القيادة تهنئ رئي�س الإمارات
باليوم الوطني
الريا�ض -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ،مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني
لبالده .كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة مماثلة.
وعرب خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور
ال�صحة وال�سعادة ل�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،راجني حلكومة و�شعب دولة
الإمارات العربية املتحدة ال�شقيق املزيد من التقدم واالزدهار.

الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

ت�أ�سي�س خدمات التاك�سي اجلوي
تبوك  -البالد

�أعلنت �شركة نيوم عن ت�أ�سي�سها ل�شركة ت�صميم وتنفيذ وت�شغيل �أول
�شبكة عامة للتنقل الكهربائي العمودي ح�سب الطلب ،وي�ضم امل�شروع
خدمات التاك�سي اجل��وي ،واخل��دم��ات اللوج�ستية مع منظومة نيوم
للتنقل العام املتعدد الو�سائط واخلايل من االنبعاثات .واو�ضح الرئي�س
التنفيذي لنيوم املهند�س ،نظمي الن�صر� ،أن ال�شركة اجلديدة� ،ستكون
هي امل�شغل الوحيد لطرق النقل العام الأولية يف نيوم ،و�ستعمل على

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

�إ�صدار ت�صاريح املخيمات باملتنزهات

متكني النظام اخلا�ص بخدمات الهبوط والإق�ل�اع الكهربائي وتقدمي
خدمات التنقل العمودي مبا يف ذلك اخلدمات اللوج�ستية ،والنقل يف
احلاالت الطارئة ولأغرا�ض ال�سياحة ،حيث قامت نيوم بطلب  15طائرة
من ط��راز فولوكوبرت لبدء عمليات الطريان الأول�ي��ة خ�لال عامني �إىل
ثالثة �أعوام .وقال� :سوف نربهن للعامل على �أن نيوم هي املنطقة املثلى
لتطبيق م�شاريع التنقل اجل��وي ب�شكل �سريع بني املناطق احل�ضرية
ولإن�شاء نظام بيئي متكامل للتنقل العمودي.
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الريا�ض ـ البالد

يهدف املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة الت�صحر �إىل
حماية وتنمية مواقع الغطاء النباتي وا�ستدامتها واملحافظة عليها وتذليل
التحديات التي تواجهها يف خمتلف مناطق اململكة ،اً
ف�ضل عن الك�شف عن
التعديات ومكافحة االحتطاب ،واملحافظة على املوارد الطبيعية والتنوع
الأحيائي  ،وك�شف املركز �أم�س ع��ن �إ��ص��دار ت�صاريح املخيمات للجهات
احلكومية والأف��راد يف �أرا�ضي الغطاء النباتي واملتنزهات الوطنية عن

طريق �إدارات تنمية الغطاء النباتي يف املناطق ،و�إدارات املتنزهات
الوطنية ،وفروع وزارة البيئة واملياه والزراعة .ومينح املركز ت�صاريح
التخييم ل�ل�أف��راد واجلهات احلكومية ب�سهولة ،مع مراعاة التزام حامل
الت�صريح بال�ضوابط واال��ش�تراط��ات ال�ضرورية للتخييم وف� ًق��ا للوائح
والأن �ظ �م��ة ال �� �ص��ادرة م��ن اجل �ه��ات ذات ال�ع�لاق��ة ون �ظ��ام البيئة ولوائحه
التنفيذية ،مثل احلفاظ على الغطاء النباتي ونظافته ،وجتنب ال�سلوكيات
غري احل�ضارية �أثناء التخييم وبعده ،وغريهما من ال�ضوابط.
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تونس تثمن المواقف السعودية النبيلة في أعقاب وصول شحنة جديدة من األكسجين

املدينة املنورة

 5عقود

الزوار ينع�شون الأ�سواق

من التطور واالزدهار
باإلمارات العربية
الريا�ض  -البالد

املدينة املنورة ـ البالد

حتتفي دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة حكومة و�شعبًا
اليوم بالذكرى اخلم�سني لقيام احتادها ،الذي يعد من �أجنح
التجارب الوحدوية التي تر�سخت جذورها ،ويتميز نظامها
باال�ستقرار ال�سيا�سي واالق�ت���ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي ،وذل��ك
نتيجة طبيعية لالن�سجام والتناغم بني القيادات ال�سيا�سية
وال �ت�لاح��م وال�ث�ق��ة وال� ��والء واحل ��ب امل �ت �ب��ادل بينها وب�ين
مواطنيها وحتقيق نه�ضة تنموية منوذجية ت�أخذ مكانها
الالئق يف التناف�سية العاملية.
وبدعم وتوجيه من القيادة الر�شيدة يف البلدين ال�شقيقني
� ،شهدت ال�ع�لاق��ات ب�ين اململكة العربية ال�سعودية ودول��ة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ت �ط��ورًا �إ�سرتاتيجيًا يف �إط��ار
ر�ؤيتهما والتن�سيق امل�شرتك يف كافة الق�ضايا ،وتعد ال�شراكة
بينهما من��وذجً ��ا رائ� �دًا ومتميزًا على امل�ستويني الإقليمي
والعاملي يف التعاون والتطوير امل�ستمر للعالقات ،وخا�صة
يف اجلوانب االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية ،مبا يخدم
م�سرية االزده ��ار والتنمية امل�ستدامة وف��ق ر�ؤي��ة وا�ضحة
يقودها جمل�س التن�سيق ال�سعودي الإم��ارات��ي ال��ذي �أ�شرف
على �إطالق خطط تنموية ومبادرات وم�شاريع نوعية لها دور
جوهري يف توليد ثروة من الفر�ص التجارية واال�ستثمارية
والتنموية �أمام قطاع الأعمال يف البلدين.

ت�شهد املدينة املنورة توافد املزيد
من ال��زوار خالل الأ�سبوع احلايل
ال����ذي ُي�����ص��ادف �إج�����ازة درا���س��ي��ة
وف��ق ن��ظ��ام الف�صول الدرا�سية
اجلديد الذي بد�أ العمل فيه هذا
ال��ع��ام ،حيث يحر�ص ال���زوار
ع��ل��ى �أداء ال�����ص�لاة بامل�سجد
النبوي والت�ش ّرف بال�سالم
ع���ل���ى ال���ر����س���ول امل�����ص��ط��ف��ى
���ص��ل��ى ال��ل��ه عليه و���س��ل��م،-وع��ل��ى �صاحبيه -ر���ض��وان
الله عليهما -ملا لها من الأجر
والثواب الذي يحر�ص عليه
كل م�سلم.
فيما ت�شهد اال�سواق حركة
ن�شطة خ�صو�ص ًا القريبة من
امل�سجد ال��ن��ب��وي ،حيث اعتاد
ال���زائ���رون ع��ل��ى ���ش��راء ه��داي��ا
م��ع��ي��ن��ه م���ن �أه��م��ه��ا "�سجادة"
ال�صالة ،و "امل�سبحة" ،لذويهم
و�أق���ارب���ه���م� ،إىل ج��ان��ب ال��ت��م��ور
ون��ع��ن��اع امل��دي��ن��ة ب ��أن��واع��ه وال���ورد،
وبع�ض ُمنتجات ا ُ
خلبز التي ي�أتي يف
ُمقدمتها "ال�شريك ،والفتوت" املديني.
وت��ب��ذل ه���ذه الأي�����ام خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات
احلكومية ذات العالقة ،جهودها يف خدمة
الزائرين للمدينة املنورة ،حيث توا�صل وكالة
الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد النبوي تقدمي
�أعمالها للم�صلني وال���زوار م��ع احل��ر���ص ال��ت��ام على
تطبيق الإج��راءات الإحرتازية والوقائية املواكبة لهذه
املرحلة ،بالإ�ضافة لإدارة املرور التي يتوزع �أفرادها و�آليتها
باملنطقة املحيطة بامل�سجد النبوي ل�ضمان ان�سيابية احلركة
امل��روري��ة� ،إىل جانب امليداين واحلدائق العامة التي ت�شهد كثافة من
الزوار خالل هذه الفرتة.

العراق

الف�صائل امل�سلحة ت�سعى
لتقوي�ض الدميوقراطية
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ارتفاع اإلقبال على االستثمار
في قطاع التعدين
الريا�ض  -البالد

توا�صل اململكة ا�سرتاتيجيتها التعدينية وتعظيم ا�ستثمارات هذا القطاع احليوي  ،يف الوقت
الذي ت�ستعد فيه ال�ست�ضافة " "قمة م�ستقبل املعادن" ،املقرر عقدها ال�شهر القادم يناير يف الريا�ض،
وما ي�صاحبها من اجتماع وزاري لأك�ثر من  25دول��ة ،بهدف �إتاحة الفر�صة للم�ستثمرين و�شركات
التعدين والأط��راف املعنية على م�ستوى العامل ،ب�ش�أن �إمكانات وفر�ص القطاع يف ال�سعودية ،ومناطق
ال�شرق الأو�سط ،و�آ�سيا الو�سطى ،و�أفريقيا .وحتى �شهر �أكتوبر املا�ضي ارتفعت الرخ�ص التعدينية ال�سارية
�إىل  1,865رخ�صة ،ت�شمل  1,058رخ�صة ملحاجر مواد البناء ،و 615رخ�صة ا�ستك�شاف ،و 169رخ�صة ا�ستغالل
للتعدين واملناجم ،بالإ�ضافة �إىل  23رخ�صة ا�ستطالع ،حيث تعك�س امل�ؤ�شرات النمو واال�ستدامة لقطاع التعدين يف اململكة
والتغيري الإيجابي الذي �أحدثه نظام اال�ستثمار التعديني.
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 30يوم ًا

النتهاء الفترة االنتقالية
ألسماء النطاقات

حزب اهلل يؤجج اضطرابات المنطقة
بريوت  -البالد

ي�شكل ح ��زب ال �ل��ه الإره���اب���ي ،م���ص��در ق�ل��ق يف امل�ن�ط�ق��ة وم��ه��ددا لأم�ن�ه��ا
وا�ستقرارها ،وي�سعى لال�ستثمار يف �أزم��ات لبنان لتحقيق م�آرب موكليه،
وهو ما �أكده رئي�س املخابرات الربيطانية ريت�شارد مور ،مبينا �أن حزب
الله �أداة جلهات تريد ت�أجيج اال�ضطرابات يف املنطقة ،م�شريا �إىل �أنه
الريا�ض ـ البالد
"دولة داخل دولة" ،مبا ميار�سه من �أفعال ال ت�صب يف م�صلحة لبنان.
اً
�دد
�
جم
�ات
�
م
�و
�
ل
�
ع
�
مل
ا
دع��ت هيئة االت �� �ص��االت وتقنية
وق��ال رت�شارد م��ور� ،إن هناك دوال ت�ستغل حزب الله لتحقيق
املركز
يف
ال�سعودية
النطاقات
جميع امل�سجلني ب�أ�سماء
م�صاحلها يف املنطقة وبالتايل ت�أزمي الو�ضع يف عدد من الدول،
اً
م�ؤكد �أن اململكة املتحدة توا�صل مواجهة التهديدات بح�سم،
ال�سعودي ملعلومات ال�شبكة �إىل �سرعة نقل �أ�سماء نطاقاتهم
خ�صو�صا �أن هناك بع�ض اجلهات ت�شن هجمات �إلكرتونية
�إىل �أحد وكالء الت�سجيل املعتمدين قبل انتهاء املوعد املحدد
وحماوالت للتدخل يف العمليات الدميقراطية يف دول
لنهاية الفرتة االنتقالية يف  31دي�سمرب اجلاري تفادي ًا لإلغاء
خمتلفة.
الت�سجيل .و�أو�ضحت الهيئة �أن الفرتة االنتقالية تتيح للقطاعني
وي�ستمر حزب الله يف ا�ستثمار نكبات لبنان
احلكومي وغ�ير احلكومي� ،إ�ضافة �إىل الأف ��راد ،نقل النطاقات
لتمرير �شحنات النفط من دول �أخ��رى ،حتت
ال�سعودية التي تنتهي بـ(� )sa.أو (.ال�سعودية) �إىل وكالء الت�سجيل
� �ش �ع��ارات زائ��ف��ة ت�ستبطن ل�ع�ب��ة تو�سيع
املعتمدين لتقدمي خدمات ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ال�سعودية ،وميكن
النفوذ يف بلد غ��ارق ب�أتون �أزم��ة خانقة،
الو�صول �إليهم عرب الرابط ،م�شرية �إىل �أن �إجراءات النقل تتم �إلكرتوني ً
ا
�إذ تظهر ادع��اءات احلزب الإرهابي �أنه
وفق ًا للإجراءات املعلنة م�سبق ًا ،وميكن االطالع عليها عرب الرابط ،و�أن
ي�ساعد لبنان خ�لال �أزم ��ة ال��وق��ود،
العملية لن يكون لها �أي ت�أثري على عمل النطاق واخلدمات املرتبطة به.
ول�ك��ن احلقيقة ت�ق��ول �إن��ه يعاون
عليه
وبينت الهيئة �أن عدم �إمتام النقل قبل انتهاء املرحلة االنتقالية �سيرتتب
موكليه للتحايل على العقوبات
إىل
�
الفتة
�إلغاء ت�سجيل ا�سم النطاق وجعله متاح ًا للت�سجيل من قبل العموم،
االق���ص��ادي��ة املفرو�ضة عليه
ب���ش��راء منتجات النفط،
�أن خدمة الت�سجيل املبا�شر �أوقفها املركز ال�سعودي ملعلومات ال�شبكة ،وكذلك
وبالتايل ي�سيطر حزب
خدمة تعديل معلومات ا�سم النطاق بحيث تكون متاحة فقط عرب وكالء الت�سجيل
الله على االحتياجات
املعتمدين للجهات غري احلكومية والأفراد.
4
ال�شعبية.
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محليات
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حققت مراكز متقدمة في التنافسية والتصنيفات العالمية

دولة اإلمارات ..خمسة عقود من التطور واالزدهار
الإم ��ارات ��ي م�ن��ذ �إن���ش��ائ��ه ق�ب��ل � � 4س �ن��وات ،ال ��ذي �أ��ش��رف
على �إط�لاق خطط تنموية وم �ب��ادرات وم�شاريع نوعية
لها دور جوهري يف توليد ث��روة من الفر�ص التجارية
واال�ستثمارية والتنموية �أمام قطاع الأعمال يف البلدين
وعلى م�ستوى منطقة اخلليج والوطن العربي.
ووف �ق � ًا لإح �� �ص��اءات ع��ام  ،2020تعد اململكة العربية
ال�سعودية ال�شريك التجاري الأول لدولة الإم��ارات على
م�ستوى ال��دول العربية ،والثالث على امل�ستوى العاملي،
وبلغ حجم التبادل التجاري غري النفطي بني اجلانبني
يف الن�صف الأول م��ن ع��ام  ،2021ن�ح��و  61.7مليار
دره��م بن�سبة من��و  % 32.5مقارنة بالن�صف الأول من
ع��ام  ،2020ما يعك�س متانة وتنوّ ع العالقات التجارية
ومنوها ب�شكل م�ستمر ،ويف املقابل ،تع ّد دولة الإم��ارات
�أك�بر �شريك جت��اري عربي للمملكة ،وال�ث��ال��ث عاملي ًا مع
ال�سعودية بعد ال�صني والواليات املتحدة الأمريكية خالل
عام 2020م ،و ي�شمل التعاون التجاري واال�ستثماري بني
البلدين قطاعات حيوية و�إ�سرتاتيجية ،مثل :االبتكار،
والتكنولوجيا،وال�صناعة ،واخل��دم��ات واللوج�ستية،
والأم��ن الغذائي ،وال�سياحة ،والتعدين والنفط والغاز
الطبيعي ،والقطاع العقاري والبناء والت�شييد ،وجتارة
اجلملة والتجزئة ،والقطاع املايل والت�أمني.

الريا�ض  -البالد
حتتفي دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة حكومة و�شعبًا
اليوم بالذكرى اخلم�سني لقيام احت��اده��ا ،ال��ذي يعد من
�أجنح التجارب الوحدوية التي تر�سخت جذورها  ،ويتميز
نظامها باال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي،
وذل��ك نتيجة طبيعية لالن�سجام والتناغم بني القيادات
ال�سيا�سية والتالحم والثقة والوالء واحلب املتبادل بينها
وبني مواطنيها وحتقيق نه�ضة تنموية منوذجية تاخذ
مكانها الالئق يف التناف�سية العاملية.
ات�سمت ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة ل��دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة التي و�ضع نهجها م�ؤ�س�س الدولة ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان ـ رحمه الله  -باحلكمة واالع�ت��دال
وارت �ك��ازه��ا على ق��واع��د �إ�سرتاتيجية ثابتة تتمثل يف
احلر�ص على االلتزام مبيثاق الأمم املتحدة واحرتامها
املواثيق والقوانني الدولية� ،إ�ضافة �إىل �إق��ام��ة عالقات
مع جميع دول العامل على �أ�سا�س االحرتام املتبادل وعدم
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للآخرين بجانب اجلنوح
�إىل ح��ل ال�ن��زاع��ات ال��دول�ي��ة ب��احل��وار وال �ط��رق ال�سلمية
وال��وق��وف� ،إىل جانب ق�ضايا احل��ق وال �ع��دل والإ��س�ه��ام
الفاعل يف دعم اال�ستقرار وال�سلم الدوليني.

قوة االقت�صاد االماراتي

متتلك الإم��ارات جمموعة من عنا�صر القوة التي ت�ؤهلها
لبناء �أحد �أقوى االقت�صادات الرقمية يف العامل حيث حتتل
املرتبة الأوىل دوليًا يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت �� �ص��االت وك �ف��اءة احل�ك��وم��ة  ،وتبنت �إ�سرتاتيجية
الإمارات للتعامالت الرقمية  2021التي تهدف �إىل تطويع
التقنيات املتقدمة وتوظيفها لتحويل  %50من التعامالت
احلكومية على امل�ستوى االحتادي �إىل من�صة بلوك ت�شني
بحلول عام .2021
و�أ�صبحت دولة الإمارات العربية املتحدة من �أف�ضل دول
العامل يف �أهم امل�ؤ�شرات التناف�سية العاملية ،فقد حلت يف
املرتبة الأوىل عامليًا يف  110م�ؤ�شرات يف  2020مقارنة
يف  37م�ؤ�ش ًرا يف  ،2015والأوىل عربيًا يف  473م�ؤ�ش ًرا،
ومن �أف�ضل  5دول عامليًا يف  202م�ؤ�ش ًرا يف عام 2020
مقارنة بـ  108م�ؤ�شرات يف  ،2015ومن �أف�ضل  10دول
عامليًا يف  327م��ؤ��ش� ًرا يف ع��ام  ،2020مقارنة ب�ـ 186
م�ؤ�ش ًرا يف 2015م.
وحتتل الإم��ارات مراكز متقدمة يف الت�صنيفات العاملية
للدول الأكرث قدرة وتناف�سية على م�ستوى جذب وا�ستبقاء
امل��واه��ب واخل�ب�رات العلمية على �أر��ض�ه��ا حيث حققت
املرتبة الثالثة يف م��ؤ��ش��رات ا�ستقطاب الأج��ان��ب ذوي

الشراكة السعودية اإلماراتية
نموذج رائد ومتميز عالميا

التبادل التجارة واال�ستثمار

المرأة اإلماراتية تسهم في
مسيرة التنمية وبناء المستقبل
ت�سرب املواهب خالل العام 2020
املهارات العالية وق ّلة ّ
وف ًقا لتقرير الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية.

دور املر�أة الإماراتية

وت�سهم امل� ��ر�أة الإم��ارات��ي��ة يف ب �ن��اء ور� �س��م مالمح
امل�ستقبل ودعم م�سرية التنمية والتقدم التي ت�شهدها
دولة الإم��ارات العربية املتحدة على جميع الأ�صعدة،
مثبتة للعامل �أجمع كفاءتها و�أهمية �إ�سهاماتها� ،إذ حققت
خالل ال�سنوات املا�ضية العديد من الإجنازات النوعية
 ،و جتلت م�شاركتها بكل ثقة و طموح يف الأن�شطة
االقت�صادية و جمال املال و ريادة الأعمال كجزء �أ�سا�سي
م��ن حتقيق ر�ؤي ��ة الإم� ��ارات  2021م  ،ك��ذل��ك جمل�س
الوزراء حلكومة دولة الإمارات العربية املتحدة ي�ضم
 9وزيرات من جمموع الوزراء ،واللواتي يتعاملن مع
املحافظ ال��وزاري��ة كالت�سامح ،وال�سعادة ،وال�شباب،
والأمن الغذائي واملائي ،لت�سجل بذلك الإم��ارات �أعلى

م�شاركة للمر�أة يف جمل�س الوزراء يف العامل.

ال�شراكة ال�سعودية الإماراتية

و�شهدت العالقات بني اململكة العربية ال�سعودية ودولة
الإم��ارات العربية املتحدة تطو ًرا �إ�سرتاتيجيًا يف �إط��ار
ر�ؤيتهما امل�شرتكة لالرتقاء بالعالقات الثنائية وتعزيز
عالقات التعاون التاريخية يف خمتلف املجاالت حتقي ًقا
للم�صالح الإ�سرتاتيجية امل�شرتكة بني البلدين وال�شعبني
ال�شقيقني.
وبدعم وتوجيه من القيادة الر�شيدة يف البلدين ال�شقيقني
 ،تعد ال�شراكة ال�سعودية الإماراتية منوذجً ا رائدًا ومتمي ًزا

على امل�ستويني الإقليمي والعاملي يف التعاون والتطوير
امل�ستمر للعالقات ،وخا�صة يف اجل��وان��ب االقت�صادية
والتجارية واال�ستثمارية ،مبا يخدم م�سرية االزده��ار
والتنمية امل�ستدامة التي ي�شهدها ال�ب�ل��دان ال�شقيقان،
ف��امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ودول� ��ة الإم� � ��ارات �أك�بر
اقت�صادين عربيني ،ومن خالل عملهما امل�شرتك واملتوا�صل
لتو�سيع جماالت التعاون يف خمتلف القطاعات احليوية،
ت�سهمان يف دف��ع م�سرية التنمية يف املنطقة نحو �آف��اق
جديدة،وم�ستمرة يف تطوير هذه ال�شراكة الإ�سرتاتيجية
وفق ر�ؤي��ة وا�ضحة يقودها جمل�س التن�سيق ال�سعودي

مكتسبات سعودية جديدة على خارطة الوجهات الفاخرة

«السودة للتطوير» تنضم إلى منظمة السياحة العالمية
�أبها  -البالد
يف ا�ستحقاق نوعي جديد لنجاحات ال�سياحة
ال�سعودية على اخلارطة العاملية� ،أعلنت �شركة
ال���س��ودة للتطوير �-إح� ��دى ��ش��رك��ات �صندوق
اال�ستثمارات العامة� -أم�س ان�ضمامها ر�سميًا

كع�ضو منت�سب يف منظمة ال�سياحة العاملية
التابعة للأمم املتحدة ،التي ُتعنى بتعزيز قطاع
ال�سياحة كمحرك رئي�س للنمو االقت�صادي
واال�ستدامة البيئية عامليًا.
وت �ع��د ال �� �ش��رك��ة ال�ع���ض��و امل�ن�ت���س��ب اخل��ام����س

والع�شرين م��ن ال�شرق الأو� �س��ط يف التحالف
ال��ذي ي�ضم �أك�ث�ر م��ن  500ع�ضو ح��ول العامل
وجم �م��وع��ة م ��ن �أه� ��م ال �� �ش��رك��ات وال��وج �ه��ات
ال�سعودية ،مثل نيوم والقدية و�شركة البحر
الأحمر للتطوير والهيئة امللكية ملحافظة العال،

حيث مت��ت دع ��وة ال���س��ودة للتطوير حل�ضور
الدورة الرابعة والع�شرين من اجلمعية العامة
ملنظمة ال�سياحة العاملية مبدريد يف �إ�سبانيا.
وي�سهم ان�ضمام "ال�سودة للتطوير" �إىل
منظمة ال�سياحة العاملية يف حتقيق �أه��داف
ال�شركة يف تنمية قطا َعي ال�سياحة والرتفيه
ع�بر االح �ت �ف��اء ب� ��الإرث الطبيعي وال�ث�ق��ايف
والرتاثي وحماية املوارد الطبيعية واحلياة
الفطرية ومتكني املجتمع املحلي يف ال�سودة
و�أج� � ��زاء م��ن رج� ��ال �أمل� ��ع مب��ا ي�ت�م��ا��ش��ى مع
م�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030

وجهة �سياحية فاخرة

السودة عالمية
تعزيز النمو االقتصادي المستدام

تنمية السياحة والترفيه والبيئة

شراكات إستراتيجية مع المنظمات

جذب مليوني زائر سنويا

و�أك� ��د ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل���س��ودة للتطوير
املهند�س ح�سام الدين املدين �أن ال�شركة تعمل
على بناء �شراكات �إ�سرتاتيجية مع املنظمات
ا�ستكما ًال للجهود امل�ستمرة لتطوير وجهة جبلية
�سياحية فاخرة ،مبي ًنا �أن االن�ضمام �إىل منظمة
ال�سياحة العاملية ي��ؤك��د م��دى ال �ت��زام ال�شركة
بتطبيق �أع�ل��ى املعايري العاملية وال�ت�ع��اون مع
�أف�ضل اجلهات الدولية للرتويج لل�سودة كوجهة
جبلية حتافظ على اال�ستدامة البيئية جلذب
مليوين زائر على مدار العام بحلول عام .2030
وكع�ضو منت�سب يف منظمة ال�سياحة العاملية،
�ستتمكن ال�سودة للتطوير من العمل مع ما يزيد
ع��ن � 500شركة وم�ؤ�س�سة تعليمية وبحثية
وج �ه��ة وم�ن�ظ�م��ة غ�ير ح�ك��وم�ي��ة ،ك�م��ا �ستوفر
الع�ضوية من�صة لإق��ام��ة احل� ��وارات وت�ب��ادل
املعلومات واتخاذ مزيد من الإجراءات للرتويج
لل�سياحة والإ��س�ه��ام يف حتقيق �أه ��داف الأمم
املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
ي��ذك��ر �أن ال �� �س��ودة للتطوير ع �ق��دت ��ش��راك��ات
�إ�سرتاتيجية �إ�ضاف ًة �إىل ع�ضويتها يف منظمة
ال�سياحة العاملية ،بهدف تعزيز منو قطاعات
ال���س�ي��اح��ة وال���ض�ي��اف��ة وال�ترف �ي��ه يف اململكة،
و�شملت ت�ل��ك اجل �ه��ود االن���ض�م��ام �إىل �شراكة
اجلبال التابعة للأمم املتحدة ،و�إطالق عدد من
املبادرات البيئية التي ت�سهم يف تر�سيخ مكانة
ال �� �س��ودة ك��وج�ه��ة جبلية تعتمد ع�ل��ى التنمية
امل�ستدامة.

وتع ّد اململكة العربية ال�سعودية �أكرب �شريك ا�ستثماري
لدولة الإم ��ارات على امل�ستويات اخلليجية والعربية
والإق �ل �ي �م �ي��ة واخل��ام ����س ع��امل �ي � ًا .وق ��د و� �ص��ل ر�صيد
اال�ستثمارات ال�سعودية املبا�شرة يف دولة الإمارات حتى
مطلع العام املا�ضي  2020نحو  5مليارات دوالر ،بنمو
بلغ  % 4مقارنة بعام  ،2019ويف املقابل ت�أتي الإمارات
يف طليعة ال ��دول امل�ستثمرة يف ال�سعودية بر�صيد
تراكمي ا�ستثماري جتاوز حاجز الـ  9مليارات دوالر.
وحققت التجارة اخلارجية بني البلدين م�ستويات رائدة
على امل�ستويني العربي وال�ع��امل��ي ،حيث بلغت ح�صة
جت��ارة ال�سعودية غ�ير النفطية م��ع الإم� ��ارات م��ن بني
جمموعة ال��دول العربية نحو  % 31.8خ�لال الن�صف
الأول م��ن ال�ع��ام اجل ��اري  ،2021فيما و�صلت ح�صة
التجارة ال�سعودية غري النفطية مع الإم��ارات من بني
دول العامل  % 6.9خ�لال الفرتة نف�سها  ،ويف املقابل
بلغت ح�صة جت��ارة الإم� ��ارات م��ع ال�سعودية م��ن بني
جمموعة الدول العربية خالل العام املا�ضي نحو 43.7
 ،%ونحو  %4.5من بني دول العامل .وحققت ال�صادرات
الإماراتية غري النفطية �إىل اململكة خالل الن�صف الأول
من العام اجلاري  2021منو ًا بن�سبة  % 70.4مقارنة مع
الفرتة ذاتها من العام املا�ضي  ،2020و % 33.1منو ًا يف
الواردات الإماراتية من ال�سعودية ،و % 13.5منو ًا يف
حركة �إعادة الت�صدير الإماراتية �إىل ال�سعودية.

أخبار موجزة
جهود “اإلسالمية” بتبوك

تبوك -البالد
التقى الأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز �أمري منطقة تبوك � ،أم�س ،مدير فرع
وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية وال��دع��وة والإر� �ش��اد باملنطقة عبدالعزيز بن �صالح
ال�شمري ،مبنا�سبة تكليفه مدير ًا للفرع باملنطقة  ،متمني ًا له التوفيق وال�سداد يف
عمله اجلديد ،كما �أثنى على جهود فرع ال��وزارة وما تقوم به من �أعمال جليلة،
م�شري ًا �إىل �أن ذلك ي�أتي امتداد ًا للرعاية ال�شاملة واالهتمام املتوا�صل من خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ,و�سمو ويل عهده الأمني
– حفظهما الله –.
كما ا�ستقبل �سموه� ،سفري اليابان لدى اململكة فوميو �إيواي .والوفد املرفق له الذي
يزور املنطقة حاليًا.

مشاريع النقل بالقصيم

بريدة -البالد

ا�ستقبل الأمري الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود بن عبدالعزيز �أمري منطقة الق�صيم
يف �أم�س وزير النقل واخلدمات اللوج�ستية املهند�س �صالح بن نا�صر اجلا�سر ،والوفد
املرافق له.ونوه �سموه بالدعم الذي يحظى به قطاع النقل من القيادة الر�شيدة وتنفيذ
ل�شرح موجز من معايل املهند�س اجلا�سر عن �سري
م�شاريع النقل يف املنطقة ،م�ستمعا ٍ
العمل يف م�شاريع الطرق يف املنطقة ،وما و�صل �إليه بع�ضها من ن�سب الإجناز.ح�ضر
اللقاء وكيل �إمارة املنطقة الدكتور عبدالرحمن بن ح�سني الوزان.

اجتماع “أصدقاء المرضى”

الدمام -البالد

رع��ى الأم�ير �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أم�ير املنطقة ال�شرقية الرئي�س
الفخري للجنة �أ�صدقاء املر�ضى باملنطقة �أم�س  ،اجتماع اجلمعية العمومية
للجنة ،بح�ضور رج ��ال و��س�ي��دات الأع��م��ال ،وع ��دد م��ن م���س��ؤويل اجلهات
احلكومية مبقر الغرفة الرئي�س.ونوه �سموه ب�أهمية ما قدمته اللجنة خالل
الفرتة املا�ضية من خدمات �أ�سهمت يف دع��م املر�ضى املحتاجني ،الف ًتا �إىل
�أن التكامل بني القطاعات املعنية يحقق الهدف املن�شود وي�سهم يف حتقيق
الأهداف والتطلعات ب�شكل حموكم ومنظم وفق خطط و�إ�سرتاتيجيات ت�ضمن
ا�ستمرارية العطاء.

محليات
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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الشيخ خليفة باليوم الوطني:

أصدق التمنيات لإلمارات بمزيد التقدم واالزدهار
الريا�ض -وا�س

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة،
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة ،مبنا�سبة ذكرى
ال �ي��وم ال��وط�ن��ي ل �ب�لاده.و�أع��رب
امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين

و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة ل�سموه،
وحل�ك��وم��ة و��ش�ع��ب دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.
و�أ�شاد � -أيده الله  ،-بتميز العالقات الأخوية
ال�ت��ي ت��رب��ط البلدين وال�شعبني ال�شقيقني،
والتي ي�سعى اجلميع لتعزيزها وتنميتها يف
املجاالت كافة.
ك��م��ا ب��ع��ث ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،

ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء
وزي��ر الدفاع ،برقية تهنئة ،ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س دولة
الإم���ارات العربية املتحدة ،مبنا�سبة ذكرى
اليوم الوطني لبالده.وعرب �سمو ويل العهد،
عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور
ال�صحة وال�سعادة ل�سموه ،راج��ي� ًا حلكومة
و���ش��ع��ب دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة
ال�شقيق املزيد من التقدم واالزدهار.

مركز الملك سلمان سلم شحنة أكسجين ..مسؤولون تونسيون:

لن ننسى المواقف السعودية النبيلة

تون�س -وا�س

�إنفاذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله � -سلم
مركز امللك �سلمان للإغاثة والأع�م��ال الإن�سانية
�أم� �� ��س ،دف �ع��ة ج��دي��دة م��ن امل �� �س��اع��دات الطبية
جلمهورية تون�س ال�شقيقة ،ت�شتمل على  40طنا
من م��ادة الأك�سجني امل�سال ،من �أ�صل  200طن
ينتظر و�صولها يف الأيام القادمة؛ وذلك للإ�سهام
يف تلبية احتياجات القطاع ال�صحي التون�سي مبا
ي�ساعد يف جتاوز �آثار جائحة كورونا (كوفيد -
.)19
وكان يف مقدمة م�ستقبلي امل�ساعدات وزير ال�صحة
التون�سي علي م��راب��ط ،و�سفري خ��ادم احلرمني
ال�شريفني لدى تون�س الدكتور عبدالعزيز بن علي
ال�صقر ،ومدير عام ال�صحة الع�سكرية م�صطفى
الفرجاين ،وامل�ست�شار �أول لدى رئي�س اجلمهورية
التون�سية املكلف بالأمن القومي الفريق بالبحرية
عبدالر�ؤوف عطاء الله.

وع�ب�ر وزي� ��ر ال���ص�ح��ة ال�ت��ون���س��ي ع �ل��ي م��راب��ط
ع��ن خال�ص ال�شكر وال�ع��رف��ان للمملكة العربية
ال�سعودية على امل�ساعدات الطبية املقدمة لل�شعب
التون�سي ،مفيدا �أن ه��ذا املوقف لي�س بالغريب
عن اململكة التي ال تت�أخر �أبدا يف ن�صرة ال�شقيق
وال�صديق ،م�شريا �إىل �أن هذه امل�ساعدات ت�أتي
والعامل على �أعتاب �أزمة �صحية جديدة ،يف ظل
تتايل الأخبار عن انت�شار ن�سخة جديدة متحورة
من الفريو�س ،وهو ما ي�ضفي �أهمية كربى على
هذه امل�ساعدات التي من �ش�أنها دعم االحتياجات
التون�سية يف مواجهة الوباء.
و�أو��ض��ح ال��وزي��ر التون�سي �أن الو�ضع ال�صحي
يف البالد يعد حاليا مطمئنا ن�سبيا بعد املوجة
ال�شديدة التي �شهدتها تون�س يف الأ�شهر املا�ضية،
م��ؤك��دا دور امل�ساعدات الطبية ال�سعودية التي
و�صلت تون�س منذ �شهر يوليو املا�ضي يف مواجهة
ه��ذه الأزم��ة وتقدمي العناية لأل��ف امل�صابني مما
�أ�سهم يف خف�ض �أعداد ال�ضحايا.

ب� � ��دوره ت��وج��ه امل �� �س �ت �� �ش��ار �أول ل� ��دى رئ�ي����س
اجل�م�ه��وري��ة التون�سية املكلف ب��الأم��ن القومي
الفريق بالبحرية عبدالر�ؤوف عطاء الله بال�شكر
�إىل اململكة العربية ال�سعودية على موا�صلتها
تقدمي امل�ساعدات ال�صحية القيمة ،التي ت�أتي
ملعا�ضدة تون�س يف مواجهة اجلائحة.
وق��ال عطاء الله �إن ا�ستمرار توافد امل�ساعدات
الطبية ال�سعودية املتنوعة لتون�س يعك�س حر�ص
قيادة اململكة على دع��م تون�س يف معركتها �ضد
انت�شار فريو�س كورونا ،حيث كانت اململكة من
�أوائل الدول التي هبت مل�ساعدة تون�س مبختلف
احلاجيات الطبية واللقاحات.
وع�ب�ر م��دي��ر ع��ام ال�صحة الع�سكرية م�صطفى
ال �ف��رج��اين ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب��ال��دف�ع��ة اجل��دي��دة من
امل�ساعدات الطبية ال�سعودية لتون�س التي وجه
بها خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل�ل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه الله ،-م�شريا �إىل
�أن ه��ذه امل�ساعدات ال�سعودية التي تتوافد برا
وبحرا ،تثلج �صدور التون�سيني الذين لن ين�سوا
�أبدا هذا املوقف النبيل من قيادة اململكة و�شعبها
ال�شقيق.
من جانبه �أكد �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى
تون�س الدكتور عبدالعزيز بن علي ال�صقر �أن هذه
امل�ساعدات جت�سد عمق العالقات الأخوية الوطيدة
بني البلدين ال�شقيقني ،وتعك�س الوجه الإن�ساين
للمملكة بقيادة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز و�سمو ويل عهده الأمني–
حفظهما الله � ،-سائال امل��وىل عز وج��ل �أن يزيل
هذه اجلائحة عن العامل �أجمع.
ي�أتي ذلك يف �إط��ار امل�ساعدات الطبية والوقائية
املقدمة من اململكة ملختلف البلدان حول العامل،
ب �ه��دف م���س��ان��دة اجل �ه��ود ال��دول �ي��ة يف مكافحة
فريو�س كورونا واحلد من خماطره.

تعاون مع األمم المتحدة
لمكافحة التصَحُّر
الريا�ض  -البالد

و َّقع وزير البيئة واملياه والزراعة املهند�س عبد الرحمن
بن عبد املح�سن الف�ضلي ،اتفاقية تعاون م�شرتكة مع الأمني
الت�ص ُّحر �إبراهيم
التنفيذي التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة َ
ثياو ،التي ت�أتي لتنفيذ بنود امل�ب��ادرة العاملية للحد من
تدهور الأرا�ضي وتعزيز املحافظة على املوائل الأر�ضية.
وتت�ضمن االتفاقية توفري الدعم املادي للم�ساهمة يف تنفيذ
�أن�شطة املبادرة التي ت�ستهدف خف�ض الأرا�ضي املتدهورة
�إىل الن�صف بحلول ع��ام  ،2040وذل��ك وف��ق بيان وزراء
البيئة ملجموعة الع�شرين عام 2020م ،و�سيكون لهذا الدعم
دور كبري يف حتقيق �أهداف املبادرة.
وتهدف املبادرة العاملية ملجموعة الع�شرين �إىل احلد من
تدهور الأرا�ضي ووقفه وعك�س م�ساره ،و�أن تكون مكملة
وداعمة للمبادرات الإقليمية والعاملية القائمة ذات العالقة،
وحتقي ًقا لهذه الغاية �ستعمل املبادرة جنبًا �إىل جنب مع
املبادرات املتعددة الأط��راف القائمة على �إ�ضفاء زخم �إىل

عقد الأمم املتحدة لإ�صالح النظم الإيكولوجية.
و�أك ��د املهند�س الف�ضلي �أن امل �ب��ادرة العاملية ملجموعة
الع�شرين �ستعمل على احلد من تدهور الأرا��ض��ي ،ودعم
املحافظة على التنوع البيولوجي ،والقدرة على مواجهة
ال�ت�غ�يرات املناخية واجل �ف��اف والتخفيف م��ن �آث��اره�م��ا،
وكذلك تخزين الكربون يف الرتبة ،وامل�ساهمة يف حتقيق
الأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي ،وت��وف�ير م���ص��در دخ��ل وع �م��ل لل�سكان
املحليني ،متطلعًا �أن يح ّفز هذا االلتزام من اململكة جميع
ال��دول والقطاع اخلا�ص ليكونوا ج��زء ًا من التغيري الذي
ن�صبو �إليه.
و�أ�شار معاليه �إىل وجود فر�صة كبرية لتوفري الدعم املادي
للم�ساهمة يف تنفيذ امل �ب��ادرة العاملية للحد م��ن تدهور
الأرا��ض��ي وتعزيز املحافظة على املوائل الأر�ضية ،وهو
بدور قيادي يف
م�ؤ�شر على التزام املجموعة باال�ضطالع ٍ
احلد من تدهور الأرا�ضي و�إع��ادة ت�أهيل املتدهور منها،
وحتقيق فوائد متعددة على امل�ستويات كافة.

برنامج األغذية العالمي يثمن
جهود المملكة

الريا�ض  -البالد

ب �ح��ث امل���س�ت���ش��ار ب��ال��دي��وان امل �ل �ك��ي امل���ش��رف
العام على مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة
 ،مع ،املدير الإقليمي لربنامج الأغذية العاملي يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا كورين
فلي�شر ،ت�ع��زي��ز ع�لاق��ات ال �ت �ع��اون والتن�سيق
امل���ش�ترك ب��امل�ج��االت الإن���س��ان�ي��ة والإغ��اث �ي��ة مع
الربنامج يف دول منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال

�أفريقيا لتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة والق�ضاء
على اجلوع والفقر يف املجتمعات املت�ضررة ،كما
ناق�ش اجلانبان م�ستجدات امل�شاريع الغذائية
املنفذة بينهما يف اجلمهورية اليمنية.
وقدمت كورين فلي�شر �شكرها اجلزيل لدعم اململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ممثلة مب��رك��ز امل�ل��ك �سلمان
للإغاثة لعمليات برنامج الأغذية العاملي الدولية،
منوهة ب�سعي املركز احلثيث لتوفري الأمن الغذائي
يف الدول ذات االحتياج.

كلمة

مكتسبات سياحية

بخطوات واثقة وب�صمات قوية للإجناز
 ،ت�شكل اململكة مكانتها امل�ت�ق��دم��ة على
خارطة ال�سياحة العاملية  ،وما حققته من
مكت�سبات باحت�ضان �أول مكتب �إقليمي
ملنظمة ال�سياحة العاملية  ،التي و�صفت
ال�سعودية ب�أنها �أحد �أكرث الأع�ضاء ن�شاط ًا
يف املنظمة خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية
واهتمامها ك�ث�يرا مب�ستقبل ال�سياحة ،
و�ستكون مهمة املكتب الإقليمي تن�سيق
ال�سيا�سات واملبادرات يف املنطقة ،وتعزيز
املنتجات ال�سياحية والتنمية امل�ستدامة،
وحتفيز اال�ستثمار يف الأ�صول واملقومات
ال�سياحية مت�سارعة التطور.
لقد جنحت اململكة ك�إحدى �أهم اجلهات
الفاعلة حدي ًثا يف قطاع ال�سياحة  ،يف
حتقيق مكانة ب ��ارزة ك��أ��س��رع الوجهات
العاملية منوً ا خالل �سنوات قليلة ،و�سعيها
الطموح لإعادة ر�سم مالمح قطاع ال�سياحة
ا�ستعدادًا للم�ستقبل ال��ذي �ستتغري فيه
مفاهيم التطور وم�ف��ردات وا�ستثمارات
وبرامج ال�سياحة واحتياجات ال�سائحني
خل���دم���ات وب� ��رام� ��ج �أك� �ث��ر �إب�� �ه� ��ارا يف
ج��ودة احل�ي��اة ،ول��دى اململكة الكثري من
الطموحات ال�سياحية لالقت�صاد امل�ستدام،
وا��س�ت�ه��داف نحو م��ائ��ة مليون زائ��ر من
داخل اململكة وخارجها.
وي� ��أت���ي ان �� �ض �م��ام � �ش��رك��ة ال �� �س��ودة
للتطوير ،وهي �إحدى �شركات �صندوق
اال�ستثمارات العامة ،كع�ضو منت�سب
يف منظمة ال�سياحة العاملية التابعة
للأمم املتحدة ،مبثابة ا�ستحقاق نوعي
جديد لنجاحات ال�سياحة ال�سعودية
ال�ت��ي تتمو�ضع ب��درج��ات مم�ي��زة على
اخلارطة العاملية.

مدير عام "األلكسو" يشيد بدعم المملكة للمنظمة
تون�س  -وا�س

�أكد املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم "الألك�سو" الدكتور حممد ولد �أعمر على
دور اململكة العربية ال�سعودية منذ توليها رئا�سة
املجل�س التنفيذي للمنظمة يف الإ��س�ه��ام املتميز
يف حت�سني �أداء املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم بالتعاون مع جهود باقي ال��دول العربية
على جميع امل�ستويات .
وقال يف ت�صريح على هام�ش الدورة الثانية ع�شرة
لوزارء الرتبية والتعليم العرب� :إنه مت تنظيم لقاء

جمع  50من الفاعلني ال�سعوديني و 70م�ؤ�س�سة
عر�ضت م��ن خ�لال الألك�سو جهودها يف الثقافة
والتعليم والبحث العلمي �إىل جانب العديد من
امل�شاريع امل�شرتكة الأخرى التي �سيتم تنظيمها مع
اململكة وبالتحديد يف املجال الثقايف و�سرتكز على
جماالت متنوعة �أخرى منها اخلط العربي والنق�ش
وال�ب�خ��ور وال�سعفة وذل��ك بالتعاون م��ع ع��دد من
الدول العربية .
وتوقف املدير العام للألك�سو عند ت�أثريات كورونا
ع�ل��ى �أن���ش�ط��ة املنظمة ودوره� ��ا يف تخطي ه��ذه

الأزم� ��ة ،وق ��ال� :إن ك��ورون��ا ت�سببت يف خ�سارة
كبرية لعدد من الأن�شطة املربجمة للمنظمة لكن
م��ع وج��ود التكنولوجيات احل��دي�ث��ة والتوا�صل
الرقمي مت جتاوز بع�ض تداعياتها خا�صة يف عدد
من الدول العربية التي حققت جناحات كربى يف
جم��ال التعليم عن بُعد على غ��رار اململكة العربية
ال�سعودية وم�صر .
كما �أك��د اهمية الرتبية على القيم يف ظل الرتكيز
الكبري على التكنولوجيا واملجاالت الرقمية الذي
ي�ؤثر �سلبا يف بع�ض الأحيان على الأجيال القادمة.

مشاركة فاعلة لوفد الشورى في "عمومية" االتحاد الدولي

مدريد -وا�س

عقد االحت��اد الربملاين ال��دويل جل�سته اخلتامية
لأع�م��ال اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد
ال �ـ 143املنعقدة يف العا�صمة الإ�سبانية مدريد،
برئا�سة رئي�س االحتاد الربملاين الدويل دوارتي
بات�شيكو ،التي ي�ست�ضيفها ال�برمل��ان الإ�سباين،
وذلك مب�شاركة وفد من جمل�س ال�شورى.
و�شهدت م�شاركة وفد جمل�س ال�شورى يف اجلل�سة

اخلتامية مداخلتني قدمهما نائب رئي�س جمل�س
ال�سلمي ،جاءت الأوىل
ال�شورى الدكتور م�شعل ُّ
يف بند اجلهود الدولية يف مكافحة التغري املناخي
واملحافظة على البيئة ،حيث حتدث عن اجلهود
واملبادرات التي تقوم بها اململكة ملكافحة التغري
امل�ن��اخ��ي واحل �ف��اظ ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة ،ويف مقدمتها
امل �ب��ادرت��ان ال�ل�ت��ان �أع �ل��ن عنهما �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان ويل العهد نائب

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-
"ال�سعودية اخل�ضراء ،وال�شرق الأو�سط الأخ�ضر.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ع�ق��د م�ن�ت��دى ال���ش��رق الأو� �س��ط
الأخ�ضر خ�لال الفرتة من  25 - 23من �أكتوبر
املا�ضي برئا�سة �سمو ويل العهد ،جاءت مب�شاركة
وا�سعة من �أولياء عهود عدد من الدول ور�ؤ�ساء
وزارات وم��دي��ري م�ن�ظ�م��ات �إق�ل�ي�م�ي��ة ودول �ي��ة
ور�ؤ� �س��اء تنفيذين لكربى ال�شركات ،مبين ًا �أن
الهدف من املبادرتني يتمثل يف مكافحة التغري
امل �ن��اخ��ي وال�ت���ص�ح��ر وح �م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة بخف�ض
االنبعاثات الكربونية� ،إ�ضافة �إىل الإع�ل�ان عن
الو�صول �إىل �صفر انبعاث كربوين بحلول عام
2060م ،وزراع��ة �أك�ثر من  10مليارات �شجرة
داخ ��ل امل�م�ل�ك��ة ،و 40م�ل�ي��ار ��ش�ج��رة يف ال�شرق
الأو�سط.
و�أ�شار الدكتور ال�سلمي �إىل االهتمام الذي يوليه
جمل�س ال�شورى يف اململكة بدعم املر�أة وال�شباب،
عطف ًا على م��ا مت ت��داول��ه يف ه��ذه اجلل�سة من
�أهمية متكني املر�أة وال�شباب يف العمل الربملاين،
م�ؤكد ًا �أن املجل�س يويل اهتمام ًا كبري ًا مبا يتعلق
بدعم امل ��ر�أة وال�شباب ،خا�صة يف ظ��ل اهتمام
االحت��اد الربملاين ال��دويل ،م�شري ًا �إىل �أن % 20
من �أع�ضاء املجل�س هم من الن�ساء ،كما �أن ن�صف
�أع�ضاء املجل�س امل�شاركني يف هذا االجتماع من
الن�ساء ،وجميعهم �شاركوا يف فعاليات ومنا�شط
هذه اجلمعية.
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تتويج الفائزين في مسابقة "التقط العلم" و"مكافآت الثغرات"

الريا�ض ـ البالد

حممد عبد العزيز ال�سامل

خدمات المياه
التطور �س ّنة احلياة  ،منذ �أن خلق الله الأر�ض وما عليها
ومن عليها  ،يف ع�صور كانت متتد حلقب من الزمن  ،ثم بات
التطور بعقود زمنية � ،أي ع�شرات ال�سنني  ،مع اخرتاع الآلة
واكت�شافات الطاقة والكهرباء  ،و�صوال �إىل ثورة االنرتنت
والرقمنة التي جعلت العامل وما يحدث فيه متاحا فورا يف
"كف" اليد من خالل الأجهزة الذكية  ،التي �أي�ضا ندير بها
�ش�ؤونا  ،وبالطبع اخلدمات االلكرتونية بال ورق وال ملفات
عالقي كانت مبثابة "حافظة" م�ستنداتنا يف طلب اخلدمات
وانتظار حتقيقها.
لنتذكر زمنا ع�شناه يف املا�ضي ،كيف كان التقدمي على طلب
هاتف ثابت � ،أو تو�صيل خدمات املرافق العامة كالكهرباء
وامل��ي��اه  ،وزح����ام ال��ط��واب�ير "ال�سرا" وق��ائ��م��ة االن��ت��ظ��ار
الطويلة ثم ب�شارة اخلط مع ن�سبة من تكاليف احلفر .كان
ه��ذا ب�سبب وج��ود �شركة واح��دة لكل قطاع ،حيث مل تكن
هناك ا�ستثمارات يف ه��ذه امل��ج��االت من القطاع اخلا�ص
الذي بطبيعته ي�سعى لتطوير خدماته و�أ�سلوب تقدميها ،
واملناف�سة يف اجلودة والأ�سعار  ،ومزايا عديدة نراها اليوم
يف تناف�س ال�شركات املقدمة خلدمات االت�صال واالنرتنت
بعرو�ض خمتلفة م�شجعة  ،وجتلب كل جديد يف هذا املجال
بالغ ال�سرعة يف تطوره.
لكن ،وما �أدراك ما "لكن" التي ت�شعرنا دائما �أن "الزين
ما يكمل" طاملا بقيت خدمات مرفق املياه خارج املناف�سة،
وجعل املوطنني ره��ن االحتكار  ،رغ��م جهود �شركة املياه
وحماولتها التطوير يف جوانب حمددة  .فمعاناة املواطن
ال تزال موجودة ،وتذكرين ب�سرية املعاناة الأوىل للهاتف
زمان.
فحال طالب اخلدمة يقول �إنه حتت �سيطرة ال�شركة ،وحتت
جترب مقاول احلفر وارتفاع تكاليفه ،وما يحدث �أحيانا من
البحث عن �أبعد نقطة للإي�صال ،و�أحيانا عدم امل�صداقية
مبيعاد تنفيذ الطلب واالنتهاء من اي�صال املوا�سري للمنزل.
وهنا نتمنى فتح املجال ل�شركة �أو �أكرث لال�ستثمار يف جمال
التحلية وخ��دم��ات امل��ي��اه ،وحينها �سيختلف التعامل مع
العميل ،وال يحتاج الأمر لكثري من ال�شكاوى �أو التظلمات.

توا�صل الهيئة العامة للرتفيه جهودها يف تفعيل
ج��ودة احلياة ودع��م املبدعني وت��وّ ج امل�ست�شار
ب��ال��دي��وان امللكي  ،رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
العامة للرتفيه تركي بن عبداملح�سن �آل ال�شيخ
�أم�س ،الفائزين والفائزات يف م�سابقتي "التقط
العلم" و"من�صة مكاف�آت الثغرات" اللتني �أُقيمتا
�ضمن م���ؤمت��ر  AtHackال���ذي ا�ست�ضافته
اململكة على م��دار الأي���ام الثالثة املا�ضية �ضمن
فعاليات مو�سم الريا�ض ،ك�أكرب حدث تقني يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،و�سط
ح�ضور جت��اوز ع�شرات الألآف من املهتمني من
داخل اململكة وخارجها.
و�أ�شاد يف كلمة له بامل�ؤمتر ،باجلهود التي بذلها
ويبذلها االحت���اد ال�سعودي ل�ل�أم��ن ال�سيرباين
والربجمة والدرونز منذ بدايات ت�أ�سي�سهً ،
منوها
بحر�ص واه��ت��م��ام االحت���اد على ب��ن��اء ال��ق��درات
ال��وط��ن��ي��ة يف جم���ال الأم�����ن ال�����س��ي�براين،ع��ادًّا
ا�ست�ضافة م�ؤمتر � AtHackأم��ر يدعو للفخر
وال�سرور.
بدوره قدّم رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد ال�سعودي
للأمن ال�سيرباين وال�برجم��ة وال��درون��ز في�صل
اخلمي�سي� ،شكره وتقديره امل�ست�شار تركي �آل
ال�شيخ ،مو�ضحً ا �أن م�ؤمتر  AtHackمل يكن
ليتم ب��ه��ذا التنظيم ال��رائ��ع واملُ��ب��ه��ر دون الدعم
الكبري ال��ذي حظي به من معايل رئي�س الهيئة
العامة للرتفيه والزمالء امل�س�ؤولني يف الهيئة.
و���س�� ّل��م رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال�ترف��ي��ه امل��ت�����س��اب��ق�ين يف
م�سابقة "التقط العلم" ج��وائ��زه��م ال��ت��ي بلغ
�إج��م��ال��ي��ه��ا � 700أل�����ف ري�����ال ،ذه���ب���ت خلم�سة
ف�����رق ،ه����ي :ف���ري���ق (،)R3BILLIONS
وف��ري��ق ( ،)DICEGANGوف��ري��ق (،)P4
وف���ري���ق (،)JUSTCATTHEFISH
وفريق(.)SUBNT
كما �س ّلم الفائزين يف م�سابقة "من�صة مكاف�آت
الثغرات" جوائزهم البالغة � 300ألف ريال؛ وهم:
عبدالرحمن مكي و�أن�س ن�صر وتركي احلارثي
وعبدالعزيز املا�ضي ونواف املطريي ،بالإ�ضافة
�إىل الفائزين بجوائز التقارير التي جت��اوزت
 5000تقرير رفعت للمن�صة.
اجل��دي��ر بالذكر �أن ع��دد امل�شاركني يف امل���ؤمت��ر

التقني الأ�ضخم جت��اوز حاجز � 15أل��ف �شخ�ص
بوجود �أك�ثر من  200م��درب ومتحدث من 26
دول��ة خمتلفة ،و�سجل امل�ؤمتر �أك�ثر من 2,300

زائر دويل ،حيث ُتعد هذه الن�سخة �أكرب بثالثة
�أ�ضعاف من �أي فعالية �أمن �سيرباين يف املنطقة.
ح�ضر التتويج مدير عام � BlackHatستيف

مطالبا الجميع باستشعار مسؤوليتهم  ..متحدث الصحة:

التحصين وارتداء الكمامة للحماية من المتحور

البالد ـ يا�سر بن يو�سف

توا�صل وزارة ال�صحة جهودها يف احتواء اجلائحة
العاملية عرب العديد من الآليات ،ف�ضال عن برامج التوعية
والربتوكوالت الوقائية ،وام�س ك�شف م�صدر م�س�ؤول
يف وزارة ال�صحة ،ب�أنه �إ���ش��ارة �إىل ما �سبق الإع�لان
عنه ب�ش�أن ظهور �ساللة متحورة جديدة من فريو�س
كورونا (كوفيد  )19يف عدد من ال��دول ،ور�صد انتقال
م�صابني منها �إىل دول �أخرى ،فقد مت ر�صد حالة �إ�صابة
بال�ساللة املتحورة “ ”omicronمن الفريو�س يف
اململكة ،ملواطن قادم من �إحدى دول �شمال �أفريقيا ،ومت
�إج��راء التق�صي الوبائي وع��زل امل�صاب واملخالطني له
وا�ستكمال الإجراءات ال�صحية املعتمدة.
من جانبه قال متحدث وزارة ال�صحة حممد العبدالعايل،
يف ت�صريحات له خالل م�ؤمتر �صحفي عقدته الوزارة
�أم�س � ،إن التحورات املثرية للقلق �إذا �أ�صابت الفريو�س،
�أحدثت فيه تغريات وطفرات قد يكون عددها كبريًا� ،أدت
�إىل تغري يف الأمن��اط الوبائية  ،وقال علينا �أن نحمي
�أنف�سنا من املتحور با�ستكمال التح�صني بجرعتني �أو
باجلرعة التن�شيطية وارتداء الكمامة يف الأماكن املغلقة
وغ�سل اليدين وتعقيمها بانتظام ،وعلى امل�سافرين اتباع
ا�شرتاطات ال�سفر.
و�أ�شار �إىل �أن �أهم الأمناط الوبائية ثالثة؛ �أولها �أن تزيد
�سرعة انت�شار الفريو�س بني الأ�شخا�ص� ،أو �أن يكون
هناك �شدة يف املر�ض ،من حيث حاجة احلالة �إىل رعاية
طبية �أو تنومي� ،أو زيادة ن�سب حدوث الوفيات ،م�ؤكدًا

حمالت على البسطات
العشوائية في جدة
جدة ـ البالد

وا�صلت �أم��ان��ة حمافظة ج��دة حمالتها
الرقابية اليوم ،بتنفيذ جوالت ميدانية
مكثفة بهدف مكافحة الظواهر ال�سلبية،
وذلك �ضمن جهود الأمانة امل�ستمرة ملنع
املخالفات ومكافحة "البيع الع�شوائي"
يف الطرق وداخل الأحياء التابعة لبلدية
اجلامعة ،التي �أ�سفرت عن م�صادرة 3
�أطنان من اخل�ضروات والفواكه.
و�أو�ضحت الأم��ان��ة� ,أن الفرق البلدية
نفذت �أعمال �إزالة ب�سطات اخل�ضراوات
وال���ف���واك���ه ،ح��ي��ث ج���رى ح��ج��ز  6من
ال�سيارات امل�ستخدمة من قبل الباعة
اجلائلني ،وت�سليم الكميات امل�صادرة
للجمعيات اخلريية.

�أن النمط الثالث يتمثل يف ح��دوث انخفا�ض فعالية
اللقاحات �ضد التحور.
وا�ستطرد �أن الإجراءات واحلذر يف هذه املرحلة مهم
جدًا ،م�ؤكدًا �أن احلالة ال�صحية يف توكلنا مهمة للجميع
 ،الفتا �إىل �أن
«املخالطني وامل�صابني واخلا�ضعني للحجر والعزل
عليهم واج���ب وط��ن��ي و�أخ�ل�اق���ي» ،مطالبًا �إي��اه��م ب���أن
ي�ست�شعروا م�س�ؤوليتهم.
و�أكد �أن «من يظهر لديه �أنه «خمالط �أو حجر منزيل �أو
م�ؤ�س�سي ،يجب عليه �أن يلتزم بالإجراءات االحرتازية
والإر�شادات ال�صحية».

و�أ�شار �إىل �أن �إ�ضافة �إجراءات احرتازية �أخرى تعتمد
على مدى التزام املجتمع بالوقاية.
وق��ال متحدث «ال�صحة» حممد العبدالعايل� ،إن هناك
خطوات حمكمة دائمة ملتابعة الو�ضع الوبائي �أو ًال ب�أول
يف اململكة.
وتابع :يجب �أن نحمي �أنف�سنا من املتحور با�ستكمال
التح�صني بجرعتني �أو باجلرعة التن�شيطية وارت��داء
الكمامة يف الأم��اك��ن املغلقة وغ�سل اليدين وتعقيمها
بانتظام ،وعلى امل�سافرين اتباع ا�شرتاطات ال�سفر.
من ناحية اخرى �أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم�س ت�سجيل
 34ح��ال��ة �إ���ص��اب��ة ج��دي��دة ب��ف�يرو���س ك��ورون��ا اجل��دي��د

(كوفيد ،)19-لي�صبح الإجمايل  549786حالة.وقالت
تعاف جديدة لي�صبح
ال��وزارة �إنه مت ت�سجيل  26حالة ٍ
الإجمايل  538939حالة ولله احلمد.
و�أك��دت "ال�صحة" ت�سجيل حالة وف��اة واح��دة  ،لريتفع
الإجمايل �إىل  8837حالة وفاة.وك�شفت الوزارة �أن عدد
احلاالت احلرجة  39حالة.
�إىل ذل��ك �أك��د امل��دي��ر االقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية
لدول �شرق املتو�سط الدكتور �أحمد املنظري � ،أن مر�ض
كوفيد 19-ال يزال ي�ؤثر �سلبًا على حياة النا�س و�صحتهم
يف جميع �أن��ح��اء �إقليم �شرق املتو�سط وخ��ارج��ه ،مما
ين�شر ال�شعور باخلوف والإح��ب��اط  ،وقد �أدى و�صول
التحور اجل��دي��د املثري للقلق "�أوميكرون" �إىل تفاقم
الو�ضع ،كما �أنه يُ�شكل تهديدات حمتملة للمكا�سب التي
حتققت ب�صعوبة خالل العامني املا�ضيني.

مشاريع الدواجن تحت مجهر األمن الوقائي

وي��ل��ي ،وامل�شرف ال��ع��ام على الأم���ن ال�سيرباين
ع�ضو جمل�س الإدارة املهند�س حممد ال�شمراين ،
والرئي�س التنفيذي لالحتاد متعب القني.

ارتفاع ضغط الدم من
الحاالت المرضية الصامتة
جدة ـ رانيا الوجيه

�أو�ضحت مدينة امللك �سعود الطبية �أن �ضغط الدم يعرف بقوة دفع
ال��دم على ج��دران الأوعية الدموية ،وعندها تزيد مقاومة جدران
ال�شرايني مل��رور ال��دم ،ويعترب عاملاً مهمًا ملعرفة م�ستوى �ضغط
الدم وال�سيطرة عليه ،حيث يبلغ املعدل الطبيعي لل�ضغط 80120
ً
انخفا�ضا نتيجة �أ�سباب خمتلفة و�ضرورة
وي��واج��ه ارتفا ًعا �أو
معاجلتها.
وينق�سم ال�ضغط لنوعني هما �ضغط ال��دم االنقبا�ضي وه��و الذي
يحدث عندما ينقب�ض القلب ويتم �ضخ الدم عرب ال�شرايني �إىل جميع
�أنحاء اجل�سم ،و�ضغط الدم االنب�ساطي الذي يحدث عندما تنب�سط
ع�ضلة القلب فيندفع الدم بقوة �إىل القلب عرب الأوعية الدموية.
و�أب���ان ا�ست�شاري ط��ب الأ���س��رة واملجتمع باملدينة الدكتور �أك��رم
احلازمي �أن ارتفاع �ضغط الدم يزداد مع التقدم يف ال�سن؛ حيث يبلغ
 % 3.2بني �أولئك الذين تراوح �أعمارهم بني � 24 - 15سنة �إىل 51.2
 %بني �أولئك الذين تراوح �أعمارهم بني  55و� 64سنة و�إىل  % 70من
بني �أولئك الذين تراوح �أعمارهم بني � 65سنة و�أكرث ،حيث لوحظ
ارتفاع حاالت ما قبل الإ�صابة بارتفاع �ضغط الدم؛ حيث و�صلت �إىل
 % 46.5بني الذكور ( 3ماليني) من الذكور ،و % 34.3بني الإناث
(�أكرث من مليونني).

 30يومًا النتهاء الفترة االنتقالية
ألسماء النطاقات
الريا�ض ـ البالد

دع��ت هيئة االت�����ص��االت وتقنية املعلومات جم ً
���ددا جميع امل�سجلني
ب�أ�سماء النطاقات ال�سعودية يف املركز ال�سعودي ملعلومات ال�شبكة
�إىل �سرعة نقل �أ�سماء نطاقاتهم �إىل �أحد وكالء الت�سجيل املعتمدين قبل
انتهاء املوعد املحدد لنهاية الفرتة االنتقالية يف  31دي�سمرب اجلاري
ً
تفاديا لإلغاء الت�سجيل.
جدة -يا�سر بن يو�سف
و�أو�ضحت الهيئة �أن الفرتة االنتقالية تتيح للقطاعني احلكومي وغري
يوا�صل فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة مكة املكرمة جوالته امليدانية
احلكومي� ،إ�ضافة �إىل الأف��راد ،نقل النطاقات ال�سعودية التي تنتهي بـ(.
التفتي�شية على م�شاريع الدواجن باملنطقة انطالقا من حر�ص الفرع على �سالمة
� )saأو (.ال�سعودية) �إىل وكالء الت�سجيل املعتمدين لتقدمي خدمات ت�سجيل
املنتجات احليوانية املحلية ومطابقتها للموا�صفات القيا�سية مبا ن�ص عليه نظام
�أ�سماء النطاقات ال�سعودية ،وميكن الو�صول �إليهم عرب ال��راب��ط ،م�شرية
الرثوة احليوانية باململكة وذلك لتفعيل دور االمن الوقائي حيث يتم جمع عينات
ً
إلكرتونيا ً
ً
م�سبقا ،وميكن
وفقا للإجراءات املعلنة
�إىل �أن �إجراءات النقل تتم �
من امل�شاريع ب�شكل ع�شوائي وار�سال العينات للمخترب املركز بالوزارة للت�أكد من
االطالع عليها عرب الرابط ،و�أن العملية لن يكون لها �أي ت�أثري على عمل النطاق
خلوها من متبقيات الأدوية وال�ساملونيال.
واخلدمات املرتبطة به .وبينت الهيئة �أن عدم �إمتام النقل قبل انتهاء املرحلة
حيث مت اعداد برنامج للك�شف عن احلدود امليكروبية ومتبقيات االدوي��ة يف
االنتقالية �سيرتتب عليه �إلغاء ت�سجيل ا�سم النطاق وجعله ً
متاحا للت�سجيل من
منتجات الدواجن املحلية (اللحوم والبي�ض).
قبل العموم ،الفتة �إىل �أن خدمة الت�سجيل املبا�شر �أوقفها املركز ال�سعودي ملعلومات
حيث �أكد مدير عام فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة مكة املكرمة
ال�شبكة ،وكذلك خدمة تعديل معلومات ا�سم النطاق بحيث تكون متاحة فقط عرب
املهند�س �سعيد جار الله الغامدي �إن هناك حمالت رقابية مكثفة على املن�ش�آت
وك�لاء الت�سجيل املعتمدين للجهات غ�ير احلكومية والأف����راد ،وم��ن خ�لال هيئة
البيطرية تهدف �إىل ح�سن العمل بها وحت�سني �إج��راءات الأم��ن احليوي
احلكومة الرقمية للجهات احلكوميةً ،
وم��راع��اة تلك امل�شاريع واملن�ش�آت للرفق باحليوان ً
وفقا خلطة املرحلة االنتقالية.
وفقا لنظامَي املهن
هذا وت�سعى هيئة االت�صاالت كونها اجلهة املنظمة وامل�شرفة على �أ�سماء النطاقات
الطبية البيطرية والرفق باحليوان لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
ال�سعودية �إىل تطوير خدمات ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ال�سعودية ،وتطبيق �أف�ضل
العربي.
املمار�سات الدولية يف املجال ،ومتكني القطاع اخلا�ص يف جم��ال �أ�سماء النطاقات
ً
مبينا �أن الأمن احليوي يعد الطريقة املثلى ملواجهة املخاطر والأمرا�ض
واخلدمات املرتبطة بها.
للم�شاريع احليوانية ،و�إىل منع �أو الإقالل من فاعلية م�سببات الأمرا�ض
املختلفة وانت�شار العدوى يف مناطق تربية احليوانات والدواجن.

الرأي
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نقطة ارتكاز

ً
هدفا؟
هل إفساد الذوق العربي أصبح

الفن الراقي هو غذاء للعقول والنفو�س والوجدان الب�شري ،ومن الرائع
و�سياجا قو ًّيا يتم
حافزا للهِ مم،
ح ًّقا �أن ُت�صبح كل �أ�شكال الفنون الراقية ً
ً
من خالله املحافظة على قيم املجتمع و�أخالقياته!! لكننا يف الواقع ال نفهم
ال�سر وراء ا�ستخدام الفنون املختلفة حال ًّيا  -وبخا�صة الدراما والغناء -
يف �إحداث تغيري يف قيم و�أخالق الإن�سان العربي!! ومن الأمثلة على ذلك ما
الفجة) املنت�شرة حال ًّيا يف م�صر والعامل العربي؛
ُي�سمى بـ (الأغاين ال�شعبية َّ
وخ�صو�صا يف املجال
العربية
أمتنا
�
يف
م�صر
�إذ ال جمال للمجادلة يف ت�أثري
ً
الفني ،وحتدي ًدا يف الدراما والغناء.
ؤخرا �أ�صداء معركة الأغنية
�
م
املختلفة
وقد تناقلت الف�ضاءات الإعالمية
ً
ال�شعبية الدائرة يف م�صر بني نفرٍ من النا�س يف مقدمتهم نقيب املو�سيقيني
امل�صريني (هاين �شاكر) وبني م�ؤيدي ما ُي�سمى بـ (�أغاين املهرجانات) وال
نفهم على وجه الدقة َم ْن الذي منح هذه الأعمال �صفة الغناء؟!
يف احلقيقة لقد وج��دت الأغنية ال�شعبية الهادفة فر�صة للعي�ش منذ زمن
بعيد كلون هادف من �ألوان املو�سيقى والغناء ،وهذا ال يقت�صر على م�صر
جزءا من امل�شهد الفني العام يف خمتلف �أنحاء العامل؛
وحدها بل ي�شكِّ ل ً
حيث تتواجد نوعيات عديدة من الفنون ال�شعبية وتنت�شر بني �أو�ساط عامة

نوعا من الفلكلور �أو الرتاث ال�شعبي الذي
النا�س يف كل املجتمعات ،ومتثِّل ً
والهوية املميزة لكل جمتمع.
جزء مهم و�أ�صيل من الوجدان اجلمعي
َّ
هو ٌ
لكن مهما يكن من �أمر ف�إن الأغاين التي ُت ْن َعت ب�أنها �شعبية و ُت�ص َّنف على
دائما متحلية بخ�صائ�ص و�سمات فن الغناء ،وتتوافر
هذا الأ�سا�س تبقى ً
فيها الكلمات واملفردات اللغوية الراقية واملعاين اجلميلة والأفكار اجليدة،
وتكون يف جمملها بعيدة عن الإ�سفاف واالبتذال ،و ُتعرب عن قيم املجتمع،
وتعك�س معايريه الأخالقية.
وقد �أبدع جيل من �شعراء العامية يف م�صر يف ت�أليف الكثري من الأغاين
ال�شعبية الراقية التي �شدا بها مطربون كُ رث ،وبثَّتها الإذاعات العربية على
مر عقود من الزمن ،وما تزال تبثها حتى الآن ،ومن بني ه�ؤالء :عبد احلليم
حافظ ،وحممد ر�شدي ،وحم��رم ف ��ؤاد ،وحممد قنديل ،و�شادية ،وفايزة
�أحمد  ...وغريهم.
ومن خالل الر�صد مل�سرية الأغاين ال�شعبية على مدى عقود من الزمن ي�ؤكد
املتخ�ص�صون يف هذه النوعية من الدرا�سات �أن الغناء ال�شعبي الأ�صيل
ومقومات فنية حمددة ،هي:
هو فن راق كبقية الفنون ،له معايري وا�ضحةِّ ،
الكلمات الهادفة ،واملعاين الإيجابية اجلميلة ،واملو�سيقى والأحلان العذبة

التي ُتنا�سب ال��ذوق ال�شعبي ،وه��ذه الأغ ��اين  -كغريها م��ن �أل ��وان الفن
الهادف  -تلتزم بقيم املجتمع و�أخالقه ،وتراعي ال��ذوق العام ،وما يجب
ن�شئ عليه الأجيال والأ�سر العربية ،وال ميكن للغناء ال�شعبي الأ�صيل
�أن ُن ِّ
�أن يتجاوز هذه احلدود ،ال يف الكلمات والألفاظ ،وال يف املعاين والأفكار.
لكن يف ال�سنوات الأخ�يرة ظهر على ال�ساحة الفنية يف م�صر  -والعامل
ال�ع��رب��ي َ -م � ْ�ن ُي�ط�ل��ق عليهم (م �ط��رب��ون ��ش�ع�ب�ي��ون) ي�غ�ن��ون م��ا ُي���س�م��ى بـ
(املهرجانات) ،وه��ي عبارة عن ظواهر �صوتية �سلبية ُتقدم �سلع ًة رديئة
بعيدة عن الفن والثقافة ،وال متت لهما ب�صلة ال من قريب وال من بعيد!!
وال نفهم ما �سر ن�شر هذا ال ُغثاء يف املجتمع؟!! ومل��اذا ُي ِ�صر البع�ض على
دمر الأخالق ،وتهدم
و�صف ذلك العبث بالفن؟ و�أي ٍفن يف �أعمال �سيئة ُت ِّ
القيم ،وتن�شر م�ساوئ الأخالق ،وتمُ ِّجد ال�سلوكيات املنحرفة غري ال�سوية،
و ُت�شجع على اختالل قيم ومعايري املجتمع العربي الأ�صيل ،و ُتر�سخ فكرة
�أن ين�سلخ ال�شخ�ص من كل �شيء ،ويعي�ش لنف�سه فقط ،جمرد عبد لنزواته
وغرائزه!!
م��ا ي�ح��دث على �صعيد الغناء وال��درام��ا يف م�صر وال �ع��امل العربي لي�س
جم��رد اختالف �أذواق ،وال �صراع �أج�ي��ال ،وال جم��رد معركة بني القدمي

د .غ�سان بن حممد ع�سيالن
@GhassanOsailan
منهجا
واحلديث� ،إن حماولة حتطيم القيم الأخالقية واملجتمعية �أ�ضحت ً
وا��ض� ً�ح��ا وحم��اول��ة ممنهجة لإح ��داث تغيري يف قيم املجتمعات العربية
وتدمري بنيتها الأخالقية ،وهناك على ما يبدو خطة لت�شويه هذه املجتمعات
وتدمري منظومتها القيمية ،وك�أن �إف�ساد الذوق العربي �أ�صبح هد ًفا يف حد
ذاته؟!! وال�س�ؤال الأهم هو :مل�صلحة َم ْن يجري ت�سطيح ال�شخ�صية العربية
املعا�صرة ،وهدم منظومة القيم داخلها بهذا ال�شكل؟!!

�أكادميي وكاتب ر�أي

إفشاء السر الوظيفي
د .عبداهلل �آل �سعد
لكل مهنة �أنظمتها وق��واع��ده��ا التي تبني ح��دوده��ا و�ضوابطها ونطاق
الت�صرف فيها ،كما �أن لها �أخالقيات حتتم على من ميتهنها �أن يتحلى بها
بعيد ًا عن �إلزامية املواد النظامية وغريها ،ومن تلك القواعد التي درجت
الأنظمة على �إ�ضفائها يف موادها ورفع درجة �إلزاميتها قاعدة عدم جواز
�إف�شاء ال�سر الوظيفي ،ويف احلقيقة �أن ال�سر الوظيفي مو�ضوع كبري
ج��د ًا ال ميكن ب�أية حال جمع �أطرافه يف مقال �صحفي ،كونه يدخل يف
غالبية املهن ون�صت عليه �أكرث الأنظمة الوظيفية ،ولكني �س�أجمل احلديث
عن ال�سر الوظيفي للمحامي لكونه �أخذ �صدى وا�سع ًا خالل الأيام املا�ضية
بعلم ودراي��ة ،و�آخ��ر بجهل وغواية،
بني م�ؤيد ومعار�ض ،وبني من تكلم ٍ
فال�سر الوظيفي قبل �أن يكون حفظه واجبا نظاميا هو واج��ب �شرعي
ن�ص عليه القر�آن الكرمي يف �آيات االئتمان وحفظ العهد� ،أما يف النطاق

عبد النا�صر بن علي الكرت

الدور المجتمعي
لمواجهة المتحوّر
املتحور اجلديد لفايرو�س
يعي�ش العامل حالة رعب من جديد مع ظهور ّ
كورونا الذي اكت�شفت �أول حاالته يف دولة جنوب �أفريقيا ،وانتقاله
كذلك ل�ست دول �أفريقية �أخرى .والذي تزيد خطورته بزيادة �سرعة
انت�شاره عن �سابقيه مما ت�سبب يف و�صول بع�ض احلاالت القليلة
�إىل بع�ض الدول يف �أمريكا اجلنوبية وغريها .ولأن املدة قد تطول
املتحور ف�إن الكثري من دول العامل
حتى يتم اكت�شاف لقاحات لهذا
ّ
تعمل على �أخ��ذ االحتياطات ال�لازم��ة ملنع انتقاله وانت�شاره بني
�سكانها .واململكة العربية ال�سعودية واحدة من الدول التي قررت
تعليق الرحالت مع تلك الدول ال�سبع التي ظهرت فيها الإ�صابات
كجانب اح�ت�رازي م��ع حر�صها على تطبيق الإج� ��راءات الوقائية
كاملتبع .وه��ي التي �سجلت �أف�ضل امل�ستويات عاملي ًا يف مواجهة
اجلائحة وحققت جناح ًا بف�ضل الله من خالل و�ضع الربوتوكوالت
ال�صحية اجليدة وتطبيق الإجراءات ال�صحية ال�سليمة التي �أ�شادت
بها منظمة ال�صحة العاملية ،وقد حققت بذلك نتائج طيبة حت�سب لها
بال�سيطرة على الفايرو�س واحلد من انت�شاره ولله احلمد .وكانت
اململكة من �أوائ��ل ال��دول التي قدمت اللقاحات �سريع ًا ملواطنيها
واملقيمني فيها .ولعل من �أهم �أ�سباب النجاح هو تعاون اجلميع مع
اجلهات املخت�صة.
ويظلّ من الواجب االلتزام بالتعليمات واتباع الإر��ش��ادات وعدم
التهاون بهذه الأم ��ور حماية للجميع ب ��إذن ال�ل��ه .فاملحافظة على
الأنف�س واجب �شرعي و�إهمالها وتعري�ضها للخطر خمالفة ملا �أمر به
الدين احلنيف ،ويعد �أمر ًا مرفو�ض ًا مهما كانت التربيرات .فهناك
يت�صور ب�أنه ال ت�أثري عليهم بعد تناولهم جلرعات اللقاحات
من
ّ
ومل يعلم �أولئك ب�أنهم قد يكونون ناقلني للوباء و�إن مل تظهر عليهم
الأعرا�ض ويت�شكل ذلك ب�سبب الإهمال يف ا�ستخدام الكمامات
والرتدد على الأماكن املزدحمة دون حاجة ملحة وكرثة احل�ضور
يف املنا�سبات االجتماعية دون �أخ��ذ االحتياطات وال�ت�ه��اون يف
م�س�ألة التباعد.
ولأن فايرو�س كورونا الأول خرج من ال�صني وانت�شر بعد ذلك
وفتك بعدة ماليني يف العامل غري ع�شرات املاليني ممن �أ�صيبوا
وعانوا من �آث��اره� ،إىل جانب من فقدناهم يف الداخل من الأحبة
والأ�صدقاء وامل�ع��ارف ب�سبب ه��ذا ال��وب��اء ،فمن املهم �أن نكون قد
ا�ستوعبنا ما يجب القيام به تعاون ًا مع اجلهات املخت�صة يف الدولة
على امل�ستوى ال�شخ�صي والأ�سري واالجتماعي .و�أن ن�ستفيد مما
ق��دم ويقدم و�أن ن�ستكمل التطعيمات ونلتزم مبا تطلبه اجلهات
املعنية حفاظا على �صحتنا و�سالمتنا ،فالوقاية كما قيل خري من
العالج� .سائلني الله تعاىل �أن يرفع هذا الوباء ويحفظ اجلميع� ،إنه
على ذلك قدير.
alnasser1956@hotmail.com

dralsaadlaw@gmail.com
القانوين فال�سر الوظيفي يف مهنة املحاماة هو كل ما يت�صل بعلم املحامي
عرب مهنته من خالل الق�ضايا التي يبا�شرها ويرتافع فيها� ،أو من خالل
اال�ست�شارات التي ُتعر�ض عليه ،وبالتايل ف�أية معلومة و�صلت �إىل علم
املحامي بهذه الطرق ف�إنه ملزم بعدم �إف�شائها والإف�صاح عنها ب�أية و�سيلة
كانت �سواء �شفهية �أو عن طريق الكتابة �أو الإ�شارة �أو ب�أية طريقة ت�ؤدي
�إىل ك�شف �سر العميل ،كما �أن الو�سائل يف هذا ال�صدد لي�ست حم�صورة
بطرق معينة ال ميكن اخلروج عنها ،بل هي على �سبيل املثال ،فكل ما من
�ش�أنه الك�شف عن �أ�سرار الق�ضايا �أو معلوماتها اخلا�صة فهو داخل يف
نطاق التجرمي املعاقب عليه ،وقد ن�ص نظام املحاماة ال�سعودي يف مادته
الثالثة والع�شرين على �أنه ال يجوز للمحامي �أن يف�شي �سر ًا �أ�ؤمتن عليه
�أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ،فمتى ح�صل املحامي

علي خ�ضران القرين

على هذا ال�سر ب�سبب مهنته ف�إنه ملزم بكتمانه حتى ولو مل يكن وكي ًال
يف اخل�صومة ،فبع�ض اال�ست�شارات القانونية التي ُتعر�ض على املحامني
ال تتطلب وج��ود وكالة بني العميل واملحامي ،ول��ذا فح�صوله على هذا
ال�سر ال يخوله �إف�شا�ؤه والإف�صاح عنه �أبداً ،و�سواء ح�صلت اال�ست�شارة
داخل مكتبه اخلا�ص �أو يف �أي مكان عام ،فالعربة بال�سر فقط ال مبكان
احل�صول عليه ،ويف احلقيقة �أن هذه القواعد من �أبجديات مهنة املحاماة
التي ينبغي معرفتها وتطبيقها ،وال ميكن ب�أية حال الدفع باجلهل بها �أو
الدفع با�شتهار ال�سر بحيث يكون من الأمور العامة املن�شورة يف و�سائل
التوا�صل وغريها ،واجلميل يف هذا الأمر هو متابعة اجلهات املخت�صة
ملثل هذه الأم��ور وا�ستدعاء وم�ساءلة املتجاوزين رغب ًة يف حفظ حقوق
الأفراد ورفعة ملهنة املحاماة.

الحياة وقفة عز
بهرية احللبي
وق�ف��ت م��ذه��ول��ة �أم ��ام ق ��راره ال�سريع يف اال�ستقالة
وتخليه الكامل ع��ن جميع االم�ت�ي��ازات التي ح�صل
عليها  ،وعن الراتب الكبري الذي كان يتقا�ضاه ،فقد
عز عليه �أن ي�سمع من مديره �أنه كان مق�صر ًا يف ت�أدية
ّ
واجباته ،وكان عليه �أن يفعل هذا وال يفعل ذاك ،وهو
ال��ذي يعترب نف�سه �أن��ه خري من يعمل بجد واق�ت��دار،
وم�صنف ك�أح�سن املوظفني.
�سوية واحدة
يظن البع�ض �أن النا�س جميعها على ّ
من الثقافات وردة الأفعال ،وين�سون �أنه يوجد هناك
�أ�شخا�ص قد ت�صيبهم يف مقتل حني تر�شيهم باملال
�أو ت�ستدرجهم باللف والدوران  ،وقد تخ�سرهم للأبد
�إن �أخط�أت معهم بالو�صف �أو خانك التعبري ،فجرعة
الكرامة لديهم مرتفعة واالعتزاز بالنف�س عال جد ًا،
�اء يف
والأج� ��دى هنا �أن ي�ك��ون ذاك امل��دي��ر �أك�ث�ر ذك � ً
معرفة ال�صفات ال�شخ�صية ملوظفيه ويتعامل معهم
بلياقة عاطفية تقوي والءه ��م للم�ؤ�س�سة وت��زي��د من
انتاجيتهم .
عزيز النف�س ال تبدله امل��واق��ف وال تغريه الظروف،
وك��رام�ت��ه ف��وق �أي اع�ت�ب��ار ول���س��ان ح��ال��ه ي��ردد قول
ال�شاعر ع��ن �أح ��وال ال�ن��ا���س وال��دن�ي��ا :جنة ب��ال��ذل ال
�أر�ضى بها  ..وجهنم بالعز �أطيب منزل.
�أين هي العفة وعزة النف�س عند ذاك املت�سول الذي
ميد يده للنا�س ليت�صدقوا عليه وهو قادر على العمل،

�أي ��ن ه��ي ع��زة النف�س عند ذاك الثقيل ال ��ذي يطيل
اجللو�س يف زياراته ويتدخل يف �ش�ؤون غريه  ،اين
هي عزة النف�س عند ذاك الذي نك�ص بالعهد ومل يرد
الأم��ان��ات لأ�صحابها� ،أي��ن هي ع��زة النف�س عند ذاك
املتلون ال��ذي ينت�صر للقوي ويهزم ال�ضعيف� ،أين
هي عزة النف�س عند من امتهن التفح�ش؟ �أين هي عزة
النف�س عند متعاطي املخدرات وهو يرى م�ستقبله كله
يتهاوى� ،أين هي عزة النف�س عند من ميتدح الآخرين
ورياء� ،أين هي عزة النف�س عند
بغري حقيقتهم تزلف ًا
ً
ذاك اخلائن الذي باع وطنه وا�شرتى به ر�ضا الأعداء.
يقول ال�شاعر املتنبي:
ع�ش عزيز ًا �أو مت و�أنت كرمي  ..بني طعن القنا وخفق
البنود
ح �ق � ًا �إن ع��زي��ز ال�ن�ف����س ه��و ان �� �س��ان ��ص�ل��ب ،ق��وي
ال�شخ�صية ال ت�ستطيع اخرتاقه نظر ًا ل�سالمة ت�صرفاته
ونقاء طبعه و�سمو هدفه ،فتحية عز وفخار �إىل كل من
ثبت يف ال�شدائد واملحن ومل يتاجر بالقيم واملبادئ،
ذل ال�س�ؤال،
وطوبى لكل غيور على �أ�سرته فكفاهم ّ
وطوبى لكل من هذب نف�سه ومل يتتبع عيوب النا�س،
وطوبى لكل من ع�شق وطنه وكان مدماك ًا لالزدهار،
فاملجد يا �أع��زائ��ي ال يكتمل ب�أن�صاف احللول ولكن
ب��ال�ف��وار���س ال�شجعان ال��ذي��ن �إذا ق��ال��وا فعلوا و�إذا
وعدوا �صدقوا و�إذا ائتمنوا مل يخونوا.

كلمات لها مدلول
•وزارة احلج والعمرة و�إجراء يف حمله:
التخطيط ال�سليم لأي �أم��ر من �أم��ور احل�ي��اة ،و�سيلة داعمة،
وعملية ناجحة للح�صول على نتائج مثمرة وبناءة ،تعود باخلري
والإفادة على ال�ش�أن الذي هدفت �إىل تنظيمه وحت�سني م�ساره،
وينبثق ذلك من امل�صلحة العامة التي ين�شدها اجلميع.
ويعد ما �أو�ضحت به وزارة احل��ج والعمرة يف خرب لها ،من
ال�صالة يف ال��رو��ض��ة ال�شريفة ،وتنظيم عملية ذل��ك ،بحيث
تكون مرة كل ( )30يوماً( ،من خالل حجز ت�صريح ال�صالة
يف الرو�ضة وت�صريح زيارة قرب النبي حممد �صلى الله عليه
و�سلم ،و�صاحبيه ر�ضوان الله عليهما عرب تطبيقي (اعتمرنا..
وتوكلنا) يعترب ذلك تنظيم ًا �سليماً ،ودرا�سة موفقة وفاعلة،
ت�سهل وتنظم العملية يف ي�سر و�سهولة وان�سيابية  ،بعيد ًا
عن التزاحم غري املنظم ،و�سي�ضفي ذل��ك على العملية �شيئ ًا
وم�صل
ٍ
من القبول والتنظيم ال�سليم املرحب به لدى كل زائر
يف امل�سجد النبوي ال�شريف وال�صالة يف الرو�ضة ال�شريفة،
وهي لفتة موفقة و�إجراء يف حمله ت�ضيفه الوزارة �إىل م�ساعيها
املوفقة يف خدمة احلرمني ال�شريفني و�ضيوف الرحمن القادمني
�إليها من كل حدب و�صوب لأداء احلج والعمرة والزيارة.
•الدولة واالهتمام بالأرا�ضي الزراعية:
لي�س غريب ًا �أن تهتم الدولة – �أيدها الله – بالأرا�ضي الزراعية
وت�أكيد حمايتها وت�شجيع ا�ست�صالحها ملا ملنتوجها من �أهمية
بالغة وقيمة عالية ،ودعامة فاعلة يف حياة ال�شعوب (معي�شة ..
واقت�صاداً) على امتداد حياة الإن�سان منذ الأزل حتى الآن؟
وال غ��راب��ة �أي���ض� ًا �أن جت��دد وزارة البيئة وامل �ي��اه وال��زراع��ة
حتذيرها من بيع خمططات �أع��دت على �أرا� ٍ��ض زراع�ي��ة دون
موافقتها ومت�شيها م��ع ق��رار جمل�س ال ��وزراء املنظم للعملية
(و�أه��اب��ت ال��وزارة يف حتذيرها لل�شركات واملكاتب العقارية
والأف ��راد ب�ضرورة االمتناع عن بيع �أي خمطط على �أر���ض
زراع�ي��ة دون موافقة ال ��وزارة داع�ي��ة �إىل اعتماد املخططات
للتجزئة من قبل وزارة ال�ش�ؤون البلدية).
جتديد ال��وزارة يف حتذيرها حول الأرا��ض��ي الزراعية وعدم
ا�ستغاللها �إال يف ال���ش��أن ال��ذي وج��دت م��ن �أج �ل��ه ،ي��أت��ي من
اهتمام الدولة ،وت�أييدها على حمايتها وا�ستمرار ا�ست�صالحها
زراع�ي�اً ،فبالدنا – ولله احلمد – غنية بالأرا�ضي الزراعية
ذات امل�ساحات ال�شا�سعة الوا�سعة ال�صاحلة للزراعة بكامل
م�شتقاتها .واالهتمام بها وتو�سيع م�ساحاتها – زراعي ًا –
و�سيلة داعمة من دعائم حياة الإن�سان (معي�شياً ..واقت�صادياً)..

وباهلل التوفيق،،
Ali.kodran7007@gmail.com

bahirahalabi@hotmail.com

جوهرة اجلهني
يثري املتحور اجلديد لفريو�س كورونا "�أوميكرون" فزعا يف العامل
بح�سب ت�صريح منظمة ال�صحة العاملية التي رفعت قبل يومني درجة
اخلطر من "مقلق" �إىل "مرتفع للغاية" ،مرجحة انت�شاره �سريع ًا على
م�ستوى العامل ،نتيجة تعر�ضه ملجموعة غري عادية من الطفرات املختلفة
مما يجعله �أ�شد خطورة عما �سبقه من متحورات لنف�س اجلائحة.
ومنذ ظهور (كوفيد  )19يفاجئنا فريو�س كورونا من وق��ت لآخر
مبتحورات جديدة حتمل خ�صائ�ص وجينات متنوعة تهاجم مناعة
اجل�سم  ،مما تطلب ا�ستنفارا عامليا و�أبحاثا علمية لإيجاد اللقاحات
التي حتد من قدرة الفريو�س �أو متنعه من ال�سيطرة على �أج�ساد الب�شر
 ،لكن مع كل حتور �أو ظهور �ساللة جديدة  ،يبدو التحدي قائما �أمام

خطر المتحور «أوميكرون»
العامل  ،والأخري منه يحتوي على  32طفرة يف بروتني �سبايك والذي
مت ا�ستخدامه يف معظم اللقاحات  ،وبالتايل يتكيف معها الفريو�س ،
ليظل العامل يف جهوده للت�صدي للمتحورات اجلديدة لتوفري احلماية
الالزمة للب�شرية.
لذا يجب علينا جميع ًا اال�ستعداد لهذا املتحور اجلديد باتخاذ كافة
التدابري االح�ترازي��ة �سواء كانت ال�صحية �أو االجتماعية  ،وه��و ما
تتابعه اجل�ه��ات املعنية يف اململكة بكل دق��ة � ،إن ك��ان على ال�صعيد
ال�صحي �أو االج ��راءات الوقائية بالن�سبة حلركة ال�سفر خا�صة من
ال��دول التي ظهرت بها ح��االت املتحور وم��ا ق��د ي�ط��ر�أ على اخلارطة
ال�صحية عامليا.

امل �ع��روف يف خا�صية ال�ف�يرو��س��ات � ،سرعة انت�شارها حتى يف
االنفلونزا العادية  ،لكن بع�ض الفريو�سات الوبائية مثل كورونا
 ،وبح�سب العلماء وخ�براء ال�صحة  ،لها ق��درة عالية على التغريات
اجلينية التي ت�ؤثر على خ�صائ�ص الفريو�س من حيث �سرعة انت�شاره
بدرجة كبرية و�شدة �أعرا�ضه ،مما ي�شكل خطرا م�ستجدا ي�ستنفر معه
العامل قدراته جمددا للتعرف على مدى ت�أثري املتحور ،وما �إذا كان
الفريو�س �سيكتفي بهذا القدر من التغريات �أم ي�ستمر ،الأم��ر الذي
ي�ستوجب معه الوعي ال�صحي التام  ،لنتجاوز هذا التحدي ونتوج
ا�ستمرار النجاحات الكبرية لوطننا العزيز يف جت��اوز تلك الأزم��ة
العاملية ب�أبعادها ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية.

jeje15680@gmail.com
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فجر الصحافة السعودية

ارتفاع رخص االستثمار في المملكة

صناعات تعدينية مستدامة وصياغة لمستقبل القطاع

الريا�ض  -البالد

االستثمار التعديني

ت��وا���ص��ل امل��م��ل��ك��ة ا���س�ترات��ي��ج��ي��ت��ه��ا التعدينية
وتعظيم ا���س��ت��ث��م��ارات ه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي ،
يف الوقت ال��ذي ت�ستعد فيه ال�ست�ضافة " "قمة
م�ستقبل املعادن" ،املقرر عقدها ال�شهر القادم
يناير يف الريا�ض ،وم��ا ي�صاحبها من اجتماع
وزاري لأك�ثر من  25دول��ة من �آ�سيا و�أفريقيا،
بهدف �إت��اح��ة الفر�صة للم�ستثمرين و�شركات
التعدين والأطراف املعنية على م�ستوى العامل،
ب�ش�أن �إمكانات وفر�ص القطاع يف ال�سعودية،
ومناطق ال�شرق الأو���س��ط ،و�آ���س��ي��ا الو�سطى،
و�أفريقيا.
وحتى �شهر �أكتوبر املا�ضي ارتفعت الرخ�ص
التعدينية ال�سارية �إىل  1,865رخ�صة ،ت�شمل
 1,058رخ�����ص��ة مل��ح��اج��ر م���واد ال��ب��ن��اء ،و615
رخ�صة ا�ستك�شاف ،و 169رخ�صة ا�ستغالل
للتعدين وامل��ن��اج��م ،بالإ�ضافة �إىل  23رخ�صة
ا���س��ت��ط�لاع ،ح��ي��ث ت��ع��ك�����س امل����ؤ����ش���رات ال��ن��م��و
واال�ستدامة لقطاع التعدين يف اململكة والتغيري
الإيجابي الذي �أحدثه نظام اال�ستثمار التعديني.
وك�شفت وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية �أنفي
تقرير امل���ؤ���ش��رات التعدينية �أن ع��دد الرخ�ص
اجل��دي��دة ال�����ص��ادرة يف �شهر �أك��ت��وب��ر بلغ 101
رخ�صة ،منها  94رخ�صة حماجر مواد البناء ،و5
رخ�ص ا�ستك�شاف ورخ�صتا ا�ستطالع.

م�ستقبل املعادن

ي�شارك يف م�ؤمتر"قمة م�ستقبل املعادن" خالل
ال��ف�ترة م��ن � 11إىل  13يناير � ،أك�ث�ر م��ن 50
متحدث ًا عاملي ًا من ال�شركات الرائدة واملتخ�ص�صة
يف قطاع التعدين �أو �سال�سل القيمة امل�ضافة،
و�ست�شهد القمة العاملية ح�ضور عد ٍد من الوزراء
املعنيني بالقطاع التعديني م��ن خمتلف دول

يت�ضمن ن��ظ��ام اال�ستثمار التعديني
والئ��ح��ت��ه ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة � 6أن������واع من
الرخ�ص التعدينية ،ت�شمل - :رخ�صة
ا�ستطالع جلميع �أن��واع املعادن مبدة
�سنتني قابلة للتمديد.
 رخ�صة ك�شف جلميع �أن��واع املعادنملدة خم�س �سنوات ملعادن فئة �أ  ،ب.
 رخ�صة لفئة املعادن ج ملدة �سنة. رخ�صة الأغ��را���ض العامة وترتبطبرخ�صة التعدين �أو املنجم ال�صغري.
 رخ�����ص ا���س��ت��غ�لال تت�ضمن م��ع��ادنال��ف��ئ��ت�ين ( �أ  ،ب ) وال ت��ت��ج��اوز م��دة
رخ�صتها � 30سنة قابلة للتجديد �أو
التمديد.
رخ�صة منجم �صغري ملعادن الفئتني�أ ،وب وم��دة رخ�صتها ال تتجاوز 20
�سنة.
 رخ�صة حمجر مواد بناء خم�ص�صةملعادن الفئة ج ت�صل مدة رخ�صتها �إىل
� 10سنوات قابلة للتمديد.
العامل ،كما �ست�شهد القمة نقا�شات جتمع قادة
املنظمات الدولية؛ مثل البنك الدويل ،واملجل�س
ال����دويل للتعدين وامل���ع���ادن ،وجم��ل�����س ال��ذه��ب
العاملي.
وي�ؤكد نائب وزير ال�صناعة والرثوة املعدنية
ل�ش�ؤون التعدين ،املهند�س خالد بن �صالح املديفر
�أن هذا امللتقى العاملي يُتيح الفر�صة للم�ستثمرين

و�شركات التعدين والأط���راف املعنية بالقطاع
على م�ستوى العامل ،للنقا�ش واالط�لاع على كل
ما يهمهم حول �إمكانات وفر�ص قطاع التعدين
يف اململكة العربية ال�سعودية ،ومناطق ال�شرق
الأو�سط ،و�آ�سيا الو�سطى ،و�أفريقيا ،واحلديث
ح���ول كيفية ب��ن��اء �صناعة ت��ع��دي ٍ��ن م�ستدامة،
واك��ت�����س��اب م��ع��رف��ة متعمقة ح���ول الإم��ك��ان��ات

اجليولوجية الهائلة للمناطق املُ�ستهدفة.
وي���ؤك��د اللقاء ال��ق��ادم �أن طموح اململكة يتمثل
يف �صياغة م�ستقبل التعدين ،و�إي��ج��اد حلول
للتحديات ال��ت��ي يواجهها ال��ق��ط��اع ،م��ن �أهمها
ال��ق��درة على توفري �إم���دادات امل��ع��ادن املهمة يف
امل�ستقبل� ،إ���ض��اف��ة �إىل ت�شكيل قطاع التعدين
ليقوم ب�أعماله بالطريقة ال�صحيحة ،وب�أ�سلوب

أول شبكة عامة للتنقل الكهربائي العمودي

"نيوم" تؤسس خدمات التاكسي الجوي

تبوك  -البالد

�أعلنت �شركة نيوم عن ت�أ�سي�سها ل�شركة ت�صميم وتنفيذ
وت�شغيل �أول �شبكة عامة للتنقل الكهربائي العمودي ح�سب
الطلب ،بال�شراكة مع �شركة  ،Volocopterعلى �أن ي�ضم
امل�شروع امل�شرتك خ��دم��ات التاك�سي اجل���وي ،واخل��دم��ات
اللوج�ستية مع منظومة نيوم للتنقل العام املتعدد الو�سائط
واخلايل من االنبعاثات.
واو�ضح الرئي�س التنفيذي لنيوم املهند�س ،نظمي الن�صر،
�أن ال�شركة اجل��دي��دة� ،ستكون هي امل�شغل الوحيد لطرق
النقل العام الأول��ي��ة يف نيوم ،و�ستعمل على متكني نظام
 eVTOLاخلا�ص بخدمات الهبوط والإقالع الكهربائي
وت��ق��دمي خ��دم��ات التنقل ال��ع��م��ودي مب��ا يف ذل��ك اخل��دم��ات
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة ،وال��ن��ق��ل يف احل����االت ال��ط��ارئ��ة ولأغ���را����ض
ال�سياحة ،حيث ق��ام��ت ن��ي��وم بطلب  15ط��ائ��رة م��ن ط��راز
فولوكوبرت لبدء عمليات الطريان الأولية خالل عامني �إىل
ثالثة �أعوام.
و�أ���ض��اف "التنقل ه��و �أح���د ال��رك��ائ��ز الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي تتم
مراعاتها عند ت�صميم املدن والبنية التحتية احل�ضرية للقرن
احل��ادي والع�شرين ،ومن خالل هذا امل�شروع امل�شرتك مع
فولوكوبرت� ،سوف نربهن للعامل على �أن نيوم هي املنطقة
املثلى لتطبيق م�شاريع التنقل اجل��وي ب�شكل �سريع بني
امل��ن��اط��ق احل�ضرية ولإن�����ش��اء ن��ظ��ام بيئي متكامل للتنقل
العمودي ،حيث تتمثل مهمة نيوم �أن ت�صبح خمترب ًا عاملي ًا
حي ًا للتنقل يف امل�ستقبل ،ونحن متحم�سون جد ًا لر�ؤية ما

رئيس "السعودية لشراء الطاقة":

هيكلة قطاع الكهرباء يحقق
الشفافية والحيادية
الريا�ض  -البالد

يحمله امل�ستقبل �أثناء م�سرية منونا".
و�أ�شار الن�صر �إىل �أن التعاون امل�شرتك بني نيوم وفولوكوبرت
ال�شركة الرائدة يف جمال التنقل اجلوي احل�ضري� ،سيتوج
بت�صميم وتطوير نظام تنقل عام ثالثي الأبعاد بالكامل،
وتطوير احللول التقنية والتنظيمية والبنية التحتية لنظام
 eVTOLاخلا�ص بخدمات التنقل الكهربائي العمودي
يف جميع �أنحاء نيوم ،و�سيقدم امل�شروع امل�شرتك خدمات
تنقل عمودية بو�صفها ج��زء ًا ال يتجز�أ من منظومة التنقل
العام املتعدد الو�سائط يف نيوم ،ذات انبعاثات �صفرية،

ويوفر �شبكة ربط �سل�سة للم�سافرين وال�سلع.
وق���ال رئ��ي�����س ق��ط��اع التنقل يف ن��ي��وم ف��ل��وري��ان لينريت،
�إن ف��ول��وك��وب�تر ���ش��رك��ة ع��امل��ي��ة رائ����دة يف جم���ال االب��ت��ك��ار
ومتخ�ص�صة يف �صناعة  eVTOLيف ق��ط��اع التنقل
الكهربائي ،كما �أنها متثل اخليار الأن�سب لتحقيق �أهداف
نيوم الطموحة ب�إن�شاء �أول منظومة تنقل م�ستدامة عامة
ومتكاملة و�سل�سة على م�ستوى العامل ،الأمر الذي �ستتيح
فولوكوبرت الفر�صة لقيادة قطاع ت�صميم وتنفيذ خدمات
التنقل الكهربائي العمودي.

"الشبكة الفاخرة" تحتفي باستضافة سباق "فورموال  1السعودية"
جدة -خا�ص

اح��ت��ف��ت ال�شبكة ال��ف��اخ��رة ال�سعودية "The
 ،"Luxury Network KSAال�شركة
ال�����س��ع��ودي��ة ال���رائ���دة يف ت�����س��وي��ق امل��ن��ت��ج��ات
ال��ف��اخ��رة ،ب��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل��ج��ائ��زة ال��ك�برى
للفورموال  ،1وذلك بح�ضور �سمو الأمري خالد
بن �سلطان الفي�صل ،رئي�س االحت��اد ال�سعودي
لل�سيارات وال��دراج��ات ال��ن��اري��ة ،وقن�صل عام
بريطانيا يف ج��دة �سيف الدين �أ���ش��ر ،وال�سيد
م��ارت��ن وي��ت��ك��ر ،ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي جل��ائ��زة
ال�سعودية الكربى للفورموال واحد ونخبة من
ال�شخ�صيات الريا�ضية لريا�ضة ال�سيارات يف
ال�سعودية ورجال الأعمال.
ورحب الأ�ستاذ عبدالله فقيه ،الرئي�س التنفيذي لل�شبكة
الفاخرة ال�سعودية "The Luxury Network

يت�سم باال�ستدامة وال��ع��دال��ة ،من خ�لال اجلمع
بني احلكومات ،والقطاع اخلا�ص ،واملنظمات
الدولية ،واملنظمات غري احلكومية.
ك��م��ا �أن م��ك��ان��ة امل��ت��ح��دث�ين امل�����ش��ارك�ين تعك�س
االهتمام الكبري بالتوجُّ ه اجلديد نحو تطوير
قطاع التعدين يف اململكة العربية ال�سعودية،
ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ص ،ويف م��ن��اط��ق ال�شرق

 " KSAترحيب حارا باحل�ضور و�أعرب عن �سعادته
مب��ا حققته ري��ا���ض��ة ال�����س��ي��ارات يف امل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية م���ؤخ��را واف��ت��خ��اره ب���إق��ام��ة بطولة العامل
للفورموال  1يف مدينة جدة .و�أكد حر�ص ال�شبكة على

دعم الفعاليات والأح��داث الوطنية على �أر�ض
اململكة ،رغبة منها يف تقدمي �صورة م�شرفة
لإجن�����ازات ال��وط��ن ،يتفتح �أم��ام��ه امل��زي��د من
الفر�ص اال�ستثمارية.
و�أ���ش��اد قن�صل ع��ام بريطانيا يف ج��دة� ،سيف
الدين �أ�شر ،بالتطور الذي ت�شهده اململكة يف
�شتى امل���ج���االت ..كما �أو���ض��ح ال�سيد مارتن
ويتكر ،الرئي�س التنفيذي جلائزة ال�سعودية
الكربى للفورموال واحد� ،أن الدعم الذي قدمته
القيادة ال�سعودية ،كان وراء �إجناز حلبة جدة،
التي جترى عليها مناف�سات اجلولة الأخ�يرة
م��ن ب��ط��ول��ة ه���ذا ال��ع��ام� ،أ���س��رع و�أط����ول حلبة
�شوارع يف العامل ،ومتثل عالمة فارقة للمملكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال��دول��ي��ة يف جم���ال ريا�ضة
ال�سيارات.

ب�شكل عام،
الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى و�أفريقيا
ٍ
م�شريًا �إىل �أن هذه املناطق �ستلعب دور ًا حيوي ًا
يف تلبية النمو امل��ت�����س��ارع يف الطلب العاملي
على املعادن الالزمة لت�صنيع التقنيات املتقدمة،
وتطبيق مفهوم االقت�صاد ال��دائ��ري للكربون،
والتجاوب مع �أمناط حياة النا�س املتجددة يف
امل�ستقبل.

ق��ال �أ���س��ام��ة ب��ن ع��ب��دال��وه��اب خوندنة الرئي�س
التنفيذي لل�شركة ال�سعودية ل�شراء الطاقة،
�إن �سبب ف�صل ال�شركة عن ال�شركة ال�سعودية
للكهرباء ونقل ملكيتها للدولة ،يعد ج��زءا من
هيكلة قطاع الكهرباء بهدف حتقيق ال�شفافية
واحليادية.
وك�شف �أن ال�شركة ال�سعودية ل�شراء الطاقة تقوم
بالتخطيط للطاقة وال�سعة والأحمال املتوقعة لـ
� 7سنوات م�ستقبلية ،وتطرح م�شاريع توليد
الكهرباء للمناف�سة وت�شرتي الطاقة الكهربائية
م��ن ال�����ش��رك��ات امل��رخ�����ص ل��ه��ا لإن��ت��اج الكهرباء
وت�شرتي من �أرامكو ال�سعودية الوقود
الأ���س��ا���س��ي وال���وق���ود االح��ت��ي��اط��ي
وت���زود ه��ذا ال��وق��ود ل�شركات
الإن������ت������اج ل���ت���ح���وي���ل���ه �إىل
ط��اق��ة  ،ل��ت��ق��وم " ال�����ش��رك��ة
ال�سعودية ل�شراء الطاقة"
ب��ب��ي��ع��ه��ا �إىل ال�����ش��رك��ات
املرخ�ص لها بالتجزئة
وت���وزي���ع ال��ك��ه��رب��اء
بال�سعودية ،مبينا

�أنها تقوم مبراقبة الت�شغيل االقت�صادي الأمثل
للمنظومة الكهربائية يف ال�سعودية و�ستكون
هي اجلهة الوحيدة امل�س�ؤولة عن ت�صدير الطاقة
وتبادلها مع دول اجلوار.
وق���ال �إن جميع عمليات ال�����ش��راء م��ن املنتجني
ت��ن��ط��وي حت���ت امل��ن��اف�����س��ة �أي �أن���ه���ا ت��ط��رح يف
مناف�سات عامة ويدخل فيها املنتجون امل�ستقلون
ويكون هناك �أكرث من جهة تتناف�س على الأ�سعار
ون�أخذ ب�أف�ضل الأ�سعار.
وفيما يتعلق بال�شكل النهائي للقطاع ق��ال �إن
وزارة ال��ط��اق��ة ه��ي املعنية بتحديد ال�سيا�سة
من ناحية توزيع الإن��ت��اج بني الطاقة املتجددة
والطاقة التقليدية ،ويف النهاية ف�إن ر�ؤية
 2030ت�����س��ت��ه��دف �أن ي��ك��ون % 50
م��ن ال��ط��اق��ة امل��ن��ت��ج��ة م��ن ال��ط��اق��ة
املتجددة.
يذكر �أن جمل�س الوزراء وافق
م����ؤخ���را ،ع��ل��ى ف�صل ال�شركة
ال�����س��ع��ودي��ة ل�����ش��راء ال��ط��اق��ة
ع��ن ال�شركة ال�سعودية
للكهرباء ونقل ملكيتها
�إىل الدولة.

تعزيز التجارة واالستثمار مع بريطانيا
الريا�ض -البالد

ناق�ش جمل�س الأعمال ال�سعودي الربيطاين
امل�شرتك  ،يف اجتماعه الن�صف ال�سنوي مبقر
احت���اد ال��غ��رف ال��ت��ج��اري��ة ال�سعودية تعزيز
التبادالت التجارية واال�ستثمارية بني البلدين
ال�صديقني ،وذلك مب�شاركة عدد من �أ�صحاب
الأعمال ال�سعوديني وم�س�ؤولني من اجلهات
احلكومية.
ون��وه رئي�س اجلانب ال�سعودي يف جمل�س
الأعمال امل�شرتك الدكتور عماد الذكري ب�أهمية
االجتماع الذي ي�أتي يف وقت ي�شهد فيه العامل
التعايف من جائحة كورونا ,وهو ما �سيتيح
الفر�ص ال��واع��دة ب�ين اجلانبني ،خا�صة يف
ظ��ل ال��ت��ط��ورات االقت�صادية واال�ستثمارية
التي ت�شهدها اململكة ,مما ي�شكل فر�صة كبرية

للدول لتعزيز وتوثيق عالقاتها التجارية مع
اململكة.
ولفت الذكري �إىل �أن جمل�س الأعمال ال�سعودي
ال�ب�ري���ط���اين ي��ق��وم ب����دور ك��ب�ير يف ت��ع��زي��ز
العالقات االقت�صادية بني البلدين والنجاحات
الكبرية التي حققها خالل الفرتات املا�ضية.
و���ش��ه��د ال��ل��ق��اء ط���رح ع���دد م��ن امل��و���ض��وع��ات
ذات االهتمام امل�شرتك ،خا�صة يف جماالت
اال���س��ت��ث��م��ار امل�����س��ت��دام والتقنية وال��ت��دري��ب
ال�����ص��ح��ي ,ك��م��ا ج���رى ا���س��ت��ع��را���ض ل��ع��دد من
امل�شاريع لدى اجلهات احلكومية �أب��رزت فيه
الفر�ص اال�ستثمارية والتطويرية� ،أهمها
بوابة الدرعية ووزارة اال�ستثمار والهيئة
امللكية ملدينة الريا�ض� ,إ�ضاف ًة �إىل �شركات
�سعودية يف جماالت التقنية والتعليم.
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وزير الداخلية :الخروقات األمنية تهدد العملية االنتخابية

ليبيا ..عودة الدبيبة للسباق الرئاسي ومصير القذافي معلق
طرابل�س  -البالد

�أع��ادت حمكمة اال�ستئناف بالعا�صمة طرابل�س� ،أم�س
(الأرب��ع��اء) ،رئي�س احلكومة عبد احلميد الدبيبة �إىل
ال�سباق الرئا�سي فعليّا ،بعدما رف�ضت الطعون املقد ّمة
���ض��دّه م��ن قبل مناف�سيه ،بينما ال ي��زال م�صري �سيف
الإ�سالم القذايف معلقا� ،إذ ينتظر و�أن�صاره يف جنوب
ال��ب�لاد ال��ق��رار احلا�سم ال��ذي �سيحدد م�صري تر�شحه،
ويف وقت ق�ضت املحكمة االبتدائية يف مدينة الزاوية،
با�ستبعاد قائد اجلي�ش خليفة حفرت من قائمة املر�شحني
لالنتخابات الرئا�سية املقررة يف  24دي�سمرب.
وع��ل��ى ام��ت��داد � 3أي����ام ،منع م�سلحون ،حمكمة �سبها
جنوب ليبيا ،من عقد جل�ستها ،للنظر يف طعن قدمه
�سيف الإ���س�لام ال��ق��ذايف� ،ضد ق��رار منعه م��ن الرت�شح
لالنتخابات الرئا�سية ،غري �أن مديرية �أمن �سبها� ،أكدّت
�أم�س ،ان�سحاب قوات القيادة العامة من حميط املحكمة،
ليعم الهدوء احلذر ،م�شرية �إىل �أن الآليات الع�سكرية ال
تزال منت�شرة وتبعد عن مقر املحكمة قرابة  500مرت،
يف حني �أن الو�ضع داخل املحكمة غري وا�ضح.
و�أمل��ح وزي��ر الداخلية خالد م��ازن� ،إىل �إمكانية ت�أجيل
االنتخابات� ،إذا ما توا�صل هذا الو�ضع ،حيث �أك�� ّد �أن
ات�ساع اخل��روق��ات الأمنية يف الأي��ام الأخ�ي�رة� ،أ�صبح
يعرقل عملية ت�أمينها ويهدد �سالمة وا�ستمرار العملية
االنتخابية يف البالد.
وق��ال م���ازن� ،إن ات�ساع اخل��روق��ات الأمنية يف الأي��ام

الأخ�يرة �أ�صبح يهدد �سري العملية االنتخابية بالبالد،
مبينا خالل م�ؤمتر �صحايف م�شرتك مع وزي��رة العدل
حليمة عبد الرحمن� ،أن ال��وزارت�ين تلقتا العديد من

ال�شكاوى ومن عدة �أط��راف ب�ش�أن اخلروقات الأمنية،
م�شري ًا �إىل �أن ه��ذا الو�ضع ب��ات مقلق ًا ومي�س بنزاهة
االنتخابات و�سالمة �إجراءاتها ويعرقل عملية ت�أمينها.

و�أ�ضاف �أن حادثة االعتداء على جممع حماكم �سبها،
ال��ذي يجري التحقيق يف مالب�ساته ،واع��ت��ذار اللجنة
الق�ضائية امل�شكلة ب��ه��ذه املحكمة للنظر يف الطعون

يستثمر في نكبات لبنان ..بريطانيا:

حزب اهلل يؤجج اضطرابات المنطقة

بريوت  -البالد

ب���ات ح���زب ال��ل��ه الإره���اب���ي ،م�����ص��در ق��ل��ق يف املنطقة وم��ه��ددا لأمنها
وا�ستقرارها ،وي�سعى لال�ستثمار يف �أزمات لبنان لتحقيق م�آرب موكليه،
وهو ما �أكده رئي�س املخابرات الربيطانية ريت�شارد مور ،مبينا �أن حزب
الله �أداة جلهات تريد ت�أجيج اال�ضطرابات يف املنطقة ،م�شريا �إىل �أنه
"دولة داخل دولة" ،مبا ميار�سه من �أفعال ال ت�صب يف م�صلحة لبنان.
وقال رت�شارد مور� ،إن هناك دوال ت�ستغل حزب الله لتحقيق م�صاحلها
يف املنطقة وبالتايل ت�أزمي الو�ضع يف عدد من الدول ،م�ؤكد ًا �أن اململكة
املتحدة توا�صل مواجهة التهديدات بح�سم ،خ�صو�صا �أن هناك بع�ض
اجل��ه��ات ت�شن هجمات �إلكرتونية وحم���اوالت للتدخل يف العمليات
الدميقراطية يف دول خمتلفة.
وي�ستمر حزب الله يف ا�ستثمار نكبات لبنان لتمرير �شحنات النفط
من دول �أخرى ،حتت �شعارات زائفة ت�ستبطن لعبة تو�سيع النفوذ يف
بلد غارق ب�أتون �أزم��ة خانقة� ،إذ تظهر ادع��اءات احلزب الإرهابي �أنه
ي�ساعد لبنان خالل �أزمة الوقود ،ولكن احلقيقة تقول �إنه يعاون موكليه
للتحايل على العقوبات االق�صادية املفرو�ضة عليه ب�شراء منتجات
النفط ،وبالتايل ي�سيطر حزب الله على االحتياجات ال�شعبية.
وطبقا لوكالة "ت�سنيم" قال رئي�س بلدية �إحدى املناطق جنوب لبنان� ،إن
حزب الله يخطط لتوزيع الوقود على مئات �آالف العائالت يف  77بلدية،
بينما �أكد تقرير لهيئة الإذاعة الربيطانية يف وقت �سايق �أن حزب الله
يوزع املازوت لك�سب التعاطف غري �أن اجلميع يدرك م�آربه .وي�سيطر
حزب الله على �شبكات ات�صاالت موازية ،ويدير جي�شه اخلا�ص من
الإرهابيني بالبالد ،ويدير ال�سيا�سة اخلارجية ،كما ي�سيطر على البنوك
والإ�سكان واملتاجر والوقود يف البالد ،وفقا لو�سائل �إعالم غربية.
وي�سعى احل��زب الإره��اب��ي �إىل تعطيل االنتخابات املقبلة ،مبعاونة
حركة �أمل للإطاحة بالعملية الدميقراطية ،وال�سيطرة ب�شكل �أكرب على
البالد ،بعد �أن �أدرك الثنائي "حزب الله ،حركة �أمل"� ،أن رياح "�صناديق

االقرتاع" جتري عك�س �سفنهما .وتناف�س على رئا�سة وع�ضوية جمل�س
نقابة الأ�سنان ثالث لوائح ،اثنتان منها مدعومة من �أح��زاب ال�سلطة
منها حزب الله و�أمل ،وثالثة من جمموعات م�ستق ّلة من�ضوية حتت لواء
"انتفا�ضة � 17أكتوبر"� .إال �أن عملية االقرتاع حتولت �إىل فو�ضى وهرج
ومرج ،فت�ضارب ورمي لل�صناديق �أر�ض ًا بعدما �أظهرت النتائج الأوّ لية
تقدّم الالئحة املدعومة من املجموعات امل�ستق ّلة على ح�ساب الالئحتني

احلزبيتني ،ما �أدى �إىل �إلغاء االنتخابات من دون حتديد موعد جديد
لها ،ما اعتربه مراقبون "م�شهدا م�ص ّغرا" عمّا مُيكن �أن يح�صل يف
االنتخابات النيابية املُقررة مبدئي ًا نهاية مار�س املقبل ،خ�صو�ص�أً �أن
نقمة اللبنانيني على �أح��زاب ال�سلطة تكرب وتظهر ب�شكل وا�ضح يف
االنتخابات الطالبية يف اجلامعات والنقابية ،وهو ما تتخوّ ف منه
الأحزاب احلاكمة.

برفضها للنتائج النهائية لالنتخابات

العراق ..الفصائل المسلحة تسعى لتقويض الديمقراطية
بغداد  -البالد

ب��د�أت الف�صائل امل�سلحة اخلا�سرة يف االنتخابات
العراقية حيلها لتقوي�ض الدميقراطية ،ب�إعالنها
رف�����ض نتائج االن��ت��خ��اب��ات الت�شريعية ال��ت��ي ف��ازت
بها كتلة ال�صدر ،بعد عدة �أ�سابيع من التوتر الذي
بلغ ذروت��ه ل��دى تعر�ض رئي�س ال���وزراء م�صطفى
الكاظمي ملحاولة اغتيال مطلع ال�شهر املا�ضي.
وبينما ينتظر �أن تر�سل املفو�ضية النتائج النهائية �إىل
املحكمة االحتادية للم�صادقة عليها خالل ع�شرة �أيام
كحد �أق�صى ،تت�صاعد املخاوف من الت�صعيد ،ال �سيما
�إذا عمد ال�صدر ب�شكل غري م�سبوق ،لت�شكيل حتالف
غالبية داخل الربملان من خالل حتالفات مع �أطراف
خارج الت�شكيالت ال�شيعية� ،إذ يرجح عدد من املحللني
احتمال ت�شكيل الزعيم ال�صدري ،ائتالفا مع رئي�س
الربملان املنتهية واليته حممد احللبو�سي احلائز على
 37مقعدًا ،واحلزب الدميوقراطي الكرد�ستاين الذي
ير�أ�سه م�سعود بارزاين ( 31مقعد ًا).
وق��ال ال�صدر يف وق��ت �سابق� ،إن ت��ي��اره �سيختار
رئي�س ال���وزراء ،داعيا لت�شكيل حكومة "�أغلبية"
ممثلة ب��الأح��زاب التي ح�صلت على �أعلى ع��دد من

الأ�صوات ،وهو ما التريده الف�صائل امل�سلحة ،مهددة
بخلق الفو�ضى يف البالد.
وينتظر الآن �أن حتيل املفو�ضية نتائج االنتخابات

�إىل املحكمة االحتادية ،التي ت�صادق عليها ،ليدعو
ب��ع��ده��ا رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ب��ره��م ���ص��ال��ح جمل�س
ال��ن��واب اجل��دي��د لالنعقاد خ�لال م��دة �أق�صاها 15

يوما برئا�سة النائب الأك�بر �سنا .من �أجل انتخاب
رئي�س الربملان ونائبيه ،على �أن تعقبها جل�سة �أخرى
يتم خاللها انتخاب رئي�س اجلمهورية الذي يتوىل
ب���دوره تكليف الكتلة ال�برمل��ان��ي��ة الأك�ب�ر لرت�شيح
رئي�س للوزراء على �أن يتم ذلك خالل مدة �أق�صاها
�شهر واحد.
و����ص���رح رئ��ي�����س امل��ف��و���ض��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا امل�����س��ت��ق��ل��ة
لالنتخابات جليل ع��دن��ان ،يف وق��ت �سابق ،ب���أن
"هناك تغيريا مبقعد واحد" يف  5حمافظات،
مقارنة بالنتائج الأول��ي��ة التي �أعلنت يف الثامن
م��ن نوفمرب ،م�ضيف ًا �أن ن�سبة االق�ت�راع و�صلت
�إىل نحو  .% 44وكانت الف�صائل املن�ضوية حتت
جناح احل�شد ال�شعبي ،املمثل يف حتالف الفتح،
�أعلنت �أكرث من مرة يف ال�سابق ت�شكيكها بنزاهة
االن��ت��خ��اب��ات ،طالبة �إل��غ��اءه��ا .وخ�لال الأ�سابيع
امل��ا���ض��ي��ة ،اعت�صم م��ن��ا���ص��رون لف�صائل احل�شد
ال�شعبي �أمام بوابات املنطقة اخل�ضراء ال�شديدة
التح�صني يف العا�صمة ب��غ��داد ،ون�صبوا خيام ًا
للتعبري عن رف�ضهم لنتائج االنتخابات ،ووقعت
ا�شتباكات بينهم وبني القوات الأمنية.

االن��ت��خ��اب��ي��ة ب�سبب االن��ف�لات الأم���ن���ي ،ه���ددت اخلطة
الأمنية التي و�ضعت لت�أمني االنتخابات ،م�شددا على
�أن الو�ضع مل يعد مقبو ًال و�سي�ؤثر على �سري العملية
االنتخابية ب�شكل طبيعي.
وك�شف مازن �أن ا�ستمرار عرقلة اخلطة الأمنية وات�ساع
رقعة االنتهاكات واالع��ت��داءات �سي�ؤدي �إىل الإ�ضرار
بجهود اخلطة الأمنية ،ما ينعك�س مبا�شرة على �سري
العملية االنتخابية واالل��ت��زام ب�إجرائها يف موعدها
املحدد.
وم���ع ت�صاعد ال��ت��وت��ر وامل���خ���اوف يف �آن ع��ل��ى م�صري
االنتخابات الرئا�سية املزمع عقدها يف  24من ال�شهر
احلايل ،يف ليبيا ،حذرت الواليات املتحدة من حتركات
بع�ض امل�سلحني.
وقال ال�سفري الأمريكي لدى ليبيا ،ريت�شارد نورالند� ،إن
بالده ت�شارك الليبيني واملجتمع الدويل خماوفهم ،داعية
�إىل وج��وب ع��دم ال�سماح ل�ل�أط��راف امل�سلحة والعنف
بتهديد االنتخابات املقررة �أواخر ال�شهر احلايل .ونقلت
ال�سفارة الأمريكية� ،أم�س ،عرب "تويرت" عن نورالند
دع��وت��ه جميع الأط����راف �إىل تهدئة ال��ت��وت��ر واح�ت�رام
العملية االنتخابية القانونية والإداري���ة التي تقودها
ليبيا حاليا ،فيما يعلق املجتمع ال��دويل �أهمية كربى
لهذا اال�ستحقاق ،الذي ي�أمل �أن يدخل ليبيا بعد �سنوات
طويلة من ال�صراع ،يف خانة ا�ستقرار مقبولة ،بعد فتح
�صفحة جديد من احلكم الدميقراطي.

"التحالف" يقصم ظهر
الحوثي بـ 23استهدافًا

عدن  -البالد

بينما ت�ستمر املعارك ال�ضارية بني اجلي�ش اليمني وامليلي�شيات
احلوثية على ع��دد من اجلبهات� ،أعلن حتالف دع��م ال�شرعية يف
اليمن �أم�س (الأربعاء) ،تنفيذ  23عملية ا�ستهداف �ضد امليلي�شيات
يف حمافظة م����أرب خ�لال ال�����س��اع��ات ال��ـ  24امل��ا���ض��ي��ة ،مبينا �أن
اال�ستهدافات دمرت � 16آلية ع�سكرية ،ومنظومتني للدفاع اجلوي،
فيما ق�ضى �أك�ثر من �أك�ثر من  120عن�صر ًا �إره��اب��ي�� ًا ،فيما ك�شف
الناطق الر�سمي للقوات امل�سلحة العميد الركن عبده جملي يف
�إيجاز �صحايف �أم�س� ،أن اجلي�ش م�سنود ًا باملقاومة ورجال القبائل
نفذوا عمليات هجومية ،وحققوا تقدمات يف جبهات جنوب م�أرب.
و�أو�ضح جملي �أن التقدم متحور يف جبهات "ذنة ومنطقة العمود
يف اجلوبة ومنطقتي �أم ري�ش وملعا يف حريب" ،م�شريا �إىل �أن
العمليات الع�سكرية الناجحة �أ�سفرت عن ا�ستعادة مواقع مهمة
وا�سرتاتيجية ،ف�ض ًال عن تدمري معدات و�أ�سلحة وذخائر متنوعة
للميلي�شيات �أو م�صرع الع�شرات من عنا�صرها .ولفت �إىل �أن
اجلي�ش نفد �أي�ضا يف اجلبهات الغربية مل���أرب هجمات م�ضادة
وعمليات �إغارة �ضد احلوثيني ،كبدت امليلي�شيات خ�سائر كبرية.
و�أكدت م�صادر �أن امليلي�شيات �شيعت خالل �شهر نوفمرب املن�صرم،
 783قتي ًال من عنا�صرها ،بينهم  571ينتحلون رتب �ضباط ،لقوا
م�صرعهم خالل املعارك ،مو�ضحة �أن بني القتلى لواء ،و 20عميدا،
و 43عقيدا ،و 58مقدما ،و 94رائدا .يف وقت �شنت قوات اجلي�ش
الوطني �أم�س ،هجوما وا�سعا على مواقع ميلي�شيا احلوثي يف
جبهة بيحان �شمال �شرق �شبوة .وقالت م�صادر ميدانية �إن قوات
اجلي�ش اليمني هاجمت مواقع ميلي�شيا احلوثي يف موقع ال�ساق
يف مديرية ع�سيالن ،م�شرية �إىل قوات اجلي�ش ا�ستخدمت خمتلف
الأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة يف هذا الهجوم.

تحذير أممي من
مجاعة بأفغانستان

كابل  -البالد

حذرت الأمم املتحدة� ،أم�س (الأربعاء) ،من �أن حرمان الن�ساء من
العمل يف �أفغان�ستان �سيفاقم الأزمة االقت�صادية "الكارثية" التي
غرقت فيها البالد بعد االن�سحاب الغربي وعودة طالبان �إىل ال�سلطة.
و�أ�شار برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،وفقا لوكالة "فران�س بر�س"
�إىل �أن "الآفاق االجتماعية واالقت�صادية لأفغان�ستان -2021
� "2022إىل �أن الأزمة االقت�صادية والإن�سانية يف �أفغان�ستان تتفاقم
ويجب �أن نواجهها لإنقاذ �أرواح مهددة بالفقر واملجاعة".
و�أو�ضح �أن �أفغان�ستان تواجه "�صدمة مالية غري م�سبوقة" ت�ضاف
�إليها العقوبات االقت�صادية الغربية �ضد طالبان .و�أ�شار برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي خ�صو�صا �إىل العواقب املحتملة للقيود التي
فر�ضتها حركة طالبان على عمل الن�ساء ،التي مل ت�سمح �إال جلزء
فقط من العامالت يف وظائف حكومية بالعودة �إىل العمل.
�إىل ذلك ،قالت مديرة الربنامج يف �آ�سيا كاين وينياراجا لوكالة
فران�س بر�س� ،إن "الن�ساء ي�شكلن  % 20من جمموع اليد العاملة
وه���ذه الن�سبة ح��ي��وي��ة للتخفيف م��ن ال��ك��ارث��ة االق��ت�����ص��ادي��ة يف
�أفغان�ستان" .وق��در الربنامج الأمم��ي �أن��ه ب��دون توظيف الإن��اث،
�سينكم�ش الناجت املحلي الإجمايل لأفغان�ستان "بن�سبة ترتاوح
بني  3و ،"% 5وهو ما يوازي خ�سارة يف الرثوة تبلغ ما بني 600
مليون ومليار دوالر.
فيما حذرت املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني،
�أم�س ،من �أن الأفغان الذين ي�سعون �إىل الفرار من بالدهم يواجهون
خماطر متزايدة مع تدهور الأو���ض��اع هناك ،يف منا�شدة للدول
املجاورة لفتح حدودها حتى ملن ال يحملون وثائق.
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 30لوحة في بينالي الجنوب الدولي بقصر خزام
جدة ـ البالد

م��ن اج��ل تو�سيع التجربة االب��داع��ي��ة واث��راء
االعمال الفنية وتبادل الثقافات �أطلقت وزارة
الثقافة �أم�����س بينايل اجل��ن��وب ال���دو ّ
يل للفن
املعا�صر "بينال�سور" الفي ق�صر ُخزام مبدينة
جدة حتت عنوان�" :أ�صداء :عامل بني التماثليّة
واالفرتا�ضية" ،وي�ستمر حتى  30دي�سمرب
اجلاري ،بعد �أن اختتم حمطته الأوىل يف حي
جاك�س مبدينة الريا�ض.
وت��ع��د اململكة �إح���دى امل��ح��ط��ات ال��دول��ي��ة التي
توقف عندها البينايل العاملي يف دورته الثالثة
خ�ل�ال ف�ت�رة �إق��ام��ت��ه م��ن ي��ول��ي��و �إىل دي�سمرب
2021م ،من �ضمن �أكرث من  120موقع ًا يف 50
مدين ًة منت�شرة يف  23دولة مب�شاركة �أكرث من
 400فنان.
ويحتوي البينايل يف حمطته ال�سعودية على
�أكرث من  30عم ًال لفنانني من خمتلف جن�سيات
العامل ،من بينهم خم�سة فنانني �سعوديني ،هم:
مهند �شونو ،ولينا قزاز ،وعهد العمودي ،وفلوة
ناظر ،ودانية ال�صالح ،حتت �إ�شراف القيّم الفني
ديانا بِ .و ْ�شلر من الأرجنتني ،وتتناول الأعمال
ٌ
"طرق للعي�ش ت�����ش�� ُّك�لاتٌ متحوّلة"؛
حم���ور
وتتوزع على �أربعة حماور هي "يف املكان� ،إزاء
الزمان" ،و"جتاه الطبيعة والال متوقع" ،و"يف

الأ�ضواء والظالل" ،و"يف الو�ضع الب�شري".
وت�ست�ضيف وزارة الثقافة بينايل "بينال�سور"
للمرة الثانية ،حيث كانت اال�ست�ضافة الأوىل
يف ع���ام 2019م يف ال���ري���ا����ض ،واخ���ت���ارت
�أن ت��ك��ون اال�ست�ضافة الثانية ب�ين مدينتي

"الريا�ض ،وجدة" ؛وذل���ك ب��ه��دف تو�سيع
ال��ت��ج��رب��ة ال��ف��ن��ي��ة الإب���داع���ي���ة ال��ت��ي يقدمها
البينايل ،وفتح جمال �أكرب مل�شاركة الفنانني
ال�سعوديني وتفاعلهم مع نظرائهم يف العامل
عرب من�صات فنية مرموقة.

بدء إصدار تصاريح المخيمات
في المتنزهات الوطنية

هيئة فنون العمارة تطلق "الميثاق العمراني"
الريا�ض ـ البالد

برعاية �صاحب ال�سمو الأمري بدر بن عبدالله بن فرحان وزير
الثقافة ،رئي�س جمل�س �إدارة هيئة فنون العمارة والت�صميم،
�أطلقت هيئة فنون العمارة والت�صميم  ،مبادرة "ميثاق امللك
�سلمان العمراين" ،يف احلفل الذي �سيقام بق�صر طويق يف احلي
الدبلوما�سي بالريا�ض ،بح�ضور عد ٍد من امل�س�ؤولني واملهتمني
واملتخ�ص�صني يف فنون العمارة والت�صميم.

وي�صاحب �إطالق املبادرة حفل افتتاح معر�ض يُع ّرف بر�ؤية خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه
الله  -يف فنون العمارة املحلية ودالالت��ه��ا الثقافية ،وهويتها
املتوافقة مع الطبيعة واملناخ واملت�سقة مع البيئة املحيطة ،التي
تظهر تاريخ اململكة وثقافتها و�إرث��ه��ا احل�ضاري ال�ضارب يف
جذور التاريخ .وتهدف املبادرة �إىل ت�أ�صيل العمارة ال�سلمانية،
وجت�سيدها من حيث الفل�سفة والنهج الت�صميمي يف عدة قيم،

حيث ي�ستعر�ض معر�ض ميثاق امللك �سلمان العمراين االحتفاء
بالر�ؤية العمرانية ال�شاملة يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه الله.-
ويحتوي املعر�ض على م�شاريع مميزة حا�صلة على جوائز عاملية
وحملية ،كما يعرف بقيم ومبادئ امليثاق ل ُت�ساعد على توجيه
امل�صممني نحو القيم الثقافية التي ابتد�أت يف مدينة الريا�ض،
لي�صل ت�أثريها �إىل بقية مناطق اململكة والعامل.

 200فنان عالمي في مهرجان ساندستورم بالرياض
الريا�ض ـ البالد

الريا�ض ـ البالد

توا�صال م��ع ب��رام��ج ج��ودة احل��ي��اة و�آل��ي��ات الرتفيه ت�شهد مدينة
الريا�ض خالل الفرتة من � 16إىل  19من دي�سمرب اجلاري ،مهرجان
�ساند�ستورم ال��ذي يعد �أك�بر حدث مو�سيقي على م�ستوى منطقة
ال�شرق الأو�سط مب�شاركة كبار الفنانني واملو�سيقيني العامليني على
م�سارح �ساوند�ستورم.
ومهرجان �ساند�ستورم من �أب��رز الفعاليات التي يدرجها تقومي
الفعاليات واملوا�سم الذي �أطلقته من�صة "روح ال�سعودية" ،ليعر�ض
جميع الن�شاطات ال�سياحية والرتفيهية والفعاليات واملوا�سم املقرر

�إقامتها خ�لال �شتاء ال�سعودية من �أكتوبر  2021وحتى مار�س
.2022
وي�ستقطب املهرجان �شريحة ال�شباب من الداخل واخلليج والعامل،
خا�صة �أن املهرجان الذي تنظمه "مدل بي�ست" وي�ستمر على مدار
�أربعة �أيام �سيقام على ثمانية م�سارح ي�شارك فيها  200فنان من �أكرب
الفنانني العامليني ميثلون"هولندا ،ونيويورك ،وكندا ،ورو�سيا،
وفلوريدا ،وجدة ،والقطيف وغريها".
وتفتح اململكة ذراعيها ال�ستقبال ال�سياح م��ن ال��داخ��ل واخلليج
العربي والعامل من خالل عدد هائل من الفعاليات النوعيّة والعامليّة

التي تقام لأول مرة يف املنطقة ،مما يتيح للجميع حرية االختيار بني
فر�ص غري م�سبوقة لال�ستك�شاف واال�ستمتاع مبا تزخر به اململكة
من وجهات �سياحيّة وفعاليات ترفيهية متميزة ومتنوعة وذات
طابع عاملي ،تقام كلها باململكة ،لتلبية تطلعات العوائل والأفراد من
خمتلف ال�شرائح العمرية من مواطنني ومقيمني و�سياح ،مع مراعاة
اال�شرتاطات ال�صحية كافة والت�أكد من التزام اجلميع بها بالتن�سيق
مع اجلهات املخت�صة مبا ي�ضمن جتربة �سياحيّة وترفيهيّة �آمنة
وممتعة ،و�سط ترحيب �شعبي بال�سياح وال���زوار ،ول�سان حالهم
يقول للجميع "حياكم بال�سعودية".

منطقة حِمى الثقافية بنجران نافذة على تاريخ اإلنسان
الريا�ض ـ البالد

تعد منطقة ِحمى الثقافية بنجران نافذ ًة على
تاريخ الإن�سان وح�ضاراته القدمية يف جنوب
�شبه اجلزيرة العربية ويعود تاريخها لأكرث
من � 7آالف �سنة ،ت��روي �أج��زاء من تفا�صيلها
 550ل���وح���ة ���ص��خ��ري��ة حت����وي الآالف من
الر�سومات والنقو�ش ال�صخرية املكتوبة بعدة
ن�صو�ص قدمية ،ت�ض ّم نقو�ش ًا بالقلم الثمودي،
والنبطي ،وامل�سند اجل��ن��وب��ي ،وال�سريانية
وال��ي��ون��ان��ي��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل ال��ن��ق��و���ش العربية
املبكرة "من فرتة ما قبل الإ�سالم" ،التي تعد
ب��داي��ات اخل��ط العربي احل��دي��ث،مم��ا �أك�سبها
�أهمية على خارطة الرتاث الإن�ساين العاملي مبا
تكتنز ُه من تراث عريق ي�ستدعي اال�ستك�شاف
والدرا�سة والتثمني.
وت�شكل منطقة الفن ال�صخرية الثقافية ب ِـحمى

املمتدة على م�ساحة تقدربـ 557كيلومرت ًا مربع ًا
،مُتحف ًا مفتوح ًا يتيح للزائرين اال�ستمتاع
با�ستعادة التاريخ وال�تراث الإن�ساين القدمي
عرب التنقل بني الواجهات ال�صخرية املنت�شرة
على �أطراف الوادي ويف جبال و�شعاب منطقة
ِحمى كجبل "�صيدح" وجبل "حمى" وموقع
"عان جمل" و"�ش�سعا" و"الكوكب"،ويف �آبار
حمى ال�سبع الأث��ري��ة التي حفرت �أغلبها يف
ال�صخور و منها بئر "احلماطة" ،و"�سقيا"،
و"اجلناح" ،و"�أم نخلة" ،وم���ا يحيط بها
م��ن ج��ب��ال وك��ه��وف مليئة ب��ر���س��وم وم�شاهد
ل�صيد وح��ي��وان��ات ون��ب��ات��ات و�أمن����اط عي�ش
ت��ع��ود للع�صور ال��ق��دمي��ة،ون��ق��و���ش �صخرية
متثل م�صدر ًا ال تقدر بثمن للتوثيق الكتابي
وال��ت��اري��خ��ي وح��ت��ى الإث���ن���وج���رايف لأح���داث
التغري املناخي خالل الفرتة ال�سائدة ،ويتجلى
ذلك من خالل البقايا الأثرية ال�شا�سعة ،التي

مت العثور عليها يف موقع على �شكل مذيالت
ومن�ش�آت ومقابر رك��ام��ي��ة ،وور����ش لت�صنيع
الأدوات احل��ج��ري��ة مثل ال��ف���ؤو���س وامل��د ّق��ات
ور�ؤو�س ال�سهام احلجرية.
و�أك���د ل��ـ "وا�س" الباحث وامل����ؤرخ يف الآث��ار
�صالح بن حممد �آل مريح �،أهمية ِحمى مبنطقة
جن���ران ثقافي ًا وت��اري��خ��ي�� ًا وح�����ض��اري�� ًا كجزء
مهم م��ن اململكة وج���اء ت�سجيلها على قائمة
ال�تراث العاملي كدليل على �أهميتها وقيمتها
الرتاثية التي ي�ستدل من خاللها على ا�ستيطان
الإن�����س��ان يف اجل��زي��رة العربية يف الع�صور
احل��ج��ري��ة،وم��ا متثله م��ن نقطة حيوية على
طريق القوافل التجارية القدمية الأم��ر الذي
ا�ستدعى ت�سجيلها على قائمة ال�تراث العاملي
ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
(اليون�سكو) ،بو�صفها موقع ًا ثقافي ًا ذا قيمة
عاملية ا�ستثنائية للرتاث الإن�ساين.

ي��ه��دف امل��رك��ز ال��وط��ن��ي لتنمية الغطاء
النباتي ومكافحة الت�صحر �إىل حماية
وتنمية مواقع الغطاء النباتي وا�ستدامتها
واملحافظة عليها وتذليل التحديات التي
ت��واج��ه��ه��ا يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة،
ف�ضلاً عن الك�شف عن التعديات ومكافحة
االح���ت���ط���اب ،وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل�����وارد
الطبيعية وال��ت��ن��وع الأح��ي��ائ��ي  ،وك�شف
املركز �أم�س عن �إ�صدار ت�صاريح املخيمات
للجهات احلكومية والأف���راد يف �أرا�ضي
الغطاء النباتي واملتنزهات الوطنية عن
طريق �إدارات تنمية الغطاء النباتي يف
املناطق ،و�إدارات املتنزهات الوطنية،
وفروع وزارة البيئة واملياه والزراعة.
ومينح املركز ت�صاريح التخييم للأفراد
واجلهات احلكومية ب�سهولة ،مع مراعاة
ال���ت���زام ح��ام��ل ال��ت�����ص��ري��ح ب��ال�����ض��واب��ط
واال�شرتاطات ال�ضرورية للتخييم وف ًقا
للوائح والأنظمة ال�صادرة من اجلهات ذات
العالقة ونظام البيئة ولوائحه التنفيذية،
مثل احلفاظ على الغطاء النباتي ونظافته،
وجتنب ال�سلوكيات غري احل�ضارية �أثناء
التخييم وبعده ،وغريهما من ال�ضوابط.
وو���ض��ع امل��رك��ز جم��م��وع��ة م��ن ال�����ش��روط
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ال�تراخ��ي�����ص ل��ل��ج��ه��ات

والأف�����راد ،منها �أن ي��ك��ون حت��دي��د موقع
التخييم حت��ت �إ���ش��راف��ه ،وك��ذل��ك توفري
�أدوات الأمن وال�سالمة بح�سب متطلبات
ال���دف���اع امل����دين م��ع م���راع���اة ا���ش�تراط��ات
اجل��ه��ات ذات ال��ع�لاق��ة ،ف�ضلاً ع��ن توافر
هوية وطنية �أو �إق��ام��ة نظامية ل�ل�أف��راد،
وختم ر�سمي على منوذج طلب الت�صريح
للجهات.
وي�شرتط املركز جمموعة من ال�ضوابط
العامة ،ت�ضمنت عدم جتاوز مدة التخييم
على ث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر ،و�أن ت��ك��ون امل�ساحة
""5000م 2ل�ل��أف���راد و""25,000م2
للجهات بحد �أق�صى� ،إ�ضافة �إىل املحافظة
على الغطاء النباتي يف مواقع التخييم،
واالب��ت��ع��اد ع��ن ال�سلوكيات ال�ضارة مثل
ال���رع���ي وال�����ص��ي��د واالح���ت���ط���اب ،وع���دم
ا���س��ت��خ��دام امل��خ��ي��م��ات لأي �أغ���را����ض غري
ال��ت��خ��ي��ي��م ،م���ع ات���ب���اع ال��ن��ظ��ام اخل��ا���ص
باملتنزه.
و ُت�صدر ت�صاريح التخييم من ِقبل املركز
ب�ضوابطه وا�شرتاطاته العامة واخلا�صة،
يف �إط��ار تنظيم ن�شاط التخييم ،وتنمية
وتطوير ال�سياحة امل�ستدامة يف اململكة
مبا ال ي�ؤثر على الغطاء النباتي وتنوعه،
�إ���ض��اف��ة �إىل حت�سني ج���ودة احل��ي��اة عرب
االرتقاء باخلدمات املقدمة.

محمية الملك عبدالعزيز الملكية تكشف عن كنوزها

الريا�ض ـ البالد

ك�شفت حممية امللك عبدالعزيز امللكية عن كنوزها
لزوار مهرجان امللك عبدالعزيز لل�صقور ،2021
ال���ذي ي��ق��ام يف مقر ن���ادي ال�صقور ال�سعودي
مبلهم (�شمال مدينة الريا�ض) ،وع َّرفت املحمية
بنطاقها اجلغرايف الوا�سع ،الذي ي�ضم ريا�ض
التنهات واخلف�س ون��ورة ،وت�شمل �أج��زاء من

ه�ضبة ال�صمان و���ص��ح��راء ال��ده��ن��اء ،وتغطي
م�ساحتها قرابة � 28ألف كيلومرت مربع ،وت�ضم
الكائنات :عقاب ال�سهول ،الن�سر الأ�سمر ،املها
ال��ع��رب��ي ،ظ��ب��ي ال����رمي ،ال��ذئ��ب ال��ع��رب��ي ،القط
الرملي ،الثعلب الأحمر العربي ،غرير الع�سل،
الني�ص و�أم جنيب .وحتت�ضن حممية امللك
عبدالعزيز امللكية ،غطاء نباتي ًا ك��ب�ير ًا ،مثل:

نبات احلرمل املعمر ،وال�سدر الربي ،احلنظل،
ال��ع��و���س��ج ،الطلح (ال�سمر ال��ن��ج��دي) ،ال��رغ��ل،
النجيل ،الأرط���ى ،احل���وذان ،اخل��زام��ى ،القتاد
النجمي امل�شهور يف الطب ال�صيني ،و�شجرة
ال�سلم ال�شوكية التي ي�صل ارتفاعها �إىل خم�سة
�أمتار.
ك��م��ا ع��رف��ت امل��ح��م��ي��ة بت�ضاري�سها وم��واق��ع��ه��ا
ومتنزهاتها ل���زوار مهرجان امللك عبدالعزيز
لل�صقور ،ومنها� :صحراء ال��ده��ن��اء املعروفة
بكثبانها الرملية ،وه�ضبة ال�صمان �شرق ه�ضبة
جند ،ورو�ضة التنهات �أو (غابة امللك) كما يطلق
عليها ،التي كانت متنزه ًا للملك امل�ؤ�س�س طيب
الله ث���راه ،و ُت��ع�� َرف بخ�صوبة �أر���ض��ه��ا ،وكذلك
رو�ضة اخلف�س التي ي�صب بها عدد من ال�شعاب,
�أهمها� :شعيب ملهم ودقلة وحمرقة ،بالإ�ضافة
�إىل رو���ض��ة اخل�شم التي تغطي مياه الأم��ط��ار
معظم �أجزائها ،وت�شبه الغابة لكرثة �أ�شجارها.

زمان
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1383-5-18هـ

 1385-3-1هـ

1385-2-29هـ

 1384-3-11هـ

1385-2-29هـ

 28رامية يتنافسن في بطولة سهام السيدات
الدمام-حمودالزهراين
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ان���ط���ل���ق���ت �أم�����������س ب���ال���ري���ا����ض
م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة رم���ي ال�سهام
اخلتـامية لل�سيدات ،مب�شاركة 28
رامية يتناف�سن يف ثالث فئات يف
القو�س الأوملبي.
و�����ش����ه����دت م���ن���اف�������س���ات �أم�������س
�إح��م��اء ر�سميا للفئات "30م –
70م" ق��و���س �أومل���ب���ي ،ب��الإ���ض��اف��ة
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م�ساحة ريا�ضية

للت�سجيل الر�سمي بعد �أن ق�سمت
امل�شاركات ملجموعتني� ،أعقب ذلك
الإح��م��اء الر�سمي للم�شاركات يف
مناف�سات القو�س الأومل��ب��ي 18م،
و�سي�شهد اليوم الأدوار النهائية
ل��ك��اف��ة ال���ف���ئ���ات ،ع��ل��ى �أن ت��ت��وج
الفائزات باملراكز الثالثة الأوىل
غ��دا اجلمعة ،يف اليوم اخلتـامي
للمناف�سات.

األمير خالد الفيصل يقف على آخر التجهيزات لسباق "فورموال  1السعودية"
جدة -البالد

بندر الزايدي
األهلي بحاجة لجرعة دعم

مهما اختلفت الآراء وتعار�ضت وجهات النظر وتعددت الأ�سباب يف
هبوط م�ستوى الفريق الأه�لاوي ،تكمن امل�شكلة يف الركن املهم للبناء
ال�سليم �أو القاعدة ال�صلبة التي ينطلق منها ال�صرخ ال�شامخ.
وقد بد�أت م�شكلة النادي الأهليعندما ُفقد هذا العن�صرو�شحت م�صادره
لأن��ه يعترب �أداة النجاح يف كل منظومة ريا�ضيةً .
بعيدا عن اختالق
�أ�سباب �أخرى تعيق العمل يف منظومة الأهلي ،فالنادي يحتاج �إىل املال
ثم املال ثم املال ،الذي بح�ضوره يح�ضر الفكر،و�إذا ح�ضر حت�ضر املوهبة
وح�ضرت البطوالت ،ولكن متى �سي�أتي ومن �أين و�سط تلك املعاناة؛ من
ديون تقف ً
عائقا �أمام حتقيق الكثري من الأهداف.
وهنا نعلم حاجة الأهلي للدعم ،ولكن هذا الدعم لي�س بالكالم املنمق �أو
باخلروج يف و�سائل الإعالم املختلفة �أو بكرثة االجتماعات والنقا�شات
فهذا الوقت يحتاج لعمل وجهد وتكاتف من اجلميع كما كان احلال يف
ال�سابق.
و�إذا �أردنا احلديث عن الدعم احلقيقي،فاجلمهور كان له ب�صمة وا�ضحة
يف ال��دع��م والعمل بكل �إمكاناته م��ع الإدارة ���س��واء يف اال���ش�تراك يف
الع�ضوية �أو من خالل دعم التذاكر وحث اجلمهور على احل�ضور يف
كل مباراة وهناك العديد من املحبني والعا�شقني الذين يقومون بتنظيم
عملية دعم التذاكر وذل��ك ب�شرائها وتوزيعها من خالل ح�ساباتهم يف
مواقع التوا�صل .زد على ذلك ما نراه من عقالء اجلماهري الذين يعملون
على توحيد �صف اجلمهور وهذا ما عهدناه من �أبناء مدرج الأهلي منذ
�إن�شاء جمال�س اجلماهري.
اجلميع يعلم كيف يكون الدعم ومن غري املعقول �أن ن�ضع كل اجلهد على
الإدارة ون�أخذ دور امل�شاهد .ونرتك دور التعاون املثمر ونقول الرئي�س
هو من يتحمل .من غري املنطق �أن نحمل الإدارة كل هذه الرتكة الثقيلة
ونطالب وننتقد ونتخذ القرارت بدون �أي دعم يذكر .نعم هذه الإدارة
ت�سلمت النادي وهو منهك وعملت كل ما بو�سعها للعودة به �إىل امل�سار
ال�صحيح .نعم كانت هناك بع�ض الأخطاء يف العمل وهو �أم��ر متوقع
ولكن اليزال يف الوقت بقية للت�صحيحوهذا ما ننتظره من القائمني على
النادي الذين نثق فيهم كل الثقة.
قد ننتقد ونو�ضح مفا�صل اخللللأجل امل�صلحة العامة ومن �أجل الكيان
متى ما ا�ستدعتاحلاجة ،ولكن هل النقد حكر لإدارة الأهلي؟
وهل كل االنتقادات مقبولة؟ وهل كل ما يطرح من نقد غري قابل للنقا�ش؟
فكما ننتقد �أي�ضا من حقنا ان ننتقد بع�ض النقد ،وللنقد باب وا�سع ومتاح
للجميعولي�س حكرا على �شخ�ص دون الآخر.
فهناك نقد من �أجل م�صلحة الكيان.وهناك لر�أي معني �أو ل�شخ�ص معني
�أو مل�صلحة خا�صة .لن�ضع التنظري جانبا ون�ضع اخلالفات ال�شخ�صية
خلفنا ونحاول بقدر الإمكان االجت��اه نحو الإيجابية ،فالأهلي يحتاج
جرعة دعم من اجلميع يف هذا الوقت.

وق��ف �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر خالد الفي�صل م�ست�شار خ��ادم
احلرمني ال�شريفني �أم�ير منطقة مكة املكرمة� ،أم�س ميداني ًا على �آخر
التجهيزات ل�سباق فورموال  1ال�سعودية الذي �سيقام يف كورني�ش جدة
خالل الفرتة من  5 - 3دي�سمرب احلايل.
وا�ستمع �سموه �إىل �شرح قدّمه �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير خالد
بن �سلطان الفي�صل رئي�س االحت��اد ال�سعودي لل�سيارات والدراجات
النارية ،عن احللبة التي يبلغ طولها  6,175مرت ًا  ،ما يجعلها ثاين �أطول
حلبة يف تاريخ الفورموال  1وحتوي احللبة  27منعطف ًا.
و�أكد �سمو رئي�س االحتاد ال�سعودي لل�سيارات والدراجات النارية
على اكتمال التجهيزات ال�ست�ضافة فورموال  1ال�سعودية ،التي ُتعد من
�أ�ضخم الفعاليات التي �ستنظم يف اململكة ممثلة يف وزارة الريا�ضة،
واالحتاد ال�سعودي لل�سيارات والدراجات النارية الذي �سيتوىل تنظيم
ال�سباق� ،إ�ضافة �إىل برنامج جودة احلياة ،حيث �سيكون كورني�ش جدة
نقطة االنطالق والنهاية لل�سباق ،معربا �سموه عن فخره واعتزازه ب�أن
تكون اململكة من بني  23دولة ت�ست�ضيف هذا احلدث الريا�ضي الكبري
والفعاليات املنوعة امل�صاحبة.
ون��وه بدعم القيادة الر�شيدة -حفظها الله -الكبري للريا�ضة ،الأمر
ال��ذي جعل اململكة وجهة رئي�سة ل�ل�أح��داث الريا�ضية الكربى ،مقدم ًا
�شكره ل�سمو �أمري منطقة مكة املكرمة على توجيهاته ومتابعته لإجناح
هذا الفعالية ال ُكربى.

أخضر الكاراتيه يستعد لبطولة آسيا في (كازاخستان)
الدمام -حمودالزهراين

ّ
د�شن منتخبنا الوطني للكاراتيه ،تدريباته يف
مع�سكره احل��ايل مبدينة ال��ري��ا���ض ،ال��ذي ي�ستمر
حتى  14من دي�سمرب احلايل ،ا�ستعداد ًا للم�شاركة
يف بطولة �آ�سيا للنا�شئني وال�شباب وحتت � 21سنة
والكبار خالل الفرتة من � 19إىل  22دي�سمرب ،التي
�ستقام مبدينة �أملاتي يف كازاخ�ستان.
وك����ان م����درب امل��ن��ت��خ��ب م��ن�ير �أف���ق�ي�ر ،ق��د اخ��ت��ار
 23العب ًا لاللتحاق باملع�سكر الداخلي قبل ال�سفر
وامل�����ش��ارك��ة يف ال��ب��ط��ول��ة وهم" ع��م��ر ال��ب��خ��ي��ت،
ع��ب��دال��رح��م��ن ه��ج��و���س��ي� ،أن�������س ال����زه����راين ،علي
م��ق��ري� ،سلطان القحطاين ،عمر ال�شامان ،را�شد
ف��ران ،عبدالله القحطاين� ،سيف القايد ،مهدي �آل
منجم ،يا�سر البارقي ،بدر العتيبي ،عمر العازمي،
�سلطان ال��زه��راين ،م��ازن الدقيل ،ط��ارق حامدي،
فهد اخلثعمي ،فرج النا�شري ،عماد هزازي ،يو�سف
نايته ،في�صل العتيبي ،حممد برناوي� ،سند �سفياين.
ه��ذا و�سيخ�ضع جميع ال�لاع��ب�ين �إىل تدريبات
يومية على فرتات متنوعة و�إج��راء متارين خا�صة
لأوزان خمتلفة ،متهيد ًا الختيار الأب��رز للم�شاركة
يف البطولة .

@bbbnbbb1

متهم ثامن يزيد احتمالية وفاة
مارادونا بسبب اإلهمال الطبي
جدة  -البالد

�أ����ض���اف امل���دع���ون ال���ذي���ن ي��ح��ق��ق��ون يف وف���اة
متهما ً
دييغو �أرم��ان��دو م��ارادون��اً ،
ثامنا للق�ضية
وا�ستدعوه ال�ستجوابه.
فقد متت �إ�ضافة الطبيب بيدرو دي �سباغنا ،الذي
مت التعاقد معه لرعاية مارادونا �أثناء العزل املنزيل
قبل وفاته ،وال��ذي يتهمه املدعون بر�ؤية املري�ض
مرتني فقط ،وعدم االمتثال لواجبات مهامه.
وا�ستدعت النيابة دي �سباغنا للتحقيق يف
 20دي�سمرب املقبل ،وطلبت من قا�ضي ال�ضمانات
يف الق�ضية� ،أورالن��دو دياز ،منعه من مغادرة البالد ،بح�سب امل�صادر .وين�ضم دي
�سباغنا �إىل املتهمني ال�سبعة الآخرين يف الق�ضية وهم" جراح الأع�صاب ليوبولدو
لوك ،والطبيب النف�سي �أوج�ستينا كو�سا�شوف ،والطبيب النف�سي كارلو�س دياز،
والطبيبة التي ن�سقت الرعاية املنزلية نان�سي فورليني ،ومن�سق املمر�ضني ماريانو
بريوين ،واملمر�ض ريكاردو عمر �أملريون ،واملمر�ضة داهيانا جيزيال مدريد".

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

عبداهلل ال�شامي ع�ضو جمل�س اجلمهور القد�ساوي:

المستوى سيئ واألجانب مقلب وأخشى الهبوط لـ" الثانية"
الدمام-حمودالزهراين

طالب عبدالله حمد ال�شامي ع�ضو جمل�س جمهور
ن���ادي القاد�سية ،م��ن رئي�س ال��ن��ادي �أح��م��د غ��دران
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�صناع القرار وامل�ؤثرين
بايجاد احللول املنا�سبة لو�ضع الفريق الأول لكرة
القدم بالنادي ،وق��ال ال�شامي لـ" البالد" للأ�سف..
�إن �إدارة القاد�سية احلاليه �إىل ح��د الآن مل ت�صل
�إىل م�ستوى طموح وتطلعات جماهري النادي؛ لأن
القاد�سية ولد مع الكبار وهو مكانه الطبيعي ،لكن
للأ�سف ،الفريق ي�سري �إىل الطريق املنحدرة ،ونحن
ن�سعى كمجل�س �إىل عودة الروح للمدرجات والثقه
جلمهور القاد�سية الذي هجر املدرجات ب�سبب �سوء
النتائج ،وتدين م�ستوى الفريق.
و�أك��د ال�شامي �أن �سوء اختيار الالعبني الأجانب
وت�سريح العبي الفريق �أ�صحاب اخلربة واالعتماد
على العبي ال�شباب الذين يفتقدون للخربة� ،ساهم
ب�شكل مبا�شر فيما يحدث للفريق .فالقاد�سية يحتاج
حم�ترف�ين ي�����ص��ن��ع��ون ال���ف���ارق ،وم���دي���ر ف��ري��ق ذي
�شخ�صية قوية وقائد حمنك.
وح��م��ل ال�شامي ���س��وء م�ستوى الأج��ان��ب للجنة
الفنية ،وقال� :أمتنى من رئي�س النادي �إعادة النظر
يف اللجنة الفنية و�إع���ادة ت�شكيلها من جديد؛ لأن

جميع الأجانب ر�سبوا يف االختبار.
ودع���ا ال�شامي رئي�س ن���ادي القاد�سية ملحا�سبة
املق�صرين من �إدارته.
و�أب��دى ع�ضو جمل�س اجلمهور القد�ساوي �أ�سفه
الكبري على �أع�ضاء ال�شرف وجت��ار اخل�بر ،الذين
ابتعدوا متاما عن نادي القاد�سية ،ولي�س لهم �أي دور
فعال مع النادي.
وق���ال ال�����ش��ام��ي :ه��ن��اك حت��رك ج��اد لالجتماع مع
الإدارة ملناق�شة ما يحدث للفريق القد�ساوي ،و�آمل
من �إدارة �أحمد غ��دران التحرك ب�سرعة لت�صحيح
و�ضع الفريق حيث م��ازال هناك مت�سع من الوقت
وميكن ت��دارك املوقف وت�صحيح و�ضع الفريق �إىل
الأف�ضل.
و�أ����ض���اف ال�����ش��ام��ي :ل�ل�أ���س��ف جم��ل�����س اجل��م��ه��ور
القد�ساوي �سحبت منه جميع ال�صالحيات يف ظل
ه��ذه الإدارة ،والي��وج��د �أي اع�تراف �أو تعاون من
قبل الإدارة معنا ،وال يوجد لدينا مقر �أ�سوة بالأندية
الأخرى؛ لذالك نعمل حاليا باجتهادات �شخ�صية من
�أع�ضاء املجل�س.
وختم ال�شامي :ر�سالتي �إىل القد�ساويني ب�صفة
خا�صة ،ولأهل اخلرب ب�صفه عامة" القاد�سية ب�أم�س
احلاجة لوقفتكم يف ظل هذه الظروف ال�صعبة".

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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في كأس العرب بالدوحة..

المغرب والجزائر يتغلبان على فلسطين والسودان ..ومصر تتخطى لبنان

جدة -حممود العو�ضي

يف م���ب���اراة م���ن ط���رف واح����د ق�سا
امل���ن���ت���خ���ب امل����غ����رب����ي ع���ل���ى ن��ظ�يره
الفل�سطيني وفاز عليه برباعية نظيفة،
�ضمن مناف�سات امل��ج��م��وع��ة الثالثة

يف ك���أ���س ال��ع��رب ب��ال��دوح��ة� .سجلها
حممد ال���ن���اه�ي�ري(د ،)31وع��ب��دالإل��ه
احلافيظي( )68-54وبدر بانون()87
من ركلة جزاء ،ويف املجموعة الرابعة،
دك املنتخب اجلزائري �شباك نظريه

ال�سوداين برباعية نظيفة� .أحرزها"
ب��غ��داد ب��وجن��اح يف ال��دق��ي��ق��ت�ين(11
و ،)37وج��م��ال ب��ن ال��ع��م��ري (،)43
وهالل العربي �سوداين (.)46
لي�ستهل منتخب اجلزائر م�شاركته

الثالثة يف ك�أ�س العرب ب�شكل رائع،
بعد م�شاركته عامي  1988يف الأردن
و 1998يف قطر �أي�ضا .وبهذا الفوز،
ي��ت�����ص��در اجل���زائ���ري���ون امل��ج��م��وع��ة
الرابعة بثالث نقاط بفارق الأه��داف

ع���ن امل��ن��ت��خ��ب امل�����ص��ري ال����ذي د���ش��ن
م�شواره بالبطولة بالفوز على نظريه
اللبناين ب��ه��دف نظيف يف امل��ب��اراة
التي جمعتهما �ضمن نف�س املجموعة.
���س��ج��ل ه���دف ال��ل��ق��اء ال��وح��ي��د حممد

جم���دي (�أف�����ش��ة) م��ن رك��ل��ة ج���زاء يف
الدقيقة  ،71ليح�صد منتخب الفراعنة
�أول  3ن��ق��اط ل��ه��ا ،يحتل ب��ه��ا امل��رك��ز
الثاين يف املجموعة بفارق الأهداف
عن اجلزائر.

بعد تمديد عقده حتى ..2024

رومارينهو ..عقرب االتحاد يفرض هيبته وحضوره
جدة – مـحمد بن نافع
يف �صيف � ،2018أعلن نادي االحت��اد عن
التعاقد مع املهاجم الربازيلي" رومارينهو
دا�سيلفا" ق��ادم�� ًا م��ن اجل��زي��رة الإم���ارات���ي
لين�ضم حينها الربازيلي ل�صفوف العميد .مل
يحتج للكثري من الوقت حتى �أ�صبح �صديق ًا
للجمهور االحت��ادي من خالل تعدد زياراته
ل�شباك املناف�سني دون ا�ستثناء .العب فر�ض
وجوده وهيبته وح�ضوره وقوته و�شرا�سته
داخل امل�ستطيل الأخ�ضر ،وحقق الكثري من
الأرقام وك�سر �أف�ضلها.

"روما" ي�ساهم يف قهر الظروف الفنية

جت��ده عندما يحتاجه الفريق� ،ساهم يف
ح�سم الكثري م��ن امل��ب��اري��ات الهامة للفريق
االحت���ادي على ال��رغ��م م��ن ال��ظ��روف الفنية
ال�صعبة التي عا�شها م��ع فريقه ب��داي��ة من
ق��دوم��ه يف �صيف  2018ليمر مبو�سمني
ع�سريين؛ ع��ان��ى فيهما ال��ف��ري��ق االحت���ادي
�صعوبة ك��ب�يرة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ف��ن��ي �إال
�أن اب��ن ال�سيل�ساو ك��ان ي�ضيف ق��و ًة كبرية
و�شموخ ًا لفريقه من خالل احل�ضور الطاغي
يف �أغلب اللقاءات ،ماجعله يت�سيد " حُ ب "
امل��درج االحت��ادي وي�صبح عالم ًة فارقة يف
وجوده.

ماكينة �أهداف
"رومارينهو" ..ماكينة �أهداف ال تكل وال
متل .نهر من الأهداف ال يجف تدفقه ،يتميز
ب��ال��ه��دوء وال�ترك��ي��ز ال��ع��ايل ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
امل��ه��ارة التي ترت�سم على مالحمه الهادئة؛
ذلك الهدوء ينفجر حما�س ًا وتعبري ًا عن فرحة
كبرية مبجرد ممار�سة الهواية بهز ال�شباك؛
حيث جتده يتجه للمدرج االحتادي ويهديه
الهدف وي�ضرب بيده على �شعار ناديه معرب ًا
عن حبه واحرتامه للكيان.
وب���ذات امل�لام��ح الهادئة والعفوية ح�ضر
جت��دي��د ع��ق��د ال�لاع��ب ال�برازي��ل��ي م��ع ن��ادي��ه
االحتاد لي�ستمر حتى  2024ب�آمال معقودة
وطموحات مديدة ب�أن ي�ستمر " روما " كما
حتب �أن تطلق عليه جماهري ناديه �صديقا
حميما ل�شباك املناف�سني وال�سري مع الفريق
للو�صول ملن�صات التتويج.

أرقام روما مع العميد
يعترب ال��ه��داف الأول
ل��ل��ع��م��ي��د يف ج��م��ي��ع
ال����ب����ط����والت م��و���س��م
 2022/2021من بني
جميع العبي ال��دوري
ال�������س���ع���ودي ح��ت��ى
الآن بعد جناحه
يف ت�����س��ج��ي��ل
� 8أه���������داف
يف ال���دوري
و ( )3
�أه�������داف يف
بطولة الأندية
ال��ع��رب��ي��ة ل�ل�أن��دي��ة
مب�������ا جم����م����وع����ه
( )11هدف ًا.
ك����م����ا ���س��ج��ل
ح��ت��ى الآن مع
ف��ري��ق��ه االحت���اد
يف ج�����م�����ي�����ع
ال��ب��ط��والت ( )73ه��دف�� ًا
وبذلك يت�ساوى مع الهداف
التاريخي لنادي االحت��اد يف
جميع البطوالت املغربي �أحمد
بهجا.
ي��ع��ت�بر ال���ه���داف ال��ت��اري��خ��ي
ل�لاع��ب��ي االحت������اد يف ب��ط��ول��ة
ال��دوري بـ ( )46هدف ًا� .سجل
"روما" �أهدافه الـ  73يف
 131لقاء.
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مسرح تفاعلي لذوي اإلعاقة
الريا�ض  -البالد
تنظم هيئة رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،مب�شاركة الأمم املتحدة
وعدد من اجلهات ذات العالقة ،غدا (اجلمعة) ،فعالية "هذي �إعاقتي"
مبنا�سبة اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وت�شتمل الفعالية التي �ستقام يف مقر الهيئة على معر�ض يقدم فيه
الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة �أنف�سهم ب�شكل تفاعلي مع اجلمهور� ،إ�ضافة
�إىل م�سرح تفاعلي ي�شارك فيه الأ�شخا�ص ذوو الإعاقةعر�ض جتاربهم،
وي�صاحب الفعالية حملة �إعالميةي�شارك فيها جميع القطاعات املختلفة
لرفع الوعي مبفهوم الإع��اق��ة .وت�س ّلط ال�ضوء على الأ�شخا�ص ذوي
الإع��اق��ة بتمتعهم بحقوق الإن���س��ان دون متييز ،وتعزيز اندماجهم
باملجتمع وت�أ�صيل الفكر احلقوقي وت�صحيح املفاهيم اخلاطئة .ويهدف
االحتفال باليوم �إىل تعزيز فهم ق�ضايا الإعاقة ،حيث �سي�شمل الربنامج
هذه ال�سنة الرتكيز على القيادة وامل�شاركة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
نحو ال�شمولية ،و�سهولة الو�صول ،واال�ستدامة .ودعت الهيئة جميع
املهتمني للح�ضور وامل�شاركة يف هذا اليوم الذي ُيعد يوم مهما ي�سهم
يف اندماجهم يف املجتمع.
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 % 57من سكان المملكة يعانون التلوث الهوائي
جدة  -البالد
ك�شفت نتائج م�سح البيئة امل��ن��زيل لعام ،2021
عن ن�سب الأ�سر التي تعاين �آث��ار التلوث الهوائي،
والب�صري ،وال�ضو�ضائي ،وال�ضوئي ،يف خمتلف

مناطق اململكة.
وقال امل�سح الذي �أ�صدرته الهيئة العامة للإح�صاء،
�إن ن�سبة الأ�سر التي تعاين التلوث الهوائي ت�شكل
نحو  ،% 57.4فيما بلغت ن�سبة الأ�سر التي تعاين

التلوث الب�صري نحو .% 32.5
ول �ف��ت �إىل �أن ن�سبة الأ���س��ر ال �ت��ي ت �ع��اين ال�ت�ل��وث
ال�ضو�ضائي تبلغ  ،% 24.9م�ضيف ًا �أن هناك نحو 5.9
 %من الأ�سر تعاين التلوث ال�ضوئي.

فيتامينات تدعم البشرة
جدة  -البالد
�أك��د متخ�ص�صون يف �صحة الإن�سان والتجميل� ،أن هناك
جمموعة من الفيتامينات التي ت�شكل م��ادة داعمة للجلد؛ ما
ينعك�س �إيجابا على مظهر الب�شرة.
وطبقا مل��وق��ع " "allureاملتخ�ص�ص يف التجميل ،ف ��إن
جم�م��وع��ة ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات وع�ن��ا��ص��ر ت��دع��م ه ��ذا احل��اج��ز املنيع
ال��ذي يحيط بكامل ج�سم الإن�سان تقري ًبا ،مبينا �أن فيتامني
وواق للجلد .وبح�سب درا� �س��ة،
(ه� �ـ) يحمي م��ن الأ� �ش �ع��ة،
ٍ
ُن�شرت يف جملة الأك��ادمي �ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة ل�ل�أم��را���ض اجللدية
( ،)sciencedirectف ��إن فيتامني هـ له فوائد واقية من
الأ�شعة فوق البنف�سجية عند اقرتانه مع فيتامني (�سي) ،الذي
يعد �أحد �أهم م�ضادات الأك�سدة التي تعزز �إنتاج الكوالجني ،كما
يقلل من تكوين ال�صباغ يف اجللد ،ويحمي اجللد من ال�ضغوط
البيئية ،بينما يدعم فيتامني (�أ) الب�صيالت ومينع اخلدو�ش.
و�أ�شار �إىل �أن الدهون ال�صحية هي امل�س�ؤول الأول عن توهج
الب�شرة ون�ضارتها ،بينما حتمي بع�ض الأحما�ض الأمينية
خ�لاي��ا اجل�ل��د م��ن الأ��ش�ع��ة ف��وق البنف�سجية ،وم��ن "اجلذور
احلرة" التي تتكون عندما يكون الإن�سان بالقرب من �شخ�ص
مدخن �أو يتعر�ض لدخان ال�سجائر.

 4نصائح لسالمة األطفال
المصابين بحساسية الطعام

جدة  -البالد
ك�شفت الهيئة العامة للغذاء وال���دواء ،ع��ن ع��دة خ�ط��وات يجب على
الأبوين القيام بها؛ للت�أكد من �سالمة طفلهما امل�صاب بح�سا�سية الطعام.
و�أ�شارت �إىل �أنه يجب التحدث مع الطفل امل�صاب بح�سا�سية الطعام
جتاه مادة غذائية معينة ،وتعريفه على �شكلها و�أين تتواجد ،وخطورة
تناولها ،مع �إبالغ القائمني على �أي منا�سبة ب�أن الطفل يعاين ح�سا�سية
الطعام.
و� �ش��ددت على � �ض��رورة �إب�ل�اغ املعلم �أو املر�شد الطالبي ب ��أن الطفل
يعاين ح�سا�سية الطعام ،والت�أكيد عليهم ب�شكل م�ستمر ،نا�صحة بو�ضع
�سوار �أو بطاقة بال�ستيكية للطفل ،ب�أنه يعاين ح�سا�سية الطعام جتاه
مادة غذائية معينة عند خروجه للرحالت ،م�ؤكدة على معرفة ا�سم املادة
امل�سببة للح�سا�سية يف حال ال�سفر بلغة الدولة ،للت�أكد من �أن مقدم اخلدمة
�سيفهمك ب�شكل �صحيح.

إبداع نسائي
�شاركت  26فنانة ت�شكيلة بــ 300لوحة فنية ملدار�س خمتلفة تربز قدراتهن و�إبداعهن الفني� ،ضمن معر�ض "�إيڤا الت�شكيلي" يف منطقة حائل،
بينما �أطلع وكيل �إمارة املنطقة عادل بن �صالح على اللوحات الفنية ،م�ستمع ًا لنبذة عن امل�شاركات الفنية من م�س�ؤول تنظيم املعر�ض ومدير املجمع،
م�شيد ًا مبا �شاهده من لوحات فنية وح�سن تنظيم ،م�ؤكد ًا احلر�ص على دعم مواهب املنطقة يف جميع املجاالت.

كاميرا بحجم
حبة «الملح»
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مليون قرص إمفيتامين بقبصة مكافحة المخدرات

الريا�ض  -البالد
�أحبطت اجل�ه��ات الأم�ن�ي��ة ،تهريب كمية ك�ب�يرة من
�أقرا�ص �إميفتامني املخدرة �إىل اململكة ،و�ألقت القب�ض
على امل�شاركني يف عملية التهريب.
وق��ال املتحدث الر�سمي للمديرية العامة ملكافحة
املخدرات الرائد حممد النجيدي� ،إن املتابعة الأمنية
اال�ستباقية لن�شاطات مهربي املخدرات ،التي ت�ستهدف
�أمن و�شباب اململكة� ،أ�سفرت عن �إحباط خمطط �إجرامي

لتهريب  30,349,000قر�ص �إمفيتامني خمدر �إىل
اململكة ،وف��ق خطة �أم�ن�ي��ة حمكمة مبتابعة وحتديد
�شحنة املواد املخدرة داخل حاويات "هيل" ،و�ضبطها
بامليناء اجلاف مبنطقة الريا�ض ،بالتن�سيق مع هيئة
الزكاة وال�ضريبة واجلمارك ،والقب�ض على م�ستقبليها،
� 4أ�شخا�ص ،مواطنني ومقيمني من اجلن�سية ال�سورية.
وج��رى �إيقافهم واتخاذ بحقهم الإج ��راءات النظامية
الأولية ،و�إحالتهم �إىل النيابة العامة.

البالد  -وكاالت
ط� ��وّ ر ب��اح �ث��ون م ��ن ج��ام �ع �ت� ْ�ي ب��ري�ن���س�ت��ون
ووا�شنطن الأمريكيتني ،ك��ام�يرا بحجم "حبة
امللح" ،اللتقاط �صور ب��درج��ة عالية م��ن الدقة
وب� ��أل ��وان ك��ام�ل��ة .وق ��ال ت�ق��ري��ر "تيك �سبوت"
املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون التقنية� ،إن الكامريا التي
مت تطويرها بحجم حبة "امللح اخل�شن" ،وميكن
اال�ستفادة منها ب�شكل كبري يف جماالت ت�شخي�ص
الأمرا�ض وامل�شاكل يف الأع�ضاء الب�شرية ،كما
ميكن ا�ستخدامها يف الروبوتات.
و�أكد العلماء �أن ال�صور امللتقطة يف الكامريا
احلديثة �أجريت عليها التجارب يف الليل والنهار
بجودة عالية وف ًقا حلجمها ،وهدفهم التايل هو
�إ�ضافة املزيد من القدرات للكامريا لتح�سني جودة
ال�صورة ب�شكل �أكرب ،مع دمج قدرات ا�ست�شعارية
�أخرى جلعلها قابلة لال�ستخدام الطبي.

هند صبري تفكر في «أكشن نسائي»
جدة  -البالد

�أبدت الفنانة هند �صربي ،رغبتها ال�شديدة يف تقدمي "الأك�شن"
فى �أعمالها ،معربة عن �سعادتها بنجاح م�سل�سل "�إال �أنا".
وقالت �صربي خالل م�شاركتها بفعاليات مهرجان القاهرة
ال�سينمائى فى ال��دورة " :43نف�سى �أعمل �أك�شن ..نف�سى حد
يكتب �أك�شن ن�سائى زى الكوميدية الن�سائية قليلة ولكن
م�ستمرة عليها يا�سمني عبد العزيز و دنيا �سمري غامن ،ودائما
طول ما فى متكني للمر�أة طول ما ده م��ردوده هيبقى على
�صناعة ال�سينما" .و�أ�ضافت" :كان نف�سى �أنفذ هذا العمل
قبل قبل �سن الأربعني ،لكني مل �أمتكن من ذلك ،واحتاج الآن
لتحدى جديد بعد خربة �سنوات طويلة".
وحت��دث��ت هند ع��ن جن��اح م�سل�سل "�إال �أنا" ،قائلة:
"امل�سل�سل عامل �ضجة كبرية ج��د ًا لأن��ه مكتوب من
ق�ص�ص واقعية ،وو�صل لكل �شريحة
فى املجتمع" .وعن حبها للنجمة
الراحلة فاتن حمامة ،ردت قائلة:
"جنمة جت �م��ع ب�ي�ن ح��ب ال�ن��ا���س
واحرتامهم �شخ�صية ملهمة".

