�سيا�سات  و�سع  على  الرنامج  ويعمل 

الالزمة، والعمل على ت�سهيل ا�ستثمار القطاع اخلا�س 

يف هذه القطاعات ل�سمان تنميتها وا�ستدامتها.

حتقيق  برامج  اأحــد  احلياة،  جــودة  برنامج  يعمل  كما 

الإ�سكان،  قطاع  جودة  رفع  على   ،2030 اململكة  روؤيــة 

من خالل مبادرة " تطوير املرافق والتخطيط العمراين 

ال�سوؤون  وزارة  تنفذها  التي  الإ�سكان"  م�ساريع  يف 

البلدية والقروية والإ�سكان، وتتقاطع مع عدة اأهداف 

اأبرزها   ،2030 اململكة  روؤية  اأهــداف  من  اإ�سرتاتيجية 

هدف "حت�سني امل�سهد احل�سري يف املدن" وامل�سند اإىل 

برنامج جودة احلياة.

ـــادرة حـــول تــطــويــر مــراكــز الأحــيــاء  وتــتــمــحــور املـــب

بحيث  اجلــديــدة،  امل�ساريع  يف  العمراين  والتخطيط 

ومباين  عامة  مفتوحة  مناطق  الأحــيــاء  مــراكــز  ت�سم 

خدمية، حت�سن اأمناط حياة ال�سكان، وُتوجد جمتمعات 

عدة  يف  الرفاهية  م�ستوى  ترفع  وع�سرية  متكاملة 

الــ�ــســحــي، والــتــعــلــيــمــي، والــريــا�ــســي،  جمـــالت منها 

والثقايف، والجتماعي، من خالل معايري دقيقة �سيتم 

على  الــــوزارة  تــقــوم  ت�سنيفات  عــدة  �سمن  اإطــالقــهــا 

تطويرها حاليًا �سمن املبادرة.

"جودة الحياة".. خطوات متالحقة لتحقيق أهداف الرؤية

جدة ـ خالد بن مر�ساح 

املواهب  وتقدمي  لكت�ساف  مهمة  مبادرة  الأحمر  البحر  �سوق  ُيَعد 

�سوقًا  اأن�سطته  وت�سم  واأفريقيا.  العربي  العامل  من  ال�سينمائية 

للعار�سني،  ومنطقة  الإجنــــاز،  قيد  لأفـــالم  وعــرو�ــســًا  للم�ساريع، 

وبرناجمًا من الندوات وور�س العمل، اإ�سافة اإىل العديد من الفر�س 

الرامية اإىل تو�سيع �سبكة املعارف، وربط ال�سينمائيني باأهم �سناع 

الأحمر   البحر  �سوق  وي�ست�سيف  العامل.   اأنحاء  جميع  من  القرار 

والتوزيع  الإنتاج  جمالت  يف  العاملني  من  حمرتفًا   350 من  اأكر 

امل�سرتك  الإنتاج  لتعزيز  واملبيعات، ويقدم -كذلك- برامج خمت�سة 

�سناعة  حتتاجه  الــذي  الدعم  لتوفري  وذلــك  والتطوير؛  والتمويل 

ال�سينما يف العامل العربي واأفريقيا. و�سيقدم �سندوق البحر الأحمر 

3 جوائز نقدية، تختارها جلنتا حتكيم ت�سم خراء عامليني، حيث 

تقدم جلنة حتكيم �سوق امل�ساريع جائزة تطوير بقيمة 25 األف دولر 

حني  على  اأمريكي،  دولر  األف   100 بقيمة  اإنتاج  وجائزة  اأمريكي، 

تقدم جلنة حتكيم الأفالم قيد الإجناز جائزة بقيمة 30 األف دولر؛ 

لتغطية تكاليف عمليات ما بعد الإنتاج. و�ستتاأهل امل�ساريع امل�ساركة 

ال�سوق. ويعد  يقدمها رعاة و�سركاء  اأخرى  اإىل جوائز  ال�سوق  يف 

�سوق البحر الأحمر اأحد املبادرات التي توؤكد الإلتزام بدعم املواهب، 

ق�س�س  تقدمي  على  وقدرتها  الإبــداعــي  والزخم  التنوع  واكت�ساف 

اأهم  مب�ساركة  مبتكرة،  واأ�ساليب  بقوالب  جديدة 

خراء �سناعة ال�سينما، والإ�سهام يف اإي�سال هذه 

الأ�سوات اجلريئة واملبدعة اإىل اجلمهور يف جميع 

منظومة  اإن�ساء  اإىل  ال�سوق  ويهدف  العامل.  اأنحاء 

اإ�سافة  ال�ساعدة،  املواهب  متكاملة جتذب  �سينمائية 

بيئة  يف  م�ساريعهم  وتطوير  اخلــرات  اأ�سحاب  اإىل 

هذه  خ�سو�سية  اإىل  النتباه  تعري  دولية  احرتافية 

اإمكانات، وهنا ياأتي دور �سوق  املنطقة، وما تقدمه من 

ثم  ومتويلها،  وتطويرها  اكت�سافها  يف  الأحــمــر  البحر 

تقدميها على هذه املن�سة الدولية. وتخ�سع جميع الأفالم 

حتكيم  جلنة  ملناق�سة  الأحمر  البحر  �سوق  يف  املعرو�سة 

ال�سعودي(  )ال�ساعر  املهرجان  خمــرج  من  تتاألف  م�ستقلة 

واملنتج  ماديجان،  األيك�س  الأمريكية  واملنتجة  املُــال،  اأحمد 

املهرجان  مدير  يتوىل  فيما  كاراثانو�س،  تانا�سي�س  الأملــاين 

ماري  اآن  الفل�سطينية  واملخرجة  �ساوادوغو،  مو�سى  األيك�س 

الفرن�سي لدج يل جلنة الأعمال قيد الإجناز،  جا�سر، واملخرج 

كما �سُيمَنح اأكر من 700.000 دولر اأمريكي للم�ساريع الفائزة 

الأحمر  البحر  الأحمر بتمويل من �سندوق  البحر  بجوائز �سوق 

والدعم ال�سخي من قبل رعاة املهرجان.

سوق البحر األحمر.. مبادرة
الكتشاف المواهب السينمائية

الظهران ـ حمود الزهراين  

ي�سارك مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي )اإثراء( 

تنطلق  الــذي  للكتاب،  ــدويل  ال الريا�س  معر�س  يف 

ب�سفته  الريا�س"،  "واجهة  يف  غــٍد،  بعد  فعالياته 

خالل  من  �سي�سلط  حيث  للمعر�س،  الثقايف  ال�سريك 

على  ال�سوء  لــه،  ال�سابعة  ُتعد  التي  امل�ساركة  هــذه 

الرامج الرائدة ملكتبة اإثراء، كما �سيتيح جناح املركز 

مكتبة  يف  افرتا�سًيا  التجّول  فر�سة  املعر�س  لــزوار 

اإثراء، عر تقنية VR امل�سممة خللق جتربة حتاكي 

الثقايف  امل�ست�سار  واأو�سح  للمكان.  الفعلية  الزيارة 

يف  اإثـــراء  م�ساركة  اأن  اخلــواجــي،  طــارق  املركز  يف 

املعر�س الذي ي�ستمر ع�سرة اأيام، �سرتكز على برامج 

ثقافية  وجهة  بو�سفها  واإ�ــســداراتــهــا،  اإثـــراء  مكتبة 

للمعرفة والأدب، حيث ت�سم اأكر من 300 األف كتاب 

كًما  وتوفر  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  مطبوع 

اأن  اإىل  الرقمية، م�سرًيا  هائاًل من امل�سادر والأدوات 

اإثــراء يرز دور املركز يف متكني املواهب يف  جناح 

"برنامج  الرائد  برناجمه  خالل  من  الثقايف  القطاع 

جمموعة  تقدمي  اإىل  اإ�سافًة  )اأقراأ("،  القراءة  اإثــراء 

 25 من  اأكر  ت�سم  املميزة،  الإ�ــســدارات  من  متنوعة 

كتاًبا يف الفن والثقافة والأدب.

الثقايف  الكتاب  معر�س  برنامج  يف  اإثــراء  وي�سارك 

القراءة  اإثــراء  "برنامج  بعنوان  حوارية  جل�سة  عر 

م�سرح  يف  تقام  لرتوى"،  ُتعا�س  جتربة   – )اأقـــراأ( 

معر�س الريا�س الدويل للكتاب، وُيفتتح بها "اأ�سفار 

�سمن  الثقافية  الفعاليات  من  �سل�سلة  وهــي  اأقراأ"، 

ثقافة  ن�سر  اإىل  تهدف  )اأقــراأ(  القراءة  اإثــراء  برنامج 

القراءة يف العامل العربي من خالل تقدمي املحا�سرات 

املــدن  مــن  عــدد  يف  النقا�سية  واحلــلــقــات  والــور�ــس 

العربية، وجتمع الكّتاب والأدباء واملفكرين والقّراء 

والكتابة  القراءة  ق�سايا  ملناق�سة  واحدة  من�سة  على 

مبختلف جمالتها.

"اإثرائيات"  اإثراء ال�سوء على جملة  كما يلقي جناح 

من�سة  بو�سفها  املركز،  ي�سدرها  التي  الإلكرتونية، 

م�ستوحاة  النطاق  وا�سعة  دولية  نظرة  ذات  فريدة 

الفّني  امل�سهد  جت�سيد  اإىل  تهدف  اململكة،  ثقافة  من 

خمتلف  من  ُجمعت  التي  الق�س�س  و�سرد  والثقايف 

اإحــدى  كونها  جــانــب  اإىل  ــعــامل،  وال اململكة  مناطق 

والثقايف  الفّني  للمحتوى  املخ�س�سة  املجالت  اأبرز 

الأ�سيل يف اململكة، منذ �سدورها عام 2020م .

"إثراء" الشريك الثقافي في "كتاب الرياض"

الريا�ض ـ البالد      

تن�ساأ  كيف  لــالأر�ــســاد  الوطني  املــركــز  اأو�ــســح 

الأ�سباب  ومــا  والرملية،  الغبارية  العوا�سف 

التي توؤدي حلدوثها، مبينًا اأن اجلزيرة العربية 

تعد اأكر املناطق املتاأثرة بهذه العوا�سف.

وقال املركز اإن العوا�سف الرتابية هي ظاهرة 

الــغــبــار يف منطقة  كــبــرية مــن  كــمــيــة  �ــســعــود 

لقوة  الكبري  الــتــاأثــري  بفعل  معينة  جغرافية 

كبرية  كميات  ب�سحب  الــريــاح  فتقوم  الــريــاح، 

املناطق  يف  خا�سة  مرورها  خــالل  الــرتاب  من 

ال�سحراوية.

والرملية  الــغــبــاريــة  الــعــوا�ــســف  اأن  واأ�ــســاف 

ــاب، اأهــمــهــا جــفــاف الــرتبــة،  ــب ــس ــاأتــي لــعــدة اأ� ت

ال�سغط  واخــتــالف  النباتي،  الغطاء  ونق�س 

اجلوي، وتباين درجات احلرارة، وقوة الرياح 

و�سرعتها.

الوطني  للمركز  التابع  املبكر  الإنــذار  اأن  يذكر 

لالأر�ساد قد اأ�سدر عدة تنبيهات اأم�س  با�ستمرار 

الأتربة املثارة والعوالق الرتابية على عدد من 

املناطق بينها الريا�س ومكة واملدينة املنورة .

واأن  �سبق  لــالر�ــســاد  الــوطــنــي  املــركــز  ـــان  وك  

الرتابية  "العوا�سف  حــول   عمل  ور�سة  نظم 

والرملية يف اجلزيرة العربية"،

الق�سايا،  من  عدد  مناق�سة  اجلل�سات   و�سهدت 

الأر�سية  واملــراقــبــة  الغبار  دورة  اأبــرزهــا  مــن 

الرتابية  العوا�سف  لن�ساط  املناخية  وال�سمات 

قــدرة  وحت�سني  العربية،  اجلــزيــرة  �سبه  فــوق 

املدن واملجتمعات على ال�سمود اأمام العوا�سف 

التوة�سيايت  ومتخ�ست   ، والرتابية  الرملية 

لو�سع  الــدولــيــة  اجلــهــود  ت�سافر  بــ�ــســرورة  

خطط قائمة على اأ�سا�س علمي من اأجل تخفيف 

املدن  على  والرملية  الرتابية  العوا�سف  اآثــار 

واملجتمعات، مع الهتمام بالتوعية املجتمعية 

 ، العامة  احلياة  على  الظاهرة  هــذه  بخطورة 

ف�سال3 عن  تبادل البيانات املتعلقة بالعوا�سف 

املعلومات  مــن  وغــريهــا  والــرتابــيــة،  الرملية 

التعاون  جمل�س  دول  �سركاء  بني  ال�سلة  ذات 

الغبار  مراقبة  قــدرات  تطوير  وكذلك  اخلليج، 

والهباء اجلوي يف منطقة دول جمل�س التعاون 

ا ال�سروع يف اإجراء درا�سات  اخلليجي، واأي�سً

الرملية  الــعــوا�ــســف  بــ�ــســاأن  تطبيقية  بحثية 

والرتابية يف املنطقة.

فّعالة  اآلية  اإن�ساء  اأهمية  التو�سيات  اأكدت  كما 

ودائمة لتبادل البيانات يف منطقة دول جمل�س 

البيانات  وتبادل  للو�سول  اخلليجي  التعاون 

يف الوقت الفعلي تقريًبا، وت�سليمها من جميع 

الغبار  مراقبة  اإمــكــانــات  مــع  املراقبة  حمطات 

وخمرجات منوذج التنبوؤ العددي بالطق�س.

األرصاد توضح كيف تنشأ العواصف الغبارية

البالد ـ وكاالت    

اأعلن مركز "القبة ال�سماوية" الفلكي يف مو�سكو، اأن 

�سكان الأر�س �سي�سهدون ك�سوفًا جزئيًا لل�سم�س يف 

اأكتوبر املقبل.

وجاء يف بيان �سادر عن املركز، اأن يف 25 من اأكتوبر 

املقبل �سي�سهد �سكان الأر�س ك�سوفًا جزئيًا لل�سم�س، 

هذه الظاهرة �ستكون مرئية ل�سكان عديٍد من املناطق 

الأوروبية و�سمال  املناطق  الرو�سية، و�سكان معظم 

�سرق اإفريقيا وال�سرق الأو�سط والأجزاء الغربية من 

اآ�سيا و�سكان جزر جرينالند".

"يف اليوم املذكور �سيتمّكن �سكان رو�سيا  واأ�ساف: 

بني  مــا  ــفــرتة  ال ال�سم�س يف  كــ�ــســوف  مــالحــظــة  مــن 

مو�سكو،  بتوقيت   16:01 وال�ساعة   12:00 ال�ساعة 

ل�سكان  وبــالــنــ�ــســبــة  ــًا،  ــي �ــســيــكــون جــزئ والــكــ�ــســوف 

 %63 بن�سبة  ال�سم�س  هالة  القمر  �سيحجب  مو�سكو، 

تقريبًا، اأما �سكان املناطق الرو�سية املطلة على البحر 

ال�سم�س  لكن  الظاهرة،  هــذه  ف�سي�ساهدون  الأ�ــســود 

"رو�سيا  بح�سب  بقليل"،  اأقـــل  حمجوبة  �ستكون 

خانتي- مدينة  "�سكان  فاإن  للبيان،  وتبعا  اليوم".  

اأكتوبر   25 يف  �سيتمكنون  الرو�سية  مان�سيي�سك 

اأي�سًا،  ال�سم�س  ك�سوف  ظاهرة  م�ساهدة  من  القادم 

و�سيظهر لهم قر�س ال�سم�س حمجوبًا بالقمر بن�سبة 

اأن يظهر  عليه يف مو�سكو، ويتوقع  اأكر مما يظهر 

لهم الك�سوف ب�سكل وا�سح حوايل ال�ساعة 14:00".

كسوف جزئي 
للشمس في أكتوبر 

يوم الوطن

يف يوم يزهو به كل جميل  

يف يوم تتمخطر فيه مملكتنا كعرو�س بني الدول 

يف يوم يتغنى الطفال والطري والفل والزهر 

يف يوم نحتفي به جميعا كبارا و�سغارا

يف يوم تتحدث المم. عن اجنازاتنا وتتباهي 

بها بني الأمم 

يف يوم تقف احلروف عاجزة عن التعبري 

وتتعر  الكلمات عقما بو�سف فرحة وطن 

جبني   ويف  اب  را�ــس  على  قبلة  نطبع  يــوم  يف 

ال�سعادة والمــان يف  ام ونحن  نرق�س  برتانيم 

ح�سن وطننا الدافئ 

ذكري  فرحة يف  الهازيج  تختال  بهيج  يوم  يف 

امن وامان بلد. 

وويل  احلرمني.  خلــادم  ونبارك   نهني  يوم  يف 

ال�سعودية  العربية  اململكة  �سعب  و�سعبنا  عهده 

)ال�سعودية  بلد  لعظم   92 ال  الوطني  بيومها 

العظمى( .

ناجية الجهني
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متابعة- حمود الزهراين
املنتخب  مبواجهة  اآ�سيا  كاأ�س  يف  م�ساركته  اليوم  ال�سالت  اأخ�سر  ي�ستهل  
 8 حتى  الكويت  دولة  ت�ست�سيفها  التي  بالبطولة،  مبارياتهما  افتتاح  يف  الياباين 
اأكتوبر املقبل. اللقاء �سينطلق ال�ساعة 11:00 �سباحًا، كما يلعب يف املجموعة ذاتها 
منتخبا فيتنام مع كوريا اجلنوبية يف ال�ساعة 02:00 بعد الظهر.  وكان )اأخ�سر 
ال�سالت( قد اأدى تدريباته على �سالة ال�سيخ �سعد العبدالله ال�سباح، بقيادة املدرب 
مباراة  بها  �سيلعب  التي  اخلطة  انتهاج  على  عمد  الذي  بــازا،  اأنــدرو  )الإ�سباين( 

اليابان، قبل اأن يختتم احل�سة التدريبية باإجراء مناورة على ن�سف ال�سالة.

 أخضر الصاالت يواجه اليابان في كأس آسيا

أعلن عن غياب األسمري شهرين...

 األهلي يقترب من التوقيع مع  4 رعاة جدد
يوم الوطن.. وهالل المجد

حممد اجلليحي

كل عام، يحل علينا اليوم املجيد لنا، وهو تاريخ توحيد 
الوطن على يد املوؤ�س�س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن- 
والفخر  والعز  احلياة  كل  ميثل  اليوم  هذا  الله.  يرحمه 
نحن  فبدونه  لنا،  الرغيد  والعي�س  والأمـــن  والإجنـــاز 
فيها  نبحر  التي  النعم  لتاأكيد  له  وا�ستذكارنا  �سيء،  ل 

ونعي�س فيها.
اليد،  ذات  وقلة  املــر  فيها  ذاقــوا  اأزمنة  عا�سوا  اأجــدادنــا 
الــذي  املوؤ�س�س  لنا  منه-  وبتوفيق  الــلــه-  قي�س  حتى 
انت�سل الباد ووحدها حتت قيادة واحدة وهدف واحد، 
فو�سلنا ملا نحن عليه الآن من الرفاهية والتقدم يف جميع 
املجالت. اأدام الله علينا نعمه الكثرية، ووفق حكومتنا 

لكل خري.
اإ�ضاءات..

العربي،  الوطن  يف  اإبداعه  نرث  يوا�سل  الهال  زال  ما 
حفل  لي�سرف  انتقل  لو�سيل،  �سوبر  كاأ�س  حتقيق  فبعد 
الكويتي وقائد منتخبه نواف اخلالدي،  اعتزال الاعب 
الزعيم  بــوجــود  اعــتــزالــه  ملــهــرجــان  الــنــجــاح  اأراد  الـــذي 
قاطبة.  اخلليج  دول  يف  الأزرق  بجماهريه  ملعرفته 
ت�سويق  من  الهال  ا�ستفادة  هو  العــتــزال  يف  الأجــمــل 
مكانته  عــززت  كبرية  اأربــاح  لتحقيق  التجارية  عامته 
تنويع  اإدارتــــه  ارتــــاأت  حيث  خزينته؛  ودعــمــت  املــالــيــة 

م�سادر الدخل من جميع الجتاهات.
الاعب  دعــم  مت  بــل  الــوديــة  بامل�ساركة  يكتف  مل  الــهــال 
املعتزل من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري الوليد بن طال 
مببادئهم  الهاليني  مت�سك  متثل  ريـــال،  مليون  مببلغ 
ال�سامية والثابتة التي انطلقت منذ تاأ�سي�س النادي على 

يد عبدالرحمن بن �سعيد- رحمه الله- حتى الآن.

 @Mohmed_aljlaihe

من�ضة الكلمة

جدة- عائ�س الدها�س
علمت " الباد" من م�سادرها اأن 
اإدارة النادي الأهلي برئا�سة وليد 
رعاية  عقود  توقيع  ب�سدد  معاذ 
ــام  جــديــدة مــع 4 رعــاة خــال الأي
ــادمــة، وذلـــك بــعــد الــتــوا�ــســل  ــق ال
للوقوف على  الــرعــاة اجلــدد  مــع 
للتوقيع  متهيدا  التفا�سيل  كافة 
ر�سمية،  بــ�ــســورة  الــعــقــود  عــلــى 
الرعايات  تلك  مــردود  و�سيكون 
ـــدة مـــن الــنــاحــيــة املــالــيــة  اجلـــدي

منا�سبا للنادي الأهلي.
الأهلي  اأعلن  اأخرى،  ناحية  من 
الأ�سمري  علي  و�سطه  جنــم  اأن 
�سيغيب عن املاعب ملدة �سهرين؛ 
اإ�سابته بتمزق يف ع�سلة  ب�سبب 

ال�ساق اخللفية.
وقال الأهلي يف بيان مقت�سب: 
والأ�سعة  الطبية  الفحو�سات  اإن 
التي اأجراها الأ�سمري ك�سفت عن 
ال�ساق  ع�سلة  يف  لتمزق  تعر�سه 
اخلــلــفــيــة مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة، 
لربنامج  يخ�سع  اأن  املقرر  ومــن 
�سهرين،  ملــدة  وتاأهيلي  عــاجــي 
للم�ساركة  جمـــددا  الــعــودة  قــبــل 
للفريق  اجلماعية  التدريبات  يف 

الأول.
لاإ�سابة  الأ�ــســمــري  وتــعــر�ــس 
للفريق،  الأخــرية  التدريبات  يف 
الأهــلــي  مــبــاريــات  عــن  و�سيغيب 
لأندية  "يلو"  دوري  يف  املقبلة 

الدرجة الأوىل.

 "الزائدة" تغيب 
سالم أسبوعا

جدة – هالل �ضلمان
ــهــال  يــغــيــب جنـــم ال
واملــنــتــخــب الــوطــنــي 
ملدة  الــدو�ــســري  �سامل 

اأ�ــســبــوع عــن املــاعــب، 
عملية  اأجــــــرى  اأن  بــعــد 
ا�ستئ�سال الزائدة الدودية.
واأعــــــــلــــــــن احلــــ�ــــســــاب 
الــــر�ــــســــمــــي لــلــمــنــتــخــب 
الدو�سري  اأن  ال�سعودي، 
مبدينة  العملية  اأجــــرى 
ــبــانــيــة  ــتــي الإ�ــس ــكــان ــي األ

ـــنـــت  الــــــتــــــي احـــتـــ�ـــس
مــعــ�ــســكــر الأخــ�ــســر، 
ولله  تكللت،  واأنــهــا 

بالنجاح،  احلــمــد، 
الــــاعــــب  واأن 

�ـــســـيـــخـــ�ـــســـع 
لــــــــفــــــــرة 
ء  �ست�سفا ا
حتـــــــــــــــت 

اإ�ــــــســــــراف 
اجلـــــــهـــــــاز الــــطــــبــــي 

للمنتخب.
وغـــــــــاب �ـــــســـــامل عــن 
ــــة الأخـــ�ـــســـر اأمــــام  ودي

و�سيغيب  اأم�س،  اأمريكا 
اأيــ�ــســا عــن مــبــاراة الــهــال 

املقبل يف اجلولة  الأحــد  التعاون  اأمــام 
اخلام�سة من دوري رو�سن للمحرفني، 

للهال  الــطــبــي  ــاز  اجلــه يــحــدد  اأن  عــلــى 
اإمكانية عودته للم�ساركة جمدًدا يف مباراة 

الــدوري  من  ال�ساد�سة  اجلولة  يف  الفريق 
اأكتوبر، حيث  اأمام التفاق يوم اخلمي�س 6 
من املتوقع عودته للتدريبات ب�سكل تدريجي 

بدًءا من الأ�سبوع املقبل.

 تبوك تحتضن أولى 
منافسات رياضة "البوتشيا" 

تبوك- البالد
انطلقت مناف�سات بطولة تبوك الأوىل املفتوحة 
للعبة "البوت�سيا " بجامعة فهد بن �سلطان، حتت 
رعاية الأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز اأمرِي 

منطقة تبوك.
على  مــرة  لأول  تقام  التي  البطولة  وت�ستمُر 
�سعار  حتــت  اأيـــام  خم�سَة  ملــدة  اململكة  م�ستوى 
ا ونحن معكم"، وذلك مب�ساركة 85 لعبًا  "اأنتم منَّ

املنورة  واملدينة  بتبوك،  الإعاقة  ذوي  اأندية  من 
ُيحكم  حيث  والطائف،  والــدمــام،  والأحــ�ــســاء،   ،

البطولة 24 حكمًا وحكمة من اململكة وخارجها.
الإعاقة حممد  لذوي  تبوك  نادي  ومتكن لعب 
الأوىل  اجلــولــة  يف  الــفــوز  مــن  البلوي  مـــرزوق 
املنطقة  نادي  الفردي على نظريه لعب  بالنظام 
ال�سرقية لذوي الإعاقة فوزي بكرين، فيما حققت 
املركز  الأح�ساء  نــادي  من  الثقفي  جلني  الاعبة 
الاعب ممدوح بو روزه  الأول بعد فوزها على 
فيما  الإعــاقــة،  لــذوي  ال�سرقية  املنطقة  نــادي  من 
لذوي  تبوك  نادي  نا�سر من  الاعبة رمي  حققت 
الإعاقة املركز الأول بعد فوزها على لعبة نادي 

املدينة املنورة لذوي الإعاقة متعبه ال�سهلي.
التنفيذي  الرئي�س  البطولة  مــديــر  واأو�ــســَح 
اأن  جــبــارة  �سلطان  الإعــاقــة  ــذوى  ل تبوك  لــنــادي 
وفرعْي  اجلامعة،  مع  بال�سراكة  تاأتي  البطولة 
الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املـــوارد  وزارة 
البطولة  اأن  مبينًا  باملنطقة،  الريا�سة  ووزارة 
املنطقة؛  لإمــارة  التنموية  املبادرات  اإحــدى  تعدُّ 
ودعمًا للريا�سة والريا�سيني من من�سوبي اأندية 
عددًا  ت�سم  البطولة  واأن  الإعاقة،  لذوي  اململكة 
من الألعاب واملناف�سات التي ت�سعى منطقة تبوك 
اإىل جعل املنطقة �سديقة لاأ�سخا�س  من خالها 
ذوي الإعاقة من خال تنفيذ عدد من امل�سروعات 
والفعاليات  والــتــوعــويــة  التثقيفية  والــربامــج 
جودة  حتقيق  يف  رغبة  والرفيهية،  الريا�سية 

احلياة لهم .
ــلــجــنــة الــفــنــيــة  ــــاَر رئــيــ�ــس ال ــــس ـــن جــهــتــه اأ� م
اإىل  اإ�سماعيل  اآل  حم�سن  بالبطولة  والتحكمية 
ذوي  لاأ�سخا�س  موجهة  املناف�سات  هــذه  اأن 
اإىل  املتو�سطة  مــن  الرباعية  الإعــاقــات 
ملا  اللعبة  باأهمية  هًا  منوِّ ال�سديدة، 
على  اإيجابية  فوائد  من  لها 
الإعـــاقـــات  ذوي  دمـــج 
الــــ�ــــســــديــــدة يف 

املجتمع.
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معاذ  وليد  الرئي�س  بقيادة  الأهلي  اإدارة  تعاقد  جاء 
مو�سيماين  بي�ستو  الأفــريــقــي  اجلــنــوب  املـــدرب  مــع 
�ساحب ال�سرية الذاتية الرائعة مع الفرق التي دربها، 
اجلنوبي  داونـــز  و�سن  امل�سري  الأهــلــي  واأ�سهرها 
ــتــي اأحـــرزهـــا مـــع هــذيــن  الأفـــريـــقـــي والـــبـــطـــولت ال
القارة  تدريبي يف  ا�سم  اأ�سهر  اأ�سبح  الفريقني، حتى 

ال�سمراء.
الرئي�س  مــن  ــرد  ك جــاء  مو�سيماين  مــع  التعاقد  اإن 
احلايل وليد معاذ بطريقة غري مبا�سرة على ت�سريح 
الرئي�س ال�سابق وامل�ستقيل ماجد النفيعي، الذي كان 
ت�ساعده  ل  خارجيا  ال�سيئة  النادي  �سمعة  بــاأن  يــردد 
فئة اخلم�س  التعاقدات مع مدربني ولعبني من  على 
لفرتات  الأمــر  هــذا  من  �سيعاين  النادي  واأن  جنــوم، 

طويلة! 
الــوقــت-  هــذا  يف  مو�سيماين  مــع  الأهــلــي  تعاقد  اإن 
الإرث  على  حقيقي  وبــرهــان  معلم  �سربة  بال�سك- 
بتاريخه  العريق  الــنــادي  هــذا  يحمله  الـــذي  الكبري 
اجلنوب  املــدرب  دفع  ما  وهو  وجماهرية  وبطولته 
الأفريقي على املوافقة للتعاقد معه، رغم اأنه يلعب يف 

الدرجة الأوىل.
لإدارة معاذ  الأهلي مع مو�سيماين يح�سب  تعاقد  اإن 
مدرب  اإقناع  يف  وجناحهما  اجلا�سم  تي�سري  ونائبه 
له  و�سبق  الأفريقية،  الــقــارة  يف  و�سهرته  ا�سمه  لــه 
تدريب منتخب جنوب اأفريقيا يف عام 2012 كما عمل 
برييرا  الربتو  كارلو�س  الربازيلي  للمدرب  م�ساعدا 
يف نهائيات كاأ�س العامل 2010 كما عمل م�ساعدا مع 
ملنتخب  مدربا  كان  عندما  �سانتانا  جويل  الربازيلي 

جنوب اأفريقيا 2008.
بــعــد تــعــاقــد الأهـــلـــي مـــع مــو�ــســيــمــاين والــالعــبــني 
فائق  بــودبــوز واملــغــربــي ه�سام  ريــا�ــس  اجلــزائــري 
جديدة  مرحلة  الفريق  �سيبداأ  با�ستو�س،  والأنغويل 
الإدارة  مــع  التعاقدية  الإخــفــاقــات  مــن  �سل�سلة  بعد 
النتقالت  فرتة  املكلفة  الإدارة  وتنتظر  امل�ستقيلة، 
ال�ستوية لإكمال �سفقاتها املميزة من الالعبني اجلدد 

الذي �سي�سيفون للفريق فنيا.
لناديها  وع�سقها  اأمينة  يد  يف  اأ�سبح  اليوم  فالأهلي 
احلر�س  كل  حري�سة   - املكلفة  – الإدارة  منها  جعل 
على تعاقدات توازي تاريخ النادي الكبري ول تر�سى 
باأقل من ذلك؛ من اأجل عودته �سريعا ملكانته الطبيعية 

و�سط فرق دوري رو�سن للمحرتفني املو�سم القادم.

 Khalidtayyari@

موسيماني وسمعة األهلي!
خالد الطياري

 30 يومًا على انطالق الحدث الرياضي الوطني األكبر في المملكة..

وضع اللمسات األخيرة على تحضيرات 
النسخة األولى لدورة األلعاب السعودية

الريا�ض- هاين الب�شر 
الألــعــاب  دورة  مــن  الأوىل  الن�سخة  دخــلــت   
الــ�ــســعــوديــة، اأكـــرب حـــدث ريــا�ــســي وطــنــي يف 
النهائية  ال�ستعدادات  مرحلة  اململكة،  تاريخ 
ذهب  لقتنا�س  امل�ساركني  رحلة  تنطلق  حيث 
والكمال،  بالتمام  واحــد  �سهر  بعد  املناف�سات، 
يف مدينة الريا�س خالل الفرتة من 27 اأكتوبر 

حتى 7 نوفمرب 2022.
و�ساق  قدم  على  حاليًا  العمل  وترية  وت�سري 
بن�سخة  التح�سريات واخلروج  تكامل  ل�سمان 
ــًا لأعــلــى  ــق منــوذجــيــة مــن كــافــة اجلــوانــب ووف
م�ستويات اجلودة ومبا يتما�سى مع الطموحات 
وامل�ستهدفات التي حددتها روؤية اململكة 2030، 
والرامية اإىل بناء م�ستقبل اأكرث ازدهارًا للملكة 
اأن  اأر�سها، ل �سيما  ومواطنيها واملقيمني على 
الفعاليات  تاريخ  يف  الأكــرب  تعد  الــدورة  هــذه 

الريا�سية يف تاريخ اململكة.  
وقبل �سهر على انطالق احلدث 

الريا�سي الكبري، ك�سفت اللجنة 
الألعاب  لــدورة  املنظمة  العليا 

التميمة  عــن   2022 ال�سعودية 
ا�سم  حتمل  التي  بالبطولة،  اخلا�سة 
مناطق  خمتلف  و�ستجوب  "طويق" 
ــلــرتويــج  ــة ل ــك ــل ــم امل
لــــقــــيــــم احلــــــدث 
ــــــــــه،  واأهــــــــــداف
ــــث حتــمــل  حــــي

بــــــني طـــيـــاتـــهـــا 
جمــمــوعــة من 

من  ثقافية  اأدوات  على  تــرّكــز  التي  الر�سائل 
اجلغرايف  التنّوع  تو�سح  ال�سعودية  البيئة 
تهدف  تــوعــويــة  ر�ــســائــل  وتـــوّجـــه  للمملكة، 
الفطرية،  واحلــيــاة  البيئة  على  احلــفــاظ  اإىل 
الدولة  تعمل  الــذي  العربي  النمر  خ�سو�سًا 

ة على حمايته حاليًا. والهيئات املخت�سّ
عن  لــلــدورة  املنظمة  اللجنة  اأعــلــنــت  كــمــا 
الريا�سيني  من  ملزيد  ذهبية  فر�سة  اإتاحة 
 18 يف  الت�سجيل  بـــاب  فــتــح  اإعــــادة  عــرب 
اأو مل  يــ�ــســجــلــوا  ملـــن مل  لــعــبــة ريــا�ــســيــة، 
يحالفهم احلظ يف جتارب الأداء ال�سابقة، 
اأمــاكــنــهــم  �ــســمــنــوا  مــن  بــركــب  ليلتحقوا 
الدورة وم�ساعدتهم على حتقيق  ملناف�سات 
الذهبية  امليداليات  على  بالتناف�س  حلمهم 
وذلك  واإمكاناتهم،  قدراتهم  واإثــبــات  للحدث، 
يف �سوء الإقبال الكبري على الت�سجيل ورغبًة 
املتقدمني  مــن  ممكن  عــدد  اأكـــرب  ا�ستيعاب  يف 

ومبا  اململكة،  يف  الريا�سيني  مــن  للم�ساركة 
ي�سهم يف تعزيز اأهداف الدورة باكت�ساف جيل 
ودفع  الوطنية،  الريا�سية  املواهب  من  جديد 
ممار�سة  على  وت�سجيعه  ال�سعودي  ال�سباب 
خمــتــلــف الألـــعـــاب الــريــا�ــســيــة وتــعــزيــز دور 

الريا�سة باملجتمع. 
األــف لعب  اأكــرث من 20  وا�ستقطبت الــدورة 
التي  الأداء  جتـــارب  يف  للم�ساركة  ولعــبــة 
اأغ�سط�س   15 مــن  مــن  ــفــرتة  ال خـــالل  اأقــيــمــت 
خمتلفة،  ريا�سة   23 يف  �سبتمرب   10 وحتى 
ريا�سة   45 للدورة  املنظمة  اللجنة  واعتمدت 
مت  ريــا�ــســات   5 تت�سمن  وجــمــاعــيــة،  ــة  ــردي ف
يندرج  الــبــاراملــبــيــة،  للريا�سات  تخ�سي�سها 
حتتها 149 مناف�سة ريا�سية، كما �سيتم حتفيز 
الريا�سيني امل�ساركني لتقدمي اأرقى اأداء لهم من 
خالل تخ�سي�س جوائز هي الأعلى يف تاريخ 
مليون   200 جمموعها  يتجاوز  حيث  املنطقة، 

يف  الذهبية  بامليدالية  الفائز  يح�سل  اإذ  ريال، 
اأي لعبة على مليون ريال، والف�سية 300 األف 

ريال، والربونزية 100 األف ريال.
اإىل  الأوىل  ن�سختها  يف  الــــدورة  وتــهــدف 
اململكة  يف  املختلفة  ــعــاب  الأل �سعبية  زيـــادة 
بني  للتناف�س  مثالية  ريا�سية  بيئة  وحتقيق 
الــريــا�ــســات، كما  الــريــا�ــســيــني يف خمــتــلــف 
الريا�سة  ممــار�ــســي  عـــدد  زيــــادة  اإىل  تــهــدف 
يف الــ�ــســعــوديــة واكــتــ�ــســاف جــيــل جــديــد من 
ترتبط  حيث  الريا�سية،  الألعاب  يف  الأبطال 
مواهب  لكت�ساف  النخبة  ريا�سي  بربنامج 
الدورة  ت�سعى  كما  الربنامج،  يتبناها  جديدة 
تنظيم  على  ال�سعودية  قــدرات  م�ستوى  لرفع 
الــفــعــالــيــات الــريــا�ــســيــة الــكــربى متــا�ــســيــًا مع 
الدعم  يواكب  وب�سكل   ،2030 اململكة  ــة  روؤي
الريا�سي  القطـاع  به  الذي يحظى  الالحمدود 

من قبل القيـادة الر�سيـدة.

كلوب سعيد بعودة صالح مبكرا

جدة – البالد
�سعادته  كلوب  يــورغــن  ـــاين  الأمل املـــدرب  اأبـــدى 
�سالح  حممد  ليفربول،  لنجم  ال�سريعة  بالعودة 
مع  م�ساركته  خمت�سرا  الــفــريــق،  �ــســفــوف  اإىل 

منتخب م�سر.
اأن ي�سارك �سالح مع )الفراعنة(  وكان من املقرر 
املدرب  لكن  اأم�س،  ليبرييا  الودية مع  املواجهة  يف 

روي فــيــتــوريــا قـــرر اإراحــــة الــنــجــم والــ�ــســمــاح له 
بالعودة اإىل ناديه.

وتــاأتــي عـــودة �ــســالح اإىل اإجنــلــرتا مــع اقــرتاب 
من  حيث  املمتاز،  الإجنليزي  الـــدوري  ا�ستئناف 
يوم  برايتون  نظريه  ليفربول  يــواجــه  اأن  املــقــرر 
ال�سبت 1 اأكتوبر، �سمن مناف�سات املرحلة التا�سعة.
املو�سم  يف  متعرثة  بداية  من  ليفربول  ويعاين 

احلايل، ويحتل حاليا املرتبة الثامنة، بفوزين فقط.
اأن  بعد  ليفربول  مـــدرب  كــلــوب  �ــســعــادة  وزادت 
اأظهر �سالح يف مواجهة النيجر الودية عودته اإىل 

اأح�سن حالته حيث �سجل هدفني.
اإىل  �سالح  عــودة  النيجر  اأمــام  املــبــاراة  و�سّكلت 
الدولية،  الودية  املواجهات  يف  امل�سري  املنتخب 

بعد غياب دام نحو 3 اأعوام.



أخيرة
الأربعاء 2 ربيع الأول 1444هـ املوافق 28 �سبتمرب 2022م ال�سنة 91 العدد 1223740

albiladdaily albiladdailynews albiladdaily albiladdaily

جدة ـ خالد بن مر�ضاح 
نّفذ الفنان ال�سعودي را�سد ال�سع�سعي عماًل فنيًا اإبداعيًا، 
يف  والفنية  الثقافية  املهرجانات  اأ�سهر  اأحد  �ساحة  يتو�ّسط 
"بوابة  "ت�سونغت�سينغ" بجمهورية ال�سني، مب�سمى  مدينة 

ال�سرق" والذي يرمز اإىل ربط ثقافات وح�سارات عديدة.
"بوابة  الفني  عمله  ا�ستوحى  اأنــه  ال�سع�سعي  واأو�ــســح 
ال�سرق" من عدة عنا�سر جتمع بني املا�سي واحلا�سر، حيث 
الأثرية يف  الطرق واملمرات  اأحد  العمل من  ا�ستمد ت�سميم 
اإىل مكتبة �سهرية  اإ�سافة  الهند،  �ساقية ماء يف  العال، ومن 
يف املدينة التي حتت�سن املهرجان يف ال�سني، ما ميّثل بوابة 

للتبادل الثقايف بني دول ال�سرق.
واأ�سار اإىل اأن العمل الفني �سوف ي�ستمر على مدى �ستة 
�سهر  منت�سف  افتتح  الذي  املهرجان  اإقامة  مدة  طيلة  اأ�سهر 
�سبتمرب اجلاري، والذي يقام لل�سنة اخلام�سة على التوايل، 
وتهتم فعالياته مبجالت الفن والثقافة والأزياء والت�ساميم 

ب�سكل مكّثف.
متعدد  هــرم  عن  عبارة  هي  العمل  طبيعة  اأن  اإىل  ولفت 
بارتفاع  للبيئة  ال�سديق  امل�ستويات م�سنوع من اخليزران 
10 اأمتار وعر�س 16 مرتًا، قام بت�سميمه ليعك�س جمالية 

متّوج اجلبال يف مدينة ت�سونغت�سينغ.

وا�ضنطن ـ وكاالت 
من  الرغم  على  اأنه  الكيميائية  الأمريكية  اجلمعية  ذكرت 
الختالف ال�سديد يف درا�سة اآثار اجلزيئات البال�ستيكية يف 
ج�سم الإن�سان، اإل اأن نتائج البحث الأخري تقدم اأدلة اإ�سافية 
على اأن املواد البال�ستيكية متناهية ال�سغر ميكن اأن ت�سبب 
لأع�ساء  تهديًدا  ي�سكل  مبا  اخلاليا،  يف  رئي�سية  تغيريات 
اأج�سام الكائنات احلية مبا ي�سمل الب�سر، لفتة اإىل ان هذه 
" خفي يت�سلل اإىل ج�سم الن�سان  " ل�س  اجلزيئات مبثابة 

عرب الطعمة دون اأن يدري.
يتم ت�سنيع جزيئات البال�ستيك، التي يقل قطرها عن 0.1 
النانونية احلجم على نطاق وا�سع، ويجري  اأو  ميكرومرت 
ا�ستخدامها كمواد نانوية هند�سية يف العديد من املنتجات، 

مثل  ال�سخ�سية  العناية  منتجات  اخل�سو�س،  وجــه  على 
ت�سريف  اإىل  الب�سرية  املمار�سات  اأدت  كما  ال�سعر.  �سامبو 
التي تقدر  البال�ستيكية،  النفايات  لكميات كبرية من  خاطئ 
مباليني الأطنان، والتي ميكن اأن تطلق با�ستمرار جزيئات 
اأثناء التحلل حتت تاأثري الأ�سعة  بال�ستيكية نانوية احلجم 
فوق البنف�سجية وعمليات التحلل املائي والتاآكل امليكانيكي 
اجلــزيــئــات  تنتقل  اأن  وميــكــن  الــبــيــولــوجــيــة.  والــعــمــلــيــات 
البيئات  يف  ال�ستن�ساق  طرق  عن  الب�سر  اإىل  البال�ستيكية 
اجلزيئات  تراكم  توثيق  بالفعل  مت  حيث  البلغ  اأو  امللوثة 
البال�ستيكية يف اأع�ساء الكائنات البحرية، والتي ميكن اأن 
تنتقل اجل�سيمات املرتاكمة بيولوجيا بداخلها اإىل الإن�سان 

اأثناء تناولها كوجبات غذائية.

توقيف أشخاص  بتهم الرشوة وغسل األموال 
الريا�ض ـ البالد 

من  عـــددًا  الف�ساد،  ومكافحة  الــرقــابــة  هيئة  با�سرت 
الق�سايا اجلنائية والإدارية خالل �سهر �سفر 1444هـ. 
 97 اأوقفت  اإنها  وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد، 
بعد  ال�سامنة،  بالكفالة  �سراحه  اأطلق  من  منهم  ا  �سخ�سً

ا، خالل 3164 جولة رقابية. اأن حققت مع 147 �سخ�سً
فيها اجلولت  با�سرت  التي  اأن اجلهات  اإىل  واأ�سارت 
ال�سحة،  الداخلية،  »الــدفــاع،  وزارات:  هي  الرقابية، 
النقل  والإ�سكان،  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  التعليم، 

واخلدمات اللوج�ستية(.

واأكدت اأن اأبرز جرائم الف�ساد املايل والإداري، كانت: 
الأمــوال،  غ�سل  الوظيفي،  النفوذ  ا�ستغالل  »الر�سوة، 

التزوير«.
ودعت »نزاهة« اإىل الإبالغ عن اأي �سبهات ف�ساد مايل 

اأو اإداري حلماية املال العام واحلفاظ عليه.

الحليب يطفئ حرقان 
»الفلفل الحار«

الريا�ض - البالد
حاًل  اخل�سريي؛  فهد  الدكتور  امل�سرطنات  اأبحاث  وعامل  اأ�ستاذ  قّدم 
لكيفية تعامل َمن تناول فلفاًل اأو ثومًا اأو اأي �سيء حار على معدة فارغة 

باخلطاأ، ثم �سعر بحرقان.
واأو�سح "اخل�سريي"؛ عرب ح�سابه على "تويرت"، اأنه حينما تتناول 
بحرقان  وت�سعر  املعدة،  على  حار  �سيء  اأي  اأو  ثومًا  اأو  فلفاًل  باخلطاأ 
واأمل باملعدة والأمعاء، فبادر بتناول احلليب اأو اخلبز امل�سّبع باحلليب 
وال�سكر "ا�سطرارًا " اأو الآي�سكرمي اأو املوز.. فيزول". واأ�ساف: "اإذا 
فهناك  للطوارئ،  الذهاب  فيمكنك  �ساعة  من  اأكرث  وا�ستمر  موؤمل  الأمــر 
اأو   ، املعدة  حرقة  اإن  اإىل  ي�سار  ذلك".  من  تخّفف  اأدويــة  لك  ي�سرفون 
اأو حرق يف و�سط  باأمل  ال�سعور  اأي�سًا بحمو�سة املعدة، هي  ما تعرف 
ال�سدر، ويعد حرقان املعدة اأحد الأعرا�س ال�سائعة للعديد من امل�سكالت 
من  املريئي.  املعدي  والرجتـــاع  احلم�س  واأهمها  املختلفة،  ال�سحية 
ب�سع  من  ت�ستمر  بحيث  عار�س  ب�سكل  املعدة  حمو�سة  حدوث  ال�سائع 
دقائق اإىل �ساعات، والذي يتم عادة عالجها يف املنزل با�ستخدام اأدوية 
حمو�سة املعدة التي ل حتتاج اإىل و�سفة طبية. ولكن اإن حرقان املعدة 
اأن يدل على  اأو الذي يحدث ب�سكل متكرر ميكن  امل�ستمر لأكرث من ذلك 

وجود م�سكلة �سحية ت�ستدعي زيارة الطبيب.

الصوديوم في المياه 
المعبأة غير ضار 

الجزر يجعل الجنين يبتسم 
واللفت يزعجه 

الريا�ض ـ البالد 
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اإن ال�سوديوم املوجود 
ل  الذي  امل�ستهلك  �سحة  على  خطًرا  ي�سكل  ل  املعباأة  باملياه 

يعاين من م�ساكل �سحية، لأنه يوجد بن�سب قليلة جدا.
من  ا�ستف�سار  على  رًدا  تويرت؛  عرب  الغذاء،  هيئة  وذكــرت 
حتتوي  املعباأة  ال�سرب  »مياه  اأن  اخل�سو�س،  بهذا  مواطن 
يف  بــاملــوجــودة  مقارنة  ال�سوديوم  مــن  قليلة  كميات  على 
ُي�سكل  ل  »لــذلــك  وتابعت  الغذائية«.  املنتجات  مــن  العديد 
اأي  اأي قلق على �سحة امل�ستهلك الذي ل ُيعاين من  وجوده 
م�ساكل �سحية، اأو من يلزمه نظام غذائي قليل ال�سوديوم«.

وكــانــت هــيــئــة الـــغـــذاء ذكــــرت يف وقـــت �ــســابــق، اأنــــه يف 
حـــال جتـــاوز كمية الــ�ــســوديــوم يف مــيــاه الــ�ــســرب املــعــبــاأة 
م�سادر  �سمن  العتبار  يف  ذلك  اأخــذ  فيجب  ملغ/ل(،   20(
ت�ستلزم  التي  املر�سية  احلــالت  يف  خ�سو�سا  ال�سوديوم، 

نظاًما غذائًيا قليل ال�سوديوم.

وا�ضنطن ـ وكاالت 
من  �سوتية،  فــوق  مبــوجــات  الأجــنــة  وجــوه  ر�ــســدوا  علماء  متكن 
التعرف اإىل احلالة النف�سية لالأجنة وهم يف اأرحام اأمهاتهم يتناولون 
اجلزر  يتذوق  حني  يبت�سم  اجلنني  اأن  ووجـــدوا  مــرة،  لأول  الطعام 
ويعب�س تك�سريا عندما يكون اللفت هو الطعام، بح�سب ما ات�سح من 
كب�سولة  منهن  كل  وابتلعت  حامل،  امــراأة   100 لها  خ�سعت  جتارب 
حتتوي على 400 ملليغرام من م�سحوق اجلزر اأو الكرنب امللفويف.

اللطيفة  اجلــزر  نكهة  تذوقوا  من  فــاإن  النتائج،  بينت  ما  وبح�سب 
من  بعك�س  �سحوك"  "لوجه  اأكــرث  ا�ستجابات  با�ستمرار  اأظــهــروا 
تذوقوا الكرنب امللفويف املر، حيث ظهر كل منهم بوجه عاب�س، لذلك 
ورد بالدرا�سة اأن الكراهية الغريزية للطعم املر "هي منطقية من وجهة 
ال�سموم" لأن طعم  اأ�سالفنا على جتنب  نظر تطورية، وهذا ما �ساعد 

معظمها منفر كرائحتها.
 Nadja Reissland كما �سبق اأن در�ست بروفي�سورة اأخرى، هي
نف�سها،  باجلامعة  الـــولدة  وحديثي  الأجــنــة  اأبــحــاث  خمترب  رئي�سة 
احلمل،  اأثناء  التدخني  تاأثري  لإظهار  الأبعاد  رباعية  امل�سح  عمليات 
وقالت: "ميكن اأن يكون لهذه الدرا�سة الأخرية اآثار مهمة لفهم الدليل 
املبكر لقدرات اجلنني على الإح�سا�س والتمييز بني النكهات والروائح 

املختلفة من الأطعمة التي تتناولها اأمهاتهم" وفق تعبريها.

بوابة الشرق عمل فني سعودي بالصين 

البالستيكية لص مدمر لصحة اإلنسان 

واتساب
سيتوقف عن الهواتف القديمة

وا�ضنطن ـ وكاالت 
عن  واتــ�ــســاب  تطبيق  وقــف  ميتا،  �سركة  قـــررت 
العمل على بع�س الهواتف الذكية اعتباًرا من ال�سهر 
الت�سغيل  اأنظمة  من  القدمية  لــالإ�ــســدارات  املقبل، 

.iOSاأندرويد و
وتعمل ميتا املالكة لفي�سبوك، ب�سكل روتيني على 
 iOS يف  القدمية  لــالإ�ــســدارات  التحديثات  اإلــغــاء 

واأندرويد يف كل مرة تاأتي فيها حتديثات جديدة.
اأن  يجب  واتــ�ــســاب  تطبيق  حتــديــث  يتم  وحــتــى 
التطبيق،  لتحديث  الأقل  على   4.1 اأندرويد  يكون 
املقبل،  اأكــتــوبــر   24 بعد  التغري  هــذا  و�سيحدث 
وميكن ملعظم الهواتف الذكية الأحدث فقط حتديث 
نظام العمل اخلا�س بهم ملتابعة ا�ستخدام وات�ساب.
فاإنك  الآيفون  جهازك  على  التطبيق  يعمل  ولكي 
�ستحتاج اإىل iOS 12 على الأقل ملتابعة ا�ستخدام 
عليها  �سيتوقف  الــتــي  الأجـــهـــزة  ومـــن  واتــ�ــســاب، 

.5C التطبيق اآيفون 5 واآيفون

الطائف سياحة واستثمار 

تعد الطائف اأحد اأهم الوجهات ال�ضياحية يف اململكة، االأمر الذي يعزز من ا�ضتك�ضاف التنوع الكبري الذي حتت�ضنه جتاربها ال�ضياحية، والفر�ض اال�ضتثمارية مبجاالتها املختلفة، حيث 
تتمتع بحزمة من املزايا التي ت�ضّكل قيمة م�ضافة للم�ضاريع ال�ضياحية، بو�ضفها البوابة ال�ضرقية ملكة املكرمة ونقطة التقاء لعدد من الطرق املت�ضلة باملناطق واملدن املجاورة، اإ�ضافة اإىل 

احت�ضانها لعدد من املواقع الرتاثية والتاريخية والبيئية التي ت�ضفي عليها بعدًا تاريخيًا وجغرافيًا فريدًا، ويف مرتفعات الطائف يف الهدا تزدهي مزارع الورد التي ت�ضر العني. 
�ض مالحَمها التي حتكي تاريخها العريق الناب�ض باالأ�ضالة املرت�ضمة على وجوه �ضكانها  ف�ضال عن م�ضاريعها القادمة التي �ضترثي االأبعاد  وت�ضرب اأغواَر املدينة بثنائية )العني والقلب( لتتلمَّ

ل، والتنزه على اإيقاع ال�ضعر الغنائي، وال�ضري بني ب�ضاتني الفاكهة، ومزارع الورود، و�ضحر الطبيعة اجلبلية. اجلمالية فيها، وتتيح التاأمُّ
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