"ميثاق الملك سلمان
العمراني" ملمح لهوية مميزة

�12صفحة | رياالن

الريا�ض ـ البالد
ك�شفت هيئة فنون العمارة والت�صميم عن تفا�صيل مبادرة "ميثاق امللك �سلمان العمراين"،
التي ت�شكل هوية عمرانية مميزة،وذلك يف احلفل ال��ذي �أقيم �أم�س بق�صر طويق
يف احل��ي الدبلوما�سي بالريا�ض ،بح�ضور نائب وزي��ر الثقافة ،نائب رئي�س
جمل�س �إدارة هيئة فنون العمارة والت�صميم حامد بن حممد فايز ،والرئي�س
التنفيذي للهيئة الدكتورة �سمية بنت �سليمان ال�سليمان� ،إىل جانب
م�س�ؤولني ومتخ�ص�صني ومهتمني بقطاع العمارة والت�صميم يف اململكة.
�ص 3

األسبـوعية

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

اجلمعة  28ربيع الثاين 1443هـ املوافق  3دي�سمرب 2021م ال�سنة  91العدد 23510

داخل
العدد

فورموال

انطالقة بمشاركة عالمية
نيوم

مدينة فائقة
التطور

السد و

حرفة تقاوم
االندثار

الفوركس

مصائد عالم
مظلم

العنف األسري

أخطار خلف األبواب المغلقة

عفاف

أعمال فنية بعبق التاريخ

2

شباب وشابات

األسبـوعية

اجلمعة  28ربيع الثاين 1443هـ املوافق  3دي�سمرب 2021م ال�سنة  91العدد 23510

جدة ـ جنود النهدي
ترتكز ل��وح��ات الفنانة الت�شكيلية مي�ساء
م�صطفى على ت�ضاري�س العديد من املدرا�س
ال��ف��ن��ي��ة ،ف��م��ن التكعيبية م����رورا باالنطباعية
وال��ت���أث�يري��ة �إىل �آخ���ر حم��ط��ات ال��ف��ن الت�شكيلي
و�أل����وان ق��و���س ق��زح  ،وا�ستطاعت مب�ساء خالل
م�سريتها الفنية امل�شاركة يف العديد من املعار�ض
الفنية حيث كانت بدايتها الفنية يف ال��ع��ام 2012
يف بيت الفنانني الت�شكيليني باجلمجوم وا�صبحت
م�س�ؤولة عن الق�سم الن�سائي من عام  ٢٠١٣وحتى عام
 ٢٠١٥واي�ضا اطلقت ع��ددا من ال���دورات الت�شكيلية يف
جمموعة من ال�صاالت الفنية كما �شاركت يف ور�ش خا�صة
باالطفال يف جمعية الثقافة والفنون وارباب احلرف واماكن
اخرى تخت�ص بالفن الت�شكيلي وكان �آخرها ور�شة عن مبادئ
االكريليك والر�صا�ص.

تستعد إلطالق معرضها الشخصي ودورة يف "االكريلك"  ..ميساء مصطفى:

لوحات إبداعية بكافة المدارس التشكيلية
ويف �س�ؤال عن بدايتها مع الري�شهة واالل��وان قالت :ب��د�أت بت�شجيع
كبري م��ن ام��ي وا�صدقائي ك��ان لهم دور كبري يف ات�خ��اذي الطريق
ال�صحيح البراز موهبتي وكانت امي تدعمني كثريا -حفظها الله يل
وحفظ جميع االمهات -النها كانت تدفعني الن ابرز موهبتي وقامت
بت�شجيعي للم�شاركة بعر�ض لوحاتي يف احدى الكليات الطبية ومت
تكرميي واعطائي درعا بالن�سبة يل هو اهم ال��دروع النه نتاج ت�شجيع
امي التي لن ان�سى وقفاتها معي ما حييت ،ف�ضال عن ت�شجيع �صديقاتي
وال��ذي ك��ان ل��ه دور كبري يف م�سرية حياتي الفنية حيث كنت ار�سم
واهديهن لوحاتي.
وعن املدر�سة الفنية التي تنتمي اليها قالت :اثق دائما ان الفنان هو فنان
متكامل يعي جميع املدار�س ويتقنها لكن املدر�سة القريبة الجتاهي هي
مزيج ما بني التكعيبية واالنطباعية والت�أثريية واي�ضا ال�سريالية حيث
ي�صنف نقاد الفن الت�شكيلي مدر�ستي انها تكعيبية ت�أثريية و�آخرون
و�صفوها بالتكعيبية االنطباعية لأنها مزيج ما بني الطابع امل�صري
القدمي بطريقة حديثة.
وا�ستطردت تكعيبية بيكا�سو وجدتها يف اجتاهي بالفطرة ور�سمتها
ومتلكتني دون ان ادرك كم ك��ان ه��ذا الفنان ير�سم لوحاته بعمق
ال يفهمه اال من عا�ش جتاربة االن�سانية وتقلباته النف�سية املختلفة
و�ضربات فر�شات فان جوخ ا�ستخدمتها دون ان اعي انها اجتاه
خ��ا���ص اتبعه ه��ذا الفنان ال��ذي اث��ر يف قلوبنا ب�ضرباته ال�ت��ي ال
ين�ساها ب�صر الفنان الذي ي�سعى بنهم الكت�شاف ا�سرار تدرجات
اللون ب�شغف.
وفيما يتعلق باملعار�ض التي �شاركت بها قالت� :شاركت مبعار�ض

خمتلفة منذ ع��ام  ٢٠١٢وحتى الآن �شاركت يف ع��دد من املعار�ض
الت�شكيلية يف كل من جدة والريا�ض ومكة املكرمة واملدينة املنورة كما
�شاركت اي�ضا بالقاهرة ودبي ولبنان واهم م�شاركاتي كانت يف املغرب
وفرن�سا واعترب ه��ذه اه��م م�شاركاتي اخلارجية التي اث��رت بال�شكل
االيجابي يف م�شواري الفني مع توثيق ودع��م من ال�صحافة واالع�لام
املغربي والفرن�سي معا مل�سريتي الفنية.
وعن م�شاريعها امل�ستقبلية قالت :اح�ضر ملعر�ضي ال�شخ�صي قريبا باذن
الله كما ا�ستعد للم�شاركة يف جمموعة من املعار�ض الداخلية واخلارجية
ال�ه��ام��ة واي���ض��ا ب�صدد عمل ور���ش عمل متخ�ص�صة يف ف��ن االكريليك
مبدار�سه املختلفة والر�صا�ص ،ومن ناحية اخرى ا�سعى الن اقيم ور�شا
تدعم حرف املر�أة ومتكنها من اكت�شاف وا�ضافة ب�صماتهن املبدعةه التي
�ستكون نقطة انطالق حلرف جتعل لهن م�صادر دخل ا�ضافية او ا�سا�سية.
وفيما يتعلق مبرئياتها يف االبداع الن�سائي باململكة قالت :املر�أة ال�سعودية
ا�صبح لها ب�صمة م�ؤثرة يف جميع املجاالت الثقافية والفنية واالقت�صادية
حيث ان متكني امل��ر�أة اثبت قدراتها يف امل�شاركة يف كافة امن��اط احل��راك
�سجلت ح�ضور ًا الفت ًا يف امل�شهد الثقايف
التنموي ،كما �أن املر�أة ال�سعوديةّ ،
ُ�شجعة على متكني امل��ر�أة يف
مل
ا
الثقافة
بدعم من �سيا�سات وزارة
الوطني ٍ
ّ
خمتلف القطاعات� ،سواء باالحتفاء ب�إبداعاتها الفنية والأدبية �أو ب�إ�شراكها يف
�إدارة امل�شروع ذات العالقة.
و�ساعدت �سيا�سات التمكني ه��ذه على ب��روز �أ�سماء مبدعات �سعوديات يف
قطاعات ثقافيةٍ متعددةٍ بع�ضها جديد �أو م�ستحدث من قبل وزارة الثقافة فنون
ٍ
الطهي واملتاحف� ،إىل جانب القطاعات الكال�سيكية املعروفة يف جماالت الأدب
والأفالم واملو�سيقى.

تركض يف فضاء املدرسة الواقعية واالنطباعية  ..التشكيلية عفاف أبو زيد ..

أعمال بعبق التراث والماضي التليد
جدة ـ البالد

تن�ساب ري�شة الفنانة الت�شكيلية عفاف اب��و زي��د يف
ر�سم حياة البدو والرتاثيات وكل ما يتعلق بالفلكلور
من م�شاهد طبيعية وحتف وغريها وقد �شاركت يف
معار�ض دول�ي��ة وحملية يف الريا�ض ودب��ي وجامعة
اال�سكندرية و�شرم ال�شيخ والغردقة وجدة التاريخية
م��ع ك��ل م��ن اح���س��ان ب��ره��ان وه���ش��ام ب�ن�ج��اب��ي ،كما
�شاركت م��ع الفنان م��اه��ر العولقي يف معر�ض ارث
مهنة اج��دادن��ا يف اح��دى القاعات للفنون الت�شكيلية
يف ج��دة ،ف�ضال ع��ن التحاقها ب ��دورات فنية م��ع كل
من الفنان حممد اخلزرجي ونهار مرزوقي والدكتور
مهند الداود.
ويف �س�ؤال عن املدر�سة الفنية التي تنتمي اليها قالت:
ان�ت�م��ي اىل امل��در� �س��ة ال��واق�ع�ي��ة واالن�ط�ب��اع�ي��ة وتتميز
لوحاتي يف ر�سم اجل�م��ال وجمالها وح�ي��اة ال�ب��دو يف
املا�ضي والرتاثيات التي تزين اململكة العربية ال�سعودية
كونها عبقا ت��اري�خ�ي��ا ،ف�ضال ع��ن ال�ت�راث يف املنطقة
ال�شرقية وات�صور �أن الفلكلور م�صدر �إلهام للمبدعني
يف املجاالت كافة.
وع��ن لوحاتها التي تعتز بها ق��ال��ت :اعتز بالكثري من

لوحاتي الفنية خ�صو�صا تلك التي بها ب�صمات ومل�سات
ان�سانية وامل��در��س��ة الواقعية تزخر مبثل ه��ذه االعمال
وهناك فنانون كثريون لهم اعمال فنية فائقة الده�شة.
وعن ر�ؤيتها للفن الت�شكيلي يف معاجلة ق�ضايا املجتمع
قالت :ميكن للفن الت�شكيلي معاجله الق�ضايا لأن الفن
ه��و مبثابة �سيناريو امل �ق��درة على ا�ستنطاق املالمح
االن�سانية وه��و ترجمة ل�صراعات ومكنونات النف�س
االن���س��ان�ي��ة ف�ك��ل م��ا ي �ج��ول يف دواخ �ل �ن��ا ي�ترج��م اىل
جماليات تطبق وهنا يكمن االب��داع ،فالفن الت�شكيلي

هو فكر ابداعي فالفنان احلقيقي واملبدع هو
االن�سان ال��ذي يتفاعل مع ق�ضايا جمتمعه مثل
ق�ضية ك��ورون��ا وه ��ذه اجل��ائ�ح��ة العاملية التي
يعاين منها العامل اجمع وكيفية الوقاية منها
وهنا ي�أتي دور الفنان يف التحذير من كورونا
ويحذر النا�س من هذه اجلائحة ير�سم الفاجعة
بهدف معني وتوجيه الثقافة الب�صرية فالفنان
احلقيقي بق�صد ودراية ميزج معاناة جمتمعه
وي�ك��ون �صادقا بتوجيه الر�سم للتعبري عن
ق�ضايا املجتمع.
وا��س�ت�ط��ردت بقولها �إن الفنون الت�شكيلية
تنق�سم �إىل الر�سم والنحت والر�سومات
والت�صوير الفوتوغرايف  ،والتي تعيد �إنتاج
ال��واق��ع امل��رئ��ي ب��درج��ات متفاوتة م��ن الدقة
احل�سية � ،إما ثالثي الأبعاد نحت �أو ثنائي
الأبعاد مثل الر�سم والر�سومات والت�صوير
الفوتوغرايف.
ك �م��ا ت���ش�م��ل ال �ف �ن��ون ال�ت���ش�ك�ي�ل�ي��ة ال�ف��ن
التطبيقي ال��زخ��ريف  ،والت�صميم الفني
 ،ح�ي��ث ال ت�ف�تر���ض الأ� �ش �ك��ال الب�صرية
املكانية كقاعدة عامة �أو مناذج حقيقية.
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مبادرة ميثاق الملك سلمان العمراني هوية لجميع المناطق
الريا�ض ـ البالد

برعاية �صاحب ال�سمو الأم�ير ب��در بن عبدالله بن فرحان وزير
الثقافة ،رئي�س جمل�س �إدارة هيئة فنون العمارة والت�صميم ،ك�شفت
هيئة فنون العمارة والت�صميم عن تفا�صيل مبادرة "ميثاق امللك
�سلمان العمراين" ،وذلك يف احلفل الذي �أقيم �أم�س بق�صر طويق
يف احلي الدبلوما�سي بالريا�ض ،بح�ضور نائب وزي��ر الثقافة،
نائب رئي�س جمل�س �إدارة هيئة فنون العمارة والت�صميم حامد
بن حممد فايز ،والرئي�س التنفيذي للهيئة الدكتورة �سمية بنت
�سليمان ال�سليمان� ،إىل جانب م�س�ؤولني ومتخ�ص�صني ومهتمني
بقطاع العمارة والت�صميم يف اململكة.
و�أكد نائب وزير الثقافة �أن �إطالق "ميثاق امللك �سلمان العمراين"
ي�أتي احتفا ًء بالقيم التي حر�ص خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -على وجودها يف
امل�شاريع العمرانية يف منطقة الريا�ض �إبّان �إمارته لها ،ف�سار على
دربه �سمو ويل عهده الأمني  -حفظه الله  ،-لتت�ش ّكل بذلك مالمح
هوية عمرانية مميزة ،نفخر ب�أن ن�ضعها يف �إط��ار علمي منهجي
حتت م�سمى "ميثاق امللك �سلمان العمراين" ،مُ�ضيف ًا ب���أن هذا
امليثاق مل ي�أت �إال نتيجة درا�سة وا�ستيعاب وا�سعني جلميع �أبعاد

منط العمارة ال�سلمانية ودالالتها الثقافية واالجتماعية� ،ساعني
لأن يكون ب��داي�� ًة ل��ر�ؤي��ة �أ�صيلة وف��ري��دة ت�سهم يف ت�شكيل هوية
عمرانية ملختلف مناطق اململكة ومراعاتها العنا�صر الفريدة لكل
منطقة ،م�ؤكد ًا الفخر الكبري ب�أن يحمل امليثاق ا�سم خادم احلرمني
ال�شريفني ،وذلك عرفان ًا واعتزاز ًا ب��الأدوار العظيمة التي قدمها
خلدمة الوطن واالعتزاز بهويته وخ�صو�صيته الفريدة يف التاريخ
واحل�ضارة والثقافة والفنون.
و�أو���ض��ح��ت ال��دك��ت��ورة �سمية ال�سليمان� ،أن ميثاق امللك �سلمان
العمراين ي�أتي ا�ستلهام ًا مل�سرية خادم احلرمني ال�شريفني يف ر�سم
الوجه احل�ضاري واملعماري ملدينة الريا�ض ،ا�ستناد ًا على جذورنا
وثقافتنا وهويتنا الوطنية ،وه��و ما ن�ست�شعر ح�ضوره احلي،
والذي ينب�ض بروح الهوية الثقافية الأ�صيلة.
و�أو�ضحت الدكتورة ال�سليمان ب�أن هيئة فنون العمارة والت�صميم
يف �أثناء �إعدادها ميثاق امللك �سلمان العمراين ا�ستخل�صت القيم
التوجيهية ال�سامية ،ثم �أعادت �صياغتها يف قالب علمي ،من �أجل
�إثراء الإنتاج الفكري والعمراين ،وتعميق التجارب واحلوار،
وا�ستحداث هويات حملية معا�صرة تلتزم بالإطار العام لهذا
امليثاق ،مع مراعاة التنوع يف بالدنا.

بحث العالقات الثنائية
بين المملكة والسنغال

 60مواطنا يمنحون ميدالية االستحقاق لتبرعهم بالدم
الريا�ض ـ البالد

���ص��درت موافقة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه الله ـ على منح ميدالية
اال�ستحقاق من الدرجة الثالثة لـ " "60مواط ًنا لقاء تربع
كل منهم بدمه ع�شر مرات.
وفيما يلي �أ�سماء املتربعني املمنوحني ميدالية اال�ستحقاق:
عبدالله بن يو�سف ال��زه��راين ,الوكيل الرقيب نايف بن
يو�سف الغالبي ,العريف  ،عبدالعزيز بن عو�ض العتيبي,
املقدم فهد بن ماجد احل��رب��ي ,يو�سف بن حممد مهديل,
جت��وان بن حمي�سن احلربي ,عاطف بن عبدالله حب�ش,
يو�سف بن عبدالله ال�ترك��ي ,نبيل بن ن�ش�أت الفاروقي,
عبدالله ب��ن ع��و���ض احل��رب��ي ,عقيل ب��ن حممد النا�صر,
عماد بن عبدالعزيز ال�شمري ,وليد بن �سعود ال�شمري,

عبداحلميد ب��ن خليفه اخلليفه ,عبدالعزيز ب��ن ح�سني
الزهراين ,عبداللطيف بن جمعان املالكي ,يحيى بن حممد
حمدي ,عبدالله بن �سيف الدو�سري ,نعيم بن عبدالوهاب
ال��ك��ح��ل ,م��رع��ي ب��ن عاي�ض االح��م��ري ,ال��رائ��د حممد بن
�سعيد �آل عبيد ,علي بن عمري العجمي ,الرقيب علو�ش بن
حممد ال�سبيعي ,عطيه بن حممد ع�سريي ,الوكيل الرقيب
عبدالعزيز بن �صالح الر�شيد ,الوكيل الرقيب عبدالله بن
�صالح الريحان� ,سامل بن �سامي ال�صبياين ,عو�ض بن
�سعد اال�سمري ,املقدم زايد بن حممد العمري ,الرقيب علي
بن عبدالله القرين ,عبدالله بن عائ�ض الع�صيمي ,علي بن
�أحمد راجحي� ,سعد بن عبدالله العرياين ,الرئي�س رقباء
فني عبدالرحمن بن حممد الغامدي ,املقدم عبدالرحمن
بن حممد بن معمر ,عبدالله بن علي املزيني� ,سلطان بن

ح�سن ال م�صدر ,نايف بن معي�ض ال��زه��راين ,خالد بن
مفرح ال�شهري ,الرقيب عاي�ض بن حممد ال�شهري ,ماجد
ب��ن �أح��م��د ع�سريي ,امل�ل�ازم الفني عبدالعزيز ب��ن �سعيد
القحطاين ,عبدالله بن دهيمي�س الندوي ,حمد بن نا�صر
العتيبي� ,صالح ب��ن خليل ن��ور ,ال��ه��ام بنت عبدالرحمن
خ�شيفاين ,حممد بن عبدالرحمن الغامدي ,من�صور بن
عبدالله الغامدي ,علي بن ح�سني الغدوين ,م�سفر بن علي
ع�سريي ,خالد بن حممد الكثريي ,حممد بن عبده حمدي,
عبدالله بن حممد الدو�سري ,ريان بن عبدالعزيز اللحيدان,
�إبراهيم بن علي الدوا�س� ,سعد بن حممد الهاجري ,الوكيل
الرقيب عبدالله بن �سعيد ال��زه��راين ,في�صل بن ح��وران
العنزي ,الرئي�س رقباء علي بن معي�ض الزهراين� ,إبراهيم
بن حمد الربيعان.

"نزاهة" تنفذ ورش عمل لحماية المال العام

الريا�ض ـ البالد

تلقى �صاحب ال�سمو الأم�ير في�صل بن فرحان بن عبدالله
اً
ات�صال هاتفي ًا ،من وزيرة ال�ش�ؤون
وزير اخلارجية� ،أم�س
اخلارجية وال�سنغاليني ب��اخل��ارج يف جمهورية ال�سنغال،
عي�ساتا ت��ال ���س��ال.وج��رى خ�لال االت�����ص��ال ،بحث العالقات
الثنائية و�سبل دعمها وتطويرها مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة
للبلدين� ،إ���ض��اف��ة ال�ستعرا�ض امل�ستجدات واملو�ضوعات
الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.

الريا�ض ـ البالد

نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد "نزاهة" بالتعاون مع اجلهات احلكومية عدد ًا من
ور���ش العمل والربامج التوعوية م�ؤخرا مب�شاركة عدد من املتخ�ص�صني يف الهيئة،
وح�ضور من�سوبي اجلهات احلكومية ،وجرى تنفيذ ور�ش العمل التوعوية يف وزارات
ال��دف��اع ،والداخلية ،واخلارجية� ،إ�ضافة �إىل هيئة التخطيط لبناء ال��ق��وات امل�سلحة،
واجلامعة ال�سعودية الإلكرتونية ،وا�ستفاد من هذه الفعاليات التوعوية عدد من املوظفني
واملوظفات يف اجلهات امل�ستهدفة.
وت�سعى هذه ال�سل�سلة من ور���ش العمل والربامج التوعوية ومبادرة "وطننا �أمانة"،

ومبادرة " املال العام �أمانة" بالتعاون مع الديوان العام للمحا�سبة -التي تنوعت �آليات
تنفيذها بني احل�ضورية واالفرتا�ضية بالتعاون مع اجلهات احلكومية� -إىل حماية
النزاهة ومكافحة الف�ساد ،وتعزيز مبد�أ ال�شفافية يف بيئات العمل ،ورفع م�ستوى الوعي
مبفهوم املال العام وحمايته والأنظمة ذات العالقة.
وي�أتي تنظيم نزاهة لهذه الفعاليات انطالق ًا من اخت�صا�صها يف تنظيم امل�ؤمترات والندوات
والدورات التدريبية حول ال�شفافية والنزاهة ومكافحة الف�ساد ،ووف ًقا للجهود التي تبذلها
الهيئة لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  2030التي �أكدت عدم التهاون �أو الت�سامح مطلق ًا
مع الف�ساد املايل والإداري بجميع م�ستوياته.

معهد اإلدارة يختتم برنامج القيادات الواعدة

جدة ـ يا�سر بن يو�سف

اختتم معهد الإدارة العامة مبنطقة مكة املكرمة مبقره يف جدة �أم�س
 ،فعاليات برنامج القيادات الواعدة " واعد" املوجه ملن�سوبي وزارة
احلج والعمرة  ،بح�ضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور
بندر بن �أ�سعد ال�سجان  ،ونائب وزير احلج والعمرة الدكتور عبد

الفتاح بن �سليمان م�شاط.
و�أو�ضح الدكتور ال�سجان �أن برنامج " واعد" يهدف �إىل ت�أهيل
قيادات ال�صف الثاين  ،بوزارة احلج والعمرة� ،إميان ًا منه ب�أهمية
�إعداد القيادات الوطنية ال�شابة ،ليكونوا م�ؤهلني لتويل املنا�صب
القيادية ،واالنطالق بها �صوب �آف��اق وطنية واع��دة يدفعها �شغف

الريادة الطموحة من �أبناء الوطن ،حتقيق ًا مل�ستهدفات ر�ؤية اململكة
 .2030وك�شف �أن الربنامج يقدم للمتدربني رحلة تطوير �شاملة
ومتنوعة ،متزج بني ور�ش العمل وبني التطبيق العملي يف مكان
العمل ،وي�ستخدم الربنامج جمموعة متنوعة من تقنيات التدريب
احلديثة التي تتبنى ا�ستخدام التقنيات النا�شئة كتقنية الواقع
االفرتا�ضي� ،إ�ضافة �إىل التطبيقات العملية والتقييم الذاتي والعمل
اجل��م��اع��ي-مم��ا يتيح للم�شاركني ا�ستك�شاف ال��ق��ي��ادة وامل��ه��ارات
املرتبطة بها ,بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة القيادية الداعمة كالكوت�شنج
والتوجيه القيادي ،والتعلم املدمج ،وخطة التطوير الذاتي� ،إىل
جانب ا�ست�ضافة العديد من اخلرباء املتميزين والقادة امللهمني يف
جمال تطوير القيادات ،حيث ي�ساعد ذلك على تو�سيع دائرة خربات
امل�شاركني يف الربنامج.
ويف اخلتام قدم مدير عام معهد الإدارة العامة درع املعهد التكرميي
نائب وزي��ر احل��ج والعمرة بهذه املنا�سبة ،وج��رى ت�سليم �شهادة
اج��ت��ي��از ال�برن��ام��ج ملن�سوبي ومن�سوبات وزارة احل��ج والعمرة
امل�شاركني يف الربنامج.

اتفاقية لدعم صندوق "الشهداء والمصابين واألسرى"
الريا�ض ـ البالد

و َّق����ع ���ص��ن��دوق ال�����ش��ه��داء وامل�����ص��اب�ين والأ����س���رى
واملفقودين مذكرة تفاهم مع �صندوق تنمية املوارد
الب�شرية "هدف" ،وذلك بهدف التعاون الإ�سرتاتيجي
امل�شرتك يف جماالت التدريب والت�أهيل والتوظيف،
�إ���ض��اف��ة �إىل بحث �إم��ك��ان اال�ستفادة امل�شرتكة بني
الطرفني.
ووُ ِّق��ع��ت امل��ذك��رة �أم�����س يف مقر �صندوق ال�شهداء
بالريا�ض ،حيث م َّثل �صندوق ال�شهداء وامل�صابني
والأ���س��رى واملفقودين معايل م�ست�شار �سمو وزير
الداخلية الأمني العام لل�صندوق الدكتور �ساعد بن
خ�ضر العرابي احل��ارث��ي ،فيما م َّثل "هدف" املدير
العام لل�صندوق تركي بن عبدالله اجلعويني.

وت��ه��دف م��ذك��رة التفاهم� ،إىل درا���س��ة االحتياجات
ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��وظ��ي��ف��ي��ة يف ال�����ص��ن��دوق ،وت�صميم
الربامج املنا�سبة لدعم التوظيف للفئات امل�ستفيدة
وتدريب القوى العاملة الوطنية.
وا�شتملت بنود املذكرة على ت�سهيل التحاق الفئات
امل�ستهدفة بالفر�ص التدريبية على ر�أ����س العمل
"متهري" ،بالإ�ضافة �إىل عقد ور�ش عمل يف جماالت
متعددة تخدم اجلانبني ,كما ت�أتي املذكرة املربمة
بني اجلهتني يف �إطار �إ�سرتاتيجية ال�صندوق لتعزيز
ال��دور التنموي للم�ستفيدين ،وذل��ك بتقدمي برامج
و�أن�شطة ينعك�س �أثرها على �أ�سر ال�شهداء وامل�صابني
والأ���س��رى واملفقودين من �أج��ل توفري حياة كرمية
م�ستدامة و�آمنة لهم.

القتل قصاصاً بجانيين في الرياض
الريا�ض ـ البالد

�أ���ص��درت وزارة الداخلية �أم�س بيان ًا ب�ش�أن تنفيذ حكم القتل
ق�صا�صا يف �أح��د اجل��ن��اة مبدينة ال��ري��ا���ض  ،ج��اء يف منطوقه
�أن �سيد يا�سر علي  -باك�ستاين اجلن�سية � -أق���دم على قتل
عبدالرحمن حممد عبا�س  -باك�ستاين اجلن�سية  -وذلك بطعنه
ب�سكني عدة طعنات مما �أدى لوفاته ب�سبب خالف بينهما.وبف�ضل
من الله متكنت �سلطات الأم��ن من القب�ض على اجل��اين املذكور

و�أ�سفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام �إليه ب�إرتكاب جرميته.
كما �أ�صدرت وزارة الداخلية �أم�س بيان ًا ب�ش�أن تنفيذ حكم القتل
ق�صا�صا يف �أحد اجلناة مبدينة الريا�ض ،حيث �أقدم �سيد �أحمد
الر�شيدي  -م�صري اجلن�سية  -على قتل حممود عبدالعال �أحمد
 م�صري اجلن�سية  -وذلك بطعنه ب�سكني عدة طعنات مما �أدىلوفاته و�أ�سفر التحقيق معه عن توجيه االتهام �إليه بارتكاب
جرميته ،وب�إحالته �إىل املحكمة املخت�صة� ,صدر بحقه �صك يق�ضي

بثبوت ما ن�سب �إليه واحلكم عليه بالقتل ق�صا�ص ًا ,وت�أجيل تنفيذه
حتى بلوغ ور�شد القا�صرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية
الورثة با�ستيفاء الق�صا�ص و�أي��د احلكم من مرجعه ,ثم �أحلق
ب�صك احلكم ثبوت بلوغ ور�شد القا�صرين من الورثة ومطالبتهم
مع بقية الورثة با�ستيفاء الق�صا�ص من اجل��اين و�أي��د ذل��ك من
حمكمة اال�ستئناف ومن املحكمة العليا ,و�صدر �أمر ملكي ب�إنفاذ
ما تقرر �شرع ًا و�أيد من مرجعه بحق اجلاين املذكور.

كلمة
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احتواء الجائحة
�أ�ضافت جتربة اململكة يف مواجهة جائحة
ك��ورون��ا امل�ستجدة ،مفاهيم مبتكرة يف
�إدارة الأزم���ات ،وقدمت للعامل �أمنوذج ًا
يف تعاملها مع تداعيات املوقف �صحي ًا،
واجتماعي ًا ،واقت�صادي ًا ،متفرد ًا بقيمه
الإن�سانية ،فلم تفرق بني مواطن ووافد
على ث��راه��ا ،و�إىل �أب��ع��د م��ن ذل��ك امتدت
ج��ه��ود اململكة خ��ارج��ي�� ًا لت�ساند الأ���س��رة
ال��دول��ي��ة حماي ًة ملاليني الب�شر م��ن خطر
اجلائحة ،وم��ع ظهور املتحور الأفريقي
"�أوميكرون" ف���إن��ه��ا وا���ص��ل��ت �سعيها
وم��ن��ه��ج��ه��ا يف �إدارة الأزم������ة بالنهج
ال��ت��ك��ام��ل��ي مل��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي
والأه��ل��ي وال��ت��ط��وع��ي ،غايتها يف املقام
الأول احلفاظ على ال�صحة العامة وفق
املعايري املعتمدة� ،إىل جانب دع��م جهود
ال���دول وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وب��الأخ�����ص
منظمة ال�صحة العاملية ل��وق��ف انت�شار
ال��ف�يرو���س وحما�صرته والق�ضاء عليه،
ك��م��ا مت��ي��زت جت��رب��ة امل��م��ل��ك��ة بالتق�صي
والتدقيق ملهددات ال�صحة ،وتقييم درجة
املخاطر ،والت�أهب بتدابري وقائية حازمة
يف تنفيذها.
وي��ح�����س��ب للمملكة يف �إدارت���ه���ا ل�ل�أزم��ة
اال�ستباقية يف اتخاذ الإجراءات الالزمة،
�أنها ا�ستندت يف �إ�سرتاتيجية مواجهة
اجلائحة� ،إىل خرباتها املرتاكمة على مدى
عقود يف التعامل مع الأوبئة واحل�شود
الب�شرية خ�لال م��وا���س��م احل��ج والعمرة
خ��ا���ص��ة يف ���ش���ؤون التنظيم وال��رع��اي��ة
ال�����ص��ح��ي��ة� ،إىل ج��ان��ب ال��ب��ن��ي��ة التحتية
امل��ت��ق��دم��ة للقطاع ال�����ص��ح��ي ،ال���ذي يوفر
رعاية طبية وخدمات عالجية ،ف�ضال عما
متتلكه من بنية حتتية ورقمية وك��وادر
ب�شرية فاعلة للتعامل مع اجلائحة.
ويف ال�سياق نف�سه ت�ستمر جهود وزارة
ال�صحة وهيئة ال�صحة العامة "وقاية"
يف التق�صي والتعامل مع الو�ضع الوبائي
لفريو�س كورونا (كوفيد  )19-وال�سالالت
املتحورة ب�شكل م�ستمر و�إجراءات فح�ص
الت�سل�سل اجل��ي��ن��ي ل��ل��ف�يرو���س وج��ه��ود
اجل��ه��ات الوطنية يف مكافحة اجلائحة
ومنها �إجراءات مراقبة املنافذ.

السعودية موقف ثابت ضد
استخدام األسلحة الكيمائية
الهاي ـ البالد

ت�ؤكد اململكة العربية ال�سعودية على موقفها الثابت يف �أن ا�ستخدام
الأ�سلحة الكيميائية واملواد الكيميائية ال�سامة ك�أ�سلحة يف �أي مكان
من قبل �أي �شخ�ص وحتت �أي ظرف من الظروف هو �أمر م�ستهجن
ويتعار�ض متاما مع �أحكام االتفاقية والقواعد واملعايري القانونية
للمجتمع ال���دويل ،وات�ساقا مع ه��ذا الت�أكيد �شاركت اململكة بوفد
برئا�سة �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى مملكة هولندا املندوب
الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية زياد بن معا�شي
العطية ،يف اجتماعات ال��دورة ال�ساد�سة والع�شرين مل�ؤمتر الدول
الأطراف يف اتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية الذي عقد م�ؤخرا يف
مدينة الهاي.
وجدد العطية يف م�ستهل كلمة اململكة للم�ؤمتر ما توليه من �أهمية
بالغة يف تنفيذ التزاماتها مبوجب اتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية
�إميان ًا منها ب�أهداف االتفاقية ،وانطالق ًا من �سيا�ستها الثابتة والهادفة
�إىل تعزيز التعاون حلظر �أ�سلحة التدمري ال�شاملة ومنع انت�شارها
مبا يف ذلك جعل منطقة ال�شرق الأو�سط خالية من كل �أ�سلحة الدمار
ال�شامل مما يعزز ال�سلم والأمن الدوليني.
ويف هذا ال�سياق ،دعا ال�سلطات ال�سورية �إىل التعاون مع الأمانة
الفنية للمنظمة وف��رق عملها لتنفيذ ال��ق��رارات ك��اف��ة ،ذات ال�صلة
با�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية يف �سوريا.
وعرب عن دعم اململكة مل�شروع القرار املعني بــــ "التفاهم على ا�ستخدام
املواد الكيميائية امل�ؤثرة يف اجلهاز الع�صبي يف �شكل رذاذ لأغرا�ض
�إنفاذ القانون" ،حيث �أن القرار ين�سجم مع الغر�ض من االتفاقية وال
يدخل �أي تعديل �أو �إ�ضافة وال ين�شئ التزامات جديدة ،بالإ�ضافة �إىل
�أنه مدعوم علم ًيا بتقرير املجل�س العلمي اال�ست�شاري التابع للمنظمة
الذي �أ�شار �إىل �أن ا�ستخدام هذه املواد كرذاذ يجعل عامل الأمان فيه
�ضئي ًال جد ًا وينتج عنه �ضرر ج�سيم غري قابل للجرب.

 24إصابة بكورونا
تعاف
و 27حالة
ٍ
الريا�ض ـ البالد

�أعلنت ال�صحة �إح�صائية جديدة مل�ستجدات كورونا يف اململكة �أم�س ت�ضمنت
ت�سجيل ( )24حالة م�ؤكدة وتعايف( )27حالة ،فيما بلغ عدد احلاالت احلرجة
( )42حالة .وبينت الإح�صائية �أن �إجمايل عدد الإ�صابات يف اململكة بلغ
( )549810ح��االت وبلغ ع��دد ح��االت التعايف ( )538966حالة.وفيما
يخ�ص الوفيات فقد جرى ت�سجيل عدد ( )2حالتني ،حيث و�صل �إجمايل عدد
الوفيات يف اململكة ( )8839حالة "رحمهم الله".
ون�صحت اجلميع بالتوا�صل مع مركز ( )937للإ�ست�شارات والإ�ستف�سارات
على مدار ال�ساعة ،واحل�صول على املعلومات ال�صحية واخلدمات ومعرفة
م�ستجدات فريو�س (كورونا).
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واحدة من الفنون التقليدية اإلبداعية التي زاولها سكان الجزيرة العربية

السدو  ..حرفة تقاوم النسيان
جدة ـ البالد
تعترب حرفة ال�سدو من احلرف املتعلقة يف ذاكرة الزمن املا�ضي وا�شتهر بها �أهل البادية ،وتعتمد هذه احلرفة على مواد و�أدوات منها وبر الإبل و�صوف املاعز والأغنام� ،إ�ضافة �إىل الأدوات التي
ي�ستخدمها احلريف بال�سدو وهي امل ّغزل واملخيط والأوتاد اخل�شبية .وكان الرجال والن�ساء ميار�سون هذه احلرفة على حد �سواء �إال �أن الن�ساء �أكرث �إتقان ًا وبراعة يف هذه احلرفة من الرجال ،
وي�ستطيع احلريف �صناعة بيوت ال�شعر وما حتتاجه من فلجان وذراء و�سياج وكذلك �صناعة املزاود واخلروج واملفار�ش وامل�ساند  ،ويدخل يف هذه احلرفة حياكة املالب�س وريف الب�شوت التي تعد
�أكرث مالب�س الرجال �شهرة و�أهمية  ،كونها متثل �أرقى �أنواع الأزياء التي ت�صنع من خيوط فاخرة وبطرق متقنة جد ًا.

سجلت ضمن القائمة التمثيلية للتراث لدى «اليونسكو»
وك��ان ل��زام�� ًا املحافظة على ه��ذه احل��رف��ة التقليدية التي مع
ب�ساطتها تنم عن ذكاء فطري �أ�صيل وتظهر جما ًال وخ�صو�صية،
فحرفة الن�سيج وحياكة ال�صوف والوبر الذي تنتجه الأغنام
والإبل تعد حرفة و�صناعة �أ�صيلة بكل ما للأ�صالة من معنى ،
فاملادة الأولية هي ال�صوف والوبر والأ�صباغ امل�ستعملة ت�أتي
من �أع�شاب ال�صحراء  ،و�أدوات الت�صنيع تنتجها نف�س الأيدي
ال�صانعة للن�سيج  ،والأ�شكال والزخارف التي تزين هذه ال�صناعة
ت�أتي وتتوافق من خالل تكوينها الفني بواقع البيئة اجلغرافية
التي تعي�شها هذه العاملة يف حرفة ال�سدو.

حياكة الصوف

تدخل ضمنها حياكة
المالبس ورفي
البشوت

تُعد حياكة ال�صوف والوبر من �أق��دم احلرف التقليدية يف منطقة
اجلوف حيث كان من �أ�شهر من�سوجاتها من ال�سدو ،وبيوت َ
ال�ش َعر،
وال�����س��ج��اد ،وال�� ُب�����س��ط ،وامل��خ��اد ،وامل��راك��ي ،واخل����روج ،وال��ع��دول،
وامل���زاود ،والعقل ،وال�سفايف ،وم��ن �أب��رز املالب�س املن�سوجة يف
املنطقة العباءة اجلوفية.
من ناحية اخرى جنحت اململكة العربية ال�سعودية يف ت�سجيل عن�صر
"حياكة ال�سدو" �ضمن القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي
لدى منظمة "اليون�سكو" كملف م�شرتك مع دولة الكويت ال�شقيقة ،ومت
�إعالن الت�سجيل خالل اجتماعها ال�سنوي يف فرتة بني  19 - 14دي�سمرب
2020م.
وميثل هذا الإجناز �إ�شارة ملا يحظى به الرتاث الوطني من اهتمام خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل
عهده الأمني -حفظهما الله -وعنايتهما بالهوية الثقافية الوطنية و�أهمية
�إبرازها �إقليمي ًا وعاملي ًا.

تراث انساني
جاءت عملية الت�سجيل تتويج ًا جلهود فريق وطني م�شرتك تقوده وزارة
الثقافة ،واللجنة الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة ،واملندوبية ال�سعودية
الدائمة لدى اليون�سكو ،وجمعية "نحن تراثنا" وذل��ك بالتعاون مع دولة
الكويت ال�شقيقة.
وت�أتي حياكة ال�سدو واح��دة من الفنون احلرفية التقليدية الإبداعية التي
زاول��ه��ا �سكان اجل��زي��رة العربية منذ ال��ق��دم لتلبية االحتياجات الأ�سا�سية
للمجتمع ،و�أ�صبحت �أح��د �أه��م �أوج��ه و�صور ال�تراث الإن�ساين يف اململكة
بت�صاميمها املختلفة وزخارفها و�ألوانها.

روح البادية
وال�سدو نوع من �أنواع الن�سيج التقليدي التي كانت وال تزال منت�شرة
يف البادية ،وذلك الرتباطها بوفرة املواد الأولية ك�صوف الأغنام
ووبر الإبل و�شعر املاعز والقطن ،وتتفنن الن�ساء يف نقو�ش
ال�سدو الكثيفة التي تتميز برموزها ومعانيها التي ال
يدركها �سوى �أه��ايل البادية لتمييز و�سم القبيلة �أو
املوا�سم .وتهتم وزارة الثقافة ب�إحياء ه��ذه احلرفة
امل��م��ي��زة ،ك��م��ا ي��ح��ر���ص ال�برن��ام��ج ال��وط��ن��ي للحرف
وال�صناعات اليدوية على �إقامة الور�ش التدريبية
لتطوير �صناعة الن�سيج.
وتتفنن الن�ساء يف نقو�ش ال�سدو الكثيفة التي تتميز
ب��رم��وزه��ا ومعانيها ال��ت��ي ال ي��درك��ه��ا ���س��وى �أه��ايل
البادية لتمييز و�سم القبيلة �أو املوا�سم ،وتهتم وزارة
الثقافة ب�إحياء هذه احلرفة املميزة ،كما يحظى الرتاث
الوطني باهتمام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني وعنايتهما
بالهوية الثقافية الوطنية و�أهمية �إبرازها �إقليمي ًا وعاملي ًا.

األشكال والزخارف من واقع البيئة الجغرافية

األدوات
المستخدمة
في الصناعة
املغزل ،واملي�شع ،وال�شي�صا (منقادة)،
والتغزالة ،وامل ��درة ،واملن�شزة ،وق��رن
الغزال ،كما �أن عملية ال�سدو متر بعدة
مراحل ،املرحلة الأوىل ج ّز �صوف الأغنام
وعادة ما يكون ذلك يف نهاية ف�صل الربيع،
ثم ت�أتي املرحلة الثانية التي تتم فيها عملية
تنظيف ال�صوف من ال�شوائب العالقة فيه
ثم غ�سله ون�شره ،ويف املرحلة الثالثة يتم
القيام بغزل ال�صوف وحتويله �إىل خيوط
وي�ت��م لفها على �شكل ك��رة ت�سمى بالدجة،
لت�أتي بعدها مرحلة �صبغ ال�صوف من خالل
و�ضعه يف وعاء مليء باملاء املغلي مع �إ�ضافة
لون عليه ،ثم تبد�أ عملية احلياكة التي يتم فيها
تو�صيل خيوط ال�سدو مع بع�ضها البع�ض.
وم ��ن م�ن�ت�ج��ات ال �� �س��دو امل� � ��زودة ،وال� �ع ��دول،
وال ��رواق وال ُب�سط ،وال�سفايف التي ت�ستخدم
لتزيني اجلمال واخليول و�أه��م منتجات ال�سدو
"بيت ال�شعر" و ُي�صنع من ن�سيج �شعر املاعز.
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حاالت تتعدى الخطوط الحمراء لتصل إلى التعدّ ي بالضرب واإليذاء الجسدي
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العنف األسري  ..خطر خلف األبواب المغلقة
البالد ـ مها العواوده ـ حليمة أحمد
دعا خمت�صون �إىل احلذر من املخاطر اجل�سيمة التي ي�سببها العنف الأ�سري على وحدة الأ�سرة واملجتمع ,مبينني �أن العديد من حاالت العنف الأ�سري كانت �سبب ًا يف تفكك الأ�سرة ون�شوب اخلالف بني الزوجني �أو انف�صالهما ,وعدت جرمًا
يخالف ال�شرع القومي ,وال�سلوكيات والقيم احلميدة التي ّ
حث عليها ديننا الإ�سالمي  ،حيث تعاين معظم املجتمعات من تف�شي ظاهرة العنف الأ�سري التي تهدّد كيان الأ�سرة وتركيبها ،ويفكك حلمتها لكن ال�شريعة الإ�سالمية حثت امل�سلم على
التح ّلي بالأخالق احلميدة والرحمة ,اقتدا ًء بامل�صطفى �صلى الله علية و�سلم الذي قال " :لي�س منا من مل يرحم �صغرينا ،ومل يعرف حق كبرينا" ،الفتني يف الوقت نف�سه �إىل �أن العنف الأ�سري ينق�سم �إىل ق�سمني :العنف اللفظي ..كال�شتم وما
�أ�شبه ذلك ,والق�سم الثاين العنف البدين ..وي�شمل التحر�ش البدين ,وال�ضرب ,وان النف�س ال�سوية ال متار�س العنف لأن الإن�سان ال�سويّ خلقي ًا ,والقوي فكري ًا ال يحتاج �إىل العنف بل احلجة والربهان.

أبرز أسباب التعنيف قلة الوازع الديني والجهل

انحراف عن الفطرة والسلوك اإلنساني السوي
�أو م�س�ؤولية ،وم��ن ذل��ك امتناعه
�أو تق�صريه بالوفاء بواجباته يف
توفري احل��اج��ات الأ�سا�سية لأحد
�أفراد �أ�سرته.
وك��م��ا ان م��ا للعنف اال���س��ري من
خ��ط��ورة واث���ر يف ان�����ش��اء اج��ي��ال
غ�ي�ر ���س��وي��ة ف��ق��د ح��ر���ص امل��ن��ظ��م
على �إ�صدار نظام حماية الطفل�ش
ون�����ص يف م��ادت��ه اخلام�سة ع�شر
فقرة  ، ٢ب���أن تتخذ اجل��ه��ات ذات
العالقة التدابري ال�لازم��ة ل�ضمان
التزام والدي الطفل �أو من يقوم
على رعايته بتحمل م�س�ؤولياتهما
جتاهه ،وحفظ حقوقه ،وحمايته
من الإيذاء والإهمال.
ويف ح��ال ع��دم توفر بيئة عائلية
منا�سبة له فقد ن�صت املادة ال�سابعة
من ذات النظام على �أن له احلق
يف الرعاية البديلة من خالل عدة
�أمور منها :الأ�سرة احلا�ضنة التي
تتوىل كفالته ورعايته ،م�ؤ�س�سات
الرعاية االجتماعية احلكومية �أو
الأهلية �أو اخلريية� ،إذا مل تتوافر
�أ�سرة حا�ضنة.

وتربز يف و�سائل التوا�صل االجتماعي العديد من حاالت
العنف يف ت�صرفات خمتلفة يقت�صر بع�ضها على �إط�لاق
كلمات نابية جارحة جتاه طفل �أو زوج��ة ,بينما تتخطى
بع�ض احل���االت اخل��ط��وط احل��م��راء لت�صل �إىل التعدّي
بال�ضرب والإي�����ذاء اجل�����س��دي ال���ذي ق��د تعالج �أ���ض��راره
اجل�����س��دي��ة يف �أي����ام م���ع���دودة ,ل��ك��ن �أع��را���ض��ه��ا النف�سية
واملعنوية تبقى م�صاحبة للمع ّنف ط��وال حياته ,ف�أٌق ّرت
اجلهات املعنية يف اململكة العربية ال�سعودية العديد من
الت�شريعات والتنظيمات ,و�أوجدت اللجان املعنية ملتابعة
حاالت العنف الأ�سري وتوعية املجتمع ب�أخطارها.
االخ�����ص��ائ��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة دع���اء زه����ران ق��ال��ت :التطور
االجتماعي وتو�سع ىفاق املعرفة والثقافات غري مفهوم
الرتبية واملعتقدات عند بع�ض الأ�سر ،مما �أدى ذلك لوجود
�شرائح خُمتلفة للفكر والنمطية واملنهجية داخل جمتمع
واحد وهذا ما ي�صعب �أ�سلوب الرتبية التقليدي ف�أ�صبح
البع�ض ينفر م��ن �أب�����س��ط ا���س��ال��ي��ب ال��ت��وج��ي��ه وال�ترب��ي��ة
القوية وال�صارمة � ،ضغوطات احلياة املختلفة كاملالية
واالجتماعية والأ�سرية وغريها الكثري و العجلة ال�سريعة
التي نواجها يف التكنولوجيا والتطور جعل �أ�سلوب احلياة
مييل اىل العنف يف بع�ض القرارات  ،ويف �إح�صائية ملركز
بالغات العنف الأ�سري �أكدت ب�أن هذه الفرتة ازدادت ن�سب
البالغات بطريقة مرتفعة.
وم��ن وجهة نظري االجتماعية والنف�سية �أن م��ا نعانيه
وتِعانيه كثري من الأ�سر الآن من خ�لال التعليم عن بعد
وح�ضور الطلبة عرب املن�صات �أكرب م�سبب للعنف الأ�سري
�سوا ًء من الوالدين على الأبناء �أو االزواج على بع�ضهم
البع�ض ،فكيف يعقل ملعلمة لديها �أُ���س��رة (زوج و�أب��ن��اء)
وترتكهم يف �أهم وقت وهو وقت عودة ال��زوج من العمل
وعودة الأبناء ووقت الراحة والقيلولة والغذاء ف�إن حتمل
الزوج �شهر لن يتحمل الآخر و�أن حتمل الأبناء تغيب الأم
(املعلمة) ليوم فيكف �سينتهي بهم املطاف؟.
م�سببات كارثية يواجهها معظم �أ�سر جمتمعنا  ،العنف
ال ي�أتي من ف��راغ فلنتحلي بال�صرب والتكاتف والتغافل
واملعاونة لنبني �أُ�سرة منوذجية مرتابطة حُمبة لبع�ضها
البع�ض.

أشكال متعددة

من جانبها او�ضحت االخ�صائية النف�سية �أم�يرة باوريز
بقولها :العنف الأ�سري له �أ�شكال متعددة فقد يكون عنفا
ج�سديا بال�ضرب وما �شابه وقد يكون العنف لفظيا كالنداء
بالأ�سماء الب�شعة �أو النقد اجلارح �أو التقليل من �ش�أن الفرد
ومقارنته مبن هم �أف�ضل منه وقد يكون العنف نف�سيا وذلك
�إما بالهجر والإهمال �أو بالدالل الزائد الذي يفقد الفرد ثقته
بنف�سه ويجعله يعتمد على االخرين.
ولفت �إىل �أن العنف له �أ�سباب كثرية منها الوا�ضح ومنها
غ�ير الوا�ضح م��ن الأ���س��ب��اب الوا�ضحة اجلهل فقد تكون
الأ���س��رة النووية (وه��ي الأ���س��رة املكونة م��ن الأم والأب
والأطفال) غري متعلمة فتعتقد �أن تربية الأبناء بال�ضرب
هي �أج��دى و�سائل الرتبية ويعتقدون �أن التعليم �شيء
ا�ستثنائي وغري مهم لذلك ال يرتكون املجال لأبنائهم كي
ي�أخذوا حقهم يف التعليم ،وقد تكون املحاكاة �أحد �أ�سباب
العنف الأ�سري فريى االبن ما يكون من تعنيف رب الأ�سرة

احمد حمودة

دعاء زهران

خلل عضوي

تحقيق العدل

وم��ن جانبه ذك��ر وكيل الرئي�س العام ل�ش�ؤون امل�سجد
احل��رام �سابق ًا �أحمد بن حممد املن�صوري  :فقد امتازت
ال�شريعة الإ�سالمية ب�أنها حتقق العدل والي�سر وال�سماحة
والأم���ن ،وت��راع��ي م�صالح الب�شرية ،وتدعو �إىل الرفق،
والرحمة ،والإح�سان بكل �شيء.
وقد �أوىل الإ�سـالم الأ�سـرة عنايـة فائقـة ملـا لهـا مـن �أثـر
عميـق يف تكـوين �شخـ�صية الفـرد .فهــي �أول م�ؤ�ســ�سة
تتلقــى الطفــل بعــد والدتــه وتتعهــد برتبيتــه ورعايتــه،
وتلبيــة احتياجاتــه املختلفـة ،وعـن طريقهـا يكتـ�سب لغتـه
وعاداتـه واجتاهاتـه وقيمـه ومعتقداتـه ،كمـا �أن الأ�سـرة
هي الرافد الأول امل�س�ؤول عن �إمداد الأمة بالفرد ال�صالح
واجليل ال�سليم ،ولهذا ف�إنه مـن الأهميـة مبكـان تـوفري
كافـة الظـروف املنا�سـبة للأ�سـرة لتمكينهـا مـن القيـام
مبـ�س�ؤولياتها وواجباتها من �أجل حتقيق النمو واالزدهار
والتقدم يف كافة ميادين احلياة.
ومعنى العنف الأ�سري �شرع ًا :ممار�سة القوة �أو الإكراه
بطريقة متعمدة غ�ير �شرعية م��ن قبل ف��رد �أو �أك�ث�ر من
�أف��راد الأ�سرة �ضد فرد �أو �أكرث من الأ�سرة ذاتها ،ويكون
املجني عليه واق��ع�� ًا حت��ت �سيطرة اجل��اين وت���أث�يره مما
يلحق ب��ه ال��ه�لاك� ،أو ال�ضرر والأذى .وامل���راد بالأ�سرة
الزوج ،والزوجة ،والأوالد ويتبع ذلك الأخوات ،والأخوة،
والأج���داد ممن يعولهم رب الأ���س��رة ،والغالب �أن العنف
الأ�سري يقع من الزوج على زوجته ،ومن الأب على �أوالده
و�أخواته و�إخوانه ،وقد يكون بالعك�س من الزوجة على
زوجها ،ومن الأوالد على والديهم وهذا من �أكرب العقوق،
و�أعظم الذنوب والعياذ بالله.

احمد المنصوري

الضغوط جعلت إيقاع الحياة

توسع آفاق المعرفة غ َّير مفهوم

يميل إلى العنف

التربية لدى البعض

للأم �أمام �أبنائهم ويعتقد �أن هذه هي املعاملة ال�صحيحة
واملثمرة بني الزوجني  ،وقد يكون للعنف �أ�سباب �صحية
ك�إ�صابة �أحد �أف��راد الأ�سرة مبر�ض نف�سي مثل االنف�صام
�أو ثنائي القطب وغريها من الأمرا�ض التي ي�صعب على
املجتمع املحيط ت�شخي�صها وقد ين�ش�أ العنف ب�سبب �إدمان
املخدرات.
وفيما يتعلق بكيفية ع�لاج التداعيات النف�سية للعنف
اال�سري قالت :وقد يكون ب�سبب �ضعف �شخ�صية املعتدى
عليه ميكن ع�لاج العنف الأ���س��ري على ح�سب ت�شخي�ص

احلالة والنظر لنوع العنف و�أ�سبابه الظاهرة واجللو�س
مع املعنفني واملتعر�ضني للعنف ولعل من �أهم النقاط التي
تعالج العنف ب�شكل كبري ووا���ض��ح العلم والتعليم ،لأن
�أب��رز �أ�سباب العنف قلة ال��وازع الديني واجلهل و�ضعف
ال�شخ�صية لذلك البد من �إ�شغال املعتدي بالتعليم لتوعيته
بالأمور وتقوية �شخ�صيته.

إجراءات الحماية

املحامية �ساره االبادي قالت �إن اململكة العربية ال�سعودية

و���ض��ع��ت ع���دة �أن��ظ��م��ة واج������راءات للحماية م��ن االي���ذاء
والعنف للحد م��ن ظ��اه��رة العنف اال���س��ري  ،كما �أف��ردت
نظام ًا كام ًال حلماية الطفل من جميع ان��واع اال�ستغالل
وه��ذه االنظمة ق�صد بها ردع وزج��ر من ت�سول له نف�سه
ارتكاب �أي من الأفعال التي جرمتها الأنظمة فذكر نظام
احلماية من االي��ذاء يف مادته الأوىل ب���أن الإي��ذاء هو كل
�شكل من �أ�شكال اال�ستغالل� ،أو �إ�ساءة املعاملة اجل�سدية
�أو النف�سية �أو اجلن�سية� ،أو التهديد به ،يرتكبه �شخ�ص
جتاه �آخر ،متجاوز ًا حدود ما له من والية عليه �أو �سلطة

أخطر المهددات على تماسك األسرة
�أكدت جلنة املر�أة مبجل�س �ش�ؤون الأ�سرة لــ"البالد" �أن العنف
الأ�سري من �أخطر املهددات على وحدة الأ�سرة ،كون الآثار
الناجمة من العنف لها �أبعاد نف�سية و�صحية واجتماعية
واقت�صادية ينعك�س ت�أثريها على كافة �أفراد الأ�سرة� ،إذ ت�صل
الأ���ض��رار النف�سية للعنف الأ���س��ري على الأط��ف��ال فتجعلهم
يعي�شون يف انطوائية ورف�ض الذهاب �إىل املدر�سة ،وعلى
�صعيد الأ�سرة ي�ؤدي العنف اىل �إدمان املخدرات وامل�شاكل
النف�سية كاالكتئاب والتفكري يف االنتحار وانعدام ال�شعور
بالأمان� ،أما الأ�ضرار ال�صحية فقد ينتج عن العنف �إ�صابات
ج�سيمة ت�ؤثر على ال�ضحية مدى احلياة وكذلك ت�ؤثر يف
ال�صحة النف�سية والعقلية لدى �أف��راد الأ�سرة ،كما تنعك�س
ا���ض��رار العنف على ال��ع�لاق��ات االجتماعية اذ ي����ؤدي �إىل
االنعزال وع��دم الرغبة يف التوا�صل مع الآخرين وفقدان
الثقة وال�شعور باحلقد جتاه املجتمع كما ي�ؤدي اىل �إهمال
رعاية الأبناء �إن كانت الأم �ضحية العنف حيث تفقد القدرة
على رعاية وتربية ابنائها .كما �أو�ضحت �أن للعنف �آثار ًا

اقت�صادية كون تلقي بالغات العنف والتجاوب معها ذا تكلفة
عالية على اجلهات املعنية كما انه يكلف الأ�سرة اقت�صادي ًا
ب�سبب تكاليف عالج الإ�صابات الناجتة عن العنف وتكاليف
اال�ست�شارة النف�سية ،بالإ�ضافة �إىل �أن العنف قد يت�سبب يف
عدم ق��درة امل��ر�أة على �أداء عملها وك�ثرة التغيب عن العمل
وبالتايل يرتتب على ذلك اخل�صم من الراتب �أو حتى الف�صل
من العمل .و�أ�شارت اللجنة �أن جمل�س �ش�ؤون الأ�سرة يف
اململكة ي�سعى عرب جلنة امل���ر�أة �إىل توعية املجتمع حول
�أخطار العنف على الأ�سرة واملجتمع ،اذ يطلق
املجل�س حملة توعوية ب�أ�ضرار العنف بالتزامن
م��ع ان��ط�لاق احلملة العاملية ل��وق��ف العنف �ضد
املر�أة بعنوان "لون العامل برتقالي ًا" وذلك بتاريخ
25نوفمرب وملدة  16يوم ًا.
الدكتورة عبري خياط �أ�ستاذ م�ساعد ق�سم علم
النف�س كلية الآداب والعلوم الإن�سانية جامعة
امللك عبدالعزيز �أكدت �أن العنف الأ�سري ظاهرة

اجتماعية �أثرها �سيء على كافة املجتمعات ،فهي ت�ؤثر يف
الأ���س��رة التي تعد ن��واة املجتمع الأوىل وب�سببها تتف�شى
ظواهر �سلبية �أخرى يف املجتمعات.
وترى �أن الأب هو م�صدر للحماية واالطمئنان فحني ي�صبح
م�صدر اخل��وف والإي����ذاء على باقي �أف���راد ا�سرته نف�سيا
وج�سديا وباالهمال والغياب عن املنزل كل ذلك �سي�ؤثر على
ترابط الأ�سرة ويلقي بظالل قامتة عليها ،الأمر الذي ي�ساعد
على انت�شار ال�سلوك العدواين الإجرامي يف املجتمعات.
كما لفتت �إىل �أن م�س�ؤولية الإ�صالح والتوعية
والإر���ش��اد عرب املناهج الدرا�سية وال��ن��دوات
العلمية مهمة لت�سلط ال�����ض��وء ع��ل��ى الآث���ار
ال�����س��ل��ب��ي��ة م���ن ه���ذا ال�����س��ل��وك امل��ر���ض��ي وغ�ير
ال�����س��وي .كما �أو���ض��ح��ت اهمية دور الإع�ل�ام
وتكنولوجيا االت�����ص��االت مبختلف و�سائلها
وقنواتها املنوعة يف حماية الأ�سرة واملجتمع
من ت�أثري العنف الأ�سري.

عبير خياط

ال�شيخ �أح��م��د ح��م��وده امل�ست�شار
الأ�سري واملر�شد الديني باحلر�س
ال���وط���ن���ي ان ال���ع���ن���ف الأ�����س����ري
ان��ح��راف ع��ن ال��ف��ط��رة وال�سلوك
الإن�����س��اين ال�سوي وم��ا جبل الله
عليه النا�س من التعاي�ش وتبادل ساره االبادي
املنافع فيما بينهم.
م�شريا �إىل �أن هذه الق�سوة التي تن�ش�أ داخل الأ�سرة نابعة
عن خلل �إما ع�ضوي �أو تربوي �أو اقت�صادي �أو اجتماعي
�أو نف�سي ويجمع ذلك اخللل يف البعد الديني .م�ؤكدا �أن
الدين ينظم حياة الإن�سان وعالقته مع املتغريات التي
حتيط به.
وتابع :بقدر الت�صاق الإن�سان بالقيم ال�سماوية ومبا جاء
عن الر�سول �صلى الله عليه و�سلم بقدر مايكون �سويا يف
�سلوكه من�ضبطا يف ردود �أفعاله رحيما ب�أهله وهذا ر�سولنا
الكرمي يقول "خريكم  ..خريكم لأهله ""م�ؤكدا �أن الرفق ما
كان يف �شيء �إال زانه ومانزع من �شيء �إال �شانه و�أن الله
�أمر بالرفق والعفو والت�سامح والرحمة فال عذر لأحد �أن
يخرج عن هذه القيم.

أنشطة الحماية

بدورها �أ�شارت ليلى القحطاين م�شرفة برامج و�أن�شطة
بوحدة احلماية االجتماعية ب�أبها �إىل �أن العنف الأ�سري
ينق�سم �إىل عدة �أق�سام :العنف اجل�سدي ال�ضرب  ،احلرق
 ،الأي��ذاء اجل�سدي �أما العنف العنف النف�سي فيتمثل يف
املنع /الإق�صاء  ،التنمر وبالن�سبة للعنف اللفظي فتندرج
حتته ال�شتائم وغريها..
ال���ع���ن���ف ب����الإه����م����ال (ب����ع����دم �إع����ط����اء ال���ط���ف���ل وامل�������ر�أة
حقوقهماواحتياجاتهما اجل�����س��دي��ة وامل���ادي���ة والتعليم
والرعاية ال�صحية واحلقوق املدنية).
م�ؤكدة �أن احلالة االقت�صادية املتدنية هي بيئة تفرز العنف
بكافة �أ�شكاله ويف هذه احلالة البد �أن يتم مراعاة م�ستوى
دخل العائل وعدم تكليفه فوق طاقته .م�ستدركة �أن للمر�أة
وللطفل بح�سب الئحة احلماية م��ن الإي����ذاء ح��ق توفري
متطلباتهما واحتياجاتهما ال�ضرورية ،كما ترى �أي�ضا �أن
الإهمال يعد �أحد �أ�شكال العنف.
وحول عالج التداعيات النف�سية للعنف اكدت انه عن طريق
�أخ�صائي نف�سي يقوم بعمل خطة عالجية ت�ساعد املعنف
ال�ستعادة توازنه والعودة للأ�سرة بو�ضع نف�سي �أف�ضل.
وفيما يخ�ص ال��وح��دات فهي تقوم بعمل برامج وقائية
وعالجية وتثقيفية لكافة �أفراد املجتمع للتعريف بخطورة
العنف الأ�سري على البناء الإن�ساين والنمو االقت�صادي
وتبديد الطاقات الب�شرية وذل��ك بعمل حمالت تثقفيفية
وملتقيات وور�����ش ع��م��ل وع��م��ل ���ش��راك��ات جمتمعية مع
كافة م�ؤ�س�سات الدولة لعمل خطط تكاملية لوقف العنف
الأ�سري.
وح��ول الأ���س��ب��اب التي ت����ؤدي �إىل العنف ذك��رت �أب��رزه��ا
م�ستوى التعليم املتدين.
وامل�ستوى امل��ادي املتدين وعدم اعطاء الأ�سا�سيات حقها
وكذلك ال�سلوكيات املندفعة من امل��ر�أة وامل��خ��درات وبيئة
التعاطي والأمرا�ض النف�سية والعقلية.
ف�ضال عن التخبيب والتدخالت من خ��ارج �أف��راد الأ�سرة
والفجوات يف التفكري وعدم تفهم االحتياجات واملتطلبات
لكافة �أطراف الأ�سرة.

الريا�ض:
هاتف وفاك�س:
0114627842

املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:
0148226966

جازان:
هاتف وفاك�س:
0173226559

�أبها:
هاتف وفاك�س:
0172249738
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محاصرة التالعب والتستر التجاري..اقتصاديون :لـ"البالد":

الفوترة اإللكترونية ..حفظ حقوق االقتصاد الوطني
جدة ـ يا�سر بن يو�سف

مع بدء تطبيق "الفوترة الإلكرتونية" توقع اقت�صاديون
�أن ي� ��ؤدي تطبيق امل��رح�ل��ة الأوىل � ،إىل م�ن��ع التالعب
والتهرب ال�ضريبي وت�أكيد حفظ حقوق الدولة وتعزيز
االقت�صاد الوطني والتنمية ،عرب توفري موارد م�ستحقة.
ودعوا �إىل اال�ستفادة من الت�سهيالت التي تقدمها هيئة
الزكاة وال�ضريبة واجلمارك ،واحل��ذر من الوقوع يف
�أي خمالفات قد ت�ؤدي �إىل عقوبات مالية كبرية ،ت�شملها
املرحلة الأوىل (مرحلة الإ��ص��دار واحلفظ �إلكرتون ًيا)
التي تغرم من يحذف �أو يعدل الفواتري الإلكرتونية بعد
�إ�صدارها  ،ومن يرتاخى عن ا�صدار الفاتورة ،وغريها
من قائمة خمالفات التهرب ال�ضريبي.
تعد منظومة "الفوترة الإلكرتونية" م��ن �أه��م مراحل
التطوير وامليكنة التي ت�شهدها هيئة الزكاة وال�ضريبة
واجل� �م ��ارك ،وال �ت��ي حت�ظ��ى ب��دع��م وم�ت��اب�ع��ة دق�ي�ق��ة من
وزارة امل��ال�ي��ة .ه��ذا م��ا ي��ؤك��د عليه رئي�س جلنة النقل
يف غ��رف��ة ج��دة �سعيد الب�سامي  ،مو�ضحا ذل��ك ب ��أن
"الفوترة الإلكرتونية" خطوة مهمة على طريق التحول
الرقمي لتحقيق ر�ؤي��ة اململكة  ،2030ع�لاوة على �أنها
خطوة رئي�سية لتطوير املنظومة ال�ضريبية ورفع كفاءة
الفح�ص ال�ضريبى مما ي�سهم فى ت�سديد حقوق الدولة
على النحو الذى ُي�ساعد فى حتقيق امل�ستهدفات املالية
واالقت�صادية.
و�أ� � �ض� ��اف :ت�ط�ب�ي��ق امل��رح �ل��ة الأوىل م ��ن ال �ف��وت��رة
الإلكرتونية ،ي�ستهدف تعزيز احلوكمة وح�صر املجتمع
ال�ضريبي واحل��د من التهرب وتقليل حجم االقت�صاد
غ�ير ال��ر��س�م��ي مب��ا ُي���س�ه��م يف حت�صيل ح��ق ال��دول��ة،
الفتا �إىل �أن هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك قدمت
ت�سهيالت كبرية لعملية التحول الإلكرتوين والتعرف
على كل املتطلبات ،وقدمت قائمة ا�سرت�شادية مبقدمي
اخلدمة الإلكرتونية ،وتدرجت يف تطبيق "الفوترة" مبا
ي�سمح للجميع يف فهمها وا�ستيعابها والتعامل اجلدي
معها ،ع�لاوة على �أنها قدمت على موقعها الإلكرتوين
كافة التفا�صيل حول املخالفات والغرامات.

امل�سمار الأخري

من جانبه يقول العقاري م�شرف الغامدي� ،إن الفوترة
الإلكرتونية �ستدق امل�سمار الأخري يف نع�ش "االقت�صاد
اخلفي"  ،م�ؤكد ًا �أن اال�ستعدادات الكبرية التي ا�ستبقت
تطبيق املرحلة الأوىل يف  4دي�سمرب احلايل � ،ست�ساعد
على حوكمة النظام ومنع ت�سرب الكثريين ،ال�سيما يف
ظل وجود خمالفات �صارمة ،م�شدد ًا يف الوقت نف�سه على
�ضرورة �إلتزام التجار واملتعاملني يف ال�سوق بالتحول

حزمة الفوائد
رفع كفاءة الفحص الضريبى

1

 2كشف االحتكار والغش التجاري
 3دعم التنمية وتحسين المعيشة
 4تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين
 5زيادة حجم التشغيل واإلنتاج
 6شفافية السوق وعدالة للمتنافسين
ال �� �س �ع��ودي��ة يف ال �ع �م��ل ع �ل��ى � �س��رع��ة ت�ط�ب�ي��ق ال �ف��وت��رة
الإلكرتونية  ،ملا لها من م��ردود �إيجابي على االقت�صاد
الوطني داعيا الهيئة لتنظيم ع��دد من ال�ن��دوات وور���ش
العمل للتعريف بالنظام اجلديد ون�شر الوعي به وباملعرفة
املالية واالقت�صادية.
و�أو��ض��ح ال�سلطان �أن نظام "الفاتورة الإلكرتونية"
هو خطوة يف طريق رقمنة النظام االقت�صادي وامل��ايل
ين�سجم ور�ؤي��ة  2030وتوجه اململكة نحو نظام رقمي
متكامل ،مبينا �أن ه��ذا ال�ن�ظ��ام �سيحقق ف��وائ��د عديدة
للقطاع اخلا�ص وخا�صة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة،
و�سيعود بالفائدة على جميع الأط��راف حيث �أن حتويل
الطريقة التقليدية لإ�صدار الفواتري �إىل عملية �إلكرتونية
متكاملة� ،سيعالج الأخ�ط��اء ويقلل من ن�سب اخلط�أ يف
املحا�سبة ،وي�سمح مبعاجلة البيانات وتبادلها بطريقة
منظمة ،و�سيزيد الثقة لدى جميع الأط��راف مبا يف ذلك
امل�ستهلك.

حما�صرة الت�سرت التجاري

ت�سهم تطبيقاتها احلديثة يف ثقة امل�ستهلكني
وامل���س�ت�ث�م��ري��ن وامل �ت �ع��ام �ل�ين يف االق�ت���ص��اد
مم��ا ي�سرع م��ن عجلة التنمية ،نتيجة زي��ادة
حجم الإن�ف��اق وم��ن ثم زي��ادة حجم الت�شغيل
والإن� �ت ��اج ،وج ��ذب امل��زي��د م��ن اال��س�ت�ث�م��ارات
عبداهلل ال�سلطان
خالد �أمني
م�شرف الغامدي
�سعيد الب�سامي
الأجنبية.
الرقمي ونظام الفاتورة الإلكرتونية الذي يدعم االقت�صاد املنظومة ال�ضريبية ،مما ي�سهم يف زيادة �إيرادات الدولة،
ول�ف��ت �إىل ت�شديد هيئة ال��زك��اة وال�ضريبة
الوطني.
ومتكينها م��ن ا�ستكمال م�سريتها التنموية وحت�سني واجلمارك ،على �أن متطلبات االلتزام باملرحلة الأوىل تبد�أ
وتابع :تعد الفوترة الإلكرتونية خطوة رئي�سية لتطوير م�ستوى معي�شة املواطنني ،واخلدمات املقدمة �إليهم ،كما بالتوقف التام عن ا�ستخدام الفواتري املكتوبة بخط اليد

�أو الفواتري املكتوبة ب�أجهزة الكمبيوتر عرب برامج حترير
الن�صو�ص �أو برامج حتليل الأرق��ام ،والت�أكد من وجود
حل تقني متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكرتونية� ،إىل
جانب الت�أكد م��ن �إ��ص��دار وحفظ الفواتري الإلكرتونية
بجميع العنا�صر ،ومنها رمز اال�ستجابة ال�سريعة للفواتري
ال�ضريبية املب�سطة.

مردود �إيجابي

�أي�ضا �أ�شاد الدكتور عبدالله ال�سلطان املتخ�ص�ص يف
ريادة الأعمال  ،بجهود هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك

حول مو�ضوعنا �أي�ضا� ،أو�ضح اخلبري القانوين املحامي
خالد �أم�ين ي��و��س��ف ،رئي�س جمعية االم�ت�ي��از التجاري
ال�سعودية � ،أن نظام الفوترة الإلكرتونية اجلديد هو
م�شروع رائ��د يخدم االقت�صاد الوطني ويحقق العديد
م��ن امل��زاي��ا �أهمها حم��ارب��ة الت�سرت التجاري واحل��د من
خماطره الكبرية على االقت�صاد الوطني ،و�سيعود بالأثر
الإيجابي على القطاع اخلا�ص ويحقق االن�ضباط  ،حيث
ي�ضبط �إي�ق��اع ال�سوق ويحفظ حقوق جميع الأط��راف
ويعزز العدالة بني املتناف�سني  ،بك�شف االحتكار والغ�ش
التجاري ،وبالتايل �ستعمل على زي��ادة م��وارد احلكومة
التي توجه لتح�سني م�ستوى اخلدمات ،وتنمية االقت�صاد
وت�شجيع اال�ستثمار وجذب ر�ؤو�س الأموال الأجنبية.

"الفوركس الوهمية" تسلب األرصدة مبصائد األرباح

ثعالب العالم المظلم
البالد  -مها العواودة

خبراء :التوعية مشتركة والتعاون
مع األمن السيبراني واجب

ج��رائ��م االح �ت �ي��ال امل ��ايل االل� �ك�ت�روين ،ال حت �ت��اج ف�ق��ط �إىل
تذكري بخطورتها � ،إمنا �أي�ضا مناق�شة �أ�ساليبها من اخلداع
والتحايل  ،ولعلنا ن�شري هنا �إىل ما ظهر م�ؤخرا من �شركة
وهمية قامت برتويج الكرتوين منظم لعمليات ت��داول يف
�أ�سهم �شركات تنفذ م�شروعات كربى ،و�إغراء املواطنني
ب ��أرب��اح ك�ب�يرة �شهريا  ،خل��داع م��ن لي�س لديهم ثقافة
وخ�برات التداول ،وطلب بياناتهم البنكية للإيقاع بهم
يف حبائل �شباكهم الثعلبية املاكرة و�سحب �أر�صدتهم
 ،فيما ال ينفع الندم.
ح��ول ذل��ك ناق�ش ه��ذه الق�ضية مع ع��دد من اخل�براء
وامل�خ�ت���ص�ين  ،ل�ي��دل��وا ب��دل��وه��م يف ت��ر��س�ي��خ ال��وع��ي
املجتمعي جتاه تلك اجلرائم.
خبري الأمن ال�سيرباين هاين احلمدان ي�شري بداية
�إىل �أن الوعي املجتمعي جتاه �أ�ساليب االحتيال عرب
االن�ترن��ت ارت�ف��ع يف الآون��ة الأخ�ي�ره ،حيث �أ�صبح
الكثري من النا�س متيز �إىل حد كبري هذه الأ�ساليب
وتعي طرق التعامل معها  ،حمذرا يف الوقت ذاته
من �أن �أ�ساليب االحتيال والت�صيد الإل�ك�تروين
تتطور وتتلون ب�شكل مت�سارع ،مما ي�ستوجب
على اجلميع ا�ستمرار رفع الوعي مبخاطر الأمن
ال�سيرباين يف حميط عالقاتنا و�أ�سرنا.
ف��الأم��ن ال���س�ي�براين  ،ك�م��ا ي�ق��ول احل�م��دان
 ،م�سئولية اجلميع لرفع ال��وع��ي باملخاطر
وال �ت �ه��دي��دات ال���س�ي�بران�ي��ة وم�ن�ه��ا ج��رائ��م
االح �ت �ي��ال امل ��ايل  ،وك��ذل��ك �سبل ال��وق��اي��ة
وت�ع��زي��ز الأم� ��ان ب��ال�ت�ع��اون م��ع خمت�صي
الأم��ن ال�سيرباين واجلهات ذات العالقة
م��ن خ�ل�ال الإب �ل��اغ ع��ن �أي ج��رمي��ة او
�شبهه الكرتونية.

�شرائح م�ستهدفة

جانب �آخر من النقا�ش يطرحه اخلبري

ال�صويغ

احلازمي

حافظ

االقت�صادي الدكتور علي احلازمي  ،على خلفية ال�شركة الوهمية التي
افت�ضح �أمرها م�ؤخرا  ،حيث قال �إن امل�ستهدفني يف هذا االحتيال هم ممن
لي�س لديهم �أدنى فكرة عن التداول يف �سوق الأ�سهم والأوراق املالية ب�شكل
عام  ،حيث طبيعة الإن�سان يبحث عن عوائد يف فرتة قليلة.
ويرى �أن ما يجري امر خطري يقع �ضحيته كبار ال�سن ب�شكل �أكرب خا�صة
و�أن مثل هذه الفيديوهات الت�ضليلية �صعب ك�شفها من غري املخت�صني ذوي
اخلربة القادرين على الت�صدي لهذا النوع اجلديد من احليل  ،الفتا �إىل �أن
م�س�ؤولية التوعية تقع على اجلميع والي�ستثنى منها �أحد  ،حمذرا يف الوقت
ذاته من االن�سياق وراء عمليات االحتيال واخلداع  ،كونها مثل الفريو�س ،
كل مرة ت�أتي ب�شكل خمتلف ال�ستهداف �أعداد �أكرب وزيادة عدد ال�ضحايا
"امل�ضحوك عليهم " يف تلك اجلرائم و�ضياع �أموالهم  ،ومن ثم ف�إن
الق�ضاء على هذه الظاهرة يكون �أوال بتوعية كبرية يف املدار�س واجلامعات
وو�سائل الإعالم التقليدية واالليكرتونية واملجال�س العامة.
يف ال�سياق ي�شري املحلل االقت�صادي �سليمان الع�ساف � ،إىل جرائم
ن�صب و�سرقة ملاليني الدوالرات حول العامل  ،ويرى �أن التوعية موجودة
لكنها تخاطب �شريحة معينة  ،من ي�ستطيعون االطالع واملتابعة  ،وبالتايل
�ضرورة تو�سيع دائرة الوعي لكل �شرائح املجتمع والو�صول لهم بالطريقة
التي تنا�سبهم وكذلك �إع��داد حلقات تعريفية ب�سيطة ومواقف وم�شاهد
متثيلية عن مثل هذه احليل.

امل�س�ؤولية م�شرتكة

ومع اخلبري امل�صريف طلعت حافظ  ،الذي �أكد �أن امل�س�ؤولية م�شرتكة يف
توعية املواطن حيث للم�صارف م�س�ؤولية يف التوعية من جانبها  ،وعرب
جلنة الإع�لام والتوعية امل�صرفية بالبنوك ف�ضال عن الدور النوعي الذي
تقوم به عدة جهات.

احلمدان

الع�ساف

وي��ؤك��د �أن للجهات الأمنية دور كبري تقوم به يف التوعية وكذلك للبنك
املركزي ال�سعودي دور مميز  ،و�أي�ضا هيئة ال�سوق املالية وكذلك اللجنة
الداعمة للتحذير والتوعية من �شركات الفورك�س غري املرخ�صة دور مهم
جدا يف هذا االمر و�شركات االت�صال يف ال�سعودية.
وتابع حافظ بقوله :الميكن ان نلقي عبء امل�س�ؤولية على جهة معينة ،
لكن وامل�صد الأول هو العميل  ،واملطلوب منه ان ال يلهث وراء الأرباح
ال�سريعة التي ت�صدر من جهات غري معروفة وغ�ير مرخ�صة  ،م�ؤكدا
�أن البيئة املالية يف اململكة قوية ومتطورة  ،وتزخر بالعديد من قنوات
اال�ستثمار املرخ�صة  ،ي�ضاف �إىل ذلك وجود خمت�صني ومرخ�صني من
هيئة ال�سوق املالية ما يعرف مب�ست�شارين للرثوات و�إدارتها حيث ميكن
اللجوء لهم يف ت�صميم حمافظ ا�ستثمارية تتنا�سب مع كل عميل وم�ستثمر
لتحقيق العوائد املن�شودة.

ر�سالة مهمة

ويف ر�سالة مهمة ،ي�شدد امل�ست�شار املايل وامل�صريف ماجد ال�صويغ  ،على
�أهمية �أخذ احليطة واحلذر وعدم التعامل نهائيا مع املواقع غري املرخ�صة ،
وهنا يربز دور القطاع امل�صريف و�سوق اال�سهم وجميع ال�شركات املرخ�ص
لها من بنوك وم�صارف و�شركات مالية لتوعية الأفراد وتكثيف التوعية من
خالل �إطالق حمالت وطنية وا�سعة للتوعية وعدم االكتفاء بر�سائل ن�صية
فقط  ،حمذرا من �أن اجلرائم املالية االلكرتونية قد يندرج حتتها عمليات
لغ�سل االم��وال ومت��وي��ل االره��اب واالح�ت�ي��ال مم��ا ي�ضع امل�ت��داول بها يف
خطر كبري ،على �ضوء املر�سوم امللكي ال�صادر ملكافحة هذه اجلرائم ب�شتى
�أنواعها  ،وان�ضمام ال�سعودية ملجموعة العمل املايل "فاتف" عام ٢٠١٩
ك�أول دولة عربية تن�ضم للمجموعة ملحاربة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
واالحتيال وانت�شار ال�سالح.
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تعزيز الريادة السعودية في الطاقة والبيئة المستدامة
جدة  -البالد
بدعم وتوجيه من خادم
راف��د اقت�صادي قوي  ،وموعد متجدد لريادة اململكة يف الطاقة ،
ٍ
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز  ،و�سمو ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان
بن عبد العزيز ،حفظهما الله  ،ب�إطالق �أعمال التطوير التجاري للغاز غري التقليدي يف
حقل اجلافورة باملنطقة ال�شرقية  ،والذي ع ّده جمل�س الوزراء عن�صر ًا جوهري ًا يف حتقيق
العديد من م�ستهدفات ر�ؤية  ،2030وتعزيز مكانة اململكة الرائدة يف �سوق الطاقة العاملية،
و�سجلها يف حماية البيئة وا�ستدامتها.
�إنها املعادلة الرا�سخة يف �سيا�سة اململكة للطاقة  ،وركائزها التي �أوجزها �سمو وزير
الطاقة الأمري عبد العزيز بن �سلمان بن عبد العزيز  ،وتقوم على مثلث ( �أمن الطاقة،
والنمو االقت�صادي  ،والتغري املناخي) وهي ركائز حتر�ص اململكة �أن تكون دائما يف
دائرة امل�س�ؤولية حتقيقا مل�صلحة االقت�صاد الوطني امل�ستدام  ،ولالقت�صاد العاملي �شديد
االرتباط بالطاقة بكافة قطاعاتها.
فهذا الإجناز الكبري الذي انطلق بتطوير حقل الغاز الأ�ضخم
 ،وكما قال املهند�س �أمني النا�صر رئي�س �أرامكو ال�سعودية
المملكة رمانة
وكبري �إدارييها التنفيذيني" ،ي�أتي يف وقت مثايل" ،نظرا ملا
ي�شهده العامل من حمطات حتول يف قطاع الطاقة  ،حتتاج
الميزان الستقرار
عمليا وبدرجة كبرية �إىل التوازن ال�ضامن ال�ستمرار ت�أمني
الطاقة دون ف��ج��وات �أو خلل يعر�ض االقت�صاد العاملي اإلمدادات واالقتصاد
ودوالب حركته الهائلة لهزات و�أزمات اليتحملها.

العالمي

رمانة امليزان

لقد جنحت اململكة يف ت�أكيد �أهمية هذا التوازن  ،وتقوده
ب��ر�ؤي��ة عميقة بعيدة امل��دى يف ق ��راءة واق��ع وحتديات
م�ستقبل ال�ط��اق��ة  ،وت�سجل ق�صب ال�سبق يف تعظيم
قدراتها وتكامل م�شاريعها وا�ستثماراتها اال�سرتاتيجية
للطاقة  ،تعزيزا لدورها امل�ؤثر باعتبارها رمانة امليزان
للطاقة عامليا  ،مع تقدمها يف تطبيق مفهوم وتقنيات
االقت�صاد ال��دائ��ري للكربون (احل�ي��اد ال�ك��رب��وين) ال��ذي
تبنته مببادرتها الرائدة التي تبنتها و�أبرزتها يف �أهم
املحافل العاملية ،ويف مقدمتها قمة قادة جمموعة الع�شرين
2020م يف الريا�ض  ،ودعوة دول العامل للتعاون يف هذا
التوجه املتوائم مع اتفاقية باري�س للمناخ ،واملتوافق مع
طموحات وتطلعات كل دولة يف التنمية.

فالكثري من �صناع ال�سيا�سات يف العديد من دول
العامل  ،كما قال املهند�س النا�صر  ،عجزوا عن حتقيق مثلث
التوازن (الطاقة ،والنمو  ،واملناخ) ،فيما ت�صدرت اململكة
م�شهد النجاح يف دائ��رة �أو��س��ع ل��دوره��ا  ،ب��إط�لاق �أعمال
التطوير التجاري حلقل اجلافورة  ،حيث �أهمية الغاز كخيار
�أ�سا�سي للعامل يف التعامل مع حتديات الزمن الالزم لنمو
معدالت الطاقة املتجددة �ضمن االحتياج العاملي املتزايد.

ا�ستدامة االقت�صاد واملناخ

يف ال�سياق تبدو �أهمية الغاز الطبيعي يف ه��ذه احلالة
�أي�ضا � ،أنه ي�سهم يف تقلي�ص االنبعاثات الكربونية  ،حيث
�سي�ستفاد من الكميات الإ�ضافية من الإي�ث��ان وال�سوائل،
املنتجة من اجلافورة ،يف م�ضاعفة كفاءة اقت�صاديات �إنتاج

البرتوكيميائيات ،ويف زي��ادة ا�ستخدام اللقيم ال�سائل،
مبا يحافظ على ا�ستدامة الطلب على البرتول و�صناعاته
التحويلية  ،حتى احلديثة منها  ،الالزمة لأدوات و�أجهزة
الثورة ال�صناعية الرابعة.
وعلى �صعيد املناخ � ،سيُ�سهم �إنتاج حقل اجلافورة بدور كبري
يف حتقيق �أهداف مبادرتي "ال�سعودية اخل�ضراء" و"ال�شرق
الأو�سط الأخ�ضر" اللتني �أعلنهما �سمو ويل العهد  ،حيث
�سيُ�سهم احلقل يف تقليل انبعاث الغازات امل�سببة لالحتبا�س
احلراري بنحو ت�سعة ماليني ون�صف مليون طن �سنويًا.
�أي�ضا هذا احلقل الواعد يف احتياطياته ال�ضخمة (�أكرث من
 ٢٠٠تريليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز اخلام الرطِ ب)
وانتاجيته القيا�سية املنتظرة (مليارا قدم مكعبة يوميا) يعد
ممُ ّكنا رئي�س ًا خلطط اال�ستغناء عن ما يقارب مليون برميل

ّ
يحذر من خطورتهم
تقرير أممي

ليبيا ..المرتزقة يهددون
استقرار المنطقة

جدة  -البالد

يقلق وجود املرتزقة يف ليبيا خمتلف دول العامل ،باعتبار �أنه
ميثل تهديد ًا كبري ًا للمنطقة ،وميكن �أن يقو�ض الدميقراطية
التي يرتب لها عرب االنتخابات الرئا�سية والنيابية� ،إذ تواجه
طرابل�س �صعوبات كبرية يف التخل�ص منهم على الرغم من
اجلهود الدولية مل�ساعدتها يف هذه العملية ،بينما حذر تقرير
�أممي من ا�ستمرار وجود املرتزقة الأجانب يف ليبيا ،الفت ًا �إىل
�أن ذلك ميثل تهديد ًا خطري ًا للو�ضع يف البالد.
و�أع��رب تقرير �أع�دّه خرباء يف الأمم امل ّتحدة ،عن �أ�سفه ،لأ ّنه
على ال ّرغم من مطالبتهم العلنية بان�سحاب املرتزقة من بلدهم
ف ��إنّ �أط��راف النزاع ما زال��وا يحتفظون مبقاتلني �أجانب يف
�صفوف قواتهم ،م�شددا على �أنّ اللجنة لي�س لديها دليل على
حدوث ان�سحابات وا�سعة النطاق حتى الآن له�ؤالء املرتزقة.
و�أو� �ض��ح اخل�ب�راء ال��ذي��ن �أع � �دّوا ه��ذا ال�ت�ق��ري��ر �أنّ امل��رت��زق��ة
يتقا�ضون روات��ب ت�تراوح قيمتها بني  800و 2000دوالر
�شهري ًا ،يف وقت يقول التقرير املرحلي ال�س ّري الذي ت�س ّلمه
�أع�ضاء جمل�س الأمن اخلم�سة ع�شر م�ؤخر ًا �إن "الوترية املك ّثفة
لإر�سال" �شحنات ال�سالح املحظورة �إىل ليبيا ،تراجعت لكنّ
حظر ال�سالح ّ
يظل غري فعّال بتات ًا.
ّ
واخل�براء الذين �أع �دّوا هذا التقرير مكلفون من قبل جمل�س
الأمن مراقبة مدى احرتام الدول لقراره املتع ّلق مبنع �إر�سال
�أ�سلحة �إىل ليبيا.

نيوم..

مدينة حضرية تواكب التطور
جدة  -البالد

ّ
ويغطي تقرير اخل�براء املكلفون من قبل جمل�س الأم��ن مدى
اح�ترام ال��دول لقراره املتع ّلق مبنع �إر�سال �أ�سلحة �إىل ليبيا،
الفرتة املمتدّة بني يناير ونوفمرب املا�ضي ،وقد زاروا من �أجل
�إع��داده ليبيا� ،إذ ح ّذر التقرير من �أ ّنه "باال�ستناد �إىل عمليات
متت يف ّ ،2020
النقل التي ّ
تظل خمزونات الأ�سلحة مرتفعة
وكافية لإذك��اء �أيّ ن��زاع يف امل�ستقبل" ،م�شري ًا �إىل �أنّ الق�سم
الأكرب من ليبيا ال يزال حتت �سيطرة جماعات م�س ّلحة.
وك�شف املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان ،ال�شهر الفائت �أن
دفعة من عنا�صر املرتزقة تت�ألف من �أكرث من  150مرتزقا قد
و�صلت �إىل ليبيا ،م�ؤكدا �أن عمليات تبديل دفعات املقاتلني يف
ليبيا م�ستمرة ،رغم تخفي�ض املرتبات ال�شهرية ب�شكل كبري عمّا
كانت عليه قبل توقف احلرب بني الأطراف الليبية ،واملطالبات
الدولية بوقف �إر�سال املرتزقة �إىل ليبيا.
وك��ان الرئي�س الفرن�سي� ،إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ،ق��ال يف ختام
م�ؤمتر دويل حول ليبيا يف باري�س �إن املرتزقة �سيغادرون ليبيا
خالل الأ�سابيع املقبلة ،م�ؤكد ًا �أن دوال تعهدت ب�سحب املرتزقة
من ليبيا ب��دون ت�أخري لأن وجودهم يهدد اال�ستقرار والأم��ن
يف البالد واملنطقة برمتها .و�أك��د ماكرون �أن "خطوة �أوىل
متت عرب �سحب  300من املرتزقة" ،لكنه �أو�ضح �أن هذا الأمر
لي�س �سوى بداية .وعلى ال��دول �سحب مرتزقتهما وقواتهما
الع�سكرية بدون ت�أخري لأن وجودهم يهدد اال�ستقرار والأمن
يف البالد واملنطقة.

نفط مكافئ من الوقود ال�سائل ،املُ�ستخدم يف توليد الكهرباء
وحتلية امل�ي��اه وغ�يره��ا � ،ضمن م�ستهدفات مزيج الطاقة
الأمثل  ،لي�شكل الغاز نحو  50%من الطاقة امل�ستخدمة يف
�إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م.
و�أخ �ي��را ول �ي ����س �آخ� ��را يف ه ��ذا امل��ج��ال ��س� ُي���س�ه��م حقل
اجل��اف��ورة ،ب�شكل كبري ،يف �إنتاج الهيدروجني الأزرق،
بحيث يدعم حتقيق اململكة هدفها �إنتاج � ٤آالف كيلو طن
من الهيدروجني منخف�ض االنبعاثات (الأخ�ضر والأزرق)
�سنوي ًا ،بحلول عام ٢٠٣٥م.
حم�ل�ي��ا �أي �� �ض��ا  ،ووف� ��ق م �� �س�يرة اال� �س �ت��دام��ة ال�ت�ن�م��وي��ة
واالقت�صادية � ،سي�سهم الغاز الطبيعي من حقل اجلافورة يف
تغذية �شبكة الغاز الرئي�سة ،التي ت�ستهدف م�ضاعفة �أطوال
خطوط الأن��اب�ي��ب اخلا�صة بها لإي�صال ال�غ��از �إىل مناطق

�إ�ضافية يف اململكة؛ مثل الق�صيم واخلرج وجدة وال�شعيبة
وج��ازان  ،كما ي ��ؤدي م�شروع تطوير حقل اجل��اف��ورة �إىل
زي ��ادة ط��اق��ة خ�ط��وط الأن��اب �ي��ب ،يف �شبكة ال�غ��از الرئي�سة
وتفرعاتها ،من  12بليون قدم مكعبة قيا�سية �إىل 16,1
بليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز يومي ًا.
�أم��ا العائد على الناجت املحلي الإج�م��ايل  ،فامل�ستهدف �أن
يُ�سهم امل�شروع بحوايل  20مليار دوالر ( 75مليار ريال)
�سنوي ًا  ،وتوفري � 200أل��ف فر�صة عمل  .وهكذا توا�صل
اململكة تعزيز ريادتها يف حا�ضر وم�ستقبل الطاقة عامليا
 ،وتكامل حلقاتها م��ن النفط وخطط احل�ي��اد الكربوين ،
واالنتاج التجاري لغاز اجلافورة � ،إىل الطاقة املتجددة ..
كما تقدم عرب ر�ؤيتها الطموحة �أمنوذجا ملهما يف الإجناز
التنموي والتقدم بب�صمات متميزة ملفهوم اال�ستدامة.

حتقق اململكة قفزات هائلة يف خمتلف املجاالت،
وتبني مدنا حديثة بتقنيات عالية الدقة ،و�صديقة
للبيئة ،متا�شيا مع ر�ؤية  ،2030التي �أطلقت على
�ضوئها م�شاريع عمالقة ،من بينها نيوم ،والقدية،
و�أم� ��اال ،وال�ب�ح��ر الأح �م��ر ،وغ�يره��ا م��ن امل�شاريع
للم�ساهمة يف النه�ضة ال�سعودية ال�شاملة.
وت�ع�ل��ن امل���ش��اري��ع املختلفة ك��ل ي��وم ع��ن جديدها
ملواكبة التطور ،مثلما فعلت �شركة نيوم ب�إعالنها
عن ت�أ�سي�سها ل�شركة ت�صميم وتنفيذ وت�شغيل �أول
�شبكة ع��ام��ة للتنقل الكهربائي ال�ع�م��ودي ح�سب
الطلب ،بال�شراكة مع �شركة  ،Volocopterعلى
�أن ي�ضم امل�شروع امل�شرتك خدمات التاك�سي اجلوي،
واخل��دم��ات اللوج�ستية مع منظومة نيوم للتنقل
العام املتعدد الو�سائط واخل��ايل من االنبعاثات،
�إذ ي�ؤكد 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 متكني ن�ظ��ام  eVTOLاخل��ا���ص بخدمات
الهبوط والإقالع الكهربائي وتقدمي خدمات التنقل
العمودي مبا يف ذلك اخلدمات اللوج�ستية ،والنقل
يف احل��االت الطارئة ولأغ��را���ض ال�سياحة ،حيث
قامت نيوم بطلب  15طائرة من طراز فولوكوبرت
لبدء عمليات الطريان الأولية خالل عامني �إىل ثالثة
�أعوام ،مبينا �أن التنقل هو �أحد الركائز الأ�سا�سية
التي تتم مراعاتها عند ت�صميم املدن والبنية التحتية
احل�ضرية للقرن احلادي والع�شرين.
وت�بره��ن اململكة ل�ل�ع��امل م��ن خ�ل�ال ه��ذا امل���ش��روع
على �أن نيوم هي املنطقة املثلى لتطبيق م�شاريع
التنقل اجلوي ب�شكل �سريع بني املناطق احل�ضرية
ولإن �� �ش��اء ن�ظ��ام بيئي متكامل للتنقل ال�ع�م��ودي،
حيث تتمثل مهمة نيوم �أن ت�صبح خمترب ًا عاملي ًا

حي ًا للتنقل يف امل�ستقبل ،ونحن متحم�سون جد ًا
ل��ر�ؤي��ة م��ا يحمله امل�ستقبل �أث �ن��اء م�سرية منونا،
بينما يرى الن�صر �أن التعاون امل�شرتك بني نيوم
وفولوكوبرت� ،سيتوج بت�صميم وتطوير نظام تنقل
عام ثالثي الأبعاد بالكامل ،وتطوير احللول التقنية
والتنظيمية والبنية التحتية لنظام eVTOL
اخلا�ص بخدمات التنقل الكهربائي العمودي يف
جميع �أن �ح��اء ن�ي��وم ،و�سيقدم امل���ش��روع 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 رب��ط �سل�سة
للم�سافرين وال�سلع.
وي���ؤك��د ه ��ذا امل �� �ش��روع �أن امل�م�ل�ك��ة م��ا��ض�ي��ة يف
الو�صول �إىل االنبعاثات ال�صفرية ،وخلق بيئة
حياة مثالية حتقق جودة احلياة يف �أق��رب وقت
ممكن لل�سكان والزوار.

الكناني يحتفل بزواج ابنته
البالد  -عبدالعزيز ال�سلطاين
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احتفل علي بن �صالح الكناين بزواج ابنته ،على �سلمان
بن �أحمد ال��زه��راين .ح�ضر احلفل جم ٌع من الأق��ارب
والأ�صدقاء ،الذين قدّموا التهاين والتربيكات.
وعرب العري�س عن �سعادته بهذه الليلة املباركة متمنيا
من الله ،عزوجل� ،أن يوفقه وعرو�سه حلياة زوجية
�سعيدة .كما ع�بر وال ��د ال�ع��رو���س ع��ن �سعادته بهذه
املنا�سبة التي يحتفي فيها بزفاف ابنته� ،سائال املوىل،
جلت قدرته� ،أن يرزقهما الذرية ال�صاحلة و�أن يدمي
عليهما الفرح وال�سرور.

ن�ستقبل �أخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
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آل باهويني والشهري يزفون سالم ..العريس:

مشاركة األهل واألحباب غمرت قلبي بالسعادة
جدة  -خالد بن مر�ضاح
يف ليلة عطرها الفرح وال�سرور ،وو�سط ح�ضور
امل�س�ؤولني والريا�ضيني والإعالميني ولفيف من
الأهل والأقارب والأ�صدقاء ،ويف ظل التعليمات
ال��وق��ائ �ي��ة واالح� �ت ��رازات ال���ص�ح�ي��ة ،احتفل
رئي�س االحت��اد ال��دويل لكرة القدم للت�أريخ

أفراح الشيخ والصبحي بزفاف حمد

والإح�صاء ،امل�ست�شار �صالح بن �سامل باهويني ،بزواج ابنه
�سامل ،على ابنة عبدالرحمن بن علي ال�شهري ،يف �إحدى
قاعات االحتفاالت بجدة ،حيث تبادل فيها اجلميع التهاين
والتربيكات باملنا�سبة .وعرب العري�س �سامل عن فرحته يف
هذه الليلة املباركة ،داعي ًا الله �أن يوفقه وعرو�سه لبناء
حياة كرمية ،وقال� ":إن م�شاركة الأهل والأحباب وتهنئتهم
 ،غمرت قلبي بال�سعادة والفراح يف هذه
الليلة ال�سعيدة".
وع�ب�رت �أ� �س��رت��ا ب��اه��وي�ن��ي وال�شهري
ع��ن فرحتهما بفرحة الأب �ن��اء يف هذه
الليلة املباركة� ،سائلني الله �أن يوفق
ال�ع��رو��س�ين مل��ا يحبه وي��ر� �ض��اه ،و�أن
يجمع بينهما على خري ويرزقهما الذرية
ال�صاحلة ،مبدين �شكرهما وامتنانهما
ل �ك��ل م��ن ح �� �ض��ر� ،أو �أر�� �س ��ل ال�ت�ه��اين
والتربيكات بهذه املنا�سبة الغالية.

�أخبارهم

في ديوانية الراجحي ..المهندس حنفي يستعرض تطور "خيركم"

الراشد إلى رتبة "لواء"
��ص��در الأم ��ر ال�سامي ال�ك��رمي برتقية ن��ائ��ب مدير
��ش��رط��ة منطقة اجل ��وف ،العميد خ��ال��د ب��ن �أح�م��د
الرا�شد �إىل رتبة "لواء".
ن�س�أل الله له التوفيق وال�سداد خلدمة الدين ،ثم
القيادة والوطن.

جدة -خالد بن مر�ضاح

جدة  -البالد

احتفل حممد خي�شان ال�شيخ ،بزفاف ابنه حمد ،على ابنة
نايف عبيدالله بن �سيف ال�صبحي ،و�سط ح�ضور عدد من
ال��وج�ه��اء والأق� ��ارب والأح �ب��اب ال��ذي��ن ب��ارك��وا للعرو�سني
باملنا�سبة ال�سعيدة ،وذلك ب�إحدى القاعات الكربى بجدة.
ومت �ن��ى ال�ع��ري����س ح�م��د م��ن ال �ل��ه ،ع��ز وج ��ل� ،أن يوفقهما
حلياة كلها �أمل وتفا�ؤل وبناء عائلة �سعيدة ،و�أن يرزقهما
الذرية ال�صاحلة ،كما �شكر كل من ح�ضر �أو �أر�سل التهاين
والتربيكات عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي بهذه املنا�سبة
الغالية.
وع�برت �أ�سرة ال�شيخ وال�صبحي عن فرحتهما بهذه الليلة
املباركة ،داع�ين الله �أن يوفق العرو�سني ملا يحب وير�ضى
و�أن يجمع بينهما يف خري ويرزقهما الذرية ال�صاحلة ،و�أن
يدمي عليهما واجلميع الفرح وال�سرور.

أسرة آل عسعوس تحتفل بزواج ظافر

متديد تكليف" العريفي" مديرا

�أ�صدر وزير ال�صحة ،فهد بن عبدالرحمن اجلالجل،
قرارًا بتمديد تكليف الدكتور �إبراهيم بن عبدالكرمي
ال�ع��ري�ف��ي ،ل�شغل من�صب امل��دي��ر ال �ع��ام لل�ش�ؤون
ال�صحية باملنطقة ال�شرقية .وثمّن الدكتور العريفي
الثقة من وزير ال�صحة ،م�ؤكدًا للجميع بذل مزيد من
العطاء والتفاين خلدمة دينه ووطنه من خالل عمله
ب�صحة املنطقة.

هجري ينال املاجستير

ا�ست�ضافت ديوانية عبداملح�سن بن �صالح الراجحي،
املهند�س عبدالعزيز حنفي رئي�س اجلمعية اخلريية
لتحفيظ القر�آن الكرمي بجدة «خريكم» الذي حتدث عن
م�شوار اجلمعية.
وقال :كانت البداية يف عام 1382ه وبد�أت �أول حلقة
لتحفيظ ال �ق��ر�آن يف ال��زاه��ر مبكة املكرمة ،م��ن حممد
يو�سف �سيف وكان من باك�ستان ،وكان ا�سمها اجلماعة
اخلريية لتحفيظ القر�آن ،ومل تكن ر�سمية.
ويف عام 1401ه بد�أ التنظيم الإدارة للجمعية وتوىل
ذل��ك معايل الدكتور عبدالله ال�ترك��ي ،وك��ان �أم�ين عام
الرابطة وبد�أت الأمانة العام بالإ�شراف والتنظيم.
ويف ع��ام 1414ه انتقلت اجلمعية من الأم��ان��ة العامة
بجامعة الإم��ام حممد بن �سعود �إىل وزراة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوق ��اف ،وم��ن ثم ج��اء ال�شيخ �صالح بن
حممد �آل ال�شيخ وزي��ر لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف
وال��دع��وة والإر� �ش��اد ،وط��ور اجلمعيات تطويرا كبريا

حتى �أ�صبحت بهذا ال�شكل الكبري ،وعند بداية جمعية
"خريكم" بجدة كان عدد الطالب  200طالب ،والآن
و�صل -ولله احلمد� -إىل �أكرث من � 66ألف طالب وطالبة،
ويف اململكة و�صل �إىل مليون طالب وطالبة يدر�سون يف
جمعيات حتفيظ القر�آن.
و�أك��د املهند�س عبد العزيز حنفي �أن حلقات حتفيظ
القر�آن يف اململكة هي خري ما يتحقق فيه تعزيز القيم ،
لقول الله تعاىل {�إِ ّن هَ َذا الْ ُق ْر�آنَ ِيهْدِ ي ِل ّلتِي هِ َي �أَ ْق َومُ}،
ف�ه��ي حم�ضر �إمي� ��اين ت��رب��وي يحقق للفتى وال�ف�ت��اة
النا�شئني املزايا الكثرية وتنمي �شخ�صياتهم على ذلك.

عفقي والكابري يحتفالن بعقد قران عبدهللا ووجدان

ح�صل امل�ب�ت�ع��ث م��و��س��ى ه �ج��ري ع�ل��ى درج��ة
املاج�ستري يف القوى الكهربائية من جامعة
جنوب �أ�سرتاليا بتقدير "ممتاز" .
م��و��س��ى ق��دم ��ش�ك��ره ل��وال��دي��ه وزوج �ت��ه على
دعمهم له طيلة وجوده يف مقر البعثة.

�أبها -مرعي ع�سريي

يف ليلة م�ع�ط��رة ب��ال�ف��رح وال �� �س��رور ،وب�ح���ض��ور الأه��ل
والأ�صدقاء ،احتفلت �أ�سرة �آل ع�سعو�س بزواج ابنهم ظافر
عبدالله بن ع�سعو�س ال�شهراين ،من ابنة ظافر بن مني�س،
يف حفل بهيج تخللته ق�صائد �شعرية وفقرات من الفنون
ال�شعبية.
وعربت �أ�سرتا العرو�سني عن فرحتهما بهذه الليلة� ،سائلني
الله �أن يوفق العرو�سني ملايحبه وير�ضاه و�أن يجمع
بينهما على خ�ير ويرزقهما ال��ذري��ة ال�صاحلة  ،مقدمني
�شكرهما اجلزيل لكل من لبى الدعوة وح�ضر و�شاركهما
الفرحة داعني الله �أن يدمي الأفراح على اجلميع.

والد زوجة التمبكتي يف ذمة اهلل
انتقل اىل رحمه الله ت�ع��اىل ،ف��رج حممد عبدالله
امل� ��ول� ��د ،ومت� ��ت ال�����ص�ل�اة ع �ل �ي��ه ي� ��ومالأرب � �ع� ��اء
ب��امل �� �س �ج��د احل� � ��رام ودف � ��ن يف م� �ق�ب�رة امل� �ع�ل�اة.
الفقيد وال��د زوج��ة القائد الك�شفي املهند�س بكر
ب��ن �إب��راه �ي��م التمبكتي ،ق��ائ��د ع��ام ف��ري��ق ك�شافة
�شباب مكة بجمعية م��راك��ز الأحياء مبكة املكرمة
ووال��د ك��ل م��ن خ��ال��د ،و�أح �م��د ،وحم�م��د ،وت��رك��ي .
يتقبل العزاء ب��دار الأ��س��رة بحي ال�ب��وادي بجدة.
ب�ج��وار ق�صر ال�ت��اج �أو على ج��وال املهند�س بكر
� 0554544710أو �أحمد 0549627969

البالد -املدينة املنورة

احتفل �صالح ��س��امل عفقي بعقد ق ��ر�آن ابنته الدكتورة
وج��دان ،على عبدالله علي الكابري ،يف �إح��دى القاعات
الكربى باملدينة املنورة ،و�سط ح�ضور ومباركة الأهل
والأحباب بهذه املنا�سبة ال�سعيدة ،وتخلل احلفل الأهازيج
والرق�صات ال�شعبية .وعرب العري�س عن �سعادته الغامرة

بهذه املنا�سبة ال�سعيدة التي يتمناها كل �شاب ،داعيا الله،
العلي القدير� ،أن يدمي عليهما ال�سعادة والتوفيق.
كما ع�برت �أ�سرتا العرو�سني عن �سعادتهما بهذه الليلة
التي يحتفي فيها بعقد القران� ،سائلني املويل جلت قدرته،
�أن يرزقهما الله الذرية ال�صاحلة و�أن يدمي عليهما الفرح
وال�سرور يف حياتهما القادمة.
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1385-2-29هـ

 1384-3-10هـ

1385-3-2هـ

 1384-3-8هـ

1385-3-1هـ

أخضر الشاطئية يفوز على نظيره الكويتي وديا
الريا�ض -البالد

تغلب �أخ�ضر الكرة ال�شاطئية على نظريه الكويتي  3/2يف
ثالث املباريات الودية التي جمعتهما �أم�س� ،ضمن املع�سكر
التدريبي اخلارجي الذي يقيمه (الأخ�ضر) يف الكويت،
حت�ضريا للم�شاركة يف اال�ستحقاقات اخلليجية والعربية
والآ�سيوية .يذكر �أن "�أخ�ضر ال�شاطئية" لعب ثالث مباريات
مع نظريه الكويتي؛ فاز يف املباراة الثانية والثالثة وخ�سر
يف الأوىل ،وتبقى لقاء ودي �أخري �سيقام اليوم اجلمعة.
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فيصل بن بندر بن سلطان نائباً لرئيس االتحاد العالمي للرياضات اإللكترونية
جدة -البالد

عماد ح�سن ال�ساملي

قصة البطل والهابطين
يتبادر بني اجلميع ال�س�ؤال العري�ض ،بعد مرور  ١٣جولة من
دوريناَ :من هو بطل دوري هذا العام؟
يف مقايل هذا وبعد اقتناعي التام ،ورغم وجود الهالل
والن�صر يف املركزين الرابع وال�سابع �إال �أ ّنني �أراهما
املُناف�سان يف النهاية على لقب الدوري ،ف�إ ّنني �س�أحتدّث
عن الفرق التي �ستهبط هذا العام �إىل دوري الدرجة الأوىل،
وعطف ًا على ما �شاهدت يف  ١٣جولة فقط ،ف�إ ّنني �أرى ب�أنّ
الهبوط لن يتجاوز �أندية الطائي واحلزم والباطن و�أبها
رغم تواجد �أبها يف املركز  ١١والباطن  ١٣ووجود التعاون
والفتح يف املركزين  ١٤و  ١٢ولكنني ال �أنظر هنا �إىل املراكز
بقدر ما �أرى �أنّ هذه الأندية الأربعة �سيهبط مِ نهم
احلالية ِ
ثالثة ،و�أحدهم �سيُنقِذ نف�سه يف النهاية ،فاحلزم و�إن كان
يُقدّم كرة قدم حمرتمة � اّإل �أ ّنه ال يجيد الفوز؛ لأنه ر ّكز منذ
البداية على التعاقدات الهجومية ،و�أهمل اجلوانب الدفاعية،
وغامر يف التعاقد مع مدرب ال ميكن �أن يقود ناديا يف
الدوري املمتاز مع االحرتام ل�شخ�صه ،ممِ ّ ا جعله اليوم يدخل
معمعة تغيري املدربني ،يف حني �إدارة الباطن ُتك ّرر متام ًا خط�أ
الهبوط ال�سابق عام  ٢٠١٨حينما تعاقدت مع ثالثة مدربني
منهم الوطني يو�سف الغدير ،ويف هذا العام �أقال التوفيت�ش
الذي تعادل مع الهالل والفي�صلي والطائي وفاز على �أبها
وخ�سر بهدف مقابل ال�شيء �أمام الن�صر ،وتعاقد مع املدرب
هورفات الذي ال �أعتقد ب�أ ّنه �سي�ستم ّر كثري ًا مع الباطن� ،أ ّما
الطائي فقد عانى مِ ن قلة خربة �إدارته التي �أرى �أن عودتها
لدوري الدرجة الأوىل م�س�ألة وقت ،حتى لو تعاقدت مع
�سيريا ،ولكن الفريق الذي يقوده ثالثة مدربني يف ثالثة
�أ�شهر لن يبقى يف دورينا ،و�أف�ضل الأندية الأربعة �أبها
ربا يهبط ،ولكن لديه فر�صة البقاء ،متى ما وا�صلت
الذي مّ
�أندية الباطن والطائي واحلزم �سوء �إدارتها للمباريات ،مع
العلم ب�أنّ �أبها ارتكب اخلط�أ الأكرب بالتغيري الفني والإداري
والتدريبي دفعة واحدة قبل بداية املو�سم ،و�إنْ هبط ف�إنّ هذا
هو �سبب الهبوط ،و�إن �أنقذ نف�سه فوجب عدم تكرار ماحدث.

يف نهاية املو�سم نلتقي.

�أج��م��ع امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�احت��اد ال �ع��امل��ي ل�ل��ري��ا��ض��ات
الإلكرتونية  Global Esports Federationعلى
تعيني رئي�س االحت ��اد ال�سعودي للريا�ضات الإلكرتونية
الأمري في�صل بن بندر بن �سلطان نائب ًا لرئي�س االحتاد العاملي
للريا�ضات الإلكرتونية .جاء هذا الرت�شيح نظري جهد وعمل
الأمري في�صل بن بندر يف الريا�ضات الإلكرتونية ال�سعودية
والعربية الذي الم�سه عامل الريا�ضات الإلكرتونية يف جميع
بقاع العامل.
و�شكر الأم�ير في�صل بن بندر بن �سلطان نائب رئي�س االحتاد
ال �ع��امل��ي ل�ل��ري��ا��ض��ات الإل �ك�ترون �ي��ة ورئ �ي ����س االحت� ��اد العربي
وال���س�ع��ودي للريا�ضات الإل�ك�ترون�ي��ة ،جمل�س �إدارة االحت��اد
العاملي للريا�ضات الإلكرتونية على ثقتهم بتعيينه نائب ًا لرئي�س
االحتاد العاملي للريا�ضات الإلكرتونية ،ووعد جمهور الريا�ضات
الإلكرتونية العاملي �أن يكونوا فخورين مبا يقدمه االحتاد يف

امل�ستقبل.
و�أ� �ض��اف« :ال ي�سعني �إال �أن �أ�شكر خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز ،وويل عهده
الأم�ير حممد بن �سلمان ،على متكينهما لنا يف
الريا�ضات الإلكرتونية و�أن��ه بف�ضل الله ،ثم
دعمهما متك ّنا من الو�صول �إىل هذا امل�ستوى».
ي ��ذك ��ر �أن االحت� � ��اد ال��ع��امل��ي ل �ل��ري��ا� �ض��ات
الإل �ك�ترون �ي��ة ه��و �أح ��د �أب� ��رز النا�شطني
لإدخ � ��ال ال��ري��ا� �ض��ات الإل �ك�ترون �ي��ة يف
الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة وامل�شرع للقوانني
ال��دول �ي��ة ل �ل��ري��ا� �ض��ات الإل �ك�ترون �ي��ة
وه ��و ال���س��اع��ي الح�تراف �ي��ة العبي
الريا�ضات الإلكرتونية ،والداعم
ال��ق��ري��ب ل �ل�احت� ��ادات امل�ح�ل�ي��ة
للريا�ضات الإلكرتونية.

األخضر يواجه فلسطين في ثاني مبارياته بكأس العرب
جدة  -هالل �سلمان

يخو�ض منتخبنا الوطني ث��اين مبارياته يف
بطولة ك�أ�س العرب ال�سبت عندما يالقي �شقيقه
الفل�سطيني �ضمن مناف�سات املجموعة الثالثة.
ويتعني على الأخ�ضر حتقيق الفوز على فل�سطني
لإحياء �آماله يف بلوغ الدور الثاين من البطولة،
وذل��ك بعد خ�سارته اللقاء الأول له �أم��ام نظريه
الأردين.
ويحتل منتخب املغرب �صدارة املجموعة بفارق
الأهداف عن الأردن وذلك بعد فوزه يف مباراته
الأوىل على فل�سطني (.)0-4
وتتوا�صل مباريات بطولة ك�أ�س العرب اجلمعة
وال�سبت ،حيث يواجه منتخب البحرين نظريه
ال�ع��راق��ي يف ال��واح��دة ظ�ه��را اجل�م�ع��ة ،ويلعب
منتخب قطر امل�ضيف مع عمان يف الرابعة م�ساء،
ث��م يلعب منتخب الإم� ��ارات م��ع موريتانيا يف
ال�سابعة م�ساء ،قبل �أن يالقي منتخب �سوريا
نظريه التون�سي.
�أما مباريات ال�سبت فتجمع الأردن مع املغرب،
ولبنان مع اجلزائر ،وم�صر مع ال�سودان.

ماراثون الخبر الدولي يسلط الضوء على مغامرات "زوجين" بدراجتهما النارية

"الحافيظي" نجم الرجاء
على رادار الهالل
جدة  -البالد

اخلرب-حمودالزهراين

ق ��دم م �ه��رج��ان ن�صف م ��اراث ��ون اخل�ب�ر ال� ��دويل ،ال��رح��ال��ة
ال�سعودي عبدالعزيز �أحمد ،وزوجته ر�شا �أحمد ،بطريقة
خمتلفة من خالل مرورهما على �أركان الفعاليات امل�صاحبة
للماراثون على درجاتهما النارية "تورينج بايك" التي
ي�ستقالنها يف رحالتهما التي امتدت �إىل  30مدينة داخل
اململكة .وروى الزوجان للجمهور املتواجد �أنهما يع�شقان
حياة الرحالة على الدراجات النارية ،م�ؤكدين قوة العالقة
بينهما وت�شجيعهما لبع�ضهما على ممار�سة الأ�شياء امل�شرتكة،
الفتني �إىل �أن التغلب على ال�صعوبات جاء بدرا�سة الطرق
والأماكن وت�ضاري�سها واال�ستعانة باخلرائط والبو�صلة،
ودرا�سة امل�سارات ب�شكل �صحيح ،و�س�ؤال اخلرباء واملهتمني
بال�سفر عن املناطق التي يرغبان ال�سفر �إليها.
كا�شفني عن �أ�شد ال�صعوبات التي واجهتهما يف رحالتهما
وهي انقطاع حمطات الوقود ،وع��دم �إيجاد طريق العودة
من بع�ض املناطق النائية ،وعدم ا�ستجابة �شبكة الإنرتنت
للبحث� ،إ�ضافة �إىل تعطل الدراجة ،وهبوب الرياح املحملة
ب���ذرات ال�ت�راب �أث �ن��اء ال��رح �ل��ة ،ووج���ود ج �ب��ال و�صخور
طبا�شريية ،ووجود حيوانات مفرت�سة يف بع�ض الأماكن.
وقالت الزوجة ر�شا� :إن بداية الهواية كانت على الدراجات
الهوائية ،ثم تطور الأمر عام  2016باقتناء دراجة نارية،

و�أخذا يقطعان م�سافات من � 20إىل  35كيلو مرتا ،ثم تطور
الأمر مل�سافات �أكرث خارج الريا�ض.
و�أ�شارت �إىل �أن احلياة الزوجية لي�ست" روتني" فقط وعلى
الرجل م�شاركة زوجته اهتماماتها وهواياتها ،م�ؤكدة �أن
رحالتهما كانت فجرية ،وال يوجد �أي خوف عليهما يف
ظ��ل الأم��ن والأم ��ان ال��ذي تعي�شه اململكة ،مبينة �أن
اململكة كتاب مفتوح وك��ل مدينة �صفحة ،لذلك
البد �أن نتعرف على مدن اململكة ونطلع على
الثقافات وال �ع��ادات لكل منطقة ومدينة،
وهذا من �أهداف الرحالت.
و�أك� ��د ال� ��زوج ع �ب��دال �ع��زي��ز� ،أن� ��ه ك��ان
دائ� ًم��ا داع� ًم��ا لزوجته ،خا�صة بعدما
ر�أى رغبتها ال��دائ�م��ة يف م�شاركته
ك ��ل حل��ظ��ات��ه ،م �� �ش�يرا �إىل �أن �ه �م��ا
قطعا م�سافات طويلة لعدة م��دن يف
مغامرات مثرية.
وق��دم��ا ع�ب��دال�ع��زي��ز ور� �ش��ا �شكرهما
ل� ��وزارة احل��ر���س ال��وط �ن��ي واملنظمني
ال��ذي��ن ق��دم��وا لهم ال��دع��وة للم�شاركة يف
امل �ه��رج��ان واك�ت���ش��اف م��دي�ن��ة اخل�ب�ر كثاين
�أجمل مدينة عربية.

�أ��ش��ارت تقارير �إىل اق�تراب نادي
ال �ه�ل�ال م��ن ح���س��م ��ص�ف�ق��ة �صانع
الأل� � �ع � ��اب املغربي" ع� �ب ��دالإل ��ه
احلافيظي" جن��م ف��ري��ق ال��رج��اء
البي�ضاوي خالل فرتة االنتقاالت
ال�شتوية املقبلة.
وذك���رت ال�ت�ق��اري��ر �أن احلافيظي
( 29ع ��ام ��ا) ال � ��ذي ي�����ش��ارك مع
منتخب (�أ�سود الأطل�س) حاليا يف
بطولة ك�أ�س العرب� ،سيكون �أوىل
ال�صفقات التي
�� �س� �ي� �ع ��زز
ب�ه��ا بطل
�آ� � �س � �ي� ��ا
�صفوفه؛
ا�ستعدادًا
للم�شا ر كة
يف ك ��أ���س
ال � �ع� ��امل

للأندية التي �ستقام يف الإم��ارات
مطلع �شهر فرباير املقبل.
بد�أ احلافيظي م�سريته الكروية يف
م�سقط ر�أ��س��ه مبدينة �أب��ي اجلعد
ب�إقليم خريبكة ،وحتديدا مع نادي
احتاد �أبي اجلعد الذي كان ين�شط
يف ق�سم الهواة.
م��وه�ب��ة احل��اف�ي�ظ��ي كطفل جلبت
انتباه ك�شايف الرجاء الذين قاموا
يف  2009ب��ا� �س �ت �ق��دام��ه ل�ف��ري��ق
ال�شباب بالنادي.
ومل ُي �� �ض��ع الأخ� �ي��ر ال �ك �ث�ير من
ال��وق��ت ليخطف الأ���ض��واء ،حيث
مت ت�صعيده للفريق الرديف ليقدم
م���س�ت��وي��ات ق��وي��ة ،ج�ع�ل�ت��ه حمل
متابعة من قبل مدرب الفريق الأول
يف تلك الفرتة ،الفرن�سي برتران
مار�شان الذي �صعده للفريق الأول
لتنطلق جنوميته.
�سجل احلافيظي  59هد ًفا و�صنع
� 67آخ��ري��ن ،خ�ل�ال  268م �ب��اراة
ر�سمية بقمي�ص الرجاء يف خمتلف
امل�سابقات.
و�شارك النجم املغربي
يف �إجن� ��از ال��رج��اء
ال� �ع ��امل ��ي ،ع�ن��دم��ا
ح � �� � �ص� ��ل ع��ل��ى
امل��رك��ز ال �ث��اين
يف م��ون��دي��ال
الأن� ��دي� ��ة ع��ام
 .2013وم��ع
منتخب املغرب
لعب احلافيظي
 22م� � � �ب � � ��اراة
و�سجل � 3أه ��داف
و�� �ص� �ن ��ع  11ه��دف��ا
لزمالئه.
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اليوم ..على كورنيش جدة ووسط متابعة عاملية
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"جائزة السعودية الكبرى فورموال "1
تنطلق لتحطيم األرقام القياسية

الريا�ض  -هاين الب�شر ت�صوير :خالد بن مر�ضاح

تزخر حلبة كورني�ش جدة ،التي ابتكرها امل�صمم ال�شهري عاملي ًا هريمان تيلك ،بالعديد
من املزايا التي تظهر لأول مرة يف عامل �سباقات "الفورموال  ،"1وهو ما ي�ضمن �أعلى
درجات التحفيز لل�سائقني لالنطالق ب�أعلى �سرعات ممكنة وزي��ادة م�ستويات الت�شويق
خالل ال�سباق .وبذلك ت�صبح جدة على موعد مع تغيري قواعد ال�سباقات حول العامل.

 10فرق و 20سائقا

السباق األول من
نوعه عامليا

الأول من نوعه
هذا ال�سباق هو الأول حول العامل الذي يجري
يف �شوارع مدينة ،وقد اتخذت له اململكة �شعار"
ن�سابق امل�ستقبل"� .أما حلبة كورني�ش جدة التي
ت�ست�ضيف جائزة ال�سعودية الكربى للفورموال
 1لعام  ،2021فهي بح ّد ذاتها ٌ
حدث �سوف يتكلم
عنه اجلميع �سيّما و�أنها ت�ستع ّد لتحطيم الأرقام
القيا�سية!
وتت�صاعد م�ستويات الإثارة والت�شويق؛ حيث
تتجه �أن��ظ��ار العامل اليوم نحو حلبة كورني�ش
جدة مل�شاهدة حتدي �أف�ضل ال�سائقني يف العامل
يف "الفورموال  "1من اليوم حتى الأحد املقبل.
وت����ن����درج ج���ائ���زة ال�����س��ع��ودي��ة ال���ك�ب�رى لـ"
الفورموال � ،"1ضمن تقومي الفعاليات واملوا�سم،
الذي �أطلقته "روح ال�سعودية" يف �شهر �سبتمرب
امل��ا���ض��ي؛ ل��ت��ع��ر���ض م���ن خ�لال��ه ك���ل ال��ف��ع��ال��ي��ات
واملوا�سم التي ت�شهدها اململكة ،خالل الفرتة من
�أكتوبر 2021م حتى مار�س 2022م.

مزايا وموا�صفات حلبة جدة..

ت�ستفيد حلبة �سباق جائزة ال�سعودية الكربى
من كورني�ش الواجهة البحرية يف ج��دّة املطل
على البحر الأحمر ،وتتميز بالتحدي بوجود27
منعط ًفا وبطول �إجمايل يبلغ  6.175كيلومرت
ً
خ�صي�صا لبدء
مت ت�صميم حلبة كورني�ش جدة
�سباقات مثرية وم�شوقة ،وتوفر ً
فر�صا كبرية
للمت�سابقني للتغلب على بع�ضهم البع�ض من خالل
العديد من الزوايا واملنعطفات املليئة بالإثارة
والتحدي.
ه��ذه احللبة �ست�سمح ملت�سابقي الفورموال 1
ب�إنتاج متو�سط �سرعة لفة  250كم � /ساعة مع
�سرعات ق�صوى من املتوقع �أن ت�صل �إىل  322كم
� /ساعة تقرتب من الزاوية الأخرية.
مع ان��دالع الإث��ارة يف كل منعطف ،يعد �سباق
اجلائزة الكربى للفورموال  1باململكة العربية
ال�سعودية ب���أن يكون واح��دًا من �أك�ثر املباريات
بال�سيارات امل�شحونة بالتوربو يف البطولة التي
تدفع ال�سائقني �إىل �أق�صى حدودهم للح�صول على
فر�صة مرغوبة للوقوف على تلك املن�صة.

تفا�صيل �سباق الفورموال 1

 طول اللفة 6.175 :كيلومرت ( 3.837ميل) عدد لفات ال�سباق50 : م�����س��اف��ة ال�������س���ب���اق 308.75 :ك��ي��ل��وم�تر( 191.848ميل)
 عدد اللفات 16( 27 :ي�سارا 11 ،ميينا) متو�سط ال�سرعة 252 :كم � /س -مركبات الإطارات C4 ، C3 ، C2

�أ�سعار التذاكر

ت��ذاك��ر �سباق اجل��ائ��زة ال��ك�برى ل��ل��ف��ورم��وال 1
ال�سعودية معرو�ضة للبيع الآن لع�شاق الفورموال
 1ال�سعوديني يف الداخل واخلارج.

تذكرة الدخول العام

تتيح ل��ك �إط�لال��ة على حما�س امل�سار وجميع
الأن�شطة املمتعة يف منطقة اجلمهور واملنطقة
املفتوحة فقط ،وكما ميكنك متابعة ال�سباق من
خالل ال�شا�شات العمالقة يف منطقة امل�شجعني،
وتخولكم تذاكر الدخول العام ح�ضور حفالت ما
بعد ال�سباق والتي يحييها نخبة من �أملع جنوم
املو�سيقى والغناء يف العامل .ال�سعريبد�أ من 220
رياال.

املدرجات اجلنوبية (�أ)
ي�سمح املنظر من املدرجات اجلنوبية متابعة
احل����دث م���ن ن��ق��ط��ة ال م��ث��ي��ل ل��ه��ا ،ح��ي��ث ي��ح��اول
ال�سائقون جتاوز بع�ضهم البع�ض ب�سرعات عالية
ت�صل �إىل  322كلم�/ساع .تخولك هذه البطاقة
ح�ضور ح��ف�لات م��ا بعد ال�سباق م��ع �أمل���ع جنوم
العامل احلاليون وهم جا�سنت بيرب و�أي �أ�س �أي
بي روكي وجاي�سون ديرلو ودايفد غويتا ودي
جاي تي�ستو وحممد حماقي!ال�سعر :ابتداء من
 455رياال.

املدرجات اجلنوبية (ب)

يط ّل امل���درج اجلنوبي على �آخ��ر منعطف من
احللبة .هنا� ،سيمكنك م�شاهدة �سيارات الفورموال
 1ت�ستخدم كامل قدرة مكابحها ،لتتباطئ ب�سرعة
ت��ن��اف�����س رم�����ش ال��ع�ين – ب��ع��د ب��ل��وغ��ه��ا ���س��رع��ة
 290ك��م���/س – وت��دخ��ل املنعطف الأخ�ي�ر قبل
�أن ت�ستخرج ك��ام��ل ط��اق��ة حمركاتها ال�صاخبة
وتت�سارع على اخلط امل�ستقيم الرئي�سي .تخولك

هذه البطاقة ح�ضور حفالت ما بعد ال�سباق مع
�أملع جنوم العامل احلاليون وهم جا�سنت بيرب و�أي
�أ�س �أي بي روكي وجاي�سون ديرلو ودايفد غويتا
ودي جاي تي�ستو وحممد حماقي!ال�سعر :ابتداء
من  455رياال.

املدرجات الو�سطى (�أ)

ت�ضعك املدرجات الو�سطى “�أ” يف قلب �سباق
الفورموال  1يف منطقة ميكن �أن حت�سم الفوز
�أو اخل�سارة برم�شة عني� .إطاللة هذه املدرجات
مم��ي��زة ع��ل��ى خ��ط ال�صيانة و�شبكة االن��ط�لاق،
لتمنحك ف��ر���ص��ة ر�ؤي����ة ال�����س��ائ��ق�ين يتناف�سون
و� اً
���ص���ول �إىل امل��ن��ع��ط��ف الأول ،ك��م��ا ت��ق��دم ه��ذه
ً
املدرجات مقعدًا مميزا مل�شاهدة وقفات ال�صيانة
التي حتب�س الأنفا�س وتقرر م�صري ال�سائقني يف
ال�سباق! تخولك هذه البطاقة ح�ضور حفالت ما
بعد ال�سباق مع �أملع جنوم العامل احلاليني وهم"
جا�سنت بيرب ،و�أي �أ�س �أي بي روكي ،وجاي�سون
ديرلو ،ودايفد غويتا ،ودي جاي تي�ستو ،وحممد

حماقي!ال�سعر :ابتداء من  455رياال.

املدرجات الو�سطى (ب)

�ستحظى بفر�صة ن���ادرة مل�شاهدة ك��ل �سيارة
مت��ر م��ن �أم���ام���ك م��رت�ين يف ال��ل��ف��ة ال���واح���دة يف
مناطق �أ�سا�سية من احللبة ،حيث �سيكبح �سائقو
الفورموال  1ب�سرعات حتب�س الأنفا�س وتتخطى
الـ  200كلم � /ساعة! تخولك هذه البطاقة ح�ضور
حفالت ما بعد ال�سباق..ال�سعر ابتداء من 455
رياال.

املدرجات الو�سطى (ج)

مل��ن��ح امل�����ش��ج��ع�ين ف��ر���ص��ة ر�ؤي������ة ال�����س��ائ��ق�ين
يتناف�سون و� اً
��ص��ول �إىل املنعطف ال��ق��ادم ،كما
ت��ق��دم ه��ذه امل��درج��ات م��ق��ع��دًا مم��ي�� ًزا للم�شاهدة
التي حتب�س الأنفا�س وتقرر م�صري ال�سائقني يف
ال�سباق! تخولك هذه البطاقة ح�ضور حفالت ما
بعد ال�سباق..ال�سعر ابتداء من  455رياال.

ف��ورم��وال  1ن��ادي ب���ادوك الفاخرة يف الطابقني
ال��ث��اين وال��ث��ال��ث م��ن املبنى املخ�ص�ص للفرق،
وتقدّم منظر ًا غري حمجوب ملرائب الفرق ومراكز
ال�صيانة اخلا�صة بها .هنا ،من راح��ة جناحك،
�ست�شاهد �سباق ًا من نوع �آخر اذ يحاول كل فريق
تنفيذ �أ�سرع عملية تغيري للإطارات .ت�شمل هذه
التجربة الراقية جميع االمتيازات التي تتوقعها
من جناح فاخر ،مبا يف ذل��ك خدمة من الدرجة
ً
خ�صي�صا
الأوىل وم����أك���والت �شهيّة حم���ّ��ض��رة
ل��ك� .إن��ه��ا الطريقة املثالية للإ�ستمتاع بتجربة
الفورموال  .1ال�سعر  25000ريال.

معركة فرق الو�سط

قال كارلو�س �ساينز �سائق ف�يراري� :إن معركة
فرق الو�سط �ست�شتعل ب�شدة على حلبة جدة عالية
ال�سرعة .بينما يبدو �أن الق�سم ال�سريع من حلبة
جدة �سينا�سب �سيارة مر�سيد�س ،لكن خ�صائ�ص
احل��ل��ب��ة ك��ك��ل �ستفتح م��ع��رك��ة ف���رق ال��و���س��ط على
م�صراعيها.
ول��ط��امل��ا ك��ان��ت ف��ي��راري �أف�����ض��ل على
احللبات عالية االرتكازية،
ب����ي����ن����م����ا ت����ت�����أل����ق
م��ر���س��ي��د���س
ع������ل������ى

�ست�شارك يف ال�سباق  10فرق وهي":
ويليامز ،مر�سيد�س ،ري��د ب��ول ،رينو،
ماكالرين ،را�سينج بوينت ،ها�س� ،ألفا
تاوري ،الفا روميو ،وفرياري".
�أم�����ا الأب����ط����ال �أ����ص���ح���اب الأع�����ص��اب
احلديدية فهم " :لوي�س هاميلتون من
فريق مر�سيد�س ،ماك�س فري�شتابن من
فريق رد ب��ل م��ن هولندا ،الن��دو ن��وري
من فريق ماكالرين من اململكة املتحدة،
فالتريي بوتا�س من فريق مر�سيد�س من
دول��ة فنلندا� ،سريجيو برييز من فريق
ريد بل من املك�سيك ،كارلو�س �ساينزمن
ف��ري��ق ف��ي��راري م���ن �إ���س��ب��ان��ي��ا��� ،ش��ارل
لوكلري من فريق ف�يراري من موناكو،
دان��ي��ال ري��ك��ي��اردو م��ن ف��ري��ق م��اك�لارن
م��ن �أ���س�ترال��ي��ا ،ب��ي��ار غا�سلي م��ن فريق
�ألفاتوري من فرن�سا� ،إ�ستيبان �أوك��ون
م��ن ف��ري��ق �أل��ب�ين م��ن فرن�سا فرناندو
�ألون�سو م��ن فريق �أل��ب�ين م��ن �إ�سبانيا،
�سيبا�ستيان فيتيل م��ن لفريق �أ�ستون
مارتن من �أملانيا ،يوكي ت�سونودا من
ف��ري��ق �أل���ف���ات���وري م��ن ال��ي��اب��ان ،الن�س
�سرتول من فريق �أ�ستون مارتن من كندا،
جورج را�سل من فريق وليامز من اململكة
امل��ت��ح��دة ،ن��ي��ك��وال���س الت��ي��ف��ي م��ن فريق
وليامز من كندا ،كيمي رايكونن من فريق
�ألفا روميو من فنلندا� ،أنطونيو جيوفينازي
م��ن ف��ري��ق �أل��ف��ا روم��ي��و م��ن �إي��ط��ال��ي��ا ،ميك
�شوماخر من فريق ها�س من �أملانيا ،نيكيتا
مازيبني م��ن ف��ري��ق ف��ري��ق ه��اي للفورموال
 1م��ن احت���اد ال�سيارات
الرو�سي.

املدرجات الو�سطى (د)

�ستحظى بفر�صة ن���ادرة مل�شاهدة ك��ل �سيارة
مت��ر م��ن �أم���ام���ك م��رت�ين يف ال��ل��ف��ة ال���واح���دة يف
مناطق �أ�سا�سية من احللبة ،حيث �سيكبح �سائقو
الفورموال  1ب�سرعات حتب�س الأنفا�س وتتخطى
ال���ـ  200ك��ل��م ��� /س��اع��ة! ت��خ��ول��ك ه���ذه البطاقة
ح�ضور حفالت ما بعد ال�سباق ..ال�سعر ابتداء
من  455رياال.

املدرجات الرئي�سة

يقع املدرج الرئي�س يف القلب الناب�ض للحلبة،
مقابل املبنى املخ�ص�ص ملراكز ال�صيانة ،ليوفر
مناظر بانورامية ت�شمل اخلط امل�ستقيم الرئي�سي
حيث �سيمكنك من م�شاهدة �أح��داث الفورموال 1
فور حدوثها  ،مبا يف ذلك اال�ستعدادات ل�شبكة
ال�سباق قبل ال�سباق  ،وت�شكيلة ال�سائقني  ،وبدء
ال�سباق ،ومواقف التوقف ،والأهم من ذلك العلم
ذي مربعات .تخولك هذه البطاقة ح�ضور حفالت
ما بعد ال�سباق ..ال�سعر ابتداء من  633رياال.

�ضيافة مميزة � 3أيام

ارت��ق بتجربتك يف الفورموال � 1إىل م�ستوى
�أعلى مع م�ساحة ال�صالة املذهلة هذه التي تعك�س
م�ستوى اخلدمة الذي ت�شتهر به اململكة العربية
ال�سعودية  ،م��ع مقاعد مم��ت��ازة وخ��دم��ة عاملية
امل�ستوى وم�أكوالت لذيذة .تخولك هذه البطاقة
ح�ضور حفالت ما بعد ال�سباق ..ال�سعر 13،800
ريال.

نادي البادوك � 3أيام

جت��ره��ة م��ن ال��رف��اه��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة!ت��ق��ع �أجنحة

احل���ل���ب���ات
م����ن����خ����ف���������ض����ة
االرتكازية.
عالوة على ذلك ،يبدو �أن �ألفا
تاوري قد و�صلت لوترية �سريعة كذلك م�ؤخر ًا،
�أم��ا �ألبني فتمتلك فرناندو �ألون�سو ال��ذي جنح
بتحقيق من�صة تتويج يف جولة قطر .
لهذا ،يرى �ساينز � ّأن املعركة يف جدة �ستكون
متقاربة جد ًا بني فرق الو�سط من �أجل نيل مراكز
�أف�ضل �ضمن ترتيب بطولة امل�صنعني.
حيث ق��ال الإ�سباين" :يف احللبات الأخ�يرة،
كان الو�ضع جمهو ًال بع�ض ال�شيء .من الوا�ضح
�أن ج��دة جمهولة حتى الآن .تبدو حلبة عالية
ال�سرعة ،وقد ر�أينا حلبات عالية ال�سرعة تنا�سب
�سيارات مثل �ألبني ،مكالرين و�ألفا تاوري .لذا قد
ن�شهد معركة حممومة جد ًا يف جدة".

جدول البطولة
اجلمعة  3دي�سمرب :التجارب الأوىل
14:30 – 12:30
اجلمعة  3دي�سمرب :التجارب الثانية
18:00 – 17:00
ال�سبت  4دي�سمرب :التجارب الثالثة
15:00 – 14:00
ال�سبت  4دي�سمرب :احل�صة الت�أهيلية
18:00 – 17:00
الأحد  5دي�سمرب :ال�سباق
20:30 – 16:30
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ملكية العال تطلق
المرحلة الــ 3لالبتعاث

albiladdaily

albiladdaily

albiladdaily

albiladdailynews

العال ـ البالد

�أطلقت الهيئة امللكية ملحافظة العال املرحلة الثالثة من
برنامج "العال لالبتعاث" ال��ذي يهدف لالرتقاء مبهارات
وق��درات �أبناء وبنات اململكة يف العال ،وتوفري م�صادر
التعليم مب��ا ي�سهم يف دع ��م خ�ط��ط ال�ت�ط��وي��ر وحتقيق
�إ�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة يف املحافظة ،وذل��ك من
�شراكات دولية مع جامعات و�أك��ادمي�ي��ات ومعاهد
خ�لال
ٍ
مرموقة يف ال��والي��ات املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة ،وبريطانيا،
وفرن�سا ،و�إيطاليا ،و�سوي�سرا ،و�أملانيا ،وهولندا.
ينطلق ب��رن��ام��ج "االبتعاث" مل�ن��ح ال��درج��ات العلمية
للمبتعثني واملبتعثات ،وتزويدهم باملهارات واخل�برات
والتخ�ص�صات ال�ت��ي يحتاجها ��س��وق العمل يف العال،
فاعل يف �صناعة امل�ستقبل.
ومتكينهم من الإ�سهام
ب�شكل ٍ
ٍ

 6فئات تحتاج
لتطعيم اإلنفلونزا
الريا�ض ـ البالد

قالت ا�ست�شارية و�أ�ستاذ م�شارك طب الن�ساء والوالدة،
الدكتورة مها النمر� ،إن تطعيم الإنفلونزا املو�سمية مفيد
ل�ست فئات ،من �ضمنها احلوامل والأطفال فوق � 6أ�شهر.
و�أو�ضحت ا�ست�شارية طب الن�ساء –عرب تويرت� -أن تطعيم
الإنفلوتزا املو�سمية مهم للتقليل من الإ�صابة بالإنفلونزا،
خ�صو�صا ملن لديهم �ضعف يف املناعة ،مثل :الأطفال فوق ٦
�أ�شهر ،واحلوامل ،وكبار ال�سن .وكذلك مر�ضى ال�سكري،
ومر�ضى الربو ،ومر�ضى الرعاية املزمنة ودور امل�سنني.

كسوف كلي للشمس
غير مشاهد بالمملكة
جدة ـ البالد

�ست�شهد الكرة الأر�ضية ي��وم غد ال�سبت  ،ك�سوف ًا كلي ًا
لل�شم�س �سيكون م�شاهد ًا عرب القارة القطبية اجلنوبية
(�أنتاركتيكا) ،يف حني �سي�شاهَ د جزئي ًا يف �أق�صى جنوب
�أمريكا اجلنوبية وجنوب �أفريقيا و�أ�سرتاليا ونيوزيلندا،
ولن يكون م�شاهد ًا يف ال�سعودية �أو الوطن العربي ,وهو
الك�سوف الثاين والأخري �سنة 2021م.
و�أو�ضح رئي�س اجلمعية الفلكية بجدة املهند�س ماجد
�أب��و زاه ��ره� ،أن م��راح��ل ه��ذا الك�سوف كافة �ست�ستمر 4
�ساعات و 7دقائق ما بني ال�ساعة � 08:30صباح ًا حتى
ال�ساعة  12:37ظهر ًا بتوقيت مكة املكرمة ،م�شري ًا �إىل �أن
هذا الك�سوف يحدث بعيد ًا يف القارة القطبية اجلنوبية.

دعم مزارع اإلنتاج
المحلي لـ"الصقور"

السعودية خضراء

الريا�ض ـ البالد

الدمام ـ البالد

�شجع مهرجان امللك عبدالعزيز لل�صقور  2021الذي
ينظمه ن��ادي ال�صقور ال�سعودي يف مقره مبلهم م��زارع
الإنتاج املحلي من خالل جوائز مالية لأ�شواط خم�ص�صة
لها يف م�سابقتي امل�ل��واح وامل��زاي��ن .وخ�ص�ص املهرجان
�شوط ًا للإنتاج املحلي يف م�سابقة امللواح ،بجوائز مالية
تبلغ � ٤٠٠أل��ف ري��ال ت��وزع على خم�سة ف��ائ��زي��ن ،حيث
يح�صل الفائز باملركز الأول على � ١٥٠ألف ريال ،والثاين
� ١٠٠ألف ريال ،والثالث � ٧٥ألف ريال ،والرابع � ٥٠ألف
ريال ،واملركز اخلام�س يح�صل على � ٢٥ألف ريال.
فيما ُخ�ص�ص �شوط للإنتاج املحلي يف م�سابقة املزاين،
بجوائز �إجمالية تبلغ � ٦٠٠أل��ف ري��ال ت��وزع على ثالثة
فائزين� ،إذ يح�صل �صاحب �أجمل �صقر على � ٣٠٠ألف ريال،
و� ٢٠٠ألف ريال للمركز الثاين ،و� ١٠٠ألف ريال ل�صاحب
املركز الثالث ،وذلك بناء على تقييم جلنة التحكيم.
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شيرين تطرح «كلها غيرانة»
جدة  -البالد
طرحت الفنانة �شريين عبد الوهاب �أح��دث �أغانيها
"كلها غريانة" عرب "يوتيوب"� ،ضمن �ألبومها اجلديد
املنتظر �صدوره قريبا� ،إذ حققت الأغنية �أك�ثر من
� 326ألف م�شاهدة بعد طرحها ب�ساعات.
�أغ �ن �ي��ة ��ش�يري��ن اجل��دي��دة م��ن ك�ل�م��ات حممد
م�صطفى ،و�أحل� ��ان حم�م��ود �أن� ��ور ،وت��وزي��ع
حممد جم��دي ،وت���ص��درت تريند يف موقع

فوائد للتعرض لضوء الشمس

جدة  -البالد
ك�شف تقرير �صحي حديث� ،أن التعر�ض ل�ضوء
ال�شم�س ي �ع��ود ع�ل��ى ال�شخ�ص ب ��أك�ثر م��ن خم�سة
فوائد ،خ�صو�صا �أن��ه م�صدر طبيعى لفيتامني (د)،
ذو الأهمية الكبرية على ال�صحة .و�أو�ضح التقرير
املن�شور مبوقع "تاميز �أوف انديا" �أن هناك فوائد
لأ�شعة ال�شم�س تتجاوز فيتامني (د) ،متمثلة يف
حت�سني تدفق ال��دم ،وخف�ض م�ستويات ال�سكر فى
ال��دم وحت�سني التنف�س ،ف�ضال عن حت�سني ال�صحة

فوائد
صحية

توا�صل اململكة العربية ال�سعودية
م�سرية البناء والتطوير نحو ر�ؤي��ة ، 2030
م�ستهدفة حتقيق نقلة نوعية يف عدة جماالت ،من بينها
حماية البيئة واال�ستجابة الظاهرة للتغري املناخي  ،ونفذت
�أمانة املنطقة ال�شرقية �أم�س مبادرة زراعة �أكرث من � 6200شجرة
والتي ت�شكل �شعار "ال�سعودية اخل�ضراء" يف حي ال�شاطئ بكورني�ش
ال��دم��ام ،وذل��ك يف اط��ار حت�سني ج��ودة احلياة من خ�لال زي��ادة االعتماد
على الطاقة النظيفة وحتييد الآثار الناجتة حلماية البيئة ومكافحة التغري
املناخي ،فيما تتميز الأ�شجار املزروعة بخ�ضرتها الدائمة وحتملها لدرجات
احلرارة والربودة وا�ستهالكها املتو�سط للمياه.
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تحسين تدفق الدم والنوم

2

العقلية ،لأن �ضوء ال�شم�س غني بال�سريوتونني
وامليالتونني والدوبامني ،ما يعمل على تقليل خطر
القلق واالكتئاب ،كما �أن �ضوء ال�شم�س يح�سن نوعية
النوم عن طريق زي��ادة �إن�ت��اج هرمون امليالتونني
امل�س�ؤول عن النوم.
ويعترب اجللو�س يف �ضوء ال�شم�س بعد �شروق
ال�شم�س مبا�شرة ملدة  30-25دقيقة ذى قيمة كبرية
لال�ستفادة من فوائدها ال�صحية ،كما �أن التعر�ض
لغروب ال�شم�س فى امل�ساء مفيد جد ًا ل�صحة اجل�سم.
خفض مستويات السكر
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تحسين الصحة العقلية

"تويرت" ،بعد طرح برومو لها ،حتت ها�شتاج با�سم
"كلها غريانه"� ،إذ تبادل رواده مقطع الأغنية ،الذي
يقول" :كلها غريانة بتحقد والنف�سية �سواد ..لو �أعدي
يف حتة �أنا م�ش ب�سلم من الكومنتات".
وجتاهلت �شريين عبد الوهاب الأنباء املتداولة عن
انف�صالها ،مهتمة بالرتويج حلفلها املقبل يف الإمارات،
ون�شرت بو�سرت احلفل ،م�صحوبة بتعليق" :موعدنا �إن
�شاء الله يف مهرجان الإمارات ،وح�شتوين".

«إحسان» ُتطلق خدمة لألشد احتياجً ا
الريا�ض  -البالد
�أطلقت املن�صة الوطنية للعمل
اخل�يري "�إح�سان" خدمة فر�صة
ال� �ت�ب�رع ال �ي��وم��ي � �ض �م��ن ب��رن��ام��ج
التربع الدوري التابع للمن�صة ،حيث
ُتتيح هذه الفر�صة ا�ستقطاع مبلغ حمدد
ربع البنكية ،لي�صل
تلقائيًا من بطاقة املت ِّ
�إىل الفئات الأ�شد احتياجً ا.
وي�ع� ّد برنامج ال�ت�برع ال ��دوري �أح��د �إ�سهامات
من�صة �إح�سان لالرتقاء بتجربة املتربع ورقمنتها؛ حيث
يتيح التربع التلقائي خالل الفرتة الزمنية املختارة �سوا ًء

كانت �شهرية �أو يومية؛ توجيهها لعدد من املجاالت اخلريية؛
و�سقيا
كرعاية الأيتام ،والرعاية ال�صحية ،و�إعانة املع�سرينُ ،
امل��اء .وميكن الت�سجيل يف خدمة التربع اليومي ،من خالل
الدخول �إىل من�صة �إح�سان ،ومن ثم اختيار التربع ال��دوري
من قائمة ال�برام��ج ،وال�ضغط على خيار التربع اليومي ،ثم
حتديد املبلغ وجمال التربع ،يتلوهما �إدخال البطاقات البنكية
و�إن�شاء �أمر التربع .يُ�شار �إىل �أن من�صة �إح�سان توا�صل تطوير
خدمات رقمية من �ش�أنها ت�سريع وت�سهيل و�صول التربعات �إىل
م�ستحقيها مبوثوقية عالية ،ب�إ�شراف الهيئة ال�سعودية للبيانات
والذكاء اال�صطناعي (�سدايا) التي تعمل على متكني املن�صة
رقميًا منذ �إطالقها �شهر مار�س املا�ضي.

