�أكد �أهمية العالقات بني العامل الإ�سالمي ورو�سيا

خادم احلرمني يدعو ملكافحة اإلرهاب
وتبين التعايش املشرتك
جدة  -عادل بابكري

دعا خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز ،لت�ضامن عاملي ملكافحة الإرهاب وتبني
مبادئ التعاي�ش امل�شرتك .و�أكد يف الكلمة التي �ألقاها نياب ًة عنه الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة
مكة املكرمة ،يف افتتاح اجتماع جمموعة الر�ؤية اال�سرتاتيجية «رو�سيا والعامل الإ�سالمي» يف
جدة� ،أهمية هذا االجتماع اال�سرتاتيجي بني العامل الإ�سالمي ورو�سيا االحتادية .

الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

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

فرع للمحكمة الدولية للتحكيم
التجاري بالسعودية
الريا�ض  -البالد

مواكبة ملكانة وت�أثري اململكة يف االقت�صاد العاملي� ،أجرى
احت���اد ال��غ��رف ال��ت��ج��اري��ة ال�سعودية مباحثات مثمرة مع
م�س�ؤولني كبار يف غرفة التجارة الدولية بباري�س لتعظيم
ا�ستفادة قطاع الأعمال ال�سعودى من ع�ضويته يف املنظمات
االقت�صادية الدولية الفاعلة ،حيث جرى االتفاق على �إيجاد
م��رك��ز ل��ري��ادة الأع��م��ال خل��دم��ة رواد الأع��م��ال ال�سعوديني
واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة و�إن�شاء فرع للمحكمة الدولية

يلتقي رئيس جمهورية تتارستان

للتحكيم التجاري باململكة.
و�أو���ض��ح املهند�س احل��ي��دري �أن تنظيم م�شاركة قطاع
الأع��م��ال ال�سعودي و�أجهزته امل�ؤ�س�سية ممثلة يف االحت��اد
والغرف التجارية على م�ستوى مناطق اململكة يف امل�ؤمتر
الثاين ع�شر لغرف التجارة العاملية  ،ي�أتي بهدف االطالع على
التجارب الرائدة �إقليمي ًا ودولي ًا واال�ستفادة منها يف حت�سني
الأداء واخلدمات ،حيث ميثل "م�ؤمتر غرف التجارة العاملية"
�أكرب جتمع للغرف التجارية على م�ستوى العامل.
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الشورى يطالب الترفيه بفعاليات بالمدن الصغيرة ويؤكد أهمية تنمية اإليرادات

ويل العهد

رئيسا فخريا لمجلس أمناء المعهد
الملكي للفنون التقليدية

% 38

قرية زمان

زيادة بالصادرات
غير النفطية

استدعاء عراقة الماضي المجيد

الريا�ض  -البالد

�سجلت ال�صادرات ال�سعودية غري البرتولية ارتفاع ًا يف
�شهر �سبتمرب من العام احلايل بن�سبة  % 38.2باملقارنة
م��ع ذات ال�شهر للعام املا�ضي ,حيث حققت  25.3مليار
ريال مقابل  18.3مليار ريال ،وبذلك ارتفعت �سلع اللدائن
واملطاط وم�صنوعاتهما بن�سبة  ،% 42.8وبلغ  2.4مليار
ريال ،كما ارتفعت منتجات ال�صناعات الكيماوية وما يت�صل
بها بن�سبة  % 31.4ومب��ق��دار بلغ  1.7مليار ري��ال عن
�شهر �سبتمرب 2020م ،بينما ارتفعت قيمة ال�صادرات غري
البرتولية باملقارنة مع ال�شهر ال�سابق (�أغ�سط�س 2021م)
مبقدار بلغ  2.3مليار ريال ،وبن�سبة .% 10.1
ووفق تقرير الهيئة العامة للإح�صاء مللخ�ص �إح�صاءات
التجارة الدولية للربع الثالث�،سجلت ال�صادرات ال�سلعية
للمملكة يف �شهر �سبتمرب ارتفاع ًا عن نف�س الفرتة من العام
املا�ضي بن�سبة  ،% 77.4حينما كانت التجارة الدولية
مت�أثرة باحلظر ومنع ال�سفر املتعلق بجائحة "كوفيد،"-19
�إذ بلغت قيمتها  94.7مليار ريال يف �شهر �سبتمرب 2021م،
مقابل  53.4مليار ريال يف �شهر �سبتمرب 2020م؛ وذلك
نتيج ًة الرتفاع ال�صادرات البرتولية مبقدار بلغ  34.3مليار
ريال ،بن�سبة .% 97.8
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المملكة تعزز حقوق
وكرامة اإلنسان
نيويورك -وا�س

�أكدت اململكة العربية ال�سعودية� ،أنها تويل تعزيز وحماية حقوق الإن�سان اهتمام ًا بالغ ًا ،و�أحاطت
هذه احلقوق ب�سياج من الأنظمة والتعليمات التي تكفل حفظ كرامة الإن�سان وحتمي حقوقه وت�صون
حريته ،منطلقة يف ذلك من �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية القائمة على مبادئ العدل واحلرية وامل�ساواة ،من
خالل تطبيق الأنظمة وو�ضع التدابري والإجراءات الوطنية ملكافحة هذه اجلرائم والق�ضاء عليها ،الأمر الذي بو�أ
اململكة مراتب متقدمة على امل�ستوى الدويل نظري ما �أحرزته والزالت حترزه من �إجنازات ملمو�سة يف هذا املجال.
جاء ذلك يف كلمة اململكة العربية ال�سعودية ،خالل االجتماع رفيع امل�ستوى للجمعية العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن تقومي
خطة عمل الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ،والتي �ألقاها نائب مندوب اململكة لدى الأمم املتحدة امل�ست�شار
حممد بن عبدالعزيز العتيق الذي �أو�ضح �أن نظام مكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص ال�صادر باملر�سوم امللكي عام 2009م يعد �أحد
�أهم الأنظمة يف اململكة ملكافحة هذه اجلرائم ،وقد حدد النظام العقوبات املقررة بحق كل من يرتكب �أي ًا من هذه اجلرائم.
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التقنية

الريا�ض ـ البالد

أستراليا تصنف «حزب اهلل» منظمة إرهابية

ت�ع��د ق��ري��ة زم ��ان يف م��و��س��م ال��ري��ا���ض ف�ضا ًء
ال��س�ت�ع��ادة م��ا��ض��ي االج� ��داد وال �ت�راث وتكري�سه
يف ذاك��رة االج�ي��ال فهناك ارك��ان الل�ع��اب القدمية
واخ��رى للوجبات الرتاثية ،وقد اخت�صت �إحدى
بريوت  -البالد
املواطنات يف �صناعة �أطعمة مناطق اململكة ،وذلك
ت�ستمر ال�ضغوط العاملية على حزب الله الإرهابي ،بعد �أن ك�شفت العديد من الدول خبثه
ب�إعداد الأكالت التي ت�شتهر بها املدن ال�سعودية منذ
و�إجرامه و�صنفته منظمة �إرهابية� ،آخرها �أ�سرتاليا التي �أعلنت �أم�س (الأرب�ع��اء)� ،أن
القدم ،بهدف ن�شر ثقافة اململكة يف هذا اجلانب،
احلزب ال يزال يدعم املنظمات الإرهابية يف خمتلف ال��دول ،لذلك مت ت�صنيفه ب�أ�سره
والتعريف ب�ع��ادات وتقاليد ال�ضيافة يف جميع
و�سعت من خاللها نطاق
منظمة �إرهابية للحد من خطورة جرائمه ،وذلك يف خطوة ّ
�أنحائها .ووجدت املواطنة هيفاء اليحيان ل�شغفها
العقوبات التي كانت ت�شمل ح�صر ًا اجلناح الع�سكري للتنظيم امل�س ّلح الذي
ي�سيطر على ق�سم كبري من لبنان لت�شمل جناحه ال�سيا�سي وم� ّؤ�س�ساته املدنية.
موق ًعا يف "قرية زمان"� ،إح ��دى مناطق مو�سم
الريا�ض ـ البالد
وقالت وزيرة الداخلية اال�سرتالية كارين �أن��دروز� ،إن التنظيم امل�س ّلح
الريا�ض 2021م ،حيث �أ�صبحت مكا ًنا يتالقى فيه
تهدف اململكة العربية ال�سعودية ،يف �إط��ار الر�ؤية � ، 2030إىل
املدعوم خارجيا يوا�صل التهديد ب�شنّ هجمات �إرهابية وتقدمي الدعم
ع�شاق تنوع امل�أكوالت ال�سعودية؛ لتقدم لهم �أنواع
تنوع م�صادر الدخل والتقليل من االعتماد على النفط.
للمنظمات الإرهابية ،وي�ش ّكل تهديد ًا حقيقي ًا لأ�سرتاليا.
الأط �ب��اق التي ينتمي ك��ل واح��د منها �إىل منطقة
و�أب��رز التحوالت يف الر�ؤية تعتمد على املجال التقني ،لذلك ت�سعى
وحزب الله ب�أ�سره م�ص ّنف يف الواليات امل ّتحدة منظمة �إرهابية
معينة من اململكة.
احلكومة لتطوير البنية التحتية للمجال واال�ستفادة منه ،مبا يعود به
خالف ًا ملا هو عليه و�ضعه يف دول �أخرى اكتفت ب�إدراج جناحه
وا�ستطاعت من مكانها الإ�سهام يف ن�شر الثقافة
من فوائد اقت�صادية وتطوير اخلدمات الإلكرتونية لت�سهيل الإج��راءات
الع�سكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية و�أبقت جناحه
ال�سعودية ،والتعريف بالأطعمة التقليدية والأكالت
واخلدمات ،و�أم�س �أكد امل�شاركون يف امللتقى ال�سنوي العربي الأول حول:
ال�سيا�سي خارج �إط��ار العقوبات ،وذلك خ�شية منها �أن
ال�شهرية ،وت�سويقها عامل ًيا عرب تقدميها للزوار
دور التكنولوجيات احلديثة يف �إدارة حاالت الكوارث والعمل الإن�ساين ــ نحو
تعيق مثل هذه اخلطوة �صالتها بال�سلطات اللبنانية.
القادمني من داخ��ل اململكة وخارجها ،الأم��ر الذي
و�ضع خطة عربية موحدة لالت�صاالت يف حالة الطوارئ؛ و�شددوا يف بيان �صدر
وك��ان��ت وا��ش�ن�ط��ن دع ��ت الأمم امل �ت �ح��دة �إىل
ريا من الزوار الأجانب لـ"قرية
لقي ا�ستح�سا ًنا كب ً
يف ختام اعمال امللتقى دور التكنولوجيات احلديثة يف �إدارة حاالت الكوارث
�ضرورة �إدراج ح��زب الله اللبناين بجناحيه
زمان" ،التي جتمع املا�ضي واحلا�ضر ،وتقاليد
والعمل الإن�ساين الذي عقد مبقر الأمانة العامة للمنظمة العربية للهالل الأحمر
ال�سيا�سي والع�سكري على قوائم الإرهاب،
�أه��ايل اململكة وتاريخهم ،حيث ت�شرح مكوناتها
وال�صليب الأحمر مبدينة الريا�ض ،ف�ضال عن �ضرورة تعاون الدول العربية وتوحيد
كما دعا امل�شرعون الأمريكيون االحتاد
وطريقة �صنعها باللغتني العربية والإجنليزية.
ر�ؤيتها وبراجمها وخططها الوطنية من �أجل تعزيز ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
الأوروب� ��ي للعمل على �إ� �ص��دار ق��رار
وت �ت �ن��وع �أط��ب��اق ال�ي�ح�ي��ان م��ا ب�ين امل���أك��والت
واالت�صاالت .و�أهمية التعاون الوثيق بني االحتاد الدويل لالت�صاالت واملنظمة العربية
ب �ت �� �ص �ن �ي��ف ح � ��زب ال� �ل ��ه م�ن�ظ�م��ة
النجدية واملكية واجلنوبية ،وغريها من الأطعمة
للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر ,واللجان الوطنية يف حالة الطوارئ ووكاالت الأمم
�إره��اب �ي��ة ب��ال �ك��ام��ل ،ع �ل �م � ًا �أن
التي يعود تاريخها �إىل مناطق جغرافية حمددة،
املتحدة املتخ�ص�صة والتي تعمل يف جم��االت ال�ش�ؤون الإن�سانية وال����وزارات املكلفة
ال��والي��ات املتحدة ك��ان��ت قد
ف���ض�ًلااً ع��ن امل� ��أك ��والت ال�ت��ي �أ��ص�ب�ح��ت ذات �سمة
باالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وهيئات تنظيم االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
��ص�ن�ف��ت احل� ��زب منظمة
�سعودية ،وتُع َرف يف جميع مناطق اململكة ومدنها.
والوزارات املكلفة بحماية البيئة و�إدارة الكوارث واحلد من خماطرها ،واملراكز املتخ�ص�صة

فعالة في التنبؤ
بالكوارث

والقطاع اخلا�ص.
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�إره� ��اب � �ي� ��ة م��ن��ذ ع��ام
.1997
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محليات
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القيادة تهنئ رؤساء «البوسنة والهرسك» وسورينام وبلغاريا
الريا�ض -البالد
ب��ع��ث خ����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س
زيلكو كوم�شيت�ش رئي�س جمل�س رئا�سة البو�سنة
والهر�سك ،مبنا�سبة اليوم الوطني ل��ب�لاده.و�أع��رب
امللك امل��ف��دى ،عن �أ���ص��دق التهاين و�أط��ي��ب التمنيات
بال�صحة وال�����س��ع��ادة لفخامته ،وحل��ك��وم��ة و�شعب
البو�سنة والهر�سك ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار .
كما بعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة،
لفخامة الرئي�س ت�شان �سانتوخي
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ���س��وري��ن��ام،
مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل
لبالده.و�أعرب امللك املفدى،
عن �أ�صدق التهاين و�أطيب

التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راجي ًا حلكومة و�شعب
جمهورية �سورينام ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.
وبعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س رومني راديف رئي�س
جمهورية بلغاريا ،مبنا�سبة �إع���ادة انتخابه لفرتة رئا�سية
جديدة.
و�أع���رب امل��ل��ك امل��ف��دى ع��ن �أج��م��ل ال��ت��ه��اين ،و�أط��ي��ب التمنيات
بالتوفيق وال��ن��ج��اح لفخامته ،ول�شعب جمهورية بلغاريا
ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.
من جهته ،بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س زيلكو كوم�شيت�ش
رئي�س جمل�س رئا�سة البو�سنة والهر�سك ،مبنا�سبة اليوم
الوطني لبالده.
وع�بر �سمو ويل العهد عن �أطيب التهاين و�أ���ص��دق التمنيات

ولي العهد رئيسًا فخريًا لمجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية
وزير الثقافة :موافقة سموه إثراء للريادة السعودية عالمي ًا
الريا�ض-وا�س
واف��ق �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز  ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدفاع  -حفظه الله  ، -على الرئا�سة الفخرية ملجل�س �أمناء
املعهد امللكي للفنون التقليدية.وبهذه املنا�سبة ،رفع �صاحب
ال�سمو الأمري بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئي�س
جمل�س �أمناء املعهد امللكي للفنون التقليدية� ،شكره وامتنانه
ل�سمو ويل العهد ،وموافقته على الرئا�سة الفخرية ملجل�س
�أمناء املعهد امللكي للفنون التقليدية  ،م�ؤكد ًا �أن لها بالغ الأثر
يف رعاية م�سرية هذا الكيان الثقايف املهم ،وم�صدر �إلهام
ملن�سوبيه ،ودعم ًا لتحقيق �أهداف املعهد ور�ؤيته يف تعزيز

تسليم جائزة األميرة
نورة خالل شعبان

الريا�ض -البالد

حت��ت رع��اي��ة خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود -حفظه الله-
 ،ي�س ّلم وزي��ر التعليم الدكتور حمد بن حممد
�آل ال�شيخ يف اخلام�س من �شهر �شعبان القادم
 ,جوائز الفائزات بجائزة الأم�يرة ن��ورة بنت
عبدالرحمن للتم ّيز الن�سائي يف دورتها الرابعة.
و�أعلنت �أم��ان��ة اجل��ائ��زة  ،فتح ب��اب الرت�شيح
للجائزة يف دورتها الرابعة ،والتي ُتعد �أول
ج��ائ��زة �سنوية تنفرد باالحتفاء ب��الإجن��ازات
املتميزة للمر�أة ال�سعودية يف اململكة وت�سليط
ال�ضوء عليها.
و�أ ّك�����دت رئي�سة اجل��ام��ع��ة ،ورئ��ي�����س��ة اللجنة
العليا للجائزة ،الدكتورة �إينا�س بنت �سليمان
العي�سى ،ب���أنّ الدعم ال�لاحم��دود ال��ذي تتلقاه
املر�أة ال�سعودية من القيادة الر�شيدة ي�أتي من
الإمي�������������ان بقدرات املر�أة و�إمكاناتها والثقة
ب��ن��ج��اح��ه��ا يف الإ����س���ه���ام مع
���ش��ري��ك��ه��ا ال���رج���ل بتحقيق
اخل���ط���ط ال��ت��ن��م��وي��ة وف��ق
ر�ؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة،2030
بينما ميثل التكرمي
واالح����������ت����������ف����������اء
ب�إجنازاتها املتميزة
ودع����م م�����ش��ارك��ت��ه��ا
النوعية يف التنمية
امل�ستدامة� ،شاهدًا
ح���يً���ا ع���ل���ى ال���رع���اي���ة
ال����ك����رمي����ة ،جل���ائ���زة
الأم��ي�رة ن���ورة للتم ّيز
الن�سائي الهادفة �إىل دعم ح�ضور
ومت ّيز املر�أة حملي ًا
وعاملي ًا.

الهوية الوطنية و�إثراء وريادة الفنون التقليدية ال�سعودية
حملي ًا وعاملي ًا.
وقال �سمو وزير الثقافة رئي�س جمل�س �أمناء املعهد امللكي
للفنون التقليدية ":يف ظل الدعم غري املحدود الذي حتظى
به القطاعات الثقافية من القيادة الر�شيدة ،متثل موافقة
�سمو ويل العهد على الرئا�سة الفخرية ملجل�س �أمناء املعهد
امللكي للفنون التقليدية حتفيز ًا لتقدمي املعهد بيئة �إبداعية
لتطوير ال��ق��درات الوطنية يف جم��ال ال��ف��ن��ون التقليدية
ال�سعودية من خ�لال برامج تعليمية وثقافية وجمتمعية،
وت�شجيع ًا للمبدعني ال�شغوفني بالفنون التقليدية من �أرجاء
وطننا الغايل".

و�أك��د �سموه �أن فكرة املعهد انبثقت من توجيهات ور�ؤي��ة
�سمو ويل العهد الداعمة لقطاعات الثقافة والتي تعد �أحد
�أهم مرتكزات جودة احلياة.
ويعد املعهد امللكي ،الذي وافق على ت�أ�سي�سه جمل�س الوزراء
يف مار�س من العام اجل��اري ،مركز ًا معرفي ًا يرثي احلياة
الثقافية ،ويحتفي بالهوية الوطنية ال�سعودية ،ويرفع
م�ستويات الوعي بامل�شهد الثقايف ولبنة مهمة يف حتقيق
التوجهات وال��ر�ؤى الوطنية ،ويهدف �إىل تن�شيط �صناعة
الثقافة وجعلها راف��د ًا من رواف��د االقت�صاد الوطني .ك�أحد
م��ب��ادرات برنامج "جودة احلياة" ،ورك��ائ��ز ر�ؤي��ة اململكة
.2030

شددت على منع ومكافحة جرائم االتجار باألشخاص

المملكة تؤكد تعزيزها لحقوق اإلنسان وصون كرامته
نيويورك -وا�س

�أك��دت اململكة العربية ال�سعودية� ،أنها تويل تعزيز وحماية حقوق
الإن�سان اهتمام ًا بالغ ًا ،و�أحاطت هذه احلقوق ب�سياج من الأنظمة
والتعليمات التي تكفل حفظ كرامة الإن�سان وحتمي حقوقه وت�صون
حريته ،منطلقة يف ذلك من �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية القائمة على
مبادئ العدل واحلرية وامل�ساواة ،من خالل تطبيق الأنظمة وو�ضع
التدابري والإجراءات الوطنية ملكافحة هذه اجلرائم والق�ضاء عليها،
الأمر الذي بو�أ اململكة مراتب متقدمة على امل�ستوى الدويل نظري ما
�أحرزته والزالت حترزه من �إجنازات ملمو�سة يف هذا املجال.
جاء ذلك يف كلمة اململكة العربية ال�سعودية ،خالل االجتماع
رف��ي��ع امل�ستوى للجمعية ال��ع��ام��ة ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة ب�ش�أن
تقومي خطة عمل الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار
بالأ�شخا�ص ،والتي �ألقاها نائب مندوب اململكة لدى
الأمم املتحدة امل�ست�شار حممد بن عبدالعزيز
العتيق ال��ذي �أو�ضح �أن نظام مكافحة
ج��رائ��م االجت���ار بالأ�شخا�ص ال�صادر
ب��امل��ر���س��وم امللكي ع��ام 2009م يعد
�أحد �أهم الأنظمة يف اململكة ملكافحة

هذه اجلرائم ،وقد حدد النظام العقوبات املقررة بحق كل من يرتكب
�أي ًا من هذه اجلرائم .و�أفاد �أنه �إميان ًا ب�أهمية وجود منهجية وطنية
تنظم جهود اجلهات املعنية بجرائم مكافحة االجت��ار بالأ�شخا�ص
ل�ضمان تكامل الأدوار وتن�سيقها ،ويف ال��وق��ت نف�سه للتعريف
بالدور الأ�سا�سي مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين من توعية ور�صد ،فقد
قامت هذه اجلهات بالتعاون مع مكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق
االن�سان بو�ضع اخلطة الوطنية ملكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص
يف اململكة العربية ال�سعودية لتكون خارطة طريق للجهود الوطنية
يف منع ومكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص و�إط��ار ًا عام ًا لأداء
اجلهات امل�شاركة.
وجدد العتيق ،يف ختام الكلمة ،الت�أكيد على �أن هذه الق�ضية
ت�شكل �أولوية ق�صوى وهاج�س ًا دائم ًا توليه اململكة جهد ًا
واهتمام ًا م�ضاعفني على امل�ستويني الوطني وال��دويل
و�أن اململكة العربية ال�سعودية ترحب بكافة �أوج��ه
التعامل وال��ت��ع��اون والتن�سيق م��ع املجتمع
الدويل للم�ساعدة يف مكافحة هذه اجلرمية
و�ضمان ك��رام��ة وح��ري��ة جميع الب�شر على
هذه الأر�ض.

إطالق إستراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة
الريا�ض  -البالد

�أطلقت اللجنة الوطنية للربجميات احلكومية احلرة ومفتوحة
امل�����ص��در ب��رئ��ا���س��ة حم��اف��ظ هيئة احل��ك��وم��ة الرقمية املهند�س
�أحمد بن حممد ال�صويان �إ�سرتاتيجية الربجميات احلكومية
احل��رة ومفتوحة امل�صدر واملن�صة الرقمية لإي��داع الربجميات
احلكومية.وي�أتي ذلك يف �إطار ما �أق ّره جمل�س الوزراء بقواعد
تنظيم الربجميات احلكومية احل��رة ومفتوحة امل�صدر وقيام
هيئة احلكومة الرقمية ب�إن�شاء من�صة رقمية لإيداع الربجميات
احل��ك��وم��ي��ة مت�� ّك��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة م��ن �إي�����داع ال�����ش��ف��رات
امل�صدرية لربجمياتها.وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئا�سة
معايل حمافظ هيئة احلكومة الرقمية املهند�س �أحمد بن حممد

ال�صويان ،وت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني من وزارة االت�صاالت
وتقنية املعلومات ،ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،
و���ص��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة ،وال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل�ل�أم��ن
ال�سيرباين ،والهيئة ال�سعودية للبيانات والذكاء اال�صطناعي،
وهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
و�أك��د ال�صويان خ�لال االجتماع �أن خطة �إط�لاق �إ�سرتاتيجية
الربجميات احلكومية احلرة ومفتوحة امل�صدر وتد�شني املن�صة
الرقمية لإيداع الربجميات احلكومية يعد ا�ستمرار ًا للدعم غري
املحدود والرعاية الدائمة اللذين يحظى بهما قطاع احلكومة
الرقمية والتحول الرقمي يف اململكة من القيادة احلكيمة � -أيدها
الله  -بهدف دعم االقت�صاد الرقمي واملحتوى املحلي باململكة.

مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راجي ًا حلكومة و�شعب
البو�سنة والهر�سك ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث �سموه ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س ت�شان �سانتوخي
رئي�س جمهورية �سورينام ،مبنا�سبة ذك��رى ي��وم اال�ستقالل
لبالده.
وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات
مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راجي ًا حلكومة و�شعب
جمهورية �سورينام ال�شقيق املزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
ال��دف��اع ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س روم�ين رادي��ف رئي�س
جمهورية بلغاريا ،مبنا�سبة �إع���ادة انتخابه لفرتة رئا�سية
جديدة .وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أ�صدق التهاين ،و�أطيب
التمنيات بالتوفيق وال�����س��داد لفخامته ،وامل��زي��د م��ن التقدم
والرقي جلمهورية و�شعب بلغاريا ال�صديق.

أخبار موجزة
أمير تبوك يستقبل المواطنين

تبوك -البالد
ا�ستقبل الأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز �أمري منطقة تبوك يف اللقاء الأ�سبوعي
 ،ر�ؤ�ساء املحاكم واملواطنني ,ومديري الإدارات احلكومية املدنية والع�سكرية،
وذلك يف الق�صر احلكومي بتبوك  ،وتناول �سموه العديد من املو�ضوعات التي
تهم املنطقة يف خمتلف املجاالت ،منوه ًا باللحمة الوطنية ال�صادقة يف ظل القيادة
الر�شيدة � -أيدها الله  .-ح�ضر اللقاء وكيل �إمارة منطقة تبوك حممد بن عبدالله
احلقباين.

أمير الشرقية يستقبل سفير العراق

الدمام  -البالد
ا�ستقبل الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�شرقية مبكتبه ام�س،
�سفري جمهورية العراق لدى اململكة الدكتور عبدال�ستار هادي اجلنابي والوفد
املرافق.وجرى خالل اللقاء احلديث عن العالقات بني البلدين ال�شقيقني ،معربًا عن
�شكره ل�سمو �أمري املنطقة ال�شرقية على حفاوة اال�ستقبال.

أمير القصيم يرأس عمومية “البر”

بريدة -البالد

ر�أ�س الأمري الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود بن عبدالعزيز �أمري منطقة الق�صيم
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الرب اخلريية بربيدة اجتماع اجلمعية العمومية،
ملناق�شة ميزانية اجلمعية للعام املايل 2020م ،بح�ضور عدد من �أع�ضاء اجلمعية
العمومية.وناق�ش االجتماع املوا�ضيع امل��درج��ة على ج��دول االجتماع العادي
والطارئ الذي متت فيه املوافقة على الالئحة الأ�سا�سية جلمعية الرب ،وا�ستعرا�ض
الالئحة التنفيذية للجمعية ،وعر�ض التقرير املايل .وو�صف �سموه اجلمعية ب�أنها
من �أهم اجلمعيات التي ت�سهم يف ن�شر مفهوم العمل اخلريي.

المواءمة بين إمارة حائل والسياحة
حائل  -البالد
ر�أ�س الأمري عبدالعزيز بن �سعد بن عبدالعزيز �أمري منطقة حائل مبكتبه  ،اجتماع
املواءمة بني �إمارة املنطقة ووزارة ال�سياحة ،بح�ضور الأمري �سعود بن نهار بن
�سعود وكيل وزارة ال�سياحة للتفعيل ال�سياحي باملناطق ،وجرى خالل االجتماع
التعريف ب�آخر م�ستجدات �إ�سرتاتيجية ال�سياحة الوطنية ومواءمة التوجهات
الإ�سرتاتيجية وحتديد خارطة الطريق مل�شاريع تطوير الوجهات ،وكذلك ما يخ�ص
موا�سم ال�شتاء ومو�سم ال�صيف وغريها ،والعمل على جمع املدخالت ،مبا يعزز من
مكانة املنطقة �سياحي ًا ،وجذب ال�سياح من خمتلف دول العامل.

تطوير وثيقة «األجزاء العقارية» لضمان عدالة المرافق
الريا�ض -البالد
�أعلن برنامج فرز الوحدات العقارية عن تطويره "وثيقة
الأج��زاء امل�شرتكة" ،لتعزيز ال�شفافية وحتقيق م�ستوى
امل�َّلاَك �ضمن املجمعات العقارية
�أعلى يف حفظ حقوق اَّ
امل�شرتكة ،وتنظيم القطاع العقاري ،وحتفيز املتعاملني
فيه بتوحيد الإج����راءات يف جميع مناطق اململكة وفق ًا
لدليل فني لفرز العقارات ،وذلك ل�ضمان التوزيع العادل
للمرافق امل�شرتكة ،وزيادة ن�سبة ملكية الأ�سر ال�سعودية
يف العقارات امل�شرتكة ،لرفع ن�سبة التملك �إىل  %70بحلول
العام 2030م؛ حتقيق ًا لأه���داف برنامج الإ�سكان (�أح��د
برامج ر�ؤية اململكة .)2030
و�أو�ضح الربنامج �أن الوثيقة ت�صدر ملالك �أو مطور العقار

امل�شرتك� ,سواء كان متعدد اال�ستخدام �أو جممع ًا عقاري ًا،
وذلك بعد انتهاء الفريق الهند�سي من درا�سة املخططات
الفنية ومطابقتها مع �أنظمة امل�شروع وحتديد امل�ساحات
واملرافق امل�شرتكة لطلبات الفرز ،الفت ًا �إىل زيارة الربنامج
املجمعات العقارية للت�أكد من �صحة تطبيقها للمعايري
الفنية ب�شكل دقيق والتزامها بها.
و�أ�شار الربنامج �إىل �أن "وثيقة الأجزاء امل�شرتكة" ت�صدر
للمجمعات العقارية امل�شرتكة ذات اال�ستعمال الواحد �أو
متعددة اال�ستعماالت التي تقع �ضمن م�ساحة جغرافية
حمددة ،وترتبط ببع�ضها يف �أجزاء م�شرتكة ,مثل (�أبراج
املجمعات ال�سكنية �أو التجارية املغلقة وغريها) عند فرز
امل�شروع العقاري.

وت�سهل الوثيقة على مدير اجلمعية اَّ
وامللك حتديد طريقة
�إدارة واحت�ساب نفقات الأجزاء امل�شرتكة و�صيانتها ،حيث
حتتوي على عنا�صر وج��داول تنظم ت�شغيلها ،كما متكن
الوثيقة حتديد الأجزاء امل�شرتكة بالعقار ,مما يجعل الأمر
م�َّلكاك املجمع مبا ينعك�س وي�ؤثر على
�أك�ثر �سهولة لدى اَّ
جودة الأعمال و�سرعة التنفيذ يف جمعية اَّ
امللك.
وتر�سل ه��ذه الوثيقة بعد التدقيق واملوافقة على طلب
حما�ضر الفرز �إىل كتابة العدل �إلكرتوني ًا لإ�صدار �صكوك
امللكية للم�ستفيد� ،ضمن اجلهود املتوا�صلة لإيجاد حلول
تنظيمية لل�سوق العقاري ،توفر من خاللها للم�ستفيدين
قدر ًا كبري ًا من ال�شفافية والو�ضوح يف تقدير االلتزامات
واحلقوق للأجزاء امل�شرتكة.

محليات
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أكد أهمية العالقة بين العالم اإلسالمي وروسيا لتعزيز االستقرار

الملك سلمان :ندعو للتعايش المشترك
والتضامن في مواجهة اإلرهاب
العالقات السعودية الروسية وطيدة وشهدت قفزات نوعية

جدة – عادل بابكري

�أعلن خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز� ،أن اململكة
العربية ال�سعودية تدعو لت�ضامن
ع��امل��ي مل��ك��اف��ح��ة الإره�������اب وت��ب��ن��ي
م��ب��ادئ التعاي�ش امل�����ش�ترك .و�أك���د ،
حفظه الله  ،يف الكلمة التي �ألقاها نياب ًة

عنه الأمري خالد الفي�صل م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني
�أمري منطقة مكة املكرمة ،يف افتتاح اجتماع جمموعة الر�ؤية
اال�سرتاتيجية «رو�سيا والعامل الإ�سالمي» يف جدة � ،أهمية
هذا االجتماع اال�سرتاتيجي بني العامل الإ�سالمي ورو�سيا
االحتادية يف تعزيز الأمن واال�ستقرار الإقليمي والدويل،
وتكثيف ُ�سبل احل���وار ب�ين �أت��ب��اع الأدي����ان واحل�����ض��ارات،
وزيادة التعاون امل�شرتك يف مكافحة التطرف والإرهاب.

مكافحة التطرف والإرهاب.
الإخوة الكرام
ي ّت�سم الدين الإ�سالمي بالت�سامح والو�سطية ،وه��ذا ما �أع��ط��اه قبو ًال لدى
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أ�ستهل حديثي بالرتحيب بكم نياب ًة عن خ��ادم احلرمني ال�شريفني وويل الب�شرية مبختلف �أجنا�سها و�أعراقها ،وللمملكة دور م�ش ّرف يف تبني مبادئ
� ّ
عهده الأم�ين -حفظهما الله -و�أنقل لكم حتياتهما ومتنياتهما ال�صادقة االع��ت��دال والتعاي�ش امل�شرتك ،حيث �سعت جاهدة لدعم اجلهود الإقليمية
والدولية يف هذا املجال ،وقدمت العديد من املبادرات يف هذا ال�ش�أن� ،أبرزها:
بنجاح هذا االجتماع.
تبني وثيقة مكة ،ودع��م مكتب حتالف احل�ضارات التابع
اجتماع
ثاين
ليكون
املكرمة،
مكة
منطقة
جنتمع اليوم يف
ٍ
للأمم املتحدة ،وتلتزم اململكة بدعم �أي جهود م�ستقبلية
للمجموعة امل��وق��رة يف بلد احل��رم�ين و�أر�����ض الر�سالة
تهدف خلدمة هذه املبادئ� ،إميان ًا منها ب�أن االختالف ال
ومهبط الوحي.
بال�سيد ر�ستم مينيخانوف رئي�س جمموعة عضوية البلدين
يعني اخلالف و�أن الت�سامح يدعو للت�سامي.
كما �أرح��ب
الإخوة الكرام
التي
تتار�ستان،
جمهورية
رئي�س
اال�سرتاتيجية
الر�ؤية
بـ"أوبك بلس"
�إن العالقات ال�سعودية  -الرو�سية وطيدة وتاريخية،
دخ��ل الإ���س�لام فيها منذ القرن الرابع الهجري ،ون�شرت
فقد جت���اوزت عامها اخلام�س والت�سعني ،وق��د �شهدت
حينها الإ���س�لام ،وتعليم الدين الإ�سالمي احلنيف حتى و"العشرين" عززت
العالقات قفزات نوعية يف ال�سنوات الأخ�يرة ،وتوّ جت
ع�صرنا هذا ،ومن ذلك احت�ضان مدينة قازان لأول جامعة
بزيارات عالية امل�ستوى بني البلدين� ،أ�سفرت عن التوقيع
�إ�سالمية يف رو�سيا.
التعاون الدولي
على العديد من االتفاقيات امل�شرتكة يف جميع املجاالت
كما �أُرحب ب�أ�صحاب الف�ضيلة ،و�أمناء العموم للمنظمات،
االق��ت�����ص��ادي��ة والثقافية وال��دف��اع��ي��ة ،وم��ه��دت الطريق
واحل�ضور الكرمي.
لتطوير هذه العالقات وتر�سيخ م�ستوى الثقة بني بلدينا.
ت�ؤ ّكد اململكة على �أهمية هذا االجتماع اال�سرتاتيجي بني العامل الإ�سالمي
ورو�سيا االحتادية يف تعزيز الأمن واال�ستقرار الإقليمي والدويل ،وتكثيف ت�شرتك اململكة م��ع رو�سيا يف ع��دة م��ب��ادئ رئي�سية منها اح�ت�رام ال�شرعية
�سُ بل احل��وار بني �أتباع الأدي��ان واحل�ضارات ،وزي��ادة التعاون امل�شرتك يف الدولية ،وت�أ�سي�س العالقات على �أ�سا�س االحرتام املتبادل و�سيادة وا�ستقالل

بوتين :مواقف روسيا متقاربة
مع الدول اإلسالمية
مع ال��دول الإ�سالمية ���س��وا ًء على
�أك��د الرئي�س ال��رو���س��ي فالدميري
ال�صعيد الثنائي �أو احل���وار مع
بوتني� ،أن مواقف رو�سيا ب�ش�أن
منظمة التعاون الإ�سالمي ،ومن
ال��ع��دي��د م���ن ال��ق�����ض��اي��ا ال�صعبة
املفيد �أن مواقفنا ب�ش�أن العديد
متقاربة مع الدول الإ�سالمية ،و�أن
م��ن الق�ضايا ال�صعبة يف ج��دول
بالده تويل �أهمية كبرية لتطوير
الأعمال الإقليمي والعاملي متقاربة
ال���ع�ل�اق���ات ال����ودي����ة م����ع ال�����دول
للغاية؛ حيث يدعو جميعنا لبناء
الإ���س�لام��ي��ة ���س��وا ًء على ال�صعيد
ع��امل دمي��ق��راط��ي ع���ادل ق��ائ��م على
ال��ث��ن��ائ��ي �أو احل����وار م��ع منظمة
�سيادة القانون والتعاي�ش ال�سلمي
التعاون الإ�سالمي.
فالديمير بوتن
و�أ����ض���اف ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي يف كلمة ل��ه خ�لال بني الدول ً
بعيدا عن �أي �إمالءات ت�ستند �إىل القوة
اجتماع جمموعة الر�ؤية اال�سرتاتيجية «رو�سيا وك��اف��ة �أ���ش��ك��ال التمييز» .ويف خ��ت��ام كلمته رفع
والعامل الإ�سالمي» بجدة� ،ألقاها نيابة عنه رئي�س �شكره وتقديره خل��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
جمهورية تتار�ستان ر�ستم مينيخانوف« :تويل �سلمان ب��ن عبد ال��ع��زي��ز ،على اهتمامه بتنظيم
رو�سيا �أهمية كبرية لتطوير ال��ع�لاق��ات الودية اجتماع جمموعة الر�ؤية اال�سرتاتيجية.

الحجرف :عالقات
استراتيجية
قال الأم�ين العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية الدكتور نايف فالح مبارك احلجرف :
�إن الرعاية ال�سامية لأعمال هذا االجتماع ت�أتي
ت���أك��ي ً
��دا ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ال��ع�لاق��ات الإ�سرتاتيجية
ال��ت��ي جتمع م��ا ب�ين رو���س��ي��ا االحت��ادي��ة وال��ع��امل
الإ�سالمي ،و�أهمية تعزيزها ،ال�سيما و�أن �شعار
االجتماع هو احلوار و�آفاق التعاون.
و�أ���ض��اف �أن امل�شاركة الكبرية والوا�سعة لعدد
م��ن ال�شخ�صيات م��ن ال��ع��امل الإ���س�لام��ي وم��ن
رو�سيا االحت��ادي��ة يف اجتماع جمموعة الر�ؤية
الإ�سرتاتيجية رو�سيا والعامل الإ�سالمي ي�ؤ ّكد
على �أهمية تعزيز قنوات احلوار وبناء اجل�سور
على �أ�سا�س من الفهم امل�شرتك والرغبة ال�صادقة
يف خدمة الب�شرية.

كلمة

روسيا والعالم اإلسالمي

ال��ت��ق��ى الأم�ي�ر خ��ال��د الفي�صل
م�����س��ت�����ش��ار خ������ادم احل���رم�ي�ن
ال�����ش��ري��ف�ين �أم�ي�ر منطقة مكة
املكرمة �أم�س ،بالرئي�س ر�ستم
مينخانوف رئي�س جمهورية
ت��ت��ار���س��ت��ان رئ��ي�����س جمموعة
ال��ر�ؤي��ة الإ�سرتاتيجية ،على
ه���ام�������ش اج���ت���م���اع جم��م��وع��ة
ال������ر�ؤي������ة الإ����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة
"رو�سيا والعامل الإ�سالمي",
حت��ت �شعار (احل����وار و�آف���اق
التعاون) املنعقد بفندق الريتز
كارلتون ج��دة .وج��رى خالل
اللقاء تبادل الأحاديث الودية
وب��ح��ث ع��دد م��ن املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك.

وحر�صت على متابعة كافة تلك اجلهود وتطويرها عرب �إن�شاء
جلنة وطنية ملتابعة مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني للحوار
إميانا منها بدورها الفاعل � ً
بني �أتباع الأديان والثقافاتً � ،
إقليميا
ً
ودوليا يف مد ج�سور التوا�صل ورفع راية التعاي�ش وال�سالم
يف عامل ّ
يكتظ بال�صراعات .و�أ�شار املهند�س اخلريجي� ،إىل
�أن العالقات ال�سعودية الرو�سية �شهدت على مدى ً 95
عاما
ً
ً
مطردا ً
مبنيا على �أ�س�س من الثقة املتبادلة،
تطورا
وال��ت��ف��اه��م امل�����ش�ترك وال��ت��ن�����س��ي��ق امل�ستمر حيال
الق�ضايا واملو�ضوعات التي تهم البلدين واملنطقة،
مما عزز من فر�ص التعاون يف خمتلف املجاالت،
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية وغريها،
و�أ�سهم يف حتقيق النماء والرخاء لبلدينا
ال�صديقني ،و�شارك يف حماية الأم��ن
وال�سلم الدوليني.

فيصل بن فرحان

ووح���دة ال���دول ،وع��دم التدخل يف ال�����ش���ؤون الداخلية ،وتتم�سك الدولتان الإخوة الكرام
بااللتزام بنظام عاملي عادل ي�سوده القانون الدويل ،ويُعزز الأمن واال�ستقرار ،لقد �أظهرت التحديات الأخرية التي تواجه عاملنا �أننا جميع ًا يف مركب واحد،
ويكون مرجع ًا يف حل النزاعات الإقليمية ،كما تتمتع كل من اململكة ورو�سيا فال توجد دول��ة �أو منطقة يف معزل عمّا ي��دور يف العامل ،وينطبق ذلك على
بع�ضوية جمموعة الع�شرين ،وجمموعة �أوب��ك بل�س ،مما مك ّنهما من العمل النزاعات ال�سيا�سية ،وانت�شار الأوبئة ،والركود االقت�صادي ،والتغري املناخي،
بالإ�ضافة �إىل العديد من الأحداث والكوارث العاملية الأخرى ،ومن هذا املنطلق
اجلماعي يف �إطار هاتني املجموعتني لتعزيز التعاون الدويل.
تدعو اململكة دول جمموعة ال��ر�ؤي��ة لتعزيز التعاون
كما ُت�شاطر رو�سيا ال��ع��امل الإ���س�لام��ي اعتناق م��ب��ادئ را�سخة،
امل�شرتك ملواجهة ه��ذه التحديات من �أج��ل اخل��روج
باعتبارهما ي�شرتكان يف الإرث الثقايف العريق ،وه��ذا يمُ هد
ب�أقل الأ�ضرار التي قد ت�ؤثر يف م�ستقبل �شعوبنا،
الطريق لتفعيل دور امل�ؤ�س�سات الدينية ،وتنمية بيئة داعمة
للتعاي�ش ال�سلمي بني �أتباع الأديان والأعراق املختلفة ،واملحافظة جميعنا في مركب
حتى ن�صل �سوي ًا �إىل بر الأمان.
�إن التعاون االقت�صادي ع�صبٌ للرتابط ب�ين دول
على دور الأ�سرة والقيم الروحية ،وحماية حقوق الإن�سان.
واحد وضرورة
العامل الإ�سالمي ورو�سيا ،وهناك فر�ص مواتية لدول
كما تربط رو�سيا بالعامل الإ�سالمي عالقات متينة متجذرة،
جمموعة الر�ؤية ،لتكوين �شراكات اقت�صادية متينة
ويظهر ذل��ك يف وج��وده��ا ع�ضو ًا مراقب ًا يف منظمة
التعاون مواجهة تحديات
يف جم��االت ع��دة منها املنتجات احل�لال ،والتمويل
الإ�سالمي لأكرث من ( 15عام ًا) ،و�أ�سفر ذلك عن تعاون مثمر
الإ�سالمي ،وعلينا ا�ستثمارها والعمل على تنميتها.
مع املنظمة ،كما يعي�ش يف رو�سيا �أكرث من ( 20مليون) م�سلم
األوبئة والمناخ
ويف اخلتام� ،آمل �أن ت�سهم هذه املجموعة يف تعزيز
يف وئام مع جمتمعاتهم ،ويتمتعون بحقوق ممار�سة �شعائرهم
ال���وئ���ام ب�ين �أت���ب���اع الأدي������ان ،وت��ط��وي��ر احل����وار بني
الدينية بحرية.
احل�ضارات والثقافات ،وحماية القيم التقليدية والروحية
�إن ديناميكية عالقة الدول الإ�سالمية برو�سيا مت�شعبة ومتنوعة،
وتهيئ مل��د ج�سور التعاون العلمي والتكنولوجي وتعزيزها يف جم��االت والعائلية التي تع�صف بها ال��ي��وم ري��اح التغيري ،مم��ا يدفعنا �إىل مواجهتها
واال�صطفاف لدرء خماطرها لن�سري بخطى ثابتة نحو التقدم وال�سمو.
التنمية ،والتعليم ،والربجميات ،وتطبيقات الثورة ال�صناعية الرابعة.

الفيصل يلتقي رئيس جمهورية تتارستان

وزير الخارجية :المملكة تسعى لنشر
ثقافة الحوار والتسامح

�أ ّك��د وزي��ر اخلارجية ال�سعودي الأم�ير في�صل بن فرحان يف
كلمة �ألقاها نيابة عنه نائب وزي��ر اخلارجية املهند�س وليد
اخلريجي ،خ�لال اجتماع جمموعة ال��ر�ؤي��ة اال�سرتاتيجية
«رو�سيا وال��ع��امل الإ���س�لام��ي»� ،أن اململكة ت�سعى لن�شر ثقافة
التعاي�ش والت�سامح ،وبذلت يف هذا الإطار ً
جهودا ملمو�سة يف
جمال ت�أ�سي�س احلوار الدويل ،و�سعت لبناء حوا ٍر داخلي فعّال
بني كافة �أطياف املجتمع عرب مركز امللك عبد العزيز
للحوار الوطني ،و�أ�سهمت دول��ي ً��ا يف ن�شر ثقافة
احل���وار ب�ين خمتلف �أت��ب��اع الأدي���ان والثقافات،
وذلك من خالل عدة مبادرات� ،أبرزها الإ�سهام يف
�إن�شاء مركز امللك عبد الله بن عبد العزيز العاملي
للحوار بني �أتباع الأديان والثقافات ،وتب ّني
وثيقة مكة ،ودعم جهود مكتب التحالف
بني احل�ضارات التابع للأمم املتحدة،

وانطلق االجتماع حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز،حتت �شعار «احلوار و�آفاق التعاون»،
بح�ضور الرئي�س ر�ستم مينيخانوف رئي�س جمهورية
تتار�ستان رئي�س جمموعة الر�ؤية اال�سرتاتيجية ،وم�شاركة
امل�س�ؤولني والعلماء واملفكرين من رو�سيا االحتادية ودول
العامل الإ�سالمي .وفيما يلي كلمة خادم احلرمني ال�شريفني،
التي �ألقاها نياب ًة عنه الأمري خالد الفي�صل:

طه :روح التعاون بين الدول والشعوب
�أك����د الأم��ي��ن ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون
الإ�سالمي ح�سني �إبراهيم طه ،على روح
التعاون بني الدول وال�شعوب ،من خالل
ث��ق��اف��ة احل����وار ال القطيعة ،وتو�سيع
الت�شاركية لتحييد الأ�صوات الإق�صائية،
ً
م�شريا �إىل اهتمام رو�سيا االحت��ادي��ة
ب���ال���ع�ل�اق���ات م���ع ال���ع���امل الإ����س�ل�ام���ي،
و���ص��وت��ه اجل��ام��ع منظمة
ال����ت����ع����اون الإ�����س��ل�ام����ي،
ودولها الأع�ضاء ،يقابله
رغبة �أ�صيلة ل��دى ال��دول
الأع�����ض��اء ،واملجتمعات
الإ����س�ل�ام���ي���ة يف ال�����دول
غ�ير الأع�����ض��اء ملوا�صلة
ال������ت������ع������اون وت����ط����وي����ر

ال��رواب��ط الثقافية واالق��ت�����ص��ادي��ة بني
رو�سيا والعامل الإ�سالمي.
و�أو����ض���ح ب����أن ���ش��ع��ار االج��ت��م��اع «�آف���اق
احل��وار والتعاون» يتوافق واهتمامات
اجلانبني ،الرو�سي والإ�سالمي ،يف جمال
حفظ ال�سلم والأم����ن وف�����ض ال��ن��زاع��ات
وم��ق��اوم��ة ال��ت��ط��رف والإره�����اب؛ وكذلك
ق�ضايا التنمية امل�ستدامة،
حيث �إن العامل الإ�سالمي
ورو�سيا ب�إمكانهما تقدمي
�إ�سهامات كربى يف حوار
احل�������ض���ارات وال��ث��ق��اف��ات
والأديان مبا يعزز التفاهم
وال���ت���ق���ارب وال���وئ���ام بني
خمتلف �شعوب العامل.

حسين طه

بني العامل الإ�سالمي ورو�سيا عالقات
تاريخية تقوم على االح�ترام املتبادل
 ،وقوا�سم ومواقف م�شرتكة وم�صالح
كبرية وحميط جغرايف وا�سع يجعل
من التعاون امل�شرتك � ،ضرورة بالغة
يف مواجهة التحديات املعا�صرة التي
ي��واج��ه��ه��ا ال��ع��امل ع��ل��ى ك��اف��ة الأ���ص��ع��دة
 ،وت���أت��ي ا�ست�ضافة اململكة الجتماع
جم���م���وع���ة ال�����ر�ؤي�����ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
"رو�سيا وال��ع��امل الإ�سالمي" بجدة ،
خطوة مهمة يف هذا االجت��اه  ،ترجمة
لل�سيا�سة احلكيمة واملواقف واملبادرات
ال�����س��ع��ودي��ة ال�����س��اع��ي��ة دائ���م���ا �إىل كل
م��ا ي��ع��زز ج�����س��ور احل����وار احل�����ض��اري
والتعاي�ش امل�شرتك يف العامل وتعظيم
امل�صالح املتبادلة لل�شعوب.
لقد �أك��د خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز  ،حفظه الله  ،يف
كلمته �إىل هذا االجتماع اال�سرتاتيجي ،
على ثوابت و�ضرورات التعاون والعمل
امل�����ش�ترك ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د دول امل��ج��م��وع��ة
(رو����س���ي���ا وال���ع���امل الإ����س�ل�ام���ي) وع��ل��ى
ال�صعيد ال��ع��امل��ي مب��ا ي��ح��ق��ق الأه����داف
املن�شودة يف تعزيز الأم��ن واال�ستقرار
الإقليمي والدويل ،وتكثيف �سُ بل احلوار
بني �أتباع الأدي��ان واحل�ضارات ،وزيادة
ال��ت��ع��اون امل�شرتك يف مكافحة التطرف
والإره��اب ،وت�أكيد الدور امل�ؤثر للمملكة
يف تبني م��ب��ادئ االع���ت���دال والتعاي�ش
امل�شرتك ،و�سعيها امل�ستمر لدعم اجلهود
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة يف ه���ذا امل��ج��ال ،
و�سط تقدير عاملي وا�سع لهذه املواقف
واملبادرات ال�سعودية الكبرية.

متابعات
4

حممد عبد العزيز ال�سامل

أخالق الحياة وقيم العمل
القيم الإن�سانية تعطر النف�س وتزين �صاحبها بف�ضائل
اخللق احل�سن التي �أمر بها ديننا الإ�سالمي احلنيف ،يف
عالقاتنا وتعامالتنا و�أم��ورن��ا احلياتية ب�شكل ع��ام ،لكني
هنا وعرب هذه امل�ساحة� ،أق�صر حديثي يف هذا اجلانب على
�أخ�لاق العمل والإخ�لا���ص فيه  ..يعني �أن كالمك اجلميل
والتلطف مع املوظف والزميل واملراجع ال يعرب فقط عن
�أ�صالة معدنك ،بل هو من مكارم الأخالق التي �أمر الله عز
وجل ،ووجوب االلتزام بها ،امتثاال لأمره �سبحانه وتعاىل:
"وقولوا للنا�س ح�سنا" ،واقتداء بالنبي الكرمي �صلى الله
عليه و�سلم يف هديه و�سمته وتعامله مع النا�س باحل�سنى
وبالقول احل�سن.
�إن العمل �أمانة يف �إجناز املعامالت وق�ضاء حاجة املراجع،
وما �أدراك فقد يي�سر لك هذا الإخال�ص وطيب كالمك و�أفعالك
حاجة لك م�ستقبال ،فكم دع��وات باخلري لك ب�سبب تعاملك
وا�سلوبك الطيب وقيامك ب���أداء االمانة واجن��ازاك لأعمال
امل��راج��ع�ين ،بينما �إه��م��ال اجن��ازه��ا ه��و تق�صري يف عملك
وواجباتك وم�س�ؤولياتك وت�ضييع للأمانة التي تتقا�ضى
عليها �أجرا ،وفيها �إ�ضرار بحقوق النا�س ،وقد تت�سبب يف
خ�سائر مادية ومتاعب معنوية على �صاحبها.
كم من مري�ض او حمتاج ينتظر م�ساعدته بقبول معاملته
كالعالج من الت�أمني وفى �أمور كثرية يف احلياة اليومية.
�إن املماطلة وطريقة (راجعنا ب��ك��ره) وك�ثرة اال�ستئذان
ي�ؤدى اىل تعطل م�صالح النا�س وتعك�س �سمعة �سلبية عن
املن�ش�أة التي تعمل بها ،وتدين م�ؤ�شر ر�ضا املراجعني .فهل
نعي قيمة االخال�ص ولني القول والقدرة على االلتزام بذلك
؟ .نعم نحن قادرون ب�إذن الله.

 60ألف مستفيد من
خدمات مركز ناجز
الريا�ض ـ البالد

ك�شفت وزارة العدل عن تقدمي مركز ناجز للخدمات العدلية
خدماته لأكرث من � 60ألف م�ستفيد منذ تد�شينه ،بهدف حفظ
وقت وجهد امل�ستفيدين وتقدمي اخلدمات بجودة عالية ،يف
ظل بيئة عمل احرتافية ت�ضمن موثوقية الإجراءات.
و�أو�ضحت الوزارة� ،أن مركز ناجز الذي ّ
د�شنه معايل وزير
العدل الدكتور وليد بن حممد ال�صمعاين ،يف �شهر رجب
من العام 1441هـ ،يقدم �أكرث من  120خدمة ،م�شري ًة �إىل
�أن �أك�ثر اخلدمات طلب ًا ه��ي� :صحيفة ال��دع��وى ،وطلبات
التنفيذ ،والإف���راغ العقاري ،وال��وك��االت ،واال�ست�شارات
القانونية من الهيئة ال�سعودية للمحامني.
وبلغ عدد امل�ستفيدين من اخلدمات التي يقدمها مركز ناجز
خالل العام اجل��اري 2021م� ،أك�ثر من � 35أل��ف م�ستفيد،
ّ
مت��ت خدمتهم يف �أوق���ات عمل مرنة �صباحية وم�سائية
ً
متخ�ص�صة
تي�سريا على امل�ستفيدين ،من خ�لال ك��ف��اءات
ّ
بخربات �شرعية وقانونية ،وبالتعاون مع القطاع اخلا�ص.
و�أ���ض��اف م��رك��ز ن��اج��ز خ��دم��ات ج��دي��دة حل��زم��ة اخل��دم��ات
امل���وج���ودة ���س��اب��ق�� ًا وه���ي� :صحيفة ال��دع��وى ال��ت��ج��اري��ة،
ومنازعة التنفيذ ،وطلبات �أطراف التنفيذ ،ويعمل املركز
على تو�سيع تلك اخل��دم��ات م�ستقب ًال ،ب�إ�ضافة ع��دد من
اخلدمات مثل� :إ�ضافة وتغيري املمثل النظامي ،واال�ستعالم
عن طلبات التنفيذ لل�شركات.
وي�سهم امل��رك��ز يف رف��ع ر�ضى امل�ستفيدين ع��ن اخلدمات
العدلية ،واالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة للمواطنني،
حمقق ًا �أه��داف وزارة العدل يف برامج التحول الوطني
لتعزيز التميز يف الأداء احلكومي ،للو�صول �إىل ر�ؤي��ة
اململكة .2030
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 5توجيهات من «الشورى» لهيئة الترفيه
الريا�ض ـ البالد

�أ���ص��در جمل�س ال�شورى ،خ�لال جل�سة
�أم�������س ع�بر االت�����ص��ال امل���رئ���ي ،ق����را ًرا
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للهيئة العامة
للرتفيه ،للعام املايل 1442 /1441هـ،
بعد ا�ستماع املجل�س لوجهة نظر جلنة
الثقافة والريا�ضة وال�سياحة امل�شتملة
على تو�صياتها ب�ش�أن التقرير.
وطالب ال�شورى ،الهيئة العامة للرتفيه
ب��رف��ع ن�سبة الفعاليات امل��ق��ام��ة خ��ارج
امل���دن ال��ك�برى ،م��ع التو�سع يف جميع
املناطق ،وو�ضع حلول �إبداعية لربامج
ترفيه متنوعة ميكن تطبيقها عن بعد
واالع��ت��م��اد على التطبيقات النا�شئة،
وهي تو�صية �إ�ضافية مقدمة من �أع�ضاء
املجل�س د .نا�صر ط�ي�ران ،ود .لطيفة
العبدالكرمي ،و د .خريان رجب �أخذت
اللجنة مب�ضمونها.
ودع��ا جمل�س ال�����ش��ورى ،هيئة الرتفيه
للعمل على رف��ع كفاءة نفقاتها وتنمية
�إي��رادات��ه��ا الت�شغيلية وغ�ير ال���واردة
م��ن ال��دول��ة ،واالع��ت��م��اد على درا���س��ات
جدوى مالية دقيقة وفاعلة للو�صول �إىل
العوائد الربحية امل�ستهدفة� ،أو بلوغ
نقطة التعادل.

ك��م��ا ط��ال��ب املجل�س ب�����ض��رورة تركيز
احل���م�ل�ات الإع�ل�ام���ي���ة وب���رام���ج هيئة
الرتفيه ،على تعزيز ال�صورة الذهنية
الإيجابية للهيئة والتفاعل االجتماعي
م��ع��ه��ا ،وك���ذل���ك ت��ك��ث��ي��ف ج��ه��وده��ا يف
ا���س��ت��ح��داث ب��رام��ج ت��دري��ب م�ستدامة
ومتنوعة للكوادر الب�شرية من العاملني

والراغبني يف العمل يف قطاع الرتفيه.
كما دعا جمل�س ال�شورى ،هيئة تنظيم
املياه والكهرباء �إىل جتزئة ال�شريحة
الأوىل من �شرائح اال�ستهالك ،بالإ�ضافة
�إىل فتح ال�سوق ل�شركات �أخرى لتقدمي
اخلدمة.
وطالب ع�ضو املجل�س ،مفرح الزهراين،

بتجزئة ال�شريحة الأوىل م��ن �شرائح
اال�ستهالك بحيث ُتق�سم �إىل �شريحتني
ت��ك��ون ال�����ش��ري��ح��ة الأوىل �أق����ل ���س��ع�� ًرا
لتخفيف تعريفة �أ�سعار الكهرباء على
املواطنني.
ودع��ا ع�ضو ال�����ش��ورى ،حممد ع�شري،
ال��ه��ي��ئ��ة ل��درا���س��ة الآث�����ار االج��ت��م��اع��ي��ة

واالق��ت�����ص��ادي��ة الرت���ف���اع ِق��� َي���م ف��وات�ير
الكهرباء ،وتفعيل دوره��ا يف مراجعة
وتخفي�ض التعريفات ،وتكلفة الت�أ�سي�س
وال�صيانة املقدمة من مزودي اخلدمات.
ك��م��ا ط��ال��ب املجل�س يف ق����راره الهيئة
بالتعاون مع اجلهات املعنية لدرا�سة
�أ�سباب عدم ا�ستفادة ال�شركات العاملة
يف جم��ال ا�ستثمار الغاز الطبيعي من
تخفي�ض ن�سبة ال�ضريبة.
وت�����ض��م��ن ق����رار امل��ج��ل�����س ق��ي��ام الهيئة
بدرا�سة �إعفاء هبات العقار بني الإخوة
والأخ�������وات م���ن ���ض��ري��ب��ة ال��ت�����ص��رف��ات
العقارية ،وهي تو�صية �إ�ضافية تبنتها
اللجنة قدمها ع�ضوا املجل�س الدكتور
في�صل �آل ف��ا���ض��ل ،وال��دك��ت��ور في�صل
العماج.
ك��م��ا ط��ال��ب امل��ج��ل�����س ���ص��ن��دوق تنمية
امل����وارد الب�شرية بالعمل ع��ل��ى �إع���داد
م�����ؤ�����ش����رات �أداء ورب������ط ن��ت��ائ��ج��ه��ا
مب�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة  2030ذات
ال�����ص��ل��ة مب��ه��ام��ه ،وااله���ت���م���ام ب��زي��ادة
توظيف (م�ست�شاري التوظيف) لديه،
ل�ل�إ���س��ه��ام ال��ف��اع��ل يف ���س��رع��ة وج���ودة
اخل��دم��ات املقدمة للباحثني ع��ن العمل
واملن�ش�آت ومتابعتهم.

 110باحثين وباحثات يناقشون محطات تمكين المرأة
الريا�ض ـ البالد

ناق�ش �أكرث من  110باحثني وباحثات ميثلون �أكرث
من  90جهة حكومية وخا�صة ,حمطات متكني املر�أة
ال�سعودية والإ�صالحات الت�شريعية يف عهد خادم
احلرمني ال�شريفني ,و�أه��م املبادرات احلكومية يف
م�ؤمتر متكني املر�أة ودورها التنموي يف عهد امللك
�سلمان الذي نظمته جامعة الإم��ام حممد بن �سعود
الإ�سالمية.
وقدم الباحثون نحو  49بحث ًا علمي ًا يف  7جل�سات
علمية رئي�سة و 5جل�سات ح��واري��ة تناولت واق��ع
مت��ك�ين امل�����ر�أة ال�����س��ع��ودي��ة يف خمتلف م�ؤ�س�سات

الدولة ودرجة التمكني وامل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة
وامل��ق�ترح��ات امل�ستقبلية لتمكني امل����ر�أة يف �إط���ار
الإ�صالحات الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية الداعمة لتمكني
املر�أة وحتقيق م�ستهدفات ر�ؤية ال�سعودية .2030
و�أك����دت م��ع��ايل رئي�س جامعة الأم��ي�رة ن���ورة بنت
عبدالرحمن الدكتورة �إينا�س بنت �سليمان العي�سى
خ�لال انطالق فعاليات اليوم الثاين للم�ؤمتر� ،أن
التمكني حتقق ب�شكل كبري يف اجلامعات ال�سعودية،
م�ستعر�ضة بع�ض امل���ؤ���ش��رات املهمة لتمكني امل��ر�أة
ال�سعودية يف اجلامعات ،الفتة �إىل �أن �إجمايل �أعداد
ع�ضوات هيئة التدري�س ال�سعوديات و�صل �إىل 33

�ألف ًا ،وي�شكلن بذلك نحو  % 44من �إجمايل �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،منهن  % 37حا�صالت على درجة
ال��دك��ت��وراة ،يف ح�ين تتقلد  1300منا�صب قيادية
عليا يف اجلامعات ،يف الوقت الذي ت�شكل فيه ن�سبة
ال�سعوديات املبتعثات ال�ستكمال الدرا�سات العليا
نحو .% 43
ونوهت معاليها بالعديد من امل�شاريع والربامج التي
نفذتها جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن لتمكني
امل���ر�أة يف اجل��ام��ع��ة ,و�أه��م��ه��ا �إدراج اخت�صا�صات
جديدة ومهمة للطالبات ،وتد�شني املتحف الوطني
للمر�أة ،ومركز القيادات الن�سائية ،مركز املحاكاة

للتخ�ص�صات ال�صحية ،و�أكادميية طويق ،وجائزة
الأمرية نورة بنت عبدالرحمن للتميز الن�سائي.
و�شهدت �أروقة امل�ؤمتر على مدى اليومني املا�ضيني,
جل�سات علمية رئي�سة وجل�سات حوارية متنوعة،
�صاحبها معر�ض متكامل لأعمال وفعاليات امل�ؤمتر,
مب�شاركة  90جهة من خمتلف القطاعني احلكومي
واخل����ا�����ص ،ف�����ض�ل ًا ع���ن ت���ق���دمي  49ب��ح��ث�� ًا ع��ل��م��ي�� ًا
حمكم ًا ت��ن��اول��ت امل��ن��ج��زات وال���ق���رارات التاريخية
والإ�صالحات التي تخ�ص امل��ر�أة ال�سعودية و�سبل
و�آليات تعزيزها يف �ضوء دعم وتوجيهات القيادة
احلكيمة.

انطالق ملتقى التكنولوجيات الحديثة في إدارة العمل اإلنساني

التقنية فعالة في التنبؤ بالكوارث وإدارة عمليات االستجابة
الريا�ض ـ البالد

�أكد امل�شاركون يف امللتقى ال�سنوي العربي الأول حول:
دور التكنولوجيات احلديثة يف �إدارة حاالت الكوارث
والعمل الإن�ساين ـ نحو و�ضع خطة عربية موحدة
ل�لات�����ص��االت يف ح��ال��ة ال���ط���وارئ؛ على دع���وة االحت��اد
ال��دويل لالت�صاالت  ITUللعمل مع املنظمة العربية
للهالل الأح��م��ر وال�صليب الأح��م��ر  ARCOلتطوير
املركز العربي لال�ستعداد للكوارث لت�أهيله لأن ي�صبح
مركز ًا �إقليمي ًا لال�ستجابة للكوارث يف البلدان العربية
وو�ضع خطة تنفيذية جمدولة لتحقيق ذل��ك؛ م�شريين
�إىل �أهمية  ARCOك���أح��د الفاعلني الرئي�سيني يف
جماالت العمل الإن�ساين باملنطقة العربية.
و���ش��ددوا يف بيان �صدر يف ختام اع��م��ال امللتقى يوم
 ١٨ن��وف��م�بر  ٢٠٢١ع��ل��ى �أه��م��ي��ة دور تكنولوجيات
امل��ع��ل��وم��ات واالت�����ص��االت يف �إدارة ال��ط��وارئ واحل��د
من خماطر الكوارث؛ م�شريين �إىل �أهمية قيام الدول
العربية بتطوير خططها الوطنية لالت�صاالت يف حاالت
الطوارئ.
وفيما يلي البيان اخلتامي للقمة التي انطلقت يف مقر
الأمانة العامة للمنظمة العربية للهالل الأحمر وال�صليب
الأحمر يف اململكة العربية ال�سعودية ـ مدينة الريا�ض
"ح�ضوري ًا عن بعد":

نحن امل�شاركون يف امللتقى ال�سنوي العربي الأول
ح��ول :دور التكنولوجيات احلديثة يف �إدارة حاالت
ال��ك��وارث والعمل الإن�����س��اين ال���ذي عقد مبقر الأم��ان��ة
العامة للمنظمة العربية للهالل الأحمر وال�صليب الأحمر
مبدينة الريا�ض  -اململكة العربية ال�سعودية ،خالل
الفرتة 18-16نوفمرب � 2021أهمية دور تكنولوجيات
املعلومات واالت�صاالت يف �إدارة الطوارئ واحلد من

خماطر الكوارث وادارتها.
و���ض��رورة ت��ع��اون ال���دول العربية وتوحيد ر�ؤيتها
وبراجمها وخططها الوطنية من �أجل تعزيز ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�����ص��االت ( )ICTلإدارة
الكوارث يف املنطقة العربية.
و�أهمية التعاون الوثيق بني االحتاد الدويل لالت�صاالت
واملنظمة العربية للهالل الأح��م��ر وال�صليب الأح��م��ر

,واللجان الوطنية يف حالة الطوارئ ووك��االت الأمم
املتحدة املتخ�ص�صة والتي تعمل يف جماالت ال�ش�ؤون
الإن�سانية والوزارات املكلفة باالت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات وهيئات تنظيم االت�����ص��االت وتكنولوجيا
املعلومات وال���وزارات املكلفة بحماية البيئة و�إدارة
ال��ك��وارث واحل��د من خماطرها ،وامل��راك��ز املتخ�ص�صة
والقطاع اخلا�ص.

تعزيز البحث العلمي بين البيئة وكاوست ومركز الغطاء النباتي
الريا�ض ـ البالد

���ش��ه��د وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه وال���زراع���ة املهند�س
عبدالرحمن بن عبداملح�سن الف�ضلي مبقر الوزارة
بالريا�ض �أم�س توقيع اتفاقية �شراكة �إ�سرتاتيجية
َ
ب�ي�ن ال�����وزارة ،وج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب�� ِد ال��ل��ه للعلوم
والتقنية "كاو�ست" حول املياه ،واتفاقية تعاون
بحثي بني املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
ومكافحة الت�صحر واجل��ام��ع��ة؛ لإن�����ش��اء بنك
معلومات وطني جلينات النباتات يف اململكة.
الريا�ض ـ البالد
ّ
ومثل الوزارة يف توقيع اتفاقية املياه معايل
�أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم�س ت�سجيل  34حالة �إ�صابة جديدة
وزير البيئة املهند�س عبدالرحمن الف�ضلي،
ب��ف�يرو���س ك��ورون��ا اجل��دي��د (ك���وف���ي���د ،)19-لي�صبح الإج��م��ايل
كما مثل اجلامعة رئي�سها الدكتور توين
 549590حالة.
ت�شان ،فيما مثل اتفاقية التعاون البحثي
��اف ج��دي��دة لي�صبح
وق��ال��ت ال���وزارة �إن��ه مت ت�سجيل  30حالة ت��ع ٍ
الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني لتنمية
الإجمايل  538702حالة ولله احلمد .و�أك��دت "ال�صحة" ت�سجيل
ال��غ��ط��اء ال��ن��ب��ات��ي وم��ك��اف��ح��ة الت�صحر
حالة وفاة جديدة ،لريتفع الإجمايل �إىل  8828حالة وفاة .وك�شفت
ال���دك���ت���ور خ��ال��د ال��ع��ب��د ال����ق����ادر ،وم��ن
الوزارة �أن عدد احلاالت احلرجة  47حالة.
اجلامعة ال�بروف�����س��ور دون���ال ب��راديل
نائب رئي�س اجلامعة للبحوث.

وتهدف اتفاقية املياه �إىل و�ضع خريطة
التعاون العلمي
طريق وتنفي ِذها لتعزيز
ِ
ب َني "الوزارة" و�شركائها بقطاع املياه
(�شركة املياه الوطنية ،وامل�ؤ�س�سة العامة
لتحلية املياه املاحلة ،وامل�ؤ�س�سة العامة
ل��ل��ري ،وال�شركة ال�سعودية ل�شراكات
للعلوم
امل��ي��اه) ،وجامعة امللك عب ِد الل ِه
ِ
��ال �أب��ح��اثِ ودرا���س��اتِ
والتقنية يف جم ِ
امل����ي����اه ،م���ن خ��ل�ال حت���دي���د خم��رج��ات
للتعاون
للقيا�س
م�ستهدفة حمددة قابلة
ِ
ِ
فيها ،كما �أن��ه��ا �ست�ساعد ب����إذن الله يف
���داف الإ�سرتاتيجي ِة
حتقيق ع��د ٍد من �أه ِ
ِ
الوطنية للمياه .2030
وت�سهم االتفاقية يف حتقيق �أهداف الوزارة يف �إدارة قطاع
املياه وف��ق منهجية علمية ،تلبي االحتياجات احل�ضرية
والزراعية وال�صناعية احلالية وامل�ستقبلية ،وتر ّكز على
ً
حلوال
تعزيز وتنمية امل��وارد املائية وا�ستدامتها ،وتقدم
مبتكرة لتحديات قطاع امل��ي��اه ،وب��ن��اء ال��ق��درات ،و�إق��ام��ة

�شراكة بحثية �إبداعية لفائدة قطاع املياه يف اململكة من
خالل نقل التقنية وبناء القدرات ،و�إجراء م�شروعات بحثية
ودرا���س��ات �إ�سرتاتيجية ح��ول ق�ضايا ت���ؤث��ر �إي��ج��ا ًب��ا على
امل��وارد املائية والتخطيط واحلوكمة والعالقة بني املياه
والزراعة والطاقة والأمن املائي والأداء العام لقطاع املياه.
وتهدف االتفاقية املوقعة بني املركز الوطني لتنمية الغطاء
امللك عب ِد الله للعلوم
النباتي ومكافحة الت�صحر وجامعة ِ

والتقنية "كاو�ست" �إىل ر�سم خ��رائ ِ��ط اجلينوم
و�إع���دا ِد القواع ِد املعلوماتية ال��وراث��ي�� ِة للنباتاتِ
امل��ع��مِّ��ر ِة وامل���ه���دَّد ِة ب��االن��ق��را���ض ،وال��ن��ب��ات��ات ذات
الأهمية االقت�صادية والطبية والرعويةً � ،
إ�ضافة �إىل
فهم طبيعة
ت� ِ
أ�سي�س بنك معلومات جينية ي�ساعد يف ِ
معي�شة تل َك النباتات وتكي ِفها يف بيئا ِتها املتنوعة
ومدى ت� ِأثرها بال�ضغوط املختلفة؛ من �أجل احلفاظ
وا�ستزراعها
إكثارها
ِ
عليها من االنقرا�ض و�إعادة � ِ
مواقعها الطبيعية التي توجد فيها.
يف ِ
وتعد هذه االتفاقية مبثابة م�شروع تعاون بحثي
بني املركز واجلامعة ،كما �أنها بداية مل�شاريع بحثية
�أخرى قادمة بني اجلانبني؛ لت�أ�سي�س بنك معلومات
جينية عن النباتات املعمرة واملهددة باالنقرا�ض ،والنباتات
ذات الأهمية الثقافية والدينية والطبية والرعوية؛ لفهم
طبيعتها وطرق تكيفها ،للحفاظ عليها و�إكثارها ،ولتحقيق
ذلك نظمت اجلامعة رحالت حقلية جلمع عينات لعدد من
الأ�شجار والنباتات املعمرة واملهددة باالنقرا�ض ،بهدف
�إجراء التجارب العلمية عليها.

الرأي
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التوسّع في التجريم
د .عبداهلل �آل �سعد
لقد �سبق وقيل كل �شيء ،لكن ومبا �أنه ال �أحد ي�ستمع
فعلينا تكرار كل �شيء من البداية�( .أندريه جيد)..
هناك بع�ض الأف �ك��ار والأط��روح��ات تتوقع م��ع م��رور
ال��زم��ن �أن �ه��ا ان��دث��رت وت�لا��ش��ت و�أ� �ص �ب��ح ه�ن��اك وع� ٌ�ي
جمتمعي يكفي للت�صدي لها وردها ،حتى يظهر لنا من
ٌ
يعيد �إحياء هذه الأفكار والآراء ولكن يف قوالب جديدة
وبطرائق خمتلفة ،ثم جند خلفه من ين�شر هذه الآراء
ويدعمها ويبني عليها �أح�ك��ام� ًا وات�ه��ام��ات ق��د ت�صل
بع�ضها �إىل املحاكم ا�ستناد ًا �إىل ر�أي هذا املحنك الذي
جرم �أفعا ًال مل يجرمها �شرع وال نظام ،بل ا�ستند فيها
ّ
�إىل قدراته العقلية يف ا�ستنباط مق�صد املنظم من املواد
القانونية دون مراعاة للمبادئ اجلنائية امل�ستقرة ودون
التو�سع
معرفة ب�أقوال فقهاء القانون يف هذا اجلانب،
ّ
يف التجرمي ق�ضي ٌة كتب يف التحذير منها كثري ممن

dralsaadlaw@gmail.com

لهم �صلة وثيقة بالقانون ،رغبة يف حتجيمها والتقليل
منها لكونها تتعلق باحلقوق واحل��ري��ات التي حفظها
و� ّأك��د عليها ال�شرع والنظام ،وعلى الرغم من كرثة
الكتابات والتثقيف بخطورة ه��ذا الأم��ر �إال �أننا جند
تو�سعا كبريا يف جمال التجرمي مبا يخالف
�أن هناك ّ
مقا�صد املنظم و�أهدافه ،فالأنظمة اجلنائية ُو�ضعت منع ًا
للتجاوز على حريات وحقوق النف�س والغري ومعاقب ًة
ملن يخالف ذلك ،ولي�ست تقييد ًا ملا يكون يف نطاق املباح
وامل�شروع ،ولذلك فقد قرر النظام الأ�سا�سي للحكم يف
مادته (� )38أن العقوبة �شخ�صية ،وال جرمية وال عقوبة
�إال بن�ص �شرعي �أو نظامي ،وبالتايل فتجاوز هذا املبد�أ
وجترمي �أفعال و�أقوال لي�ست من اجلرائم يف �شيء هو
وجترمي لي�س يف حمله ،بل
افتئات على �سلطات الدولة
ٌ
اعتداء على حريات النا�س وحقوقهم ،والأغرب من
يعد
ً

علي خ�ضران القرين

ذلك �أن ت�صدر مثل هذه الآراء من �أه��ل التخ�ص�ص،
ويكونون ه�ؤالء من �أ�سباب تردي الثقافة القانونية لدى
العامة وذلك با�ستحداث �أفعال وجترميها وتنزيلها على
مواد نظامية بينهما من البعد كما بني امل�شرق واملغرب،
ولذا ف�إن على العامة التنبه �إىل مثل هذه الآراء القانونية
ال�شاذة ،وع��دم ا�ستقاء املعلومات املتعلقة بها �إال من
خالل القنوات الر�سمية التي و�ضعتها الدولة� ،أو من
خالل من تثقون منهم يف علمه ومتكنه من تخ�ص�صه،
كما �أن على و�سائل الإعالم وقنوات التوا�صل املختلفة
�أال تن�شر لكل م��ن و�سم نف�سه بامل�ست�شار القانوين
دون �أن ي�ك��ون ه�ن��اك م��راج�ع��ة مل�ث��ل ه��ذه الآراء قبل
�صدورها حتى ال ت�سبب لغط ًا لدى ال�شارع و�إ�شغا ًال
للمتخ�ص�صني للرد على مثل هذه الآراء وتنبيه النا�س
عليها.

جمعيات المملكة..من الرعوية إلى التنموية
ك��م ه��و رائ��ع م��ا ن�شاهده ال�ي��وم م��ن اهتمام كبري من
�إدارات اجلمعيات اخلريية يف مناطق وم��دن وقرى
اململكة العربية ال�سعودية لإعداد خططها اال�سرتاتيجية
اجليدة واجل��دي��دة وحتديد �أهدافها املر�سومة بعناية
ومتابعة م�ؤ�شراتها الفرتية ب��دق��ة ،لتحويلها �ضمن
م�شروع التحول الوطني من الرعوية �إىل التنموية.
حيث جن��د �أن غالبية اجلمعيات يف �سباق تناف�سي
لتعزيز ال�ق�ي��م م��ن خ�ل�ال تفعيل اخل�ط��ط وامل �ب��ادرات
وامل���ش��روع��ات ،وجت��وي��د الأع �م��ال ودع��م ال�ت�ع��اون يف
العمل االجتماعي الإبداعي مع حر�صها على اال�ستفادة
من الطاقات الإيجابية وا�ستثمار الأفكار التطويرية
لإي�ج��اد احل��راك االجتماعي الواعي..من �أج��ل تنمية
م�ستدامة مبا يرفد االقت�صاد الوطني ويواكب الر�ؤية
توجهات القيادة احلكيمة نحو التنمية
الطموحة وفق ّ
امل�ستدامة واملجتمع املعلوماتي والإن �ت��اج ،ولتتحرر

عبدالنا�صر بن علي الكرت
اجلمعيات من الدور الرتيب بتقدمي امل�ساعدات املادية
والعينية املحدودة  ..التي مل تكن تبتعد بال ُأ�سر عن
حد الكفاف! فلم تنه�ض بالفرد
خط الفقر ومل ِتزد عن ّ
وال باملجتمع بال�صورة املطلوبة ،فبقيت تلك ال ُأ�سر
على حالها مع تعاقب �أجيالها -مع الأ�سف ال�شديد-
مما يدفعها للخروج من �إط��ار الو�سيط بني القادرين
واملحتاجني لأن تكون حمرك ًا �إيجابي ًا للهمم وحمفز ًا
للطاقات وم�ؤثر ًا هام ًا يف حتقيق التنمية املن�شودة.

وي �ظ� ّ�ل م��ن �أه ��م واج�ب��ات�ه��ا ال�ت��ي ينبغي �أن حتر�ص
عليها عملية ا�ستنها�ض امل�س�ؤولية االجتماعية والعمل
على التطوير والتحديث امل�ستمر ،والرتكيز على مبد�أ
ال�شفافية وامل�صداقية وال��و��ض��وح يف ك��ل تفا�صيل
عملها ،والعناية بربامج الت�أهيل التدريب والت�أهيل
وال �ت �م �ك�ين لتعبئة امل � ��وارد وال��ط��اق��ات االق�ت���ص��ادي��ة
الفعال يف التنمية العامة.
والب�شرية للإ�سهام ّ
ولأهمية هذا القطاع احليوي فمن الأهمية الق�صوى
دع�م��ه وم�ساندته ب���ص��ورة دائ �م��ة م��ن اجلميع �سيما
املو�سرين ليقوم برباجمه املخططة و�أعماله املدرو�سة،
لي�ساهم مع اجلهات املعنية يف الدولة للنهو�ض بالأفراد
والأ�سر ونقلهم من درجة االحتياج �إىل مراحل الإنتاج
وهذا مطلب �إن�ساين وديني ووطني يفرت�ض �أال يغفل
عنه �أحد من �أفراد املجتمع مبا يخدم الدولة ويرتقي بها
يف كافة اجلوانب وخمتلف املجاالت.

alnasser1956@hotmail.com

مؤسسة سلطان
اإلنسانية ()2
د .تهاين �سعيد احل�ضرمي
ويف �إط ��ار اال�سرتاتيجية ال�ت��ي تبنتها اململكة لإق��ام��ة ح��وار
ح�ضاري دائ��م م��ع الآخ��ر دعمت جهود منظمتي اليون�سكو
والإ�سي�سكو ،وقد �أ�سهمت يف تبني �إن�شاء الكرا�سي العلمية
وفعلت اال�ستفادة م��ن مركز �سلطان ب��ن عبد العزيز للعلوم
والتقنية "�سايتك" باخلُرب ،والذي مت �إهدا�ؤه جلامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن بالظهران لت�شغيله ومن خالل برنامج �سلطان
ب��ن عبد العزيز لالت�صاالت الطبية والتعليمية "ميديونت"
متكنت من تنفيذ عدة م�شاريع تقنية يف جمال ال�صحة والتعليم.
وم��ن البديهي ب ��أن مثل ه��ذه امل�ؤ�س�سة الإن�سانية ال��رائ��دة �أن
حتظى بالتقدير على اجلهود املتميزة التي تبذلها فقد ح�صلت
على تكرمي �إقليمي ودويل توج �أداءها ،حيث مت اختيار �سمو
الرئي�س الأعلى للم�ؤ�س�سة �شخ�صية العام الإن�سانية من خالل
اال�ستفتاء الذي �أجرته �صحيفة ال�شرق الكويتية ،وذلك للعام
الثاين على التوايل  ،كما ح�صل �سموه  -يحفظه الله  -على
و��س��ام ال�شرف الإن���س��اين الأع�ل��ى لعام 2007م م��ن املجل�س
الدويل لتعاون احل�ضارات والثقافات يف دولة ال�سويد ،وذلك
تقدير ًا لعطاءات �سموه يف جمال ن�شر ثقافة العمل اخلريي،
وم�ك��اف�ح��ة ال�ف�ق��ر ،والإ� �س �ه��ام يف ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل الإن �� �س��اين،
وقامت جامعة اخلليج العربي بالبحرين بتنظيم تكرمي خا�ص
للم�ؤ�س�سة تقدير ًا لل�شراكة الدائمة بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سة ،كما
�أطلقت ا�سمها على �إح��دى القاعات الرئي�سية باجلامعة ،كما
ح�صلت امل�ؤ�س�سة على جائزة الأمري حممد بن فهد لأعمال الرب
تقديرا لدورها الريادي الوطني ،وح�صلت كذلك على جائزة
املفتاحة لعام 1429ه� �ـ ،وه��ي جائزة تُقدم من منطقة ع�سري
للرواد على م�ستوى الوطن يف كافة الأ�صعدة ،وكرمتها كلية
عفت بجدة تقدير ًا ملبادراتها يف جمال التعليم والتقنية ودعمها
املتوا�صل جلهود بناء املواطن ال�سعودي.
تلك هي م�ؤ�س�ساتنا اخلريية التي ت�سعى خلدمة املجتمع مبا
يلبي احتياجات مواطنيه فالوطن هو العطاء والبذل والت�ضحية
والإخ�لا���ص .حفظ الله ال��وط��ن ومواطنه وك��ل م��ن يقيم على
�أر�ضه ومتعهم بالأمن والعافية ورحم الله من قاموا على بناء
ه��ذا الوطن ودعمه باخلري والإح�سان جعله الله يف موازين
ح�سناتهم.

قطر:

العطاء من �أهل العطاء كرم �أخالق و�شرف للنبالء.
tsfhsa@yahoo.com

رحلة كاتبة
Faheid2007@hotmail.com

تزوجت مرتني لكن ف�شلت،
يف الثالثني من عمرهاَّ ،
ومما زاد الأمل وفاة ابنتها الوحيدة يف عمر �صغري،
حاولت ن�سيان �أوجاعها ب�إكمال درا�ستها اجلامعية
دوام ��ة تعاطي امل�خ��درات
لكنها ف�شلت ،فدخلت يف ّ
حتى قذفتها خلف ق�ضبان ال�سجون مل��دة �سنتني،
رحلة م��ن ق��اع �إىل ق��اع مظلم ،خرجت لتجد نف�سها
وح�ي��دة م���ش� ّ�ردة ،تنام حت��ت �أح��د اجل�سور يف حالة
ح��زن عميقة ،ال متلك �إال دف�تر مالحظات ،كتبت فيه
كل كتاب ميكنها
عدة �صفحات من الق�ص�ص ،ق��ر�أت ّ
احل�صول عليه ،وبعد ع�شرين ع��ام� ًا ،اتخذت نوعية
ال خمتل ًفا� ،أ�صبحت م�ؤ ّلفة تتناف�س عليها
معاناتها �شك ً
ومتحدثة.
دور الن�شر ،و� ًّأما ،ومع ّلمة،
ّ
نعم غاب �شبح املعاناة ،و�أ�شرقت �شم�س الأم��لّ � .إنها
الكاتبة ليديا يوكنافت�ش ،حيث تقول" :حتى يف حلظة
متاما� ،أنت رائع� .أنت ال تعرف ذلك بعد،
ف�شلك ،حينها ً
وهو � ّأن لديك القدرة على �إع��ادة اخ�تراع نف�سك وبال
نهاية ،وهذه هي روعتك.
من املمكن �أن تكون �أح��د الناجني من اع�ت��داء ،ومن
املمكن �أن تكون �سجي ًنا �ساب ًقا .ومن املمكن �أن تكون

جوهرة اجلهني
مهنة امل�ح��ام��اة �إح��دى �أرك ��ان املنظومة الق�ضائية الهادفة
بتكامل �أدواره � ��ا �إىل �إظ �ه��ار احلقيقة وحت�ق�ي��ق ال�ع��دال��ة،
فمهنة املحاماة قائمة يف الأ��س��ا���س على م�ساندة الآخ��ري��ن
ومعاونتهم يف اقت�ضاء حقوقهم ،ور�سالة ترتكز على علوم
القانون والت�شريعات العدلية ،وخربتها يف املمار�سة العملية،
وبطبيعة احلال بو�صلة املحامي يف ذلك تكمن يف ال�ضمري
املهني ،باعتبارهم �ضمن منظومة حماة احلقوق ،لذا عليهم
�أداء �أعمالهم بكل �أمانة و�إخال�ص وتفان.
هذه باخت�صار ركائز املهنة� ،إال �أننا جند حمامني قد �سطع
جنمهم على ال�ساحة بعد �أن كانوا مغمورين وال يعرفهم �سوى

فهيد ال�سويدي
بال م�أوى ،ومن املمكن �أن تفقد مالك �أو عملك �أو زوجك
�أو زوجتك� ،أو �أن تفقد �أ�سو�أ �شيء على الإطالق� ،أن
تفقد طفلك ،ومن املمكن �أي�ض ًا �أن تفقد عقلك .قد تكون
واقف ًا متام ًا يف و�سط ف�شلك ،ومع ذلك� ،أنا هنا لأقول
لك� :أنت يف غاية الروعة .ت�ستحق ق�صتك �أن ُت�سمع".
�ود
�أق���وى خ�ي��ار من�ل�ك��ه ،ك�ي��ف ن �ح� ّ�دد �أن�ف���س�ن��ا؟ ه��ل ت� ّ
ت�صديق الق�صة القدمية عن نف�سك؟ هل تريد االنتظار
حتى يتغيرَّ الكون من �أجلك؟ هل تريد اال�ستمرار يف
لوم نف�سك والآخرين �أو ت�صديق �أن الوقت قد فات؟
ح��ان ال��وق��ت لتحرير ذات� ��ك ،ف� ِّ�ك��ر ب��امل��وج��ود ولي�س
املفقود.

فا�صلة:

�إ ّننا عندما نعي حقيقة احلياة ،ي َّت ِ�ضح لنا ال��دور الذي
فتتحرك ق� ّ�وة كبرية داخلنا وهي
ينبغي لنا القيام ب��ه،
َّ
االرادة ،لننه�ض من مقعد الك�سل ،وننزع قناع دور
ال�ضحية ،فنحن نعي�ش باحلركة والعمل والإجن��از ،من
ّ
يقف وال ي�ستطيع هم الأموات .لذلك كان من دعاء النبي:
(اللهم �إين �أعوذ بك من العجز والك�سل) ،متفق عليه.

الصورة تنفح عطرها
ديوان جديد للكاتب وال�شاعر الأ�ستاذ :حم�سن
علي ال�سهيمي ،يقع يف (���218ص) من القطع
امل �ت��و� �س��ط ي�ضيفه �إىل دي ��وان ��ه الأول (وج��ه
ال�صباح) ال�صادر عن ن��ادي الطائف الأدب��ي
ع��ام 1431ه� �ـ .وق��د نهج ال�شاعر يف ق�صائد
دي��وان��ه اجلديد املعني يف ه��ذه ال�ق��راءة ،نهج ًا
غري م�سبوق فيما عداه من الدواوين ال�شعرية
التي �ألفناها.
كنت م�شوق ًا للإبحار مع ال�شاعر عرب ال�صور
التي اختارها لإب��داع��ات��ه لكنني فوجئت و�أن��ا
�أجول يف ق�صائد الديوان ال�ستطالع الأهداف
واملرامي التي �صوب ال�شاعر �إلهاماته نحوها،
ف ��إذا بي �أج��ده قد كفاين م�ؤونة التجوال عرب
�شواطئ �صوره النافحة عطر ًا من خالل املقدمة
ال افتتح
ال�شائقة ال�ضافية التي جعل منها مدخ ً
بها الديوان �ص ( )7كمقدمة ي�صف من خاللها
ر�ؤى ال�شاعر و�أخيلته �شارح ًا للقارئ اجتاهاته
الإبداعية بطريقة جتديدية يف ال�سياق ال�شعري،
هدف ًا ونظرة ،وهي فكرة مبتكرة �أزعم �أنها غري
م�سبوقة �أنقل منها فيما يلي :ب�ضعة �أ�سطر داللة
على وجهة ال�شاعر حول الديوان والطريقة التي
اختارها له (�شعر ًا ..ور�ؤى).
(نظرة ال�شاعر لي�ست نظرة تقليدية عابرة ت�أخذ
املنظر الطبيعي �أو ت�صوره الفوتوغرافية �أو
اللوحة الفنية ،و�إمنا جتده متى كانت ال�صورة
�أو غريها ت�ستحق �أن يتفاعل معها وجداني ًا،
ثم يغو�ص يف تفا�صيلها ليلتقط منها وم�ضاته
اخلفية ،ث��م يعمد لبناء ر�ؤي�ت��ه م��ن خ�لال ن�ص
�شعري ب��اذخ ،يده�ش القارئ وي�صادر �آف��اق
توقعاته ،م��ا يجعله يعيد ق ��راءة ال���ص��ورة يف
حماولة منه للوقوف على ت�ضاري�سها ومواطن
اجلمال فيها).
ومن �إلهامات ال�شاعر الت�صويرية يف و�صف
ج�م��ال (�أب �ه��ا) م�صيف اجل�ن��وب امل�شهور من
خالل �صورة لها جاذبة �ص ( )204ال ت�سمح
م�ساحة املكان �إيرادها يقول ال�شاعر:
الغيم واملطرا
ت�ستظل
عهدي بها
ُ
َ
الرعد يف �أرجائها الوترا
ويعزف
ُ
ُ
�ار �أيكتـَها
�
ي
�
�
ط
ال
أ
�أي �ق��ون��ة ت�ع���ش� ُ�ق
ُ
ناغت على �أكامها القمرا
حب
ْ
وال�س ُ
ُّ
بانت عن الأر�ض فازدانت عباء ُتها
ٍ
ال�صخر واملدرا
تغ�شى
ب�سند�س قد َّ
َ
اجتهت  ..فما �أبهى مفاتنها!
� ّأن��ى
َ
مغنى و(�أبهى) ظلت القدرا
للنا�س َّ
خ��امت��ة :دي��وان (ال���ص��ورة تنفح عطرها) نقلة
نوعية وجتديدية يف جمال الإب��داع ال�شعري،
ال
ا�ستطاع ال�شاعر �أن ي�سهم بها �إ�سهام ًا فاع ً
يف م�سرية ال�شعر والإب��داع ،اعتربها ظاهرة
خمتلفة ال ي�صل �إىل م�ستواها �إال فئة قليلة من
ال�شعراء املبدعني �أمثال ال�شاعر :حم�سن علي
ال�سهيمي.

وباهلل التوفيق ،،،
Ali.kodran7007@gmail.com

بين المهنة والشهرة
بع�ض املتقا�ضني الب�سطاء ،م�ستغلني مهنة املحاماة العظيمة
يف حتقيق ال�شهرة رغم التجربة املتوا�ضعة.
ه��ذا ال�ن��وع م��ن املحامني جندهم يلفتون الأن�ظ��ار وخطف
الأ�ضواء ،من خالل �آراء قد تثري اجلدل ،لتت�صدر �أ�سما�ؤهم
امل��واق��ع الإع�لام�ي��ة وم��واق��ع التوا�صل االجتماعي دون �أي
اعتبار لأ�صول املهنة وقيمها ويظنون �أنهم من خ�لال ذلك
يجذبون �أع��دادا �أك�ثر للرتافع عنهم يف الق�ضايا احلقوقية
باملتاجرة بالآخرين بال �أي معيار مهني من علم وخربة و�أمانة
يف ت�أدية عملهم.
وزارة العدل كعهدنا بها وعهدها بر�سالتها العظيمة  ،مل

ترتك الأمر مفتوحا على م�صراعيه لأية �أه��واء يف املنظومة
العدلية  ،وحتر�ص كل احلر�ص وبالت�شريعات والإج��راءات
املعززة للنزاهة وجوهر العدالة وغايتها النبيلة ،وقد و�ضعت
العديد من ال�ضوابط والتعليمات التي تنظم ظهور املحامني
�إع�لام�ي� ًا منع ًا ال�ستغاللها يف ال�شهرة والك�سب الدعائي
يف غري مو�ضعه ،و�ألزمت العاملني باملحاماة مبجموعة من
ال�ق��رارات والأنظمة والقواعد عند امل�شاركة يف �أي��ة و�سيلة
اعالمية ،حفاظا على �شرف املهنة وثقة النا�س ،وهو ما نتمنى
تر�سيخه يف �أو�ساط املحامني وبينهم مناذج م�ضيئة كثرية
نقدر لهم خرباتهم ودورهم وحر�صهم على قيم املهنة.

jeje15680@gmail.com

اقتصاد
6

38

اخلمي�س  20ربيع الثاين 1443هـ املوافق  25نوفمرب 2021م ال�سنة  91العدد 23503

الريا�ض:
هاتف وفاك�س:
0114627842

املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:
0148226966

�أبها:
هاتف وفاك�س:
0172249738

جازان:
هاتف وفاك�س:
0173226559

فجر الصحافة السعودية

 %زيادة في الصادرات غير النفطية

الريا�ض  -البالد

�سجلت ال�صادرات ال�سعودية غري البرتولية ارتفاع ًا يف
�شهر �سبتمرب من العام احلايل بن�سبة  % 38.2باملقارنة
مع ذات ال�شهر للعام املا�ضي ,حيث حققت  25.3مليار
ريال مقابل  18.3مليار ريال ،وبذلك ارتفعت �سلع اللدائن
واملطاط وم�صنوعاتهما بن�سبة  ،% 42.8وبلغ  2.4مليار
ري��ال ،كما ارتفعت منتجات ال�صناعات الكيماوية وما
يت�صل بها بن�سبة  %31.4ومبقدار بلغ  1.7مليار ريال
عن �شهر �سبتمرب 2020م ،بينما ارتفعت قيمة ال�صادرات
غري البرتولية باملقارنة مع ال�شهر ال�سابق (�أغ�سط�س
2021م) مبقدار بلغ  2.3مليار ريال ،وبن�سبة .% 10.1
ووفق تقرير الهيئة العامة للإح�صاء مللخ�ص �إح�صاءات
التجارة الدولية للربع الثالث�،سجلت ال�صادرات ال�سلعية
للمملكة يف �شهر �سبتمرب ارتفاع ًا عن نف�س الفرتة من
العام املا�ضي بن�سبة  ،% 77.4حينما كانت التجارة
الدولية مت�أثرة باحلظر ومنع ال�سفر املتعلق بجائحة
"كوفيد� ،"19-إذ بلغت قيمتها  94.7مليار ري��ال يف
�شهر �سبتمرب 2021م ،مقابل  53.4مليار ري���ال يف
ً
نتيجة الرتفاع ال�صادرات
�شهر �سبتمرب 2020م؛ وذلك
البرتولية مبقدار بلغ  34.3مليار ريال ،بن�سبة .% 97.8
وك�شف التقرير ارتفاع ن�سبة ال�صادرات البرتولية من
جمموع ال�����ص��ادرات الكلي� ,إذ بلغت  %73.3يف �شهر
�سبتمرب 2021م ,م��ق��اب��ل  % 65.7يف �شهر �سبتمرب
2020م ،بينما ارتفعت قيمة ال�صادرات ال�سلعية باملقارنة
مع ال�شهر ال�سابق (�أغ�سط�س 2021م) مبقدار بلغ 5.5
مليارات ريال بن�سبة .% 6.1

تعزيز دورها يف االقت�صاد العاملي

فرع للمحكمة الدولية للتحكيم التجاري في المملكة
الريا�ض -البالد

مواكبة ملكانة وت�أثري اململكة يف االقت�صاد
العاملي � ،أج���رى احت���اد ال��غ��رف التجارية
ال�سعودية مباحثات مثمرة مع م�س�ؤولني
كبار يف غرفة التجارة الدولية بباري�س
لتعظيم ا�ستفادة قطاع الأعمال ال�سعودى
م��ن ع�ضويته يف امل��ن��ظ��م��ات االقت�صادية
الدولية الفاعلة ،حيث ج��رى االتفاق على
�إي��ج��اد مركز ل��ري��ادة الأع��م��ال خلدمة رواد
الأع��م��ال ال�سعوديني واملن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة و�إن�شاء فرع للمحكمة الدولية
للتحكيم التجاري باململكة.
وي���أت��ي ذل��ك يف �إط���ار م�شاركة وف��د احت��اد
الغرف ال�سعودية برئا�سة النائب املهند�س
ط�����ارق احل���ي���دري يف ف��ع��ال��ي��ات امل����ؤمت���ر
الثاين ع�شر لغرف التجارة العاملية الذي
تنظمه غرفة جت��ارة دب��ي وغ��رف��ة التجارة
الدولية مبدينة دب��ي خ�لال الفرتة من 23

  25نوفمرب اجلاري ،وذلك بح�ضور نائبرئي�س االحت��اد ه�شام كعكي والأم�ين العام
ح�سني العبدالقادر وعدد من ر�ؤ�ساء و�أمناء
ال��غ��رف ال��ت��ج��اري��ة باململكة ،فيما ت�شارك
غرفة التجارة الدولية ال�سعودية برئا�سة
نائب الرئي�س م�ساعد اجلميح �ضمن الوفد

ال�سعودي.
و�أو�����ض����ح ن���ائ���ب رئ��ي�����س احت�����اد ال��غ��رف
ال�سعودية املهند�س ط���ارق احل��ي��دري �أن
تنظيم م�شاركة قطاع الأع��م��ال ال�سعودي
و�أج��ه��زت��ه امل�ؤ�س�سية ممثلة يف االحت���اد
وال��غ��رف التجارية على م�ستوى مناطق

البنك األهلي السعودي يُسلم
الدفعة السكنية األخيرة
جدة  -خا�ص

احتفل البنك الأهلي ال�سعودي وبرنامج الإ�سكان التنموي،
�أم�س ،بت�سليم الدفعة الأخرية من �أ�ضخم مبادرة للإ�سكان
التنموي اخلريي ي�شهدها القطاع اخلا�ص ومتثلت بتبني
البنك توفري  500وح��دة �سكنية مُكتملة البناء وم�ؤثثة
ل�صالح الأ�سر الأ�شد حاجة امل�ستفيدة من برامج ال�ضمان
االجتماعي يف عدد من مدن ومناطق اململكة.
ج���اء ذل���ك بح�ضور وزي���ر ال�����ش���ؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��روي��ة
والإ���س��ك��ان الأ���س��ت��اذ ماجد ب��ن عبدالله احلقيل ،ومعايل
حمافظ البنك املركزي ال�سعودي الدكتور فهد بن عبدالله
امل��ب��ارك ،ورئي�س جمل�س �إدارة البنك الأه��ل��ي ال�سعودي
الأ���س��ت��اذ ع��م��ار ب��ن ع��ب��دال��واح��د اخل�����ض�يري ،وم�����س���ؤويل
الوزارة والبنك.
وي�����أت����ي ال��ت�����س��ل��ي��م ���ض��م��ن
ح��ف��ل ن��ظ��م��ه ال��ب��ن��ك الأه��ل��ي
ال�����س��ع��ودي ل��ت�����س��ل��ي��م 139
�أ����س���رة م�����س��ت��ف��ي��دة مفاتيح
وح��دات��ه��ا ال�سكنية م�ؤثثة
ل�ل�أ���س��ر الأك��ث��ر اح��ت��ي��اج��ا،
�ضمن ال��دف��ع��ة الأخ��ي�رة من
مبادرة البنك.
و�أو�������ض������ح م����ع����ايل وزي����ر
ال�ش�ؤون البلدية والقروية
والإ���س��ك��ان الأ���س��ت��اذ ماجد

بن عبدالله احلقيل� ،أن برنامج الإ�سكان التنموي وعرب
مبادراته املتعددة يُقوم ب��دور كبري بال�شراكة الفاعلة مع
القطاع اخلا�ص و�أك�ثر من  350جمعية خريية يف جميع
ً
حتقيقا مل�ستهدفات برنامج
م���دن وحم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة،
الإ�سكان – �أحد برامج ر�ؤية اململكة .-2030
وذكر رئي�س جمل�س �إدارة البنك الأهلي ال�سعودي املهند�س
عمار اخل�ضريي� ،أن الدفعة اجلديدة من الوحدات ال�سكنية
ً
تتويجا للمبادرة النوعية التي �أطلقها البنك يف �سياق
تعد
دع��م��ه للجهود احلكومية لتوفري ال�سكن ال��ك��رمي للأ�سر
وفقا مل�ستهدفات ر�ؤية اململكة ً ،
ال�سعوديةً ،
الفتا �إىل حر�ص
البنك على تعزيز �شراكته مع الوزارة والإ�سكان وبرنامج
الإ�سكان التنموي.

امل��م��ل��ك��ة يف امل����ؤمت���ر ال��ث��اين ع�����ش��ر لغرف
التجارة العاملية  ،ي�أتي بهدف االطالع على
التجارب الرائدة �إقليمي ًا ودولي ًا واال�ستفادة
منها يف حت�سني الأداء واخل��دم��ات ،حيث
ميثل "م�ؤمتر غرف التجارة العاملية" �أكرب
جتمع للغرف التجارية على م�ستوى العامل.

"نيوم" تستعد لحزمة
مشاريع جديدة

دفعة جديدة لمستفيدي "سكني"
الريا�ض -البالد

�أعلن �صندوق التنمية العقارية اليوم� ،إي��داع
�أك��ث�ر م���ن  788م��ل��ي��ون ري����ال يف ح�����س��اب��ات
م�ستفيدي "�سكني" من وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية والإ���س��ك��ان و"ال�صندوق العقاري"
ل�شهر نوفمرب .2021
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي لل�صندوق من�صور
ب��ن م��ا���ض��ي� ،أن �إج���م���ايل ال��دع��م ل��ه��ذا ال�شهر
ُخ�����ص�����ص لأرب������اح ع��ق��ود ال��ت��م��وي��ل ال��ع��ق��اري
املدعُوم ،مبي ًنا �أن �إجمايل ما �أُودع يف ح�سابات
م�ستفيدي "�سكني" منذ �إعالن برنامج التحّ ول
يف يونيو 2017م حتى نوفمرب اجلاري جتاوز
 32.5مليار ريال.
و�أ ّك������د ب���ن م��ا���ض��ي ح���ر����ص ال�����ص��ن��دوق على
ا�ستمرارية الدعم وت�سهيل وتب�سيط �إجراءات

متلك امل��واط��ن�ين لل�سكن م��ن خ�لال اخل��ي��ارات
التمويلية وال�سكنية ال��ت��ي ي��وف��ره��ا برنامج
ال��ق��ر���ض امل���دعُ���وم ،م��ف��ي��دًا �أن ال�برن��ام��ج يمُ كن
م�ستفيدي "�سكني" من احل�صول على قر�ض
عقاري بقيمة ت�صل �إىل � 500ألف ريال مدعوم
الأرباح بن�سبة ت�صل �إىل .% 100
وبني �أن �إجمايل الأ�سر امل�ستفيدة من "القر�ض
العقاري املدعوم" جت��اوز � 560أل��ف �أ�سرة يف
جميع مناطق اململكة حتى نهاية الربع الثالث
م��ن ال��ع��ام اجل���اري ،مم��ا ي���ؤ ّك��د جن��اح برنامج
"القر�ض املدعُوم" ال��ذي ج��اء بال�شراكة مع
منظومة الإ�سكان واجلهات التمويلية ،بهدف
حتقيق م�ستهدفات ب��رن��ام��ج الإ���س��ك��ان � -أح��د
برامج ر�ؤية  – 2030رفع ن�سبة التملك % 70
نهاية .2030

"صنع في السعودية"
يناقش تسوية المنازعات

جدة  -البالد

ً
امتدادا للإجنازات الكربى التي ت�شهدها نيوم  ،تعتزم
�شركة "نيوم ال�سعودية" تعيني م�ست�شار مايل حلزمة من
امل�شاريع اجل��اري تنفيذها .بح�سب "�سي �إن بي �سي"
عربية  ،نقال عن م�صادر لها ،م�شرية �إىل �أن ال�شركة
عقدت جولة ترويجية يف لندن مع بنوك ا�ستثمار عاملية
على م��دار الأي��ام املا�ضية من �أج��ل الرتويج للم�شاريع
املقرر تنفيذها والتي تعد حجر زاوية يف ر�ؤية اململكة
.2030
و�أ���ض��اف��ت �أن ح��زم��ة امل�����ش��اري��ع امل��ق��رر تنفيذها
تت�ضمن نحو  % 70م�شاريع عقارية� ،إىل جانب
حزمة �أخرى من امل�شاريع ال�صناعية ،م�شرية �إىل
�أن التفوي�ض الذي �سيح�صل عليه امل�ست�شار املايل
�سيكون طويل الأجل بالنظر �إىل حزمة امل�شاريع
التي يت�ضمنها امل�شروع.
وت�شهد نيوم منظومة متكاملة من امل�شاريع ال�ضخمة
تخدم ت�سعة قطاعات ا�ستثمارية متخ�ص�صة :الطاقة
والتكنولوجيا احليوية وال��غ��ذاء والتنقل والت�صنيع
املتقدم وال��ع��ل��وم التكنولوجية والرقمية وال�سياحة
والإعالم والرتفيه كما مت ت�صميم جميع القطاعات ب�شكل
ا�سرتاتيجي جل��ذب اال�ستثمار ال��دويل تعزيزا لتنويع
اقت�صاد اململكة بر�ؤية م�ستقبلية متقدمة.
ً
حمورا
و�ست�صبح مدينة نيوم كوجهة حيوية جديدة ،
يجمع �أف�ضل العقول وال�شركات ً
معا لتخطي ح��دود
االب��ت��ك��ار �إىل �أع��ل��ى م�ستويات احل�����ض��ارة الإن�سانية،
حيث مت ت�صميم ه��ذه املنطقة اخل��ا���ص��ة لتتفوق على
املدن العاملية الكربى من حيث القدرة التناف�سية ومنط
مركزا ً
املعي�شة ،ومن املتوقع �أن ت�صبح ً
رائدا للعامل.

الريا�ض -البالد

ناق�ش برنامج "�صنع يف ال�سعودية" بالتعاون
مع املركز ال�سعودي للتحكيم التجاري"،بدائل
ت�سوية املنازعات التجارية للم�صدرين احللول
واخليارات" ،بح�ضور عدد من �أع�ضاء الربنامج
من ال�شركات الوطنية� ،ضمن برامج تبادل املعرفة
التي يقدمها الربنامج و���ش��رك��ا�ؤه لتعزيز دور
ومكانة ال�شركات الوطنية مبختلف القطاعات.
وتناولت الور�شة �أه��م و�آخ��ر التحديثات التي
طر�أت على �صناعة التحكيم التجاري يف اململكة،
وخ��دم��ات ب��دائ��ل ت�سوية امل��ن��ازع��ات املُقدمة من
امل��رك��ز ال�����س��ع��ودي للتحكيم ال��ت��ج��اري لقطاع
الت�صدير وامل�صدرين ،والتي ي�سعى من خاللها
�إىل ت�سوية امل��ن��ازع��ات وف��ق املعايري الدولية،
لرفع م�ستوى ال��وع��ي يف ه��ذا امل��ج��ال ،و�إن�شاء
بيئة �آمنة وجاذبة لال�ستثمار ،والتي تتوافق مع
م�ساعي و�أه���داف برنامج �صنع يف ال�سعودية

لزيادة اال�ستهالك املحلي وح�صة ال�سوق لل�سلع
واخل���دم���ات امل��ح��ل��ي��ة ،وت��ع��زي��ز ج��اذب��ي��ة القطاع
ال�صناعي ال�سعودي لال�ستثمار املحلي والأجنبي.
وت�شهد ال�صناعة ال�����س��ع��ودي��ة م��رح��ل��ة ج��دي��دة
ل�تر���س��ي��خ ال��ث��ق��ة ب��امل��ن��ت��ج ال��وط��ن��ي  ،يف �إط���ار
ا�سرتاتيجية اململكة لتحفيز اال�ستثمارات املحلية
والأجنبية  ،وتو�سيع القاعدة االقت�صادية و�إيجاد
الفر�ص الوظيفية يف القطاع.
وم����ؤخ���را وحت���ت رع��اي��ة م��ن �سمو ويل العهد
الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبد العزيز � ،أطلق
وزير ال�صناعة وال�ثروة املعدنية رئي�س جمل�س
�إدارة هيئة تنمية ال�����ص��ادرات ال�سعودية بندر
اخلريف � ،إطالق برنامج ُ
"�ص ِنع يف ال�سعودية"
ويهدف �إىل تعزيز ثقافة ال��والء للمنتج الوطني
 ،و�إيجاد هوية �صناعية نفتخر بها �أمام العامل .
ويقدم الربنامج حزمة كبرية من املزايا والفر�ص
لل�شركات الأع�ضاء به.
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البرهان يعلن اعتزاله السياسة والتقاعد بعد انتخابات 2023

حمدوك يخضع التعيينات واإلعفاءات األخيرة للمراجعة
اخلرطوم  -البالد

ب��د�أ رئي�س ال���وزراء ال�سوداين عبدالله ح��م��دوك ،العمل على �إع���ادة الأم���ور �إىل
ن�صابها يف احل��ك��وم��ة بعد ع��ودت��ه ملن�صبه خ�لال الأ���س��ب��وع احل���ايل ،معلنا عن
مراجعة التعيينات والإعفاءات التي متت م�ؤخرا بقرار من قائد اجلي�ش الفريق
�أول عبدالفتاح الربهان ،الذي ا�ستعان مب�س�ؤولني �سابقني لتويل منا�صب مهمة
يف اجلهاز الإداري للدولة ،و�أق��ال مديري و�سائل الإع�لام احلكومية وال�شركات
والبنوك العامة والعديد من امل�س�ؤولني يف خمتلف ال��والي��ات ،كما �أعفي بع�ض
ال�سفراء من منا�صبهم.
وقالت الأمانة العامة ملجل�س الوزراء �أم�س (الأربعاء)� ،إن حمدوك� ،أ�صدر توجيها
بالوقف ال��ف��وري جلميع التعيينات والإع��ف��اءات يف الوظائف بكافة الوحدات
احلكومية ،على امل�ستويني القومي واملناطقي" ،حتى �إ�شعار �آخر" ،مبينا �أن كل
التعيينات والإعفاءات التي متت يف الفرتة ال�سابقة �ستخ�ضع للدرا�سة واملراجعة
والتقييم.
يف �سياق مت�صل ،عقد جمل�س ال�سيادة االنتقايل يف ال�سودان ،اجتماع ًا دوري�� ًا
بالق�صر اجلمهوري تناول "عدد ًا من الق�ضايا املتعلقة با�ستكمال هياكل م�ؤ�س�سات
الفرتة االنتقالية فيما يتعلق باملنظومة الق�ضائية والنيابة العامة وقيام املجال�س
التي ت�ضطلع باملهام القانونية العليا" ،بينما قال رئي�س املجل�س ال�سيادي يف
ال�سودان قائد اجلي�ش عبدالفتاح الربهان وفقا ل�صحيفة "فاينان�شال تاميز":
"�س�أعتزل ال�سيا�سة و�أتقاعد من اخلدمة بعد انتخابات  2023يف ال�سودان".
وبح�سب احل��وار ال��ذي ن�شرته ال�صحيفة الأمريكية� ،أم�س� ،أعلن قائد اجلي�ش
ال�سوداين �أنه يعتزم اعتزال ال�سيا�سة والتقاعد من اخلدمة الع�سكرية ،بعد ت�سليم
ال�سلطة يف بلده �إىل املدنيني يف االنتخابات املقرر �إجرا�ؤها عام  ،2023معربا عن
التزامه الثابت بتنظيم انتخابات و�إعادة ال�سلطة �إىل املدنيني .ونقلت ال�صحيفة عن
الربهان قوله" :نلتزم التزاما ثابتا بتنظيم االنتخابات يف عام  .2023وبعد ذلك
�س�أرحل و�س�أ�شتغل ب�أموري ،كما �س�أتقاعد من القوات امل�سلحة" .ولفت الربهان،

�إىل �أن االتفاق ال�سيا�سي الأخ�ير يتميز ب�أهداف حم��ددة تتمثل يف ب�سط الأمن
وا�ستكمال متطلبات ال�سالم ا�ستعدادا النتخابات حرة ونزيهة.
من جهتهم ،قرر ق��ادة �أح��زاب قوى احلرية والتغيري بال�سودان ت�شكيل جلنة
لتوحيد املوقف من االتفاق ال�سيا�سي بني الفريق �أول عبدالفتاح الربهان
وعبدالله حمدوك .و�أو�ضحت نائبة رئي�س حزب الأم��ة القومي الدكتورة
مريـم ال�صـادق يف بيان �صحفي� ،أن اجتماع قيادات ور�ؤ�ساء �أحزاب قوى
احلرية والتغيري من داخل وخ��ارج املجل�س املركزي ،تطرق �إىل االتفاق
ال�سيا�سي بني حمدوك والربهان.
و�أكدت يف االجتماع موقفها الراف�ض لالنقالب الع�سكري ،والطريقة التي
جاء بها االتفاق ال�سيا�سي وم�ضمونه ،مو�ضحة �أن االجتماع خل�ص �إىل
�أهمية وحدة القوى ال�سيا�سية ،على �أن تقوم بدورها يف حماية الفرتة
االنتقالية والعمل اجلاد لبلوغ غايتها ،وحرا�سة التحول الدميقراطي
امل��دين .و�شدد البيان على دور الأح��زاب ال�سيا�سية املحوري يف
هذا الإط��ار والدعم الكامل لثورة ال�شعب ال�سوداين ،احلار�س
وال�ضامن الأول للثورة ومكت�سباتها .وطالب البيان ب�ضرورة
�أن تتكامل جمهودات القوى ال�سيا�سية واحلراك الثوري ،مبا
يعزز عمل اجلميع من �أجل حتقيق التحول املدين الدميقراطي
ووحدة و�سالمة ال�سودان و�شعبه".
وقرر االجتماع البدء يف �إجراءات بناء ثقة بني �أطراف
ال��ق��وى ،وت�شكيل جلنة لتوحيد املوقف وال���ر�أي يتم
ت�شكيلها بالت�شاور ،وحددت مهامها يف و�ضع خارطة
طريق ملا تبقى من الفرتة االنتقالية ،بجانب تقييم
الفرتة ال�سابقة ،ف�ضال عن و�ضع احللول املمكنة
للخروج من حالة االحتقان ال�سيا�سي وانعدام
الثقة الراهن.

أكدت أنه يواصل تقديم الدعم للمتطرفين

أستراليا تصنّف "حزب اهلل" منظمة إرهابية
بريوت  -البالد

�ضغوط عاملية ال تتوقف على حزب الله الإرهابي ،فدول العامل ك�شفت خبثه
و�إجرامه ،و�صنفته العديد من البلدان منظمة �إرهابية� ،آخرها �أ�سرتاليا التي
�أعلنت �أم�س (الأربعاء)� ،أن احلزب ال يزال يدعم املنظمات الإرهابية يف خمتلف
الدول ،لذلك مت ت�صنيفه ب�أ�سره منظمة �إرهابية للحد من خطورة جرائمه ،وذلك
يف خطوة و�سّ عت من خاللها نطاق العقوبات التي كانت ت�شمل ح�صر ًا اجلناح
الع�سكري للتنظيم امل�س ّلح الذي ي�سيطر على ق�سم كبري من لبنان لت�شمل جناحه
ال�سيا�سي وم�ؤ�سّ �ساته املدنية.
وقالت وزير ة الداخلية اال�سرتالية كارين �أندروز� ،إن التنظيم امل�س ّلح املدعوم
خارجيا يوا�صل التهديد ّ
ب�شن هجمات �إرهابية وتقدمي الدعم للمنظمات
الإرهابية ،وي�ش ّكل تهديد ًا حقيقي ًا لأ�سرتاليا.
وح��زب الله ب�أ�سره م�ص ّنف يف ال��والي��ات امل ّتحدة منظمة �إرهابية خالف ًا ملا
هو عليه و�ضعه يف دول �أخرى اكتفت ب�إدراج جناحه الع�سكري على قائمتها
للمنظمات الإرهابية و�أبقت جناحه ال�سيا�سي خارج �إط��ار العقوبات ،وذلك
خ�شية منها �أن تعيق مثل هذه اخلطوة �صالتها بال�سلطات اللبنانية.
وكانت وا�شنطن دعت الأمم املتحدة �إىل �ضرورة �إدراج حزب الله اللبناين
بجناحيه ال�سيا�سي والع�سكري على ق��وائ��م الإره����اب ،كما دع��ا امل�شرعون
الأمريكيون االحت��اد الأوروب��ي للعمل على �إ�صدار قرار بت�صنيف حزب الله
منظمة �إرهابية بالكامل ،علم ًا �أن الواليات املتحدة كانت قد �صنفت احلزب
منظمة �إرهابية منذ عام  .1997وحظرت النم�سا ن�شاط حزب الله اللبناين
واعتربته منظمة �إرهابية ،بجناحيه ال�سيا�سي والع�سكري ،متجاوزة يف ذلك
�سيا�سة االحتاد الأوروب��ي التي تكتفي بحظر ال��ذراع الع�سكرية فقط� ،إذ قال
وزير اخلارجية النم�ساوي �ألك�سندر �شالنربغ� ،إن "هذه اخلطوة تعك�س واقع
اجلماعة نف�سها التي ال متيز بني الذراع الع�سكرية وال�سيا�سية".

ويف يناير ع��ام � ،2020صنفت وزارة اخلزانة الربيطانية ح��زب الله بجميع
�أجنحته جماعة �إرهابية ،كما قررت جتميد �أر�صدته ،ومل تقف بريطانيا وحدها
يف خط املواجهة مع �شبكات حزب الله يف �أوروبا ،حيث اتخذت الداخلية الأملانية

قرارا بحظر احلزب بجناحيه الع�سكري وال�سيا�سي .لكن هولندا تعد �أول دولة
�أوروبية حتظر حزب الله ،ففي عام � ،2004أعلنت �أم�سرتدام حظر �أن�شطة حزب
الله بالكامل على �أرا�ضيها ،لت�صبح �أول دولة �أوروبية تتخذ هذه القرار.

استقالة المبعوث األممي إلى ليبيا

استبعاد سيف اإلسالم من الترشح لالنتخابات الرئاسية
طرابل�س  -البالد

ا�ستبعدت مفو�ضية االن��ت��خ��اب��ات الليبية� ،سيف
الإ�سالم القذايف من الرت�شح لالنتخابات الرئا�سية
امل��ق��ب��ل��ة ،بينما دع���ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة لت�سليمه
ملحكمة اجلنايات الدولية ،وذلك بعد رف�ض النائب
العام ،وفقا لوئا�سل �إعالم ليبية ،منح فريق الدفاع
عن القذايف� ،إفادة قبول املحكمة العليا للنق�ض يف
حكم الإعدام �ضده ،كما رف�ض منح �إفادة ب�إلغاء قرار
حمكمة جنايات طرابل�س ال�صادر يف  2015بالإعدام
و�إعادة املحاكمة ،نتيجة ما �شابها من ف�ساد.
وت�شمل قائمة امل�ستبعدين � 4أرب��ع��ة �أ�شخا�ص
م�تر���ش��ح�ين يف االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة نتيجة
وج��ود �أحكام ق�ضائية �سابقة �ضدهم� ،إذ ت�شرتط
القوانني االنتخابية لرت�شح للرئا�سة وال�صادرة
من جمل�س النواب عدم �صدور �آي حكم نهائي بحق
املرت�شحني .وك��ان املدعي العام الع�سكري الليبي
قد طلب قبل �أي��ام بوقف �إج���راءات تر�شح كل من
�سيف الإ�سالم القذايف ،وخليفة حفرت لالنتخابات
الرئا�سية� ،إىل حني امتثالهما للتحقيق فيما �أ�سند
�إليهما من تهم.
على �صعيد ،مت�صل دعا نائب املندوبة الأمريكية

لدى الأمم املتحدة جيفري ديلورينتي�س ،حكومة
الوحدة الوطنية الليبية �إىل اتخاذ كل الإج��راءات
املمكنة ل��ت���أم�ين اع��ت��ق��ال وت�سليم �سيف الإ���س�لام
ال���ق���ذايف ،وب��ق��ي��ة امل��ط��ل��وب�ين للمحكمة اجلنائية
الدولية ،بينما دع��ت �سفارات  5دول غربية لدى
ليبيا �أم�س� ،إىل احرتام ما �سي�صدر عن ال�سلطات
املخت�صة من قرارات فيما يخ�ص ملفات املر�شحني
لالنتخابات الرئا�سية امل��ق��ررة يف  24دي�سمرب
القادم .جاء ذلك يف بيان م�شرتك �صدر عن �سفارات
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وبريطانيا و�أمل��ان��ي��ا وفرن�سا
و�إيطاليا لدى ليبيا ،ن�شرته ال�سفارة الأمريكية عرب
موقعها الإلكرتوين.
فيما نقلت وكالة "فران�س بر�س" للأنباء عن م�صادر
دبلوما�سية يف الأمم املتحدة ت�أكيدها �أن مبعوث
الأمم املتحدة �إىل ليبيا ال�سلوفاكي ي��ان كوبي�ش
ا�ستقال من من�صبه ب�شكل مفاجئ بعد �أقل من عام
من تعيينه يف يناير املا�ضي .وق��ال دبلوما�سي،
�إن "كوبي�ش ا�ستقال" ،وهو ما �أكدته عدة م�صادر
دبلوما�سية �أخ��رى �أ�ضافت �أن��ه مل يقدم �أي �سبب
ر�سمي يف الوقت احلايل لهذه اال�ستقالة املفاجئة،
قبل �شهر من االنتخابات الرئا�سية املقررة يف ليبيا.

برلمانيون أمريكيون يطالبون
برد حازم على الحوثي
وا�شنطن  -البالد

طالبت جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف جمل�س النواب الأمريكي،
وزي��ر اخلارجية �أنتوين بلينكن مبمار�سة كل النفوذ املتاح
لت�أمني الإفراج عن موظفي ال�سفارة الأمريكية املحتجزين يف
�صنعاء ،م�ؤكدة �أن ت�صرفات ميلي�شيات احلوثي انتهاك وا�ضح
للقانون الدويل واملبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان.
و���ش��ددت على �أن��ه ال ميكن للواليات املتحدة �أن تت�سامح مع
خرق ل�سيادة �أرا�ضيها .و�أ�ضافت �أنه يجب الرد بقوة على هذه
اال�ستفزازات ملنع مثل هذه االنتهاكات يف امل�ستقبل.
وكانت م�صادر �إعالمية مينية ك�شفت� ،أن ميلي�شيا احلوثي
يف �صنعاء ،اختطفت خالل ال�ساعات املا�ضية ثالثة موظفني
�إ�ضافيني من طاقم ال�سفارة الأمريكية ووكالة التنمية الدولية،
بينما ت��ويف خمتطف يف �سجون ميلي�شيا احل��وث��ي ،نتيجة
التعذيب والإهمال الطبي ،بعد خم�س �سنوات على اختطافه.
ونعت رابطة �أمهات املختطفني اليمنيني� ،أم�س ،وفاة املختطف
عبد املجيد عبد احلميد حممد علو�س  60عاما ،يف �سجون
احلوثيني ،بعد اختطافه لأكرث من خم�س �سنوات.
من جهة ثانية ،نفذ حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن 15 ،ا�ستهدافا
�ضد ميلي�شيا احلوثي يف م���أرب خالل الـ � 24ساعة املا�ضية،
م�ؤكدا تدمري � 11آلية ع�سكرية وخ�سائر ب�شرية و�صلت �إىل 95
عن�صرا من ميلي�شيا احلوثي.
و�أع��ل��ن حتالف دع��م ال�شرعية� ،أم�����س ،ب��دء تنفيذ غ��ارات على
�أه��داف ع�سكرية م�شروعة يف �صنعاء ،مو�ضحا �أن العملية
ب�صنعاء ا�ستهدفت مواقع �سرية لن�شاط الطائرات امل�سيرّ ة.
ولفت �إىل �أن امليلي�شيا ا�ستخدمت مبنى قيد الإن�شاء كمعمل
�سري للطائرات امل�سيرّ ة .وق��ال" :اتخذنا �إج���راءات وقائية
لتجنيب املدنيني والأعيان املدنية الأ�ضرار اجلانبية".

العراق ..تفكيك خلية اختراق
قواعد بيانات الدولة

بغداد  -البالد

ظلت الف�صائل امل�سلحة يف حالة تهديد دائم للأمن واال�ستقرار
يف العراق ،بعد �إظهار النتائج الأولية لالنتخابات خ�سارتها،
ما جعلها حت��اول ب�شتى ال�سبل الإث��ارة الفو�ضى ،بينما تعمل
احلكومة العراقية على منعها من ذلك� ،إذ �أعلنت خلية الإعالم
الأم��ن��ي� ،أم�س (الأرب��ع��اء) ،عن تفكيك "�أخطر �شبكة لقر�صنة
املعلومات" يف كربالء ،مبين ًة �أن ال�شبكة م�ؤلفة من  5عنا�صر.
وقالت اخللية يف بيان �إن �ضبط ال�شبكة جاء بنا ًء على معلومات
ا�ستخبارية وردت �إىل �أم��ن جنوب �صالح الدين تفيد بوجود
�شبكة لقر�صنة املعلومات يف حمافظة كربالء.
وبناء على ذلك� ،شرعت مفارز جهاز الأم��ن الوطني يف جنوب
حمافظة �صالح الدين ،بالتن�سيق مع مفارز �أمن كربالء ،بـ"تفعيل
اجلهد اال�ستخباري وامليداين ملقاطعة املعلومات".
ومتكنت املفارز ،بعد مراقبة دامت لأيام ،من تفكيك �شبكة م�ؤلفة
من  5م َّتهمني ُي��عَ�� ُدّون من �أخطر �شبكات التج�س�س والقر�صنة
يف العراق .وجرى تدوين �أقوال �أفراد اخللية الذين "اعرتفوا
بتلقيهم دورات تدريبية خ��ارج البالد" ،بح�سب البيان ال��ذي
�أ�ضاف �أنهم �أقروا بـ"�سعيهم الخرتاق قواعد بيانات م�ؤ�س�سات
الدولة الأمنية وت�سريب املعلومات اخلا�صة بجهاز الأمن الوطني
لغر�ض بيعها" .و�أكد البيان �أنه متت �إحالة املوقوفني �إىل اجلهات
القانونية املخت�صة التخاذ الإجراءات الالزمة بحقهم.
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بوليفارد رياض سيتي ..تُبهر المواطنين والسياح

البالد ـ خالد بن مر�ضاح

تزدهي منطقة بوليفارد ريا�ض �سيتي يوميا
بحزمة من الربامج امل�شوقة التي ت�شد انتباه
ال � ��زوار وال �� �س �ي��اح ح�ي��ث ت�ستقطب املنطقة
زوارها من الداخل واخلارج ،و�أ�صبحت وجهة
مُ�ستدامة يتمتعون بها ،مبا ت�ضمه من خيارات
ترفيهية و�سياحية ملختلف الأذواق وال�شرائح
العمرية.
ويُعد بوليفارد الريا�ض ،امل��درج �ضمن تقومي
ال�ف�ع��ال�ي��ات وامل��وا� �س��م ال� ��ذي �أط�ل�ق�ت��ه (روح
ال�سعودية) ،من �أك�بر مناطق مو�سم الريا�ض
 ،2021وم��ن �أب ��رز فعالياتها ،وي�ع��د جممعًا
م �ف �ت��وحً ��ا مب �� �س��اح��ة � 900أل� ��ف م�ت�ر م��رب��ع؛
مت�ضمنة  9مناطق حتوي  200مطعم ومقهى
ومتجر متنوع ،مع مم�شى بطول  3كلم ،و9
ا�ستديوهات عاملية ،و 4م�سارح عربية وعاملية،
ومنطقة ترفيهية خم�ص�صة للأطفال حتتوي
على  500لعبة �إلكرتونية ،والدخول لها جما ًنا
ملن هم دون �سن الثانية ع�شرة.
كما ي�شتمل بوليفارد الريا�ض على م�ساحات
وا�سعة بني خمتلف مرافقه ،وحتيط الأ�سواق
التجارية ممرات ف�سيحة تتيح فر�صة التجول
ب�ح��ري��ة ب�ين امل �ط��اع��م وامل �ق��اه��ي وامل���س��اح��ات

اخل�ضراء امللونة والنوافري الراق�صة ،وبحرية
�صناعية مب�ساحة � 35ألف مرت مربع.
وتقام العرو�ض واحلفالت املو�سيقية العاملية،
يف ال�ساحة الدولية التي ت�ست�ضيف 25000
م�شاهد ،وال�ساحة العربية التي تت�سع حلوايل
 6000م�شاهد� ،إ��ض��اف��ة �إىل م�لاع��ب الأط�ف��ال
الرتفيهية ومناطق البيع بالتجزئة ومنطقة
�شاحنات الطعام مع �أكرث من  70متجرًا تتوزع
�ضمن املناظر الطبيعية اخل�ضراء الوا�سعة.
ك�م��ا ي�ق��ام خ�ل�ال امل��و��س��م ال�ع��دي��د م��ن الأل �ع��اب
وامل�سابقات ،وتتزين ال�سماء ب�أجمل عرو�ض
الألعاب النارية� ،إ�ضافة �إىل �إقامة امل�سرحيات
العربية والعرو�ض ال�سينمائية لأحدث الأفالم
الأجنبية يف جل�سات مفتوحة بالهواء الطلق.
و�إىل جانب "بوليفارد ريا�ض �سيتي" ،ي�شهد
م��و��س��م ال��ري��ا���ض ه��ذا ال �ع��ام �أك�ث�ر م��ن 7500
فعالية �أخرى ،من �أبرزها كومبات فيلد ،ونب�ض
الريا�ض ،واملربع ،و�سفاري الريا�ض ،وقرية
زم��ان ،وغريها� ،إىل جانب ع�شرات الفعاليات
اليومية الرتفيهية ،ال�ت��ي ت�شمل ال�ع��دي��د من
العرو�ض الغنائية وامل�سرحية واملو�سيقية،
وع ��رو� ��ض الأزي � � ��اء ،وال�����س�ي�رك ،والأل� �ع ��اب
الإلكرتونية ،بالإ�ضافة �إىل املعار�ض العاملية

 29لوحة بمعرض
التشكيلية إلهام المجالد

البالد -يا�سر بن يو�سف

اطلقت الفنانة الت�شكيلية ال�سعودية �إلهام املجالد ،اول معر�ض لها وج��اء املعر�ض
بر�سالة ثقافية تعنى با�ستعادة مفردات الرتاث ،ويت�ضمن املعر�ض  29لوحة ا�ستغرق
ر�سمها � 9سنوات فيما قدمت الفنانة من خالله مقاربة فنية للطفولة عرب جتليات عدة،
�سواء من حيث �إبراز تنوع �شخ�صيات الأطفال من اجلن�سني يف مراحل عمرية متقاربة،
�أو حماكاة م�شاهد من حياتهم ومن عالقتهم ب�أقرانهم ومبحيطهم املجتمعي.
عن هذا املعر�ض تقول الفنانة �إلهام املجالد" كان من الرائع بالن�سبة يل �أن �أبد�أ رحلة
املعار�ض الت�شكيلية بهذه الطريقة حتديد ًا ،لطاملا ظل عامل الطفل م�صدر �إلهام يل ،رغم
�إدراكي ب�أن املعاجلة الفنية لهذا املفهوم لي�ست �أمر ًا بال�سهولة التي يبدو عليها ،العمل
الذي يخاطب الطفل ،كما هو العمل الذي ي�ستلهمه ،يجب �أن يكون عميق ًا مبا يكفي".
كما ت�ؤكد املجالد �أن نظرتنا للطفل ال يجب �أن تقت�صر على �أبعادها النمطية ،م�شرية �إىل
�أننا اعتدنا �أن نع ّلم الطفل ولكننا مل نفكر كثري ًا يف التعلم منه ،وت�ضيف "الطفل مت�سع
ال نهائي من املعاين التي ت�ضج ب�ساطتها بالكثري من التفا�صيل ،للطفولة وجه واحد
من الب�ساطة والرباءة والبهجة ،و�إن تنوعت املالمح والأزياء بني طفل و�آخر ،ثمة يف
كل طفل حفل و�شيك ،وميل للأناقة ،بحث عن الأمان ،رك�ض وراء املعلومة ،رغبة يف
الإبهار ،وا�ستعداد فطري لالنبهار".

املتنوعة ،التي ت�ستقطب جميع االهتمامات
وال �ف �ئ��ات ،كما مت �إن���ش��اء  14منطقة حيوية
ب�أعلى املعايري العاملية ،التي تنا�سب بتنوعها
جميع �أذواق احل �� �ض��ور ،وال �ف �ئ��ات العمرية
املختلفة.
و�أتاحت "روح ال�سعودية " فر�صة االطالع على
الأن�شطة والفعاليات والعرو�ض واالختيار
بينها ،وذلك من خالل موقع تقومي الفعاليات
واملوا�سم ال��ذي �أطلقته �سبتمرب املا�ضي ،مع

�إم�ك��ان�ي��ة االط�ل�اع ع�ل��ى الأن���ش�ط��ة ال�سياحية
والرتفيهية واملوا�سم املقرر �إقامتها خالل �شتاء
ال�سعودية  ،2022 / 2021حيث ت�ستعد اململكة
ال�ستقبال ال�سياح من الداخل واخلليج والعامل
م��ن خ�لال ع��دد كبري م��ن الفعاليات النوعيّة
وال�ع��امل� ّي��ة ال�ت��ي ت�ق��ام لأول م��رة يف املنطقة،
م��ع م��راع��اة اال� �ش�تراط��ات ال�صحية وال�ت��أك��د
من التزام اجلميع بها بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة مبا ي�ضمن جتربة �سياحيّة وترفيهيّة

سعودية تبدع في إعداد
األطعمة القديمة بـ"قرية زمان"
الريا�ض ـ البالد

اخت�صت �إح��دى املواطنات يف �صناعة �أطعمة مناطق اململكة ،وذل��ك ب�إعداد
الأكالت التي ت�شتهر بها املدن ال�سعودية منذ القدم ،بهدف ن�شر ثقافة اململكة يف
هذا اجلانب ،والتعريف بعادات وتقاليد ال�ضيافة يف جميع �أنحائها.
ووجدت املواطنة هيفاء اليحيان ل�شغفها موقعًا يف "قرية زمان"� ،إحدى
مناطق مو�سم الريا�ض 2021م ،حيث �أ�صبحت مكا ًنا يتالقى فيه ع�شاق
تنوع امل�أكوالت ال�سعودية؛ لتقدم لهم �أنواع الأطباق التي ينتمي كل واحد
منها �إىل منطقة معينة من اململكة .وا�ستطاعت من مكانها الإ�سهام يف ن�شر
الثقافة ال�سعودية ،والتعريف بالأطعمة التقليدية والأك�ل�ات ال�شهرية،
وت�سويقها عامليًا ع�بر تقدميها للزوار
ال�ق��ادم�ين م��ن داخ��ل اململكة وخارجها،
الأم��ر ال��ذي لقي ا�ستح�سا ًنا ك�ب�يرًا من
ال ��زوار الأج��ان��ب لـ"قرية زمان" ،التي
جت �م��ع امل��ا� �ض��ي واحل��ا���ض��ر ،وت�ق��ال�ي��د
�أه��ايل اململكة وتاريخهم ،حيث ت�شرح
م�ك��ون��ات�ه��ا وط��ري �ق��ة �صنعها باللغتني
العربية والإجنليزية .وتتنوع �أطباق
ال �ي �ح �ي��ان م��ا ب�ي�ن امل� ��أك ��والت ال�ن�ج��دي��ة
واملكية واجلنوبية ،وغريها من الأطعمة
التي يعود تاريخها �إىل مناطق جغرافية
حم � ��ددة ،ف �� �ض�ًلااً ع ��ن امل � ��أك� ��والت ال�ت��ي
�أ�صبحت ذات �سمة �سعودية ،و ُتع َرف يف
جميع مناطق اململكة ومدنها.

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في بحوث الحياة الفطرية
الريا�ض ـ البالد

ت�سعى اململكة العربية ا�سعودية �إىل تفعيل التنوع االحيائي
واحلفاظ على احلياة الفطرية يف خمتلف املناطق ،و�أم�س وقع
املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية مذكرة تفاهم مع هيئة
تطوير حممية امللك عبدالعزيز امللكية بهدف تعزيز التعاون يف
بحوث ودرا�سات تنمية احلياة الفطرية وتعزيز التنوع الأحيائي.
وتوفر املذكرة �إطارًا للتعاون بني اجلهتني يف �إعادة توطني بع�ض
احليوانات املحلية املهددة باالنقرا�ض يف املحمية من خالل مراكز
الإكثار التابعة للمركز� ،إ�ضافة �إىل التعاون يف التوعية املجتمعية
ورفع كفاءة املن�سوبني وتثقيفهم على �أح��دث درا�سات وو�سائل
حماية احلياة الفطرية وتنميتها.
ووقع االتفاقية الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني لتنمية احلياة
الفطرية الدكتور حممد علي قربان ،والرئي�س التنفيذي لهيئة
تطوير حممية امللك عبدالعزيز امللكية املهند�س ماهر القثمي يف
مقر املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية.
و�أو��ض��ح الرئي�س التنفيذي للمركز �أن امل��ذك��رة تدعم التن�سيق
وامل�شاركة يف �إج ��راء بحوث ودرا� �س��ات التنوع الأح�ي��ائ��ي يف
املحمية ،وربط البيانات الناجتة مع القاعدة الوطنية للبيانات
اخلا�صة بالتنوع الأحيائي يف املركز� ،سعيًا �إىل التطوير امل�ستمر
ورف��ع كفاءة الأداء يف جمال تنمية احلياة الفطرية واملحافظة
عليها واعتماد �أف�ضل املمار�سات املحلية والعاملية.
و�أ�ضاف �أن املذكرة ت�ستهدف � ً
أي�ضا ن�شر املعرفة والتوعية يف

التنمية البيئية ب�إ�شراك املجتمع يف برامج و�أن�شطة ت�ساعد على
تبني �سلوكيات تعزز اال�ستدامة البيئية ،م�ؤكدًا �أن ذلك ي�أتي �ضمن
جهود املركز للتكامل مع اجلهات ذات العالقة من �أج��ل حتقيق
الأهداف الوطنية يف تنمية احلياة الفطرية يف اململكة وحتقيق
ا�ستدامتها .من جانبه� ،أو�ضح الرئي�س التنفيذي للهيئة �أن املذكرة
ت�أتي لتعزيز التكامل والتعاون بني املحمية واجلهات ذات العالقة
يف املنظومة البيئية لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة 2030
يف املحافظة على املوارد الطبيعية وحمايتها وا�ستعادة التنوع

ضبط مخالفي تجريف التربة
الريا�ض ـ البالد

�ضبطت القوات اخلا�صة للأمن واحلماية خمال َفني
لنظام البيئة من اجلن�سيتني ال�سورية واليمنية،
لنقلهما ال��رم��ال وجت��ري��ف ال�ترب��ة دون ترخي�ص
مبنطقة تبوك ،و�آليتني ت�ستخدمان يف نقل الرتبة،
ومت تطبيق الإج � ��راءات النظامية بحقهما من

اجلهات املخت�صة.
وح ّثت القوات اخلا�صة للأمن واحلماية اجلميع
على الإبالغ عن �أية حاالت متثل اعتدا ًء على البيئة
�أو احلياة الفطرية على الرقم ( )911مبنطقتي
مكة امل�ك��رم��ة وال��ري��ا���ض ،و( )999و( )996يف
جميع مناطق اململكة.

الأحيائي ،كما تتواءم املذكرة مع �إ�سرتاتيجية املحمية الهادفة
�إىل املحافظة على ال�ثروات الطبيعية وحمايتها �أجيال احلا�ضر
وامل�ستقبل ،وحماية احليوانات املهددة باالنقرا�ض وتوفري البيئة
املالئمة لإمنائها وتكاثرها.
ي�أتي ذلك بعد �أن �أطلق املركز م�ؤخرًا  70ظبي رمي و 20م ًها عربيًا
(و�ضيحيًا) مبحمية امللك عبدالعزيز امللكية ،لي�ستهل بذلك برامج
�إطالق املو�سم احلايل الذي ي�ستهدف �إطالق  1000كائن يف �أكرث
من  15منطقة ما بني متنزهات برية وحمميات طبيعية.

زمان
9
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البلوي مدرب ًا لقدم الثقبة
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تعاقدت �إدارة نادي الثقبة مع املدرب الوطني مازن البلوي لقيادة
الفريق الأول لكرة القدم ،فيما تبقى من مباريات دوري الدرجة
الثانية لهذا املو�سم.
و�سبق للمدرب للبلوي تدريب نادي ال�صقور حيث حقق بطولتي
منطقة تبوك لفئة ال�شباب والأوملبي ،كما �صعد بالفريق الأول �إىل
دوري الدرجة الثانية ،ومت تر�شيحه من بني �أف�ضل  8مدربني �شباب
على م�ستوى اململكة.
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يتضمن  200فعالية وجوائز بنصف مليون ريال

عبداهلل املحمد

برعاية أمير الشرقية ..انطالق " نصف ماراثون الخبر الدولي "

االستقرار على الفشل حجة
من الحجة له…!
كل �شيء يف الأهلي مغ ّلف ب��الأع��ذار والتربيرات ،ومل يظهر من
داخ��ل �أروق���ة ه��ذا ال��ن��ادي منذ � ٦أ�شهر على ت��ويل ه��ذه الإدارة من
يتحمل امل�س�ؤولية يف �أي قرار �أو رّ
تعث حتى اليوم .ولن�سرتجع قليال
لغة اخلطاب ال�صادرة من داخل هذا النادي الكبري..
خرج رئي�س النادي يوم تن�صيبه يف �أول ت�صريح وقال:
من الميلك القوة هو من يحتاج لالتفاقات لتقوية نف�سه ،ونحن على
"قدرة وعلم" باخلطوة التي �أقدمنا عليها .ثم عاد لي�صرّح مرة �أخرى،
ويقول� :سنبهر العامل يف ال�شتوية "�إن ا�ستطعنا الت�سجيل" وبني
الت�صريح الأول والثاين خرج بعدة ت�صريحات وتغريدات متحججا
فيها بالديون والق�ضايا!
كل ما �سبق يو�ضح لنا كمتابعني للم�شهد واقع هذا النادي الثمانيني
ومايدور فيه .فمن ي�شاهد منظر هذا الفريق داخل امللعب �سي�شعر
بالذهول واحل��زن يف وقت واح��د ،و�سيتبادر لذهنه �س�ؤال ب�سيط:
كيف جلهاز فني و�إداري توىل فريقا للمحرتفني منذ � ٦أ�شهر تقريبا،
خا�ض خاللها قرابة  ١٩مباراة ما بني ودية ور�سمية ،ومل تظهر عليه
ل�ل�آن �أي ب�صمة فنية �أو جملة تكتيكية ن�ستطيع �أن ن�شري نحوها
ونقول :هذا هو عمل املدرب!
وهنا �س�أعود لكلمة "اال�ستقرار" التي �أ�شعر باحلزن اجتاهها ب�سبب
م��امت حتميلها من �أع���ذار وت�بري��رات !..فاال�ستقرار عزيزي املربر
مطلب م�شروع عندما تكون هناك م�ؤ�شرات �إيجابية وا�ضحة للعمل.
مبعنى :لو كنت بني �أندية املقدمة وعطا�ؤك الفني مُيكن متييزه
وقبوله لكان للمطالبة باال�ستقرار �سبب منطقي .لكن كيف تطالب
باال�ستقرار وفريقك الزال ً
قابعا يف مركز مت�أخر جدا ،ومل ي�ستطع
�أن ينت�صر �سوى يف  ٣مباريات من �أ�صل ١٢مباراة ر�سمية مل يظهر
خاللها ب�أي �شكل فني مقنع؟
ل��ذا..ع��ل��ى الأه�لاوي�ين �أن يتحركوا لإي��ج��اد احل��ل��ول مل��ا يح�صل
داخل ناديهم من مكابرة ،و�أن يرتكوا لغة التق�سيم التي تخرج من
داخل النادي ً
جانبا ،فالأهلي �أ�صبح على املحك ،و�سي�سجل التاريخ
وجمهوره جيدا �أ�سماء �أول��ئ��ك الذين ي�شاهدون مايح�صل له ومل
يحركوا ً
�ساكنا.
تغريدة :ال ت�أتي الثقة بالنف�س من خالل كونك ً
دوما على حق ،بل
من خالل كونك غري خائف من �أن تكون على خط�أ.
@ABAADI2015
Abdullah h. Mohmammad

الدمام-حمودالزهراين

ينطلق اليوم اخلمي�س �سباق "ن�صف ماراثون اخلرب
الدويل" برعاية الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز
�أم�ير املنطقة ال�شرقية وي�ستمر حتى ال��ـ  2م��ن �شهر
دي�سمرب املقبل بالواجهة البحرية يف اخل�بر .وك�شف
امل�ؤمتر الإعالمي ملهرجان ن�صف ماراثون اخلرب الدويل
عن تنظيم �أكرث من  200فعالية خمتلفة بجوائز مالية
تفوق � 500أل��ف ري��ال ،ومب�شاركة عدائني وع��داءات
عامليني من �أكرث من  15دولة.
و�أع����رب رئي�س اللجنة املنظمة العليا باملهرجان
الدكتور �سعيد �آل قبو�ص ،عن �شكره للرعاية الكرمية

التي حظي بها املهرجان م��ن �أم�ير املنطقة ال�شرقية
ودعم �سموه غري امل�ستغرب لكافة الربامج والفعاليات
التي تخدم الفرد واملجتمع مبتابعة من �سمو نائبه
الأم�ير �أحمد بن فهد بن �سلمان ،منوها ب�أهمية �إقامة
مثل ه��ذه الأح���داث العاملية التي ت�ساهم يف حتقيق
القيم املجتمعية ورفع ن�سبة املمار�سني للريا�ضة ودعم
ال�شباب ومت��ك�ين امل����ر�أة وف��ق ر�ؤي���ة اململكة ،2030
مو�ضحا �أن��ه �سيخ�ص�ص ريع املهرجان جلمعية �سند
اخلريية.
من جانبه ،و�صف البطل العاملي ال�سعودي �سعد �شداد
�سباق ن�صف ماراثون اخلرب الدويل بـ " الأ�ضخم " على

م�ستوى ال�شرق الأو���س��ط ،نظرًا للم�سار اال�ستثنائي
ال���ذي وف��رت��ه البنية التحتية العاملية ملدينة اخل�بر،
وم�شاركة �أف�ضل جنوم العامل و�أ�صحاب الأرقام الأف�ضل

يف الأ���ش��ه��ر الأخ��ي��رة ،م����ؤك���دًا حر�صهم
على ا�ستقطاب �أف�ضل  30ع��داء وع��داءة
من  15دول��ة مبختلف �أن��ح��اء ال��ع��امل؛ من
�أجل امل�شاركة يف �سباق ن�صف املاراثون
ال��ذي ميتد لـ  21كم؛ حيث �سيكون هناك
ثالثة �سباقات مب�سافات خمتلفة ومفتوح
ال��ت�����س��ج��ي��ل ب��ه��ا ل��ك��اف��ة �أف������راد امل��ج��ت��م��ع،
م�شريا �إىل �أن م�سار ال�سباق حت�صل على
االع��ت��م��ادات ال��دول��ي��ة ،وح��ظ��ى ب���إ���ش��ادات
ك��ب�يرة م��ن �شخ�صيات ع��امل��ي��ة ،وا���ص��ف��ا �إي���اه بالنقلة
النوعية على م�ستوى �سباقات ن�صف املاراثون.

بعد حمداهلل ..النصر يتجه لفسخ عقدي وليد والعبيد
 47هدفا في ختام الجولة
األولى من الدوري النسائي
جدة – هالل �سلمان

الريا�ض  -رتيبان الدو�سري

تتجه �إدارة نادي الن�صر -بعد ف�سخ عقد املهاجم
املغربي عبدالرزاق حمدالله� -إىل �إلغاء عقود ٍكل
من حار�س الفريق وليد عبدالله والظهري الأي�سر
عبدالرحمن العبيد بعد ظهورهما يف مقطع فيديو
مع الالعب حمدالله ،و�سخريتهم من قرار الإدارة
بتحويلهم لتدريبات انفرادية؛ حيث �أعلنت �إدارة
ال��ن��ادي برئا�سة م�سلي �آل معمر ع��ن ف�سخ عقد

املهاجم املغربي ،بعد �أن حدثت بينه وبني الرئي�س
التنفيذي بنادي الن�صر �أحمد الغامدي مرا�سالت
احتوت على �ألفاط وكلمات غري الئقة من املهاجم
�ضد �إدارة الن�صر ،فتم ب��ن��اء عليها ف�سخ عقده
مع حفظ حقوق ال��ن��ادي القانونية ،رغ��م اعتذار
عبدالرزاق حمدالله ل�ل�إدارة عما بدر منه ،و�أنه
�أر�سل هذه الر�سائل وهو يف حالة غ�ضب .يذكر
�أن ���ش��رارة الأزم���ة بني الالعب املغربي حمدالله

و�إدارة الن�صر ب���د�أت عقب نهاية ل��ق��اء الفريق
الن�صراوي �أمام الرائد يف اجلولة  12من دوري
املحرتفني ،التي انتهت بالتعادل  ،2/2وجل�س فيها
الالعب املغربي على مقاعد البدالء حتى نزوله يف
الدقيقة  62بدال من فين�ست �أبوبكر ،وبعد انتهاء
اللقاء ظهر حمدالله يف حالة غ�ضب �شديدة ،وقام
بته�شيم �سبورة م��درب الفريق؛ اعرتا�ضا على
جلو�سه احتياطيا.

انتهت اجلولة الأوىل من دوري كرة القدم الن�سائي بح�صيلة وافرة
من الأهداف ،حيث �سجلت  47هدفا.
ومتكن فريق العا�صفة من ت�سجيل �أك�بر ف��وز يف مباريات املنطقة
الغربية بعد �أن دك �شباك نظريه "احتاد القوة" بنتيجة ( ،)2-6فيما
�أكد فريق "ن�سور جدة" قوته بفوزه على "مرا�س"  ،3/0كما تغلب فريق
"الليث الأبي�ض" على نظريه "الكرة امل�شتعلة" بهدف دون رد.
وتتوا�صل مباريات اجلولة الثانية من دوري املناطق الن�سائي ،حيث
تلعب اليوم اخلمي�س مباراتان يف املنطقة ال�شرقية ،جتمع فريقي احتاد
الن�سور مع الواحة ،وفريق اململكة الن�سائي و�شعلة ال�شرقية ،وت�ستكمل
اجلولة يوم غد اجلمعة بـ  3مباريات يف املنطقة الو�سطى جتمع ال�سهام
الزرقاء مع الهمة ،واحتاد الريا�ض مع �سما ،واليمامة مع التحدي.
�أما يف املنطقة الغربية فتلعب اجلولة الثانية يوم الأحد املقبل ،حيث
يواجه مرا�س نظريه الكرة امل�شتعلة ،ويلعب احت��اد القوة مع الليث
الأبي�ض ،والعا�صفة مع ن�سور جدة.

في انطالق الجولة الـ  13من دوري المحترفين..

صدارة ضمك في اختبار الفتح ..والشباب يستضيف الرائد
جدة – هالل �سلمان

تنطلق ال��ي��وم اخلمي�س اجل��ول��ة ال��ـ  13من
دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني
مبباراتني؛ حيث يحل �ضمك املت�صدر �ضيفا على
الفتح يف الـ  5:30م�ساء ،وي�ست�ضيف ال�شباب
نظريه الرائد يف الـ  7:40م�ساء.

الفتح � VSضمك
يخو�ض فريق �ضمك املت�صدر بر�صيد  24نقطة
اختبارا ج��دي��دا عندما ينزل يف �ضيافة الفتح الـ

 12بر�صيد  12نقطة ،يف لقاء ي�سعى فيه (م��ارد
اجلنوب) �إىل حتقيق فوزه الثاين تواليا والثامن
هذا املو�سم من �أجل االحتفاظ بالقمة و�سط مطاردة
من االحتاد وال�شباب ،يف حني ي�أمل الفتح با�ستغالل
ع��ام��ل��ي الأر�����ض واجل��م��ه��ور؛ م��ن �أج���ل و���ض��ع حد
لهزائمه حيث خ�سر يف �آخر  3جوالت على يد كل من
�أبها واالحتاد والطائي ،لكن مهمته لن تكون �سهلة.

ال�شباب  VSالرائد
ميلك ال�شباب  22نقطة يف املركز الثالث

يف حني يحتل �ضيفه الرائد املركز اخلام�س
بـ  18نقطة ،والفريقان تعرثا بالتعادل يف
اجلولة الأخرية حيث مل ي�ستطع (الليوث)
هز �شباك الفي�صلي لينتهي اللقاء �سلبيا،
فيما تعادل ال��رائ��د مع الن�صر ( )2-2بعد
�أن تقدم م��رت�ين ،وجن��ح ال�شباب يف �آخ��ر
مواجهة بني الطرفني املو�سم املا�ضي يف
فك العقدة؛ حيث انت�صر بنتيجة ( )1-4بعد
�أن ف�شل قبلها يف حتقيق �أي فوز خالل 10
مواجهات �سابقة.

رياضة
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بعد انفراده بزعامة �آ�سيا

الميديا العالمية تتغنى بإنجاز الهالل

�أكرم طريي

" "DNAأحد مشاريع النادي األهلي القابضة!!

جدة -حممود العو�ضي

اهتمت و�سائل الإع�لام وامليديا العاملية
ب���إجن��از ن���ادي ال��ه�لال وت��ت��وي��ج��ه ب���دوري
�أبطال �آ�سيا وت�أهله ملونديال الأندية ،فقد
ذك���رت �شبكة"  "espnال��ع��امل��ي��ة �أن ن��ادي
الهالل �صنع التاريخ ك�أول بطل يحقق دوري �أبطال �آ�سيا
 4مرات ،بعد الفوز على بوهانغ �ستيلرز بهدفني دون رد يف
املباراة النهائية.
وقالت" :جاء الهدف الأول عرب نا�صر الدو�سري من ت�صويبة كال�صاعقة بعد
مرور  16ثانية ،ثم �أ�ضاف مو�سى ماريجا الهدف الثاين .وكان من املمكن ب�سهولة
حتقيق هذا اللقب قبل عام ،لوال �إ�صابات كورونا التي �ضربت �صفوف الفريق".
و�أ�ضافت ":الهالل مل يكن جي ًدا يف دور املجموعات ،لكن مع ح�ضور مدرب
موناكو ال�سابق ج��اردمي يف يونيو بدا عمالق ال��دوري ال�سعودي للمحرتفني
ً
خمتلفا يف الن�صف الثاين من املو�سم؛ حيث حقق ب�شكل مريح �أربعة انت�صارات
متتالية يف دور خروج املغلوب ليتوج باللقب للمرة الثانية .يف ثالث �سنوات".
و�أو�ضحت ال�شبكة �أنه كان من املمكن ب�سهولة حتقيق هذا العمل الفذ التاريخي
قبل � 12شهرًا لوال الأحداث امل�ؤ�سفة يف ن�سخة عام  2020وت�أثر الهالل بجائحة

كورونا؛ حيث كان الفريق قد ت�أهل بالفعل �إىل دور خروج املغلوب حيث مل يهزم
يف �أول خم�س من �أ�صل �ستة مواجهات يف دور املجموعات ،ثم �أ�صيب بعد ذلك
بتف�شي فريو�س كورونا داخل الفريق ،الذي �أدى ً
الحقا �إىل ا�ستبعاده لأنهم مل
يتمكنوا من �إكمال العدد املطلوب من الالعبني يف ت�شكيلة يوم املباراة".
و�أنهت " :espnالآن بعد �أن حقق الهالل بالفعل لقبًا �آ�سيويًا راب ًعا ،ميكنه
و�ضع ن�صب عينيه على �إجناز تاريخي �آخر مت رف�ضه � ً
أي�ضا العام املا�ضي� .أن
ي�سري على خطى مواطنه االحتاد وي�صبح الفريق الثاين فقط يف تاريخ مناف�سة
الأندية الأوىل يف �آ�سيا التي تفوز بلقبني متتاليني عندما تبد�أ ن�سخة ."2022
�أما �شبكة " "CNNفقد اهتمت بتغطية تف�صيلية للمباراة التي ح�سمها الهالل
ً
مبكرا ل�صاحله عرب هدف التقدم لالعب نا�صر الدو�سري ،الذي �أحرزه بعد 15
ثانية من بداية املباراة.
وقالت" :الهالل يفوز باللقب للمرة الرابعة ،ليوناردو جاردمي بطال لدوري
�أبطال �آ�سيا ،بفوز فريقه على بوهاجن الكوري اجلنوبي ،يف املباراة النهائية".
ووا�صلت" :يف الريا�ض تقدم فريق امل��درب الربتغايل يف الدقيقة الأوىل من
املباراة عرب الظهري نا�صر الدو�سري"� .أما موقع "SPORTS MAX"K
فقد اهتم بت�سجيل الهالل لرقم �آ�سيوي قيا�سي جديد ،بعد االنفراد بلقب �أكرث
فريق تتويجا بدوري �أبطال �آ�سيا.

� DNAإجنلرتا� ..إنها واحدة من تلك الكلمات الطنانة حول كرة القدم
التي مت تداولها يف ال�صحافة على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،يف
بع�ض الأحيان نالت الإعجاب و�أحيا ًنا �أخ��رى نالت ال�سخرية ،لكن كم
منهم يعرف ما هو بالفعل؟
يقول املدير التنفيذي يف النادي الأه��ل��ي" :الأهلي يفتقد للـ DNA
اخلا�ص فيه" والبد ان نعمل على ان نخلقه فيه وتوحيد طريقه اللعب
وها�سي �سيعمل على ذلك…
كان املدير التنفيذي واحدا ممن فهموا معنى ال  DNAعندما اطلقها
االحت���اد الإجن��ل��ي��زي الجن��ل�ترا يف ع��ام  ٢٠١٤وه��و م��ا ي��ع��رف عربيا
مب�صطلح احلم�ض النووي… من قبل املدير الفني لالحتاد الإجنليزي
�آنذاك “دان �أ�شوورث” .لتحويل فريق الأ�سود الثالثة �إىل فريق ميكنه
رفع ك�أ�س العامل للمره الثانيه بعد العام  .1966يف ذلك الوقت در�س
�أ�شوورث جناح النموذج الأملاين الذي مت �إ�صالحه بعد خروجهم املذل
من دور املجموعات يف يورو  2000لإنتاج �أف�ضل الفرق يف العامل يف
ذلك الوقت.
كما نظر يف كيفية متكن بلد بحجم بلجيكا من �إنتاج جيل ذهبي من بع�ض
�أف�ضل الالعبني يف العامل.
كان املو�ضوع الوحيد املتكرر يف كل ق�ص�ص النجاح هذه هو احلم�ض
ال��ن��ووي لكرة ال��ق��دم .كانت هناك جمموعة وا�ضحة م��ن الإر���ش��ادات
و�أف�ضل املمار�سات املو�ضوعة لإنتاج نخبة من العبي كرة القدم الذين
�سيتعر�ضون بعد ذلك ملناف�سة عالية امل�ستوى منذ �سن مبكرة؛ مما ي�ضمن
ح�صولهم على اجل��ودة واخل�برة الكافية التي تو�صلهم �إىل مبتغاهم.
ت��ك��وَّن احلم�ض ال��ن��ووي ل��ك��رة ال��ق��دم الإجن��ل��ي��زي��ة وقتها على عنا�صر
�أ�سا�سية� ،س�أقوم باخت�صارها يف عن�صر هو �أن كل العب يدخل نظام
�إجنلرتا من م�ستويات الفئات العمرية وحتى  ٢١عامًا يجب �أن يكون
�أ�سلوب لعبهم واح��د ووا���ض��ح يعتمد على اال�ستحواذ وتغيري طريقة
اللعب الإجنليزيه القدمية ،كما يجب على كل فريق يف �إجنلرتا االلتزام
به ،وتتمثل عملية التفكري يف �أنه �إذا كان الالعبون من الفئات العمريه
 ٢١-٨يلعبون بالطريقة نف�سها التي يلعب بها الفريق الأول ،ف�سي�ؤدي
ذلك �إىل ت�سهيل رحلة الالعب عرب الفئات العمرية كما هو احلال دائمًا؛
لذلك بد�أت الأندية الإجنليزية يف ا�ستقطاب �أقوى و�أف�ضل املدربني الذين
يجيدون �إجناح هذا امل�شروع الوطني (م�شروع دول) ..ومت �إ�سناد املهام
لهم يف العمل مع جميع الفئات يف الأندية.
كان هذ اخت�صارا ب�سيطا مل�شروع الـ  DNAال��ذي حتدث عنه املدير
التنفيذي يف ال��ن��ادي الأه��ل��ي ويرغب يف تطبيقه تزامنا مع م�شروعه
الأ�سا�سي غري املعلن الذي انطلق معه الأهلي هذا املو�سم ليح�صد حتى
اللحظة مركزا مت�أخرا يف الدوري وفريقا مفككا وانق�ساما جماهرييا..
كثري منهم مع الكيان وبع�ضهم مع الأ�شخا�ص…
فقد اختار املدير التنفيذي مل�شاريعه �أدوات ف�شلت يف جتارب �أخرى �أراد
بها النجاح لقناعات ال ميلكها �سواه وحاول �إقامة م�شاريع تف�شل فيها
دول.
تغريدة:
كل  DNAوالأهلي بعافية.

@akram_tairi
Akram I. Tairi

جارديم ..أول مدرب برتغالي
يتوج بـ" اآلسيوي"
جدة -البالد
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جدة -البالد

بات ليوناردو جاردمي �أول مدير
ف��ن��ي ب��رت��غ��ايل ي��ف��وز ببطولة
دوري �أب����ط����ال �آ����س���ي���ا ع�بر
التاريخ بعد قيادته لفريق
ال�����ه��ل��ال ل���ت���خ���ط���ي ف���ري���ق
بوهانغ الكوري اجلنوبي
يف امل������ب������اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة
وال����ف����وز ب��ال��ل��ق��ب ل��ل��م��رة
الثانية م�ساء الثالثاء.
وك��ان الهالل قد ف��از ب���أوىل
ب���ط���والت���ه يف امل�����س��اب��ق��ة ع���ام
 2019حتت قيادة الروماين رازفان
لوت�شي�سكو ،فيما مل ي�ستطع الربتغاليون
ال��ف��وز بالبطولة الأه����م ع��ل��ى م�ستوى
القارة ال�صفراء.
وق���د ت���وىل ج����اردمي ال��ق��ي��ادة الفنية
ل��ف��ري��ق ال���ه�ل�ال يف ال�����ص��ي��ف امل��ا���ض��ي،
وا�ستهل مهمته يف دوري �أبطال �آ�سيا بالفوز
على ا�ستقالل طهران بهدفني دون رد يف ثمن

النهائي ،ثم جت��اوز ببري�سبولي�س الإي��راين
يف ربع النهائي بثالثة �أه��داف دون رد ،ويف
ن�صف النهائي ه��زم غرميه الن�صر ال��ذي كان
يدربه مواطنه بيدرو �إميانويل بهدفني مقابل
ه��دف ،و�أنهى م�سريته الناجحة يف البطولة
بهزمية بوهانغ ال��ك��وري اجلنوبي  0-2يف
املباراة النهائية.
وان�ضم ج���اردمي �إىل  5م��درب�ين برتغاليني
ف����ازوا ب��ب��ط��والت ق��اري��ة وهم" �أرث����ر ج��ورج
احلائز على بطولة دوري �أبطال �أوروبا مو�سم
 1987-1986مع مواطنه بورتو ،وجوزيه
مورينيو الفائز بن�سخة  2004-2003مع
بورتو كذلك ،و�إنرت ميالن يف ن�سخة -2009
.2010
وف��از مانويل جوزيه ب���أرب��ع ن�سخ لبطولة
دوري �أب��ط��ال �إفريقيا م��ع الأه��ل��ي امل�صري،
�أم���ا ج��ورج��ي جي�سو�س فحقق بطولة كوبا
ل��ي�برت��ادوري�����س م��ع فالمنغو ال�برازي��ل��ي عام
 ،2019ويف ال��ع��ام املا�ضي ق��اد �أب��ي��ل فرييرا
باملريا�س �إىل الفوز بالبطولة.

أندية عربية تشارك في المونديال

ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة يف ت��اري��خ ال��ب��ط��ول��ة� ،ست�شهد الن�سخة
املقبلة من مونديال �أندية العامل لكرة القدم ،التي �ستقام
يف الإم��ارات العربية املتحدة ،م�شاركة � 3أندية عربية يف
البطولة ،بعدما ان�ضم الهالل ال�سعودي رفقة الأهلي امل�صري
واجلزيرة الإم��ارات��ي �إىل قائمة الأندية املت�أهلة .وقد بلغ

الهالل مونديال الأن��دي��ة بعد ف��وزه على بوهانغ الكوري
اجلنوبي  0-2يف نهائي دوري �أبطال �آ�سيا ،لي�شارك يف
البطولة للمرة الثانية عقب م�شاركته ال�سابقة يف الن�سخة
التي احت�ضنتها قطر عام  .2019وكان الأهلي امل�صري قد
�ضمن امل�شاركة يف ك�أ�س العامل للأندية بعد فوزه ببطولة
دوري �أبطال �إفريقيا �شهر يوليو املا�ضي ،عقب تغلبه على

كايزر �شيفز اجلنوب �إفريقي  ،0-3بينما ي�شارك اجلزيرة
كبطل للن�سخة املا�ضية من الدوري الإماراتي .وكانت ن�سخة
 2019الأوىل التي قد �شهدت �أي�ضا ،م�شاركة � 3أندية عربية،
وه��ي ال��ه�لال بطل دوري �أب��ط��ال �آ�سيا  ،2019والرتجي
التون�سي احلائز حينها على بطولة دوري �أبطال �إفريقيا،
وال�سد القطري بطل دوري بالده.

الدوسري ..األفضل في
دوري األبطال
جدة -البالد

يوما بعد ي��وم يعزز جنم ن��ادي الهالل والأخ�ضر
ال�����س��ع��ودي ���س��امل ال���دو����س���ري جن��وم��ي��ت��ه ،ف��ق��د ن��ال
با�ستحقاق وج��دارة جائزة �أف�ضل الع��ب يف بطولة
دوري �أب��ط��ال �آ�سيا ملو�سم  ،2021عقب ف��وز فريقه
باللقب القاري على ح�ساب نظريه بوهانغ الكوري
اجلنوبي.
وكان الهالل قد ا�ستعاد لقب دوري �أبطال �آ�سيا بعد
ف��وزه على بوهانغ بثنائية دون مقابل ،يف املباراة
التي �أقيمت على ملعب ا�ستاد امللك فهد بالعا�صمة
ال��ري��ا���ض .وم��ن��ح االحت����اد الآ���س��ي��وي للعبة� ،سامل
الدو�سري " 30عاما" جائزة �أف�ضل العب يف دوري
�أبطال �آ�سيا ،بعد امل�ستوى املميز ال��ذي ظهر به مع
الفريق يف البطولة .و�أح���رز ال��دو���س��ري � 3أه��داف
و�صنع هدف ًا خالل املباريات ال�ست التي خا�ضها مع
الفريق ،كما مل يح�صل الالعب على �أي بطاقة ملونة
خالل م�سريته يف البطولة بالن�سخة احلالية.

أخيرة
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جهاز عالمي لعالج تضخم
البروستات بالمملكة
الريا�ض  -البالد
�أعلنت مدينة امللك �سعود الطبية ،ممثلة بق�سم امل�سالك البولية ،عن
ا�ستخدامها جهاز «ري ��زوم» ،ال��ذي يُع ّد العالج الأح��دث يف العامل لتبخري
و�إزالة ت�ضخم الربو�ستاتا ب�أعلى درجات الأمان.
و�أ ّكد ا�ست�شاري ورئي�س ق�سم امل�سالك البولية الدكتور �إبراهيم العوي�ضة،
�أنَّ الق�سم �سيبد�أ يف �إجراء العمليات با�ستخدام اجلهاز الذي ينا�سب مر�ضى
القلب وال�سكر و�سيولة الدم.
ولفت العوي�ضة �إىل �أن هذه العملية تعترب من عمليات اليوم الواحد وهناك
عدد �آخر من التدخالت لإزال��ة ت�ضخم الربو�ستاتا؛ ولكنها بن�سب حمدودة
توجد بها م�ضاعفات مثل :النزيف الدموي واالرت�شاح والت�أثري على ال�صحة
وخالفه.

albiladdaily

الغذاء والدواء تحذر من شراء منتجات مجهولة المصدر
جدة  -البالد

وجهت هيئة الغذاء والدواء 7 ،ن�صائح مهمة للمواطنني،
قبل وبعد ال�شراء من املواقع الإلكرتونية ،ل�ضمان �سالمة
املنتجات ،حتت �شعار «بي�ضاء �أو �سوداء �سالمتك �أهم من
�سعرها» ،وذل��ك يف ظل اخل�صومات اجلارية خالل الفرتة

احلالية ،فيما يعرف بـ«اجلمعة البي�ضاء».
وحذرت الهيئة من �شراء املنتج جمهول امل�صدر ،نا�صحة
بقراءة موا�صفات املنتج بعناية قبل ال�شراء ،مع االلتزام
بعدم املبالغة ب�شراء كميات كبرية من املنتج لتجنب �سوء
التخزين ،موجهة �أربعة ن�صائح �أخ��رى يجب اتباعها بعد

�شراء املنتجات؛ وه��ي :الت�أكد من ل��ون و�شكل املنتج قبل
ا�ستخدامه� ،إج��راء اختبار احل�سا�سية للمنتج التجميلي
بو�ضع كمية ب�سيطة على الذراع قبل اال�ستخدام ،التحقق من
تاريخ االنتهاء للمنتج ،وقراءة طريقة التخزين ال�صحيحة
للمنتج.

أغذية تُحافظ على صحة
المرأة بعد الخمسين

جدة  -البالد
حتر�ص ال�سيدات الالتي تعدين �سن اخلم�سني على جتنب
امل�شكالت ال�صحية ،لذلك ن�صح تقرير طبي ب�أن يتبعن نظاما
غذائيا يحتوي على عنا�صر مفيدة للج�سم �إن �أردن املحافظة
على �صحتهن.
وق ��ال ال�ت�ق��ري��ر ،ال ��ذي ن�شره م��وق��ع "Eat This Not
� ،"Thatإن منتجات الألبان تُ�ساعد على بناء عظام قوية
وهو �أمر �ضروري مع تقدم العمر ،كما �أن اخل�ضروات الورقية
تعطي قوة وج��ودة للنظام الغذائي ،بينما ي�سهم الربوتني
اخلايل من الدهون يف بناء ع�ضالت �أق��وى مع تقدم الن�ساء
يف العمر ،وتتمتع البقوليات بكميات عالية من الربوتني
والأل�ي��اف املفيدة للج�سم ،ف�ضالً عن �أهمية �سمك ال�ساملون
الحتوائه على فيتامني  Dال�ك��ايف المت�صا�ص الكال�سيوم
وتعزيز �صحة العظام لتعوي�ض انخفا�ض م�ستويات هرمون
الأ�سرتوجني.
وب�ي�ن ال�ت�ق��ري��ر �إن ال �ت��وت غ�ن��ي ب��الأل �ي��اف وف�ي�ت��ام�ين C
وم�ضادات االلتهاب وم�ضادات الأك�سدة الفالفونويد ،ما يوفر
تغذية متكاملة للأ�شخا�ص ف��وق اخلم�سني ،مو�صي ًا ب�شرب
املياه ب�شكل دائممع تقدم العمر؛ كونها عن�صر ًا هام ًا بالنظام
ال�صحي الغذائي.

 6أضرار لقلة
االستحمام في الشتاء
الريا�ض  -البالد
يرتبط ف�صل ال�شتاء ببع�ض العادات اخلاطئة التي ت�سبب العديد
من الأ�ضرار ،على ال�صعيدين الع�ضوي والنف�سي ،ولعل �أبرزها قلة
اال�ستحمام .وطبقا ملوقع " "Healthlineاملتخ�ص�ص بال�صحة،
ف ��إن قلة اال�ستحمام يف ال�شتاء ل��ه �أ� �ض��رار ك�ب�يرة على ال�صحة
ال �ع��ام��ة� ،أب��رزه��ا� :ضعف امل �ن��اع��ة� ،إذ يعتقد البع�ض �أن تقليل
ع��دد م��رات اال�ستحمام يف ف�صل ال�شتاء� ،سوف يجعلهم مبن�أى
عن الإ�صابة بنزالت ال�برد والإنفلونزا ،وه��ذا غري �صحيح ،لأن
اال�ستحمام يلعب دورا كبريا يف تقوية اجلهاز املناعي ،ف�ضال عن
الإ�ضرار ب�صحة اجللد لأن قلة اال�ستحمام تزيد من فر�ص الإ�صابة
بالأمرا�ض اجللدية املختلفة ،كما ت�ؤدي قلة اال�ستحمام �إىل انبعاث
رائحة كريهة من اجل�سم ،وتت�ضرر �صحة ال�شعر بعدم اال�ستحمام
يف ف�صل ال�شتاء ،بينما ت�ؤدي قلة اال�ستحمام �إىل تراكم اجلراثيم
على الب�شرة ،وت�سبب االكتئاب حيث تقلل الثقة بالنف�س ب�سبب
رائحة اجل�سم الكريهة ،ما ي��ؤدي �إىل ت�أثر احلالة النف�سية كثريا
بعدم االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية.

خدمات إنسانية
ف ّعل فرع هيئة الهالل الأحمر مبنطقة الق�صيم ،خدمة نقل حاالت مر�ضى جلطات القلب من موقع املري�ض �إىل معامل الق�سطرة مبا�شرة ،باعتبارها �إحدى
ركائز الأهداف اال�سرتاتيجية للتحول ال�صحي ملواكبة ر�ؤية  .2030وتهدُ ف اخلدمة لإنقاذ حياة مر�ضى اجللطات القلبية ،واخت�صار الوقت لتقدمي
اخلدمة العالجية املطلوبة ملر�ضى اجللطات وامل�شتبه بتعر�ضهم للإ�صابة باجللطات القلبية ،كما تت�ضمن معاينة احلالة وعمل تخطيط القلب الكهربائي
املتقدم ،والتوا�صل مع الطبيب املناوب بالهيئة "التوجيه الطبي" لإطالعه على و�ضع احلالة.

 88مهرب حشيش ومتحرش بقبضة األمن

الريا�ض  -البالد

متكنت اجل �ه��ات الأم �ن �ي��ة م��ن �أح �ب��اط ت�ه��ري��ب كميات
كبرية من احل�شي�ش املخدر عرب احلدود الربية والبحرية
للمملكة .وقال املتحدث الر�سمي للمديرية العامة حلر�س
احلدود العقيد م�سفر القريني� ،إن املتابعة الأمنية ملهربي
ومروجي املخدرات� ،أ�سفرت عن �إحباط حماوالت تهريب
 894كيلوجرامًا ح�شي�ش خم��در ،و 798860قر�صً ا

�إمفيتامني ،و 57ط ًنا ،و165
كيلوجرامًا ق��ات ع�بر احل��دود
ال�ب ّ�ري��ة وال �ب �ح��ري��ة للمملكة،
والقب�ض على املتورطني فيها
وع ��دده ��م  88م �ت �ه � ًم��ا ،منهم
 39م��واط � ًن��ا ،و 49خمال ًفا
ل �ن �ظ��ام �أم�� ��ن احل�� � ��دود24 :
مينيا ،و� 21إثيوبيا ،و 4من
اجلن�سيات امل�صرية والأردنية
وال�سودانية وال�سريالنكية،
وج � ��رى �إي��ق��اف��ه��م وات� �خ ��ذت
بحقهم الإج� ��راءات النظامية
الأولية ،وت�سليم امل�ضبوطات
جلهة االخت�صا�ص.
من جهة ثانية ،متكنت �شرطة حمافظة ينبع ،من حتديد
هوية م��واط��ن والقب�ض عليه ،الرتكابه جرمية حتر�ش
بفتاتني ب�ألفاظ خمالفة للآداب العامة ،وذلك �أثناء �سريهما
يف �أح��د الأم��اك��ن العامة ،وتوثيق ذل��ك ون�شره ،وجرى
�إي�ق��اف��ه وات �خ��ذت بحقه الإج � ��راءات النظامية الأول �ي��ة،
و�إحالته �إىل النيابة العامة.

«ناسا» تطلق مركبة
فضاء لحماية األرض
كاليفورنيا  -وكاالت

�أطلقت وك��ال��ة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا" مركب ًة �صوب
الف�ضاء ،يف مهمة جتريبية ت�سعى لتغيري م�سار كويكب ،وذلك
من �أجل ت�أ�سي�س �أول نظام دفاع ب�شري ملنع ا�صدام الأجرام
ال�سماوية بالأر�ض.
وانطلقت املركبة الف�ضائية (دارت) من قاعدة فاندنربج
الف�ضائية بكاليفورنيا ،على بعد حوايل  240كيلومرتا �شمال
غربي لو�س �إجنلي�س ،على منت �صاروخ من طراز (فالكون
 .)9وبثت قناة نا�سا التلفزيونية عملية الإطالق على الهواء
مبا�شرة .وانف�صلت حمولة دارت وه��ي يف حجم �سيارة
�صغرية عن �صاروخ الدفع بعد دقائق من عملية الإطالق لبدء
رحلة مدتها � 10أ�شهر يف �أعماق الف�ضاء على بعد نحو 11
مليون كيلومرت من الأر�ض .ومبجرد الو�صول �إىل وجهتها،
�ستخترب دارت قدرتها على تغيري م�سار كويكب با�ستخدام
القوة احلركية املطلقة واال�صطدام به ب�سرعة عالية لدفع
اجللمود الف�ضائي بعيدا ع��ن م�ساره مب��ا يكفي لإب�ع��اد �أي
م�صدر تهديد لكوكب الأر�ض يف امل�ستقبل.

نفاد تذاكر حفل حماقي في البوليفارد
جدة  -خالد بن مر�ضاح

نفدت تذاكر حفل الفنان حممد حماقي
يف ب��ول��ي��ف��ارد ري��ا���ض �سيتي بعد
ط���رح���ه���ا ب�������س���اع���ات� ،إذ �أق���ب���ل
اجل��م��ه��ور ع��ل��ى ���ش��راء ال��ت��ذاك��ر
بكثافة ل��دخ��ول احل��ف��ل امل��ح��دد
ل��ه ال��ث��اين م��ن دي�سمرب املقبل
على م�سرح �أبوبكر �سامل.وقال
احل�ساب الر�سمي ملو�سم الريا�ض
على "تويرت"" :تذاكر حفلة الفنان
الكبري حممد حماقي يف بوليفارد
ري���ا����ض ���س��ي��ت��ي ان��ت��ه��ت
كلها .ن�شوفكم 2
دي�������س���م�ب�ر يف
م�����س��رح �أب���و
بكر �سامل".
وي�صدح
ح���م���اق���ي

خ�لال احلفل املرتقب ب�أف�ضل �أغنياته من
�أل��ب��وم��ه اجل���دي���د "يا فاتني" ،ال���ذي
�ام�ًل� ع�بر قناته
طرحه م��ؤخ��را ك� اً
مبوقع "يوتيوب" ،واملكون من
� 14أغنية ،ومن �أبرز الأ�سماء
ال��ت��ى ت��ع��اون معها حماقى فى
�ألبومه اجلديد ،ال�شعراء �أمين
ب��ه��ج��ت ق��م��ر� ،أم��ي�ر طعيمة،
ت��ام��ر ح�سني ،حممد عاطف،
عزيز ال�شافعى� ،أما امللحنون
ف��ي��ت��ع��اون م���ع ك���ل م���ن ع��م��رو
م�صطفى ،وتامر علي،
وحممد النادى� ،أما
املوزعون فيتعاون
م���ع ك���ل م���ن متيم
وت���وم���ا ،و�أح��م��د
�إب��راه��ي��م ،و�أم�ين
نبيل.

