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 "ميثاق الملك سلمان 
العمراني" ملمح لهوية مميزة 

�لريا�ض ـ �لبالد 
العمراين"،   امللك �سلمان  "ميثاق  العمارة والت�سميم عن تفا�سيل مبادرة   ك�سفت هيئة فنون 
طويق  بق�سر  اأم�س   اأقيم   ال��ذي  احلفل  يف  مميزة،وذلك  عمرانية  هوية  ت�سكل  التي 
رئي�س  نائب  الثقافة،  وزي��ر  نائب  بح�سور  بالريا�س،  الدبلوما�سي  احل��ي  يف 
جمل�س اإدارة هيئة فنون العمارة والت�سميم حامد بن حممد فايز، والرئي�س 
جانب  اإىل  ال�سليمان،  �سليمان  بنت  �سمية  الدكتورة  للهيئة  التنفيذي 
م�سوؤولني ومتخ�س�سني ومهتمني بقطاع العمارة والت�سميم يف اململكة.
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ويف �شوؤ�ل عن بد�يتها مع �لري�شهة و�الل��و�ن قالت: ب��د�أت  بت�شجيع 
�لطريق  �ت��خ��اذي  يف  كبري  دور  لهم  ك��ان  و��شدقائي  �م��ي  م��ن  كبري 
�لله يل  �مي تدعمني كثري� -حفظها  �ل�شحيح البر�ز موهبتي وكانت 
وقامت  موهبتي  �برز  تدفعني الن  كانت  النها  �المهات-  وحفظ جميع 
�لطبية  ومت  �لكليات  لوحاتي  يف �حدى  بعر�ض  للم�شاركة  بت�شجيعي 
�ل��دروع النه نتاج ت�شجيع  بالن�شبة يل هو �هم  تكرميي و�عطائي درعا 
�مي �لتي لن �ن�شى وقفاتها معي ما حييت، ف�شال عن ت�شجيع �شديقاتي 
�ر�شم  كنت  �لفنية حيث  حياتي  م�شرية  كبري يف  دور  ل��ه  ك��ان  و�ل���ذي  

و�هديهن لوحاتي.
وعن �ملدر�شة �لفنية �لتي تنتمي �ليها قالت: �ثق د�ئما �ن �لفنان هو فنان 
متكامل يعي جميع �ملد�ر�ض ويتقنها لكن �ملدر�شة �لقريبة الجتاهي هي 
مزيج ما بني �لتكعيبية و�النطباعية و�لتاأثريية و�ي�شا �ل�شريالية حيث 
و�آخرون  تاأثريية  تكعيبية  �نها  �لت�شكيلي مدر�شتي  �لفن  نقاد  ي�شنف 
�مل�شري  �لطابع  بني  ما  مزيج  الأنها  �النطباعية  بالتكعيبية  و�شفوها 

�لقدمي بطريقة حديثة.
و��شتطردت تكعيبية بيكا�شو وجدتها يف �جتاهي بالفطرة ور�شمتها 
بعمق  لوحاته  ير�شم  �لفنان  ه��ذ�  ك��ان  كم  �درك  �ن  دون  ومتلكتني 
�ملختلفة  �لنف�شية  وتقلباته  �الن�شانية  جتاربة  عا�ض  من  �ال  يفهمه  ال 
�جتاه  �نها  �عي  �ن  دون  ��شتخدمتها  فان جوخ  فر�شات  و�شربات 
ال  �ل��ت��ي  ب�شرباته  قلوبنا  يف  �ث��ر  �ل���ذي  �لفنان  ه��ذ�  �تبعه  خ��ا���ض 
ين�شاها ب�شر �لفنان �لذي ي�شعى بنهم الكت�شاف ��شر�ر تدرجات 

�للون ب�شغف. 
وفيما يتعلق باملعار�ض �لتي �شاركت بها قالت: �شاركت مبعار�ض 

�ملعار�ض  من  ع��دد  يف   �شاركت  �الآن  وحتى   ٢٠١٢ ع��ام  منذ  خمتلفة 
�لت�شكيلية يف كل من جدة و�لريا�ض ومكة �ملكرمة و�ملدينة �ملنورة كما 
�شاركت �ي�شا بالقاهرة ودبي ولبنان و�هم م�شاركاتي كانت يف �ملغرب 
بال�شكل  �ث��رت  �لتي  �خلارجية  م�شاركاتي  �ه��م  ه��ذه   و�عترب  وفرن�شا 
و�الع��الم  �ل�شحافة  من  ودع��م  توثيق  مع  �لفني  م�شو�ري  يف  �اليجابي 

�ملغربي و�لفرن�شي معا مل�شريتي �لفنية.
وعن م�شاريعها �مل�شتقبلية قالت: �ح�شر ملعر�شي �ل�شخ�شي قريبا باذن 
�لله كما ��شتعد  للم�شاركة يف جمموعة من �ملعار�ض �لد�خلية و�خلارجية 
�الكريليك  ف��ن  يف  متخ�ش�شة  عمل  ور����ض  عمل  ب�شدد  و�ي�����ش��ا  �ل��ه��ام��ة 
ور�شا  �قيم  ��شعى الن  �خرى  ناحية  ومن  و�لر�شا�ض،  �ملختلفة  مبد�ر�شه 
�لتي  �ملبدعةه  �كت�شاف و��شافة ب�شماتهن  �ملر�أة ومتكنها من  تدعم حرف 
�شتكون نقطة �نطالق حلرف جتعل لهن م�شادر دخل ��شافية �و ��شا�شية.

وفيما يتعلق مبرئياتها يف �البد�ع �لن�شائي باململكة قالت: �ملر�أة  �ل�شعودية 
و�لفنية  و�القت�شادية   �لثقافية  �ملجاالت  موؤثرة يف جميع  ب�شمة  لها  ��شبح 
�حل��ر�ك  �من��اط  كافة  �مل�شاركة يف  قدر�تها يف  �ثبت  �مل���ر�أة  �ن متكني  حيث 
�لتنموي، كما �أن �ملر�أة �ل�شعودية، �شّجلت ح�شورً� الفتًا يف �مل�شهد �لثقايف 
يف  �مل���ر�أة  متكني  على  �ملُ�شّجعة  �لثقافة  وز�رة  �شيا�شات  من  بدعٍم  �لوطني 
خمتلف �لقطاعات، �شو�ء باالحتفاء باإبد�عاتها �لفنية و�الأدبية �أو باإ�شر�كها يف 

�إد�رة �مل�شروع ذ�ت �لعالقة.
يف  �شعوديات  مبدعات  �أ�شماء  ب��روز  على  ه��ذه  �لتمكني  �شيا�شات  و�شاعدت 
قطاعاٍت ثقافيٍة متعددٍة بع�شها جديد �أو م�شتحدث من قبل وز�رة �لثقافة فنون 
�لطهي و�ملتاحف، �إىل جانب �لقطاعات �لكال�شيكية �ملعروفة يف جماالت �الأدب 

و�الأفالم و�ملو�شيقى.

جدة ـ جنود النهدي 
مي�ساء  الت�سكيلية  الفنانة  لــوحــات  ترتكز 

م�سطفى على  ت�ساري�س  العديد من املدرا�س  
باالنطباعية  مــــرورا  التكعيبية  فــمــن  الــفــنــيــة، 

الت�سكيلي  الــفــن  حمــطــات  اآخـــر  اإىل  والــتــاأثــريــة 
خالل  مب�ساء  وا�ستطاعت    ، قــزح  قــو�ــس  واألــــوان 

املعار�س  من  العديد  يف  امل�ساركة  الفنية  م�سرتها 
  2012 الــعــام  يف  الفنية  بدايتها  كانت  حيث  الفنية 

وا�سبحت  باجلمجوم  الت�سكيليني  الفنانني  بيت  يف 
عام  عام 2013 وحتى  من  الن�سائي  الق�سم  م�سوؤولة  عن 

يف  الت�سكيلية   الـــدورات  من  عــددا  اطلقت  واي�سا    2015
جمموعة من ال�ساالت الفنية   كما �ساركت يف ور�س خا�سة 

الثقافة والفنون وارباب احلرف واماكن  باالطفال يف جمعية 
اآخرها ور�سة عن مبادئ  الت�سكيلي وكان   اخرى تخت�س بالفن 

االكريليك والر�سا�س.

لوحات إبداعية بكافة المدارس التشكيلية 
تستعد إلطالق معرضها الشخصي ودورة يف "االكريلك" .. ميساء مصطفى:

أعمال بعبق التراث والماضي التليد 
 تركض يف فضاء املدرسة الواقعية واالنطباعية .. التشكيلية عفاف أبو زيد ..

جدة ـ البالد 
يف  زي��د  �ب��و  عفاف  �لت�شكيلية  �لفنانة  ري�شة  تن�شاب  
ر�شم حياة �لبدو و�لرت�ثيات وكل ما يتعلق بالفلكلور 
من  م�شاهد طبيعية وحتف وغريها  وقد �شاركت يف 
وجامعة  ودب��ي  �لريا�ض  يف  وحملية  دول��ي��ة  معار�ض 
�لتاريخية  وجدة  و�لغردقة  �ل�شيخ  و�شرم  �ال�شكندرية 
م���ع  ك��ل م��ن �ح�����ش��ان ب��ره��ان وه�����ش��ام ب��ن��ج��اب��ي، كما 
�رث  معر�ض  يف  �لعولقي  م��اه��ر  �لفنان  م��ع  �شاركت 
�لت�شكيلية  للفنون  �لقاعات  �ح��دى  يف  �ج��د�دن��ا   مهنة 
م��ع كل  فنية  ب����دور�ت   �لتحاقها  ع��ن  يف ج��دة، ف�شال 
من �لفنان حممد �خلزرجي  ونهار مرزوقي و�لدكتور 

مهند �لد�ود.
ويف �شوؤ�ل عن �ملدر�شة �لفنية �لتي تنتمي �ليها قالت: 
�ل��و�ق��ع��ي��ة و�الن��ط��ب��اع��ي��ة وتتميز  �مل��در���ش��ة   �ن��ت��م��ي �ىل 
�ل��ب��دو يف  وح��ي��اة  وجمالها  �جل��م��ال  ر�شم  لوحاتي يف 
�ملا�شي و�لرت�ثيات �لتي تزين �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�ملنطقة  يف  �ل���رت�ث  ع��ن  ف�شال  ت��اري��خ��ي��ا،  عبقا  كونها 
�إلهام للمبدعني  �أن �لفلكلور م�شدر  �ل�شرقية  و�ت�شور 

يف �ملجاالت كافة.
من  بالكثري  �عتز  ق��ال��ت:  بها  تعتز  �لتي  لوحاتها  وع��ن 

لوحاتي �لفنية  خ�شو�شا تلك �لتي  بها ب�شمات ومل�شات 
�العمال  ه��ذه  مبثل  تزخر  �لو�قعية  و�مل��در���ش��ة  �ن�شانية 
وهناك فنانون كثريون  لهم �عمال فنية فائقة �لده�شة.  

 وعن روؤيتها للفن �لت�شكيلي يف معاجلة ق�شايا �ملجتمع 
�لفن   �لق�شايا  الأن  �لت�شكيلي معاجله  للفن  قالت: ميكن 
�ملالمح  ��شتنطاق  على  �مل��ق��درة    �شيناريو  مبثابة  ه��و 
�لنف�ض  ومكنونات   ل�شر�عات  ترجمة  وه��و  �الن�شانية 
�الن�����ش��ان��ي��ة ف��ك��ل م���ا ي��ج��ول يف  دو�خ��ل��ن��ا ي��رتج��م �ىل 
�لت�شكيلي  فالفن  �الب���د�ع،  يكمن  وهنا  تطبق  جماليات 

و�ملبدع هو  فالفنان �حلقيقي   �بد�عي   فكر  هو 
مثل  جمتمعه  ق�شايا  مع  يتفاعل  �ل��ذي  �الن�شان 
�لتي   �لعاملية  �جل��ائ��ح��ة  وه���ذه   ك��ورون��ا  ق�شية 
منها   �لوقاية  وكيفية  �جمع  �لعامل  منها  يعاين 
وهنا ياأتي دور �لفنان يف �لتحذير من كورونا 
ويحذر �لنا�ض  من هذه �جلائحة  ير�شم �لفاجعة 
فالفنان  �لب�شرية  �لثقافة  بهدف معني وتوجيه 
�حلقيقي بق�شد ودر�ية ميزج معاناة جمتمعه 
عن  للتعبري  �لر�شم  بتوجيه  �شادقا  وي��ك��ون 

ق�شايا �ملجتمع. 
�لت�شكيلية   �لفنون  �إن  بقولها  و����ش��ت��ط��ردت 
و�لر�شومات  و�لنحت  �لر�شم  �إىل   تنق�شم 
و�لت�شوير �لفوتوغر�يف ، و�لتي تعيد �إنتاج 
�لدقة  م��ن  ب��درج��ات متفاوتة  �مل��رئ��ي  �ل��و�ق��ع 
�أو ثنائي  �إما ثالثي �الأبعاد نحت   ، �حل�شية 
�الأبعاد مثل �لر�شم و�لر�شومات و�لت�شوير 

�لفوتوغر�يف. 
 ك��م��ا ت�����ش��م��ل �ل���ف���ن���ون �ل��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة �ل��ف��ن 
�لفني  و�لت�شميم   ، �ل��زخ��ريف  �لتطبيقي 
�لب�شرية  �الأ���ش��ك��ال  ت��ف��رت���ض  ال  ح��ي��ث   ،

�ملكانية كقاعدة عامة �أو مناذج حقيقية.
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احتواء الجائحة 
اأ�سافت جتربة اململكة يف مواجهة جائحة 
يف  مبتكرة  مفاهيم  امل�ستجدة،  كــورونــا 
اأمنوذجًا  للعامل  وقدمت  الأزمـــات،  اإدارة 
�سحيًا،  املوقف  تداعيات  مع  تعاملها  يف 
بقيمه  متفردًا  واقت�ساديًا،  واجتماعيًا، 
ووافد  مواطن  بني  تفرق  فلم  الإن�سانية، 
امتدت  ــك  ذل مــن  اأبــعــد  واإىل  ثــراهــا،  على 
الأ�ــســرة  لت�ساند  خــارجــيــًا  اململكة  جــهــود 
خطر  مــن  الب�سر  ملاليني  حمايًة  الــدولــيــة 
الأفريقي  املتحور  ظهور  ومــع  اجلائحة، 
�سعيها  وا�ــســلــت  فــاإنــهــا  "اأوميكرون" 
بالنهج  ــــــة   الأزم اإدارة  يف   ومــنــهــجــهــا 
الــتــكــامــلــي ملــنــظــومــة الــعــمــل احلــكــومــي 
املقام  يف  غايتها  والــتــطــوعــي،  والأهــلــي 
وفق  العامة  ال�سحة  على  احلفاظ  الأول 
جهود  دعــم  جانب  اإىل  املعتمدة،  املعايري 
الـــدول واملــنــظــمــات الــدولــيــة وبــالأخــ�ــص 
انت�سار  لــوقــف  العاملية  ال�سحة  منظمة 
عليه،  والق�ساء  وحما�سرته  الــفــريو�ــص 
بالتق�سي  املــمــلــكــة  جتــربــة  متــيــزت  كــمــا 
درجة  وتقييم  ال�سحة،  ملهددات  والتدقيق 
املخاطر، والتاأهب بتدابري وقائية حازمة 

يف تنفيذها.
لــالأزمــة  اإدارتـــهـــا  يف  للمملكة  ويــحــ�ــســب 
ال�ستباقية يف اتخاذ الإجراءات الالزمة، 
مواجهة  اإ�سرتاتيجية  يف  ا�ستندت  اأنها 
اجلائحة، اإىل خرباتها املرتاكمة على مدى 
واحل�سود  الأوبئة  مع  التعامل  يف  عقود 
والعمرة  احلــج  مــوا�ــســم  خــالل  الب�سرية 
والــرعــايــة  التنظيم  �ــســوؤون  يف  خــا�ــســة 
التحتية  الــبــنــيــة  جــانــب  اإىل  الــ�ــســحــيــة، 
يوفر  الـــذي  الــ�ــســحــي،  للقطاع  املــتــقــدمــة 
رعاية طبية وخدمات عالجية، ف�سال عما 
وكــوادر  ورقمية  حتتية  بنية  من  متتلكه 

ب�سرية فاعلة للتعامل مع اجلائحة. 
وزارة  جهود  ت�ستمر  نف�سه  ال�سياق  ويف 
"وقاية"  العامة  ال�سحة  وهيئة  ال�سحة  
يف التق�سي والتعامل مع الو�سع الوبائي 
لفريو�ص كورونا )كوفيد -19( وال�ساللت 
املتحورة ب�سكل م�ستمر واإجراءات فح�ص 
وجــهــود  لــلــفــريو�ــص  اجلــيــنــي  الت�سل�سل 
اجلائحة  مكافحة  يف  الوطنية  اجلــهــات 

ومنها اإجراءات مراقبة املنافذ.

اتفاقية لدعم صندوق "الشهداء والمصابين واألسرى"

السعودية موقف ثابت ضد معهد اإلدارة يختتم  برنامج القيادات الواعدة 
استخدام األسلحة الكيمائية 

24 إصابة بكورونا 
و27 حالة تعاٍف 

الهاي ـ البالد 
توؤكد اململكة العربية ال�سعودية على موقفها الثابت  يف اأن ا�ستخدام 
الأ�سلحة الكيميائية واملواد الكيميائية ال�سامة كاأ�سلحة يف اأي مكان 
من قبل اأي �سخ�ص وحتت اأي ظرف من الظروف هو اأمر م�ستهجن 
القانونية  واملعايري  والقواعد  التفاقية  اأحكام  مع  متاما  ويتعار�ص 
بوفد  اململكة  �ساركت  التاأكيد  هــذا  مع  وات�ساقا  الـــدويل،  للمجتمع 
ال�سريفني لدى مملكة هولندا املندوب  برئا�سة �سفري خادم احلرمني 
الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية زياد بن معا�سي 
الدول  ملوؤمتر  والع�سرين  ال�ساد�سة  الــدورة  اجتماعات  يف  العطية، 
الأطراف يف اتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية الذي عقد موؤخرا  يف 

مدينة لهاي.
اأهمية  من  توليه  ما  للموؤمتر  اململكة  كلمة  م�ستهل  يف  العطية  وجدد 
بالغة يف تنفيذ التزاماتها مبوجب اتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية 
اإميانًا منها باأهداف التفاقية، وانطالقًا من �سيا�ستها الثابتة والهادفة 
انت�سارها  ومنع  ال�ساملة  التدمري  اأ�سلحة  حلظر  التعاون  تعزيز  اإىل 
مبا يف ذلك جعل منطقة ال�سرق الأو�سط خالية من كل اأ�سلحة الدمار 

ال�سامل مما يعزز ال�سلم والأمن الدوليني.
الأمانة  مع  التعاون  اإىل  ال�سورية  ال�سلطات  دعا  ال�سياق،  هذا  ويف 
ال�سلة  ذات  كــافــة،  ــقــرارات  ال لتنفيذ  عملها  ــرق  وف للمنظمة  الفنية 

با�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية يف �سوريا.
وعرب عن دعم اململكة مل�سروع القرار املعني بــــ "التفاهم على ا�ستخدام 
املواد الكيميائية املوؤثرة يف اجلهاز الع�سبي يف �سكل رذاذ لأغرا�ص 
اإنفاذ القانون"، حيث اأن القرار ين�سجم مع الغر�ص من التفاقية ول 
يدخل اأي تعديل اأو اإ�سافة ول ين�سئ التزامات جديدة، بالإ�سافة اإىل 
اأنه مدعوم علمًيا بتقرير املجل�ص العلمي ال�ست�ساري التابع للمنظمة 
الذي اأ�سار اإىل اأن ا�ستخدام هذه املواد كرذاذ يجعل عامل الأمان فيه 

�سئياًل جدًا وينتج عنه �سرر ج�سيم غري قابل للجرب.

الريا�ض ـ البالد 
اأعلنت ال�سحة اإح�سائية جديدة مل�ستجدات كورونا يف اململكة اأم�ص  ت�سمنت 
ت�سجيل )24( حالة موؤكدة وتعايف)27( حالة، فيما بلغ عدد احلالت احلرجة 
بلغ  اململكة  يف  الإ�سابات  عدد  اإجمايل  اأن  الإح�سائية  وبينت  حالة.   )42(
حالة.وفيما   )538966( التعايف  حــالت  عــدد  وبلغ  حــالت   )549810(
يخ�ص الوفيات فقد جرى ت�سجيل عدد )2( حالتني، حيث و�سل اإجمايل عدد 

الوفيات يف اململكة )8839( حالة "رحمهم الله".
ون�سحت اجلميع بالتوا�سل مع مركز )937( لالإ�ست�سارات والإ�ستف�سارات 
ال�سحية واخلدمات ومعرفة  ال�ساعة، واحل�سول على املعلومات  على مدار 

م�ستجدات فريو�ص )كورونا(.

 مبادرة ميثاق الملك سلمان العمراني هوية لجميع المناطق 
الريا�ض ـ البالد 

وزير  فرحان  بن  عبدالله  بن  بــدر  الأمــري  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
الثقافة، رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة فنون العمارة والت�سميم، ك�سفت 
امللك  "ميثاق  مبادرة  تفا�سيل  عن  والت�سميم  العمارة  فنون  هيئة 
�سلمان العمراين"، وذلك يف احلفل الذي اأقيم  اأم�ص بق�سر طويق 
الثقافة،  وزيــر  نائب  بح�سور  بالريا�ص،  الدبلوما�سي  احلي  يف 
حامد  والت�سميم  العمارة  فنون  هيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
بنت  �سمية  الدكتورة  للهيئة  التنفيذي  والرئي�ص  فايز،  حممد  بن 
ومهتمني  ومتخ�س�سني  م�سوؤولني  جانب  اإىل  ال�سليمان،  �سليمان 

بقطاع العمارة والت�سميم يف اململكة.
واأكد  نائب وزير الثقافة اأن اإطالق "ميثاق امللك �سلمان العمراين" 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  حر�ص  التي  بالقيم  احتفاًء  ياأتي 
الله - على وجودها يف  اآل �سعود - حفظه  �سلمان بن عبد العزيز 
امل�ساريع العمرانية يف منطقة الريا�ص اإّبان اإمارته لها، ف�سار على 
الله -، لتت�سّكل بذلك مالمح  دربه �سمو ويل عهده الأمني - حفظه 
منهجي  علمي  اإطــار  يف  ن�سعها  باأن  نفخر  مميزة،  عمرانية  هوية 
هذا  بــاأن  ُم�سيفًا  العمراين"،  �سلمان  امللك  "ميثاق  م�سمى  حتت 
اأبعاد  اإل نتيجة درا�سة وا�ستيعاب وا�سعني جلميع  امليثاق مل ياأت 

�ساعني  والجتماعية،  الثقافية  ودللتها  ال�سلمانية  العمارة  منط 
هوية  ت�سكيل  يف  ت�سهم  وفــريــدة  اأ�سيلة  لــروؤيــة  بــدايــًة  يكون  لأن 
لكل  الفريدة  العنا�سر  ومراعاتها  اململكة  مناطق  ملختلف  عمرانية 
منطقة، موؤكدًا الفخر الكبري باأن يحمل امليثاق ا�سم خادم احلرمني 
قدمها  التي  العظيمة  ــالأدوار  ب واعتزازًا  عرفانًا  وذلك  ال�سريفني، 
خلدمة الوطن والعتزاز بهويته وخ�سو�سيته الفريدة يف التاريخ 

واحل�سارة والثقافة والفنون.
�سلمان  امللك  ميثاق  اأن  ال�سليمان،  �سمية  الــدكــتــورة  واأو�ــســحــت 
العمراين ياأتي ا�ستلهامًا مل�سرية خادم احلرمني ال�سريفني يف ر�سم 
الوجه احل�ساري واملعماري ملدينة الريا�ص، ا�ستنادًا على جذورنا 
احلي،  ح�سوره  ن�ست�سعر  ما  وهــو  الوطنية،  وهويتنا  وثقافتنا 

والذي ينب�ص بروح الهوية الثقافية الأ�سيلة.
واأو�سحت الدكتورة ال�سليمان باأن هيئة فنون العمارة والت�سميم 
يف اأثناء اإعدادها ميثاق امللك �سلمان العمراين ا�ستخل�ست القيم 
التوجيهية ال�سامية، ثم اأعادت �سياغتها يف قالب علمي، من اأجل 
واحلوار،  التجارب  وتعميق  والعمراين،  الفكري  الإنتاج  اإثراء 
لهذا  العام  بالإطار  تلتزم  معا�سرة  حملية  هويات  وا�ستحداث 

امليثاق، مع مراعاة التنوع يف بالدنا.

بحث العالقات الثنائية 
بين المملكة والسنغال

الريا�ض ـ البالد 
عبدالله  بن  فرحان  بن  في�سل  الأمــري  ال�سمو  �ساحب  تلقى 
ال�سوؤون  ات�ساًل هاتفيًا، من وزيرة  اأم�ص   وزير اخلارجية،  
ال�سنغال،  جمهورية  يف  بــاخلــارج  وال�سنغاليني  اخلارجية 
العالقات  بحث  التــ�ــســال،  خــالل  �ــســال.وجــرى  تــال  عي�ساتا 
الثنائية و�سبل دعمها وتطويرها مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة 
واملو�سوعات  امل�ستجدات  ل�ستعرا�ص  اإ�ــســافــة  للبلدين، 

الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.

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

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  موافقة  �ــســدرت 
ميدالية  منح  على  ــ  الله  حفظه  ــ  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
لقاء تربع  "60" مواطًنا  لـ  الثالثة  الدرجة  ال�ستحقاق من 

كل منهم بدمه ع�سر مرات.
وفيما يلي اأ�سماء املتربعني املمنوحني ميدالية ال�ستحقاق: 
بن  نايف  الرقيب  الوكيل  الــزهــراين،  يو�سف  بن  عبدالله 
يو�سف الغالبي، العريف ، عبدالعزيز بن عو�ص العتيبي، 
مهديل،  حممد  بن  يو�سف  احلــربــي،  ماجد  بن  فهد  املقدم 
حب�ص،  عبدالله  بن  عاطف  احلربي،  حمي�سن  بن  جتــوان 
الفاروقي،  ن�ساأت  بن  نبيل  الــرتكــي،  عبدالله  بن  يو�سف 
النا�سر،  حممد  بــن  عقيل  احلــربــي،  عــو�ــص  بــن  عبدالله 
ال�سمري،  �سعود  بن  وليد  ال�سمري،  عبدالعزيز  بن  عماد 

ح�سني  بــن  عبدالعزيز  اخلليفه،  خليفه  بــن  عبداحلميد 
الزهراين، عبداللطيف بن جمعان املالكي، يحيى بن حممد 
حمدي، عبدالله بن �سيف الدو�سري، نعيم بن عبدالوهاب 
ــرائــد حممد بن  ال بــن عاي�ص الحــمــري،  مــرعــي  الــكــحــل، 
�سعيد اآل عبيد، علي بن عمري العجمي، الرقيب  علو�ص بن 
حممد ال�سبيعي، عطيه بن حممد ع�سريي، الوكيل الرقيب 
بن  عبدالله  الرقيب  الوكيل  الر�سيد،  �سالح  بن  عبدالعزيز 
بن  عو�ص  ال�سبياين،  �سامي  بن  �سامل  الريحان،  �سالح 
�سعد ال�سمري، املقدم زايد بن حممد العمري، الرقيب علي 
بن عبدالله القرين، عبدالله بن عائ�ص الع�سيمي، علي بن 
الرئي�ص رقباء  العرياين،  اأحمد راجحي، �سعد بن عبدالله 
عبدالرحمن  املقدم  الغامدي،  حممد  بن  عبدالرحمن  فني 
بن  �سلطان  املزيني،  علي  بن  عبدالله  معمر،  بن  حممد  بن 

بن  خالد  الــزهــراين،  معي�ص  بن  نايف  م�سدر،  ال  ح�سن 
ماجد  ال�سهري،  حممد  بن  عاي�ص  الرقيب  ال�سهري،  مفرح 
�سعيد  بــن  عبدالعزيز  الفني  املـــالزم  ع�سريي،  اأحــمــد  بــن 
نا�سر  بن  حمد  الندوي،  دهيمي�ص  بن  عبدالله  القحطاين، 
عبدالرحمن  بنت  الــهــام  نــور،  خليل  بــن  �سالح  العتيبي، 
بن  من�سور  الغامدي،  عبدالرحمن  بن  حممد  خ�سيفاين، 
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، 
اإبراهيم بن علي الدوا�ص، �سعد بن حممد الهاجري، الوكيل 
حــوران  بن  في�سل  الــزهــراين،  �سعيد  بن  عبدالله  الرقيب 
العنزي، الرئي�ص رقباء علي بن معي�ص الزهراين، اإبراهيم 

بن حمد الربيعان.

"نزاهة" تنفذ ورش عمل لحماية المال العام
الريا�ض ـ البالد 

من  عددًا  احلكومية  اجلهات  مع  "نزاهة" بالتعاون  الف�ساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  نفذت 
الهيئة،  يف  املتخ�س�سني  من  عدد  مب�ساركة  موؤخرا   التوعوية   والربامج  العمل  ور�ــص 
وح�سور من�سوبي اجلهات احلكومية ،وجرى تنفيذ ور�ص العمل التوعوية يف وزارات 
امل�سلحة،  الــقــوات  لبناء  التخطيط  هيئة  اإىل  اإ�سافة  واخلارجية،  والداخلية،  الــدفــاع، 
واجلامعة ال�سعودية الإلكرتونية، وا�ستفاد من هذه الفعاليات التوعوية عدد من املوظفني 

واملوظفات يف اجلهات امل�ستهدفة.
اأمانة"،  "وطننا  ومبادرة  التوعوية  والربامج  العمل  ور�ــص  من  ال�سل�سلة  هذه  وت�سعى 

اآليات  اأمانة" بالتعاون مع الديوان العام للمحا�سبة -التي تنوعت  " املال العام  ومبادرة 
حماية  اإىل  احلكومية-  اجلهات  مع  بالتعاون  والفرتا�سية  احل�سورية  بني  تنفيذها 
النزاهة ومكافحة الف�ساد، وتعزيز مبداأ ال�سفافية يف بيئات العمل، ورفع م�ستوى الوعي 

مبفهوم املال العام وحمايته والأنظمة ذات العالقة.
وياأتي تنظيم نزاهة لهذه الفعاليات انطالقًا من اخت�سا�سها يف تنظيم املوؤمترات والندوات 
والدورات التدريبية حول ال�سفافية والنزاهة ومكافحة الف�ساد، ووفًقا للجهود التي تبذلها 
الهيئة لتحقيق م�ستهدفات روؤية اململكة 2030 التي اأكدت عدم التهاون اأو الت�سامح مطلقًا 

مع الف�ساد املايل والإداري بجميع م�ستوياته.

الريا�ض ـ البالد 
ــابــني والأ�ـــســـرى  ــهــداء واملــ�ــس ــ�ــس ــنــدوق ال ــــع �ــس وقَّ
املوارد  تنمية  �سندوق  مع  تفاهم  مذكرة  واملفقودين 
الب�سرية "هدف"، وذلك بهدف التعاون الإ�سرتاتيجي 
امل�سرتك يف جمالت التدريب والتاأهيل والتوظيف، 
بني  امل�سرتكة  ال�ستفادة  اإمــكــان  بحث  اإىل  اإ�ــســافــة 

الطرفني.
ال�سهداء  اأمــ�ــص  يف مقر �سندوق  املــذكــرة   ــعــت  وُوقِّ
وامل�سابني  ال�سهداء  �سندوق  مثَّل  حيث  بالريا�ص، 
وزير  �سمو  م�ست�سار  معايل  واملفقودين  والأ�ــســرى 
بن  �ساعد  الدكتور  لل�سندوق  العام  الأمني  الداخلية 
املدير  "هدف"  مثَّل  فيما  احلــارثــي،  العرابي  خ�سر 

العام لل�سندوق تركي بن عبدالله اجلعويني.

الحتياجات  درا�ــســة  اإىل  التفاهم،  مــذكــرة  وتــهــدف 
وت�سميم  الــ�ــســنــدوق،  يف  والــوظــيــفــيــة  الــتــدريــبــيــة 
امل�ستفيدة  للفئات  التوظيف  لدعم  املنا�سبة  الربامج 

وتدريب القوى العاملة الوطنية.
الفئات  التحاق  ت�سهيل  على  املذكرة  بنود  وا�ستملت 
العمل  راأ�ـــص  على  التدريبية  بالفر�ص  امل�ستهدفة 
"متهري"، بالإ�سافة اإىل عقد ور�ص عمل يف جمالت 
املربمة  املذكرة  تاأتي  كما  اجلانبني،  تخدم  متعددة 
بني اجلهتني يف اإطار اإ�سرتاتيجية ال�سندوق لتعزيز 
برامج  بتقدمي  وذلــك  للم�ستفيدين،  التنموي  الــدور 
واأن�سطة ينعك�ص اأثرها على اأ�سر ال�سهداء وامل�سابني 
كرمية  حياة  توفري  اأجــل  من  واملفقودين  والأ�ــســرى 

م�ستدامة واآمنة لهم.

جدة ـ يا�سر بن يو�سف 
اختتم معهد الإدارة العامة مبنطقة مكة املكرمة مبقره يف جدة  اأم�ص 
، فعاليات برنامج القيادات الواعدة " واعد" املوجه ملن�سوبي وزارة 
الدكتور  العامة  الإدارة  معهد  عام  مدير  بح�سور    ، والعمرة  احلج 
اأ�سعد ال�سجان ، ونائب وزير احلج والعمرة الدكتور عبد  بندر بن 

الفتاح بن �سليمان م�ساط.
تاأهيل  اإىل  يهدف  واعد"   " برنامج  اأن  ال�سجان  الدكتور  واأو�سح 
باأهمية  منه  اإميانًا  ، بوزارة احلج والعمرة،  الثاين  ال�سف  قيادات 
املنا�سب  لتويل  موؤهلني  ليكونوا  ال�سابة،  الوطنية  القيادات  اإعداد 
�سغف  يدفعها  واعــدة  وطنية  اآفــاق  �سوب  بها  والنطالق  القيادية، 

الريادة الطموحة من اأبناء الوطن، حتقيقًا مل�ستهدفات روؤية اململكة 
�ساملة  تطوير  رحلة  للمتدربني  يقدم  الربنامج  اأن  وك�سف    .2030
مكان  العملي يف  التطبيق  العمل وبني  ومتنوعة، متزج بني ور�ص 
التدريب  تقنيات  من  متنوعة  جمموعة  الربنامج  وي�ستخدم  العمل، 
الواقع  كتقنية  النا�سئة  التقنيات  ا�ستخدام  تتبنى  التي  احلديثة 
الفرتا�سي، اإ�سافة اإىل التطبيقات العملية والتقييم الذاتي والعمل 
واملــهــارات  الــقــيــادة  ا�ستك�ساف  للم�ساركني  يتيح  اجلــمــاعــي-ممــا 
كالكوت�سنج  الداعمة  القيادية  الأن�سطة  اإىل  بالإ�سافة  بها،  املرتبطة 
اإىل  الذاتي،  التطوير  وخطة  املدمج،  والتعلم  القيادي،  والتوجيه 
جانب ا�ست�سافة العديد من اخلرباء املتميزين والقادة امللهمني يف 
جمال تطوير القيادات، حيث ي�ساعد ذلك على تو�سيع دائرة خربات 

امل�ساركني يف الربنامج.
ويف اخلتام قدم  مدير عام معهد الإدارة العامة درع املعهد التكرميي  
�سهادة  ت�سليم  وجــرى  املنا�سبة،  بهذه  والعمرة  احلــج  وزيــر  نائب 
والعمرة  احلــج  وزارة  ومن�سوبات  ملن�سوبي  الــربنــامــج  اجــتــيــاز 

امل�ساركني يف الربنامج.

 القتل قصاصاً بجانيين في الرياض 
الريا�ض ـ البالد 

القتل  حكم  تنفيذ  ب�ساأن  بيانًا  اأم�ص   الداخلية  وزارة  اأ�ــســدرت 
منطوقه  يف  جــاء   ، الــريــا�ــص  مبدينة  اجلــنــاة  اأحــد  يف  ق�سا�سا 
قتل  على  ـــدم   اأق  - اجلن�سية  باك�ستاين   - علي  يا�سر  �سيد  اأن  
بطعنه  وذلك   - اجلن�سية  باك�ستاين   - عبا�ص  حممد  عبدالرحمن 
ب�سكني عدة طعنات مما اأدى لوفاته ب�سبب خالف بينهما.وبف�سل 
املذكور  اجلــاين  على  القب�ص  من  الأمــن  �سلطات  متكنت  الله  من 

واأ�سفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام اإليه باإرتكاب جرميته.
 كما اأ�سدرت وزارة الداخلية اأم�ص  بيانًا ب�ساأن تنفيذ حكم القتل 
ق�سا�سا يف اأحد اجلناة مبدينة الريا�ص ،حيث اأقدم  �سيد اأحمد 
الر�سيدي - م�سري اجلن�سية - على قتل حممود عبدالعال اأحمد 
اأدى  - م�سري اجلن�سية - وذلك بطعنه ب�سكني عدة طعنات مما 
بارتكاب  اإليه  التهام  توجيه  عن  معه  التحقيق  واأ�سفر  لوفاته 
جرميته، وباإحالته اإىل املحكمة املخت�سة، �سدر بحقه �سك يق�سي 

بثبوت ما ن�سب اإليه واحلكم عليه بالقتل ق�سا�سًا، وتاأجيل تنفيذه 
حتى بلوغ ور�سد القا�سرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية 
اأحلق  ثم  مرجعه،  من  احلكم  واأيــد  الق�سا�ص  با�ستيفاء  الورثة 
ب�سك احلكم ثبوت بلوغ ور�سد القا�سرين من الورثة ومطالبتهم 
من  ذلــك  واأيــد  اجلــاين  من  الق�سا�ص  با�ستيفاء  الورثة  بقية  مع 
اأمر ملكي باإنفاذ  حمكمة ال�ستئناف ومن املحكمة العليا، و�سدر 

ما تقرر �سرعًا واأيد من مرجعه بحق اجلاين املذكور.
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واحدة من الفنون التقليدية اإلبداعية التي زاولها سكان الجزيرة العربية 

سجلت ضمن القائمة التمثيلية للتراث لدى  »اليونسكو«

األشكال والزخارف من واقع البيئة الجغرافية 

 تعترب حرفة ال�سدو من احلرف املتعلقة  يف ذاكرة الزمن املا�سي وا�ستهر بها اأهل البادية، وتعتمد هذه احلرفة على مواد واأدوات منها وبر الإبل و�سوف املاعز والأغنام، اإ�سافة اإىل الأدوات التي 
ي�ستخدمها احلريف بال�سدو وهي املّغزل واملخيط والأوتاد اخل�سبية. وكان الرجال والن�ساء ميار�سون هذه احلرفة على حد �سواء اإل اأن الن�ساء اأكرث اإتقانًا وبراعة يف هذه احلرفة من الرجال ، 

وي�ستطيع احلريف �سناعة بيوت ال�سعر وما حتتاجه من فلجان وذراء و�سياج وكذلك �سناعة املزاود واخلروج واملفار�س وامل�ساند ، ويدخل يف هذه احلرفة حياكة املالب�س وريف الب�سوت التي تعد 
اأكرث مالب�س الرجال �سهرة واأهمية ، كونها متثل اأرقى اأنواع الأزياء التي ت�سنع من خيوط فاخرة وبطرق متقنة جدًا.

جدة ـ البالد 

السدو .. حرفة تقاوم النسيان

مع  التي  التقليدية  احلــرفــة  هــذه  على  املحافظة  لــزامــًا  ــان  وك
ب�ساطتها تنم عن ذكاء فطري اأ�سيل وتظهر جماًل وخ�سو�سية، 
الأغنام  تنتجه  الذي  والوبر  ال�سوف  وحياكة  الن�سيج  فحرفة 

 ، لالأ�سالة من معنى  ما  بكل  اأ�سيلة  تعد حرفة و�سناعة  والإبل 
تاأتي  امل�ستعملة  والأ�سباغ  والوبر  ال�سوف  هي  الأولية  فاملادة 

الأيدي  نف�س  تنتجها  الت�سنيع  واأدوات   ، ال�سحراء  اأع�ساب  من 
ال�سانعة للن�سيج ، والأ�سكال والزخارف التي تزين هذه ال�سناعة 

البيئة اجلغرافية  بواقع  الفني  تكوينها  تاأتي وتتوافق من خالل 
التي تعي�سها هذه العاملة يف حرفة ال�سدو.

حياكة الصوف 
منطقة  يف  التقليدية  احلرف  اأقــدم  من  والوبر  ال�سوف  حياكة  ُتعد 

اجلوف حيث كان من اأ�سهر من�سوجاتها من ال�سدو، وبيوت ال�َسَعر، 
ــراكــي، واخلــــروج، والــعــدول،  والــ�ــســجــاد، والــُبــ�ــســط، واملــخــاد، وامل

يف  املن�سوجة  املالب�س  اأبــرز  ومــن  وال�سفايف،  والعقل،  واملـــزاود، 
املنطقة العباءة اجلوفية.

من ناحية اخرى جنحت اململكة العربية ال�سعودية يف ت�سجيل عن�سر 
املادي  غري  الثقايف  للرتاث  التمثيلية  القائمة  �سمن  ال�سدو"  "حياكة 

لدى منظمة "اليون�سكو" كملف م�سرتك مع دولة الكويت ال�سقيقة، ومت 
اإعالن الت�سجيل خالل اجتماعها ال�سنوي يف فرتة بني 14 - 19 دي�سمرب 

2020م.
وميثل هذا الإجناز اإ�سارة ملا يحظى به الرتاث الوطني من اهتمام خادم 

ويل  و�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
عهده الأمني -حفظهما الله- وعنايتهما بالهوية الثقافية الوطنية واأهمية 

اإبرازها اإقليميًا وعامليًا.

تراث انساني 
وزارة  تقوده  م�سرتك  وطني  فريق  جلهود  تتويجًا  الت�سجيل  عملية  جاءت 
ال�سعودية  الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة، واملندوبية  الثقافة، واللجنة 

دولة  مع  بالتعاون  وذلــك  تراثنا"  "نحن  وجمعية  اليون�سكو،  لدى  الدائمة 
الكويت ال�سقيقة.

التي  الإبداعية  التقليدية  احلرفية  الفنون  من  واحــدة  ال�سدو  حياكة  وتاأتي 
الأ�سا�سية  الحتياجات  لتلبية  الــقــدم  منذ  العربية  اجلــزيــرة  �سكان  زاولــهــا 

اململكة  يف  الإن�ساين  الــرتاث  و�سور  اأوجــه  اأهــم  اأحــد  واأ�سبحت  للمجتمع، 
بت�ساميمها املختلفة وزخارفها واألوانها. 

 روح البادية 
وال�سدو نوع من اأنواع الن�سيج التقليدي التي كانت ول تزال منت�سرة 

يف البادية، وذلك لرتباطها بوفرة املواد الأولية ك�سوف الأغنام 
ووبر الإبل و�سعر املاعز والقطن، وتتفنن الن�ساء يف نقو�س 

ل  التي  ومعانيها  برموزها  تتميز  التي  الكثيفة  ال�سدو 
اأو  القبيلة  و�سم  لتمييز  البادية  اأهــايل  �سوى  يدركها 

احلرفة  هــذه  باإحياء  الثقافة  وزارة  وتهتم  املوا�سم. 
املــمــيــزة، كــمــا يــحــر�ــس الــربنــامــج الــوطــنــي للحرف 
التدريبية  الور�س  اإقامة  على  اليدوية  وال�سناعات 

لتطوير �سناعة الن�سيج.
وتتفنن الن�ساء يف نقو�س ال�سدو الكثيفة التي تتميز 
اأهــايل  �ــســوى  يــدركــهــا  ل  الــتــي  بــرمــوزهــا ومعانيها 

البادية لتمييز و�سم القبيلة اأو املوا�سم، وتهتم وزارة 
الثقافة باإحياء هذه احلرفة املميزة، كما يحظى الرتاث 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  باهتمام  الوطني 
بن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني وعنايتهما 

بالهوية الثقافية الوطنية واأهمية اإبرازها اإقليميًا وعامليًا.

األدوات 
المستخدمة 

في الصناعة
)منقادة(،  وال�صي�صا  واملي�صع،  املغزل،   
وق��رن  واملن�صزة،  وامل���درة،  والتغزالة، 
بعدة  متر  ال�صدو  عملية  اأن  كما  الغزال،  
مراحل، املرحلة الأوىل جّز �صوف الأغنام 
وعادة ما يكون ذلك يف نهاية ف�صل الربيع، 
ثم تاأتي املرحلة الثانية التي تتم فيها عملية 
فيه  العالقة  ال�صوائب  من  ال�صوف  تنظيف 
يتم  الثالثة  املرحلة  ويف  ون�صره،  غ�صله  ثم 
خيوط  اإىل  وحتويله  ال�صوف  بغزل  القيام 
بالدجة،  ت�صمى  ك��رة  �صكل  على  لفها  وي��ت��م 
خالل  من  ال�صوف  �صبغ  مرحلة  بعدها  لتاأتي 
و�صعه يف وعاء مليء باملاء املغلي مع اإ�صافة 
لون عليه، ثم تبداأ عملية احلياكة التي يتم فيها 

تو�صيل خيوط ال�صدو مع بع�صها البع�ض.
وم���ن م��ن��ت��ج��ات ال�����ص��دو امل������زودة، وال���ع���دول، 
ت�صتخدم  التي  وال�صفايف  والُب�صط،  وال���رواق 
ال�صدو  منتجات  واأه��م  واخليول  اجلمال  لتزيني 

املاعز. �صعر  ن�صيج  من  ال�صعر" وُي�صنع  "بيت 

تدخل  ضمنها  حياكة 
المالبس ورفي 

البشوت 
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حاالت تتعدى الخطوط الحمراء لتصل إلى التعّدي بالضرب واإليذاء الجسدي 

دعا خمت�سون اإىل احلذر من املخاطر اجل�سيمة التي ي�سببها العنف الأ�سري على وحدة الأ�سرة واملجتمع, مبينني اأن العديد من حالت العنف الأ�سري كانت �سببًا يف تفكك الأ�سرة ون�سوب اخلالف بني الزوجني اأو انف�سالهما, وعدت جرًما 
يخالف ال�سرع القومي, وال�سلوكيات والقيم احلميدة التي حّث عليها ديننا الإ�سالمي , حيث تعاين معظم املجتمعات من تف�سي ظاهرة العنف الأ�سري التي تهّدد كيان الأ�سرة وتركيبها, ويفكك حلمتها لكن ال�سريعة الإ�سالمية حثت امل�سلم على 
التحّلي بالأخالق احلميدة والرحمة, اقتداًء بامل�سطفى �سلى الله علية و�سلم الذي قال: " لي�س منا من مل يرحم �سغرينا, ومل يعرف حق كبرينا", لفتني يف الوقت نف�سه اإىل اأن العنف الأ�سري ينق�سم  اإىل ق�سمني: العنف اللفظي.. كال�ستم وما 

اأ�سبه ذلك, والق�سم الثاين العنف البدين.. وي�سمل التحر�س البدين, وال�سرب,  وان النف�س ال�سوية ل متار�س العنف  لأن الإن�سان ال�سوّي خلقيًا, والقوي فكريًا ل يحتاج اإىل العنف بل احلجة والربهان.

انحراف عن الفطرة والسلوك اإلنساني السوي أبرز أسباب التعنيف قلة الوازع الديني والجهل 

البالد ـ مها العواوده ـ حليمة  أحمد 

العنف األسري .. خطر خلف األبواب المغلقة

وتربز يف و�سائل التوا�سل الجتماعي العديد من حالت 
اإطــالق  على  بع�سها  يقت�سر  خمتلفة  ت�سرفات  يف  العنف 
تتخطى  بينما  زوجــة,  اأو  طفل  جتاه  جارحة  نابية  كلمات 
التعّدي  اإىل  لت�سل  احلــمــراء  اخلــطــوط  احلـــالت  بع�س 
ــراره  اأ�ــس تعالج  قــد  الـــذي  اجلــ�ــســدي  والإيـــــذاء  بال�سرب 
النف�سية  اأعــرا�ــســهــا  لــكــن  مـــعـــدودة,  اأيــــام  اجلــ�ــســديــة يف 
فاأٌقّرت  حياته,  طــوال  للمعّنف  م�ساحبة  تبقى  واملعنوية 
من  العديد  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  املعنية  اجلهات 
املعنية ملتابعة  اللجان  الت�سريعات والتنظيمات, واأوجدت 

حالت العنف الأ�سري وتوعية املجتمع باأخطارها.
 الخــ�ــســائــيــة الجــتــمــاعــيــة دعـــاء زهــــران قــالــت: التطور 
مفهوم  غري  والثقافات  املعرفة  ىفاق  وتو�سع  الجتماعي 
الرتبية واملعتقدات عند بع�س الأ�سر, مما اأدى ذلك لوجود 
جمتمع  داخل  واملنهجية  والنمطية  للفكر  تلفة  خمخُ �سرائح 
فاأ�سبح  التقليدي  الرتبية  اأ�سلوب  ي�سعب  ما  وهذا  واحد 
والــرتبــيــة  الــتــوجــيــه   ا�ــســالــيــب  اأبــ�ــســط  مــن  ينفر  البع�س 
كاملالية  املختلفة  احلياة  �سغوطات   , وال�سارمة  القوية 
والجتماعية والأ�سرية وغريها الكثري و العجلة ال�سريعة 
التي نواجها يف التكنولوجيا والتطور جعل اأ�سلوب احلياة 
مييل اىل العنف يف بع�س القرارات , ويف اإح�سائية ملركز 
بالغات العنف الأ�سري اأكدت باأن هذه الفرتة ازدادت ن�سب 

البالغات بطريقة مرتفعة.
نعانيه  مــا  اأن  والنف�سية  الجتماعية  نظري  وجهة  ومــن 
بعد  عن  التعليم  خــالل  من  الآن  الأ�سر  من  كثري  وِتعانيه  
وح�سور الطلبة عرب املن�سات اأكرب م�سبب للعنف الأ�سري 
بع�سهم  على  الزواج  اأو  الأبناء  على  الوالدين  من  �سواًء 
واأبــنــاء(  )زوج  اأخُ�ــســرة  لديها  ملعلمة  يعقل  فكيف  البع�س, 
العمل  الــزوج من  اأهم وقت وهو وقت عودة  وترتكهم يف 
وعودة الأبناء ووقت الراحة والقيلولة والغذاء فاإن حتمل 
الزوج �سهر لن يتحمل الآخر واأن حتمل الأبناء تغيب الأم 

)املعلمة( ليوم فيكف �سينتهي بهم املطاف؟.
العنف   , جمتمعنا  اأ�سر  معظم  يواجهها  كارثية  م�سببات 
والتغافل  والتكاتف  بال�سرب  فلنتحلي  فــراغ  من  ياأتي  ل 
لبع�سها  بة  مخُ مرتابطة  منوذجية  اأخُ�سرة  لنبني  واملعاونة 

البع�س.

تحقيق العدل 
امل�سجد  ل�سوؤون  العام  الرئي�س  وكيل  ذكــر  جانبه  ومــن    
امتازت  فقد   : املن�سوري  ممد  بن  اأحمد  �سابقًا  احلــرام 
ال�سريعة الإ�سالمية باأنها حتقق العدل والي�سر وال�سماحة 
الرفق,  اإىل  وتدعو  الب�سرية,  م�سالح  وتــراعــي  والأمـــن, 

والرحمة, والإح�سان بكل �سيء.
اأثـر  مـن  لهـا  ملـا  فائقـة  عنايـة  الأ�سـرة  الإ�سـالم  اأوىل  وقد   
موؤ�ســ�سة  اأول  فهــي  الفـرد.  �سخـ�سية  تكـوين  يف  عميـق 
ورعايتــه,  برتبيتــه  وتتعهــد  ولدتــه  بعــد  الطفــل  تتلقــى 
لغتـه  وتلبيــة احتياجاتــه املختلفـة, وعـن طريقهـا يكتـ�سب 
الأ�سـرة  اأن  كمـا  ومعتقداتـه,  وقيمـه  واجتاهاتـه  وعاداتـه 
ال�سالح  بالفرد  الأمة  اإمداد  امل�سوؤول عن  الأول  الرافد  هي 
تـوفري  مبكـان  الأهميـة  مـن  فاإنه  ولهذا  ال�سليم,  واجليل 
القيـام  مـن  لتمكينهـا  لالأ�سـرة  املنا�سـبة  الظـروف  كافـة 
مبـ�سوؤولياتها وواجباتها من اأجل حتقيق النمو والزدهار 

والتقدم يف كافة ميادين احلياة. 
الإكراه  اأو  القوة  ممار�سة  �سرعًا:  الأ�سري  العنف  ومعنى 
من  اأكـــر  اأو  ــرد  ف قبل  مــن  �سرعية  غــري  متعمدة  بطريقة 
ويكون  ذاتها,  الأ�سرة  من  اأكر  اأو  فرد  �سد  الأ�سرة  اأفــراد 
مما  وتــاأثــريه  اجلــاين  �سيطرة  حتــت  واقــعــًا  عليه  املجني 
بالأ�سرة  ـــراد  وامل والأذى.  ال�سرر  اأو  الــهــالك,  بــه  يلحق 
الزوج, والزوجة, والأولد ويتبع ذلك الأخوات, والأخوة, 
العنف  اأن  والغالب  الأ�ــســرة,  رب  يعولهم  ممن  والأجـــداد 
الأ�سري يقع من الزوج على زوجته, ومن الأب على اأولده 
على  الزوجة  من  بالعك�س  يكون  وقد  واإخوانه,  واأخواته 
زوجها, ومن الأولد على والديهم وهذا من اأكرب العقوق, 

واأعظم الذنوب والعياذ بالله.

أشكال متعددة 
باوريز  اأمــرية  النف�سية  الخ�سائية  او�سحت  جانبها  من   
اأ�سكال متعددة  فقد يكون عنفا  له  العنف الأ�سري  بقولها: 
ج�سديا بال�سرب وما �سابه وقد يكون العنف لفظيا كالنداء 
بالأ�سماء الب�سعة اأو النقد اجلارح اأو التقليل من �ساأن الفرد 
ومقارنته مبن هم اأف�سل منه وقد يكون العنف نف�سيا وذلك 
اإما بالهجر والإهمال اأو بالدلل الزائد الذي يفقد الفرد ثقته 

بنف�سه ويجعله يعتمد على الخرين.
ولفت اإىل اأن العنف له اأ�سباب كثرية منها الوا�سح ومنها 
تكون  فقد  اجلهل  الوا�سحة  الأ�ــســبــاب  مــن  الوا�سح  غــري 
والأب  الأم  مــن  املكونة  الأ�ــســرة  )وهــي  النووية  الأ�ــســرة 
بال�سرب  الأبناء  تربية  اأن  فتعتقد  متعلمة  غري  والأطفال( 
�سيء  التعليم  اأن  ويعتقدون  الرتبية  و�سائل  اأجــدى  هي 
كي  لأبنائهم  املجال  يرتكون  ل  لذلك  مهم  وغري  ا�ستثنائي 
ياأخذوا حقهم يف التعليم, وقد تكون املحاكاة اأحد اأ�سباب 
العنف الأ�سري فريى البن ما يكون من تعنيف رب الأ�سرة 

امتناعه  ذلــك  ومــن  م�سوؤولية,  اأو 
بواجباته يف  بالوفاء  تق�سريه  اأو 
لأحد  الأ�سا�سية  احلــاجــات  توفري 

اأفراد اأ�سرته.
من  ال�ــســري  للعنف  مــا  ان  وكــمــا 
خــطــورة واثـــر يف انــ�ــســاء اجــيــال 
غـــري �ــســويــة فــقــد حــر�ــس املــنــظــم 
الطفل�س  حماية  نظام  اإ�سدار  على 
ع�سر  اخلام�سة  مــادتــه  يف  ونــ�ــس 
ذات  اجلــهــات  تتخذ  ــاأن  ب  ,  2 فقرة 
ل�سمان  الــالزمــة  التدابري  العالقة 
يقوم  اأو من  الطفل   والدي  التزام 
على رعايته  بتحمل م�سوؤولياتهما 
وحمايته  حقوقه,  وحفظ  جتاهه, 

من الإيذاء والإهمال. 
عائلية  بيئة  توفر  عــدم  حــال  ويف 
منا�سبة له فقد ن�ست املادة ال�سابعة 
احلق  له  اأن  على  النظام  ذات  من 
عدة  خالل  من  البديلة  الرعاية  يف 
اأمور منها: الأ�سرة احلا�سنة التي 
تتوىل كفالته ورعايته,  موؤ�س�سات 
اأو  احلكومية  الجتماعية  الرعاية 
اإذا مل تتوافر  اأو اخلريية,  الأهلية 

اأ�سرة حا�سنة.

خلل عضوي 
امل�ست�سار  حــمــوده  اأحــمــد  ال�سيخ   
الديني باحلر�س  الأ�سري واملر�سد 
الأ�ــــســــري  الـــعـــنـــف  ان  الـــوطـــنـــي 
وال�سلوك  الــفــطــرة  عــن  انــحــراف 
الله  جبل  ومــا  ال�سوي  الإنــ�ــســاين 
وتبادل  التعاي�س  من  النا�س  عليه 

املنافع فيما بينهم.
م�سريا اإىل اأن هذه الق�سوة التي تن�ساأ داخل الأ�سرة نابعة 
عن خلل اإما ع�سوي اأو تربوي اأو اقت�سادي اأو اجتماعي 
اأن  موؤكدا  الديني.  البعد  يف  اخللل  ذلك  ويجمع  نف�سي  اأو 
التي  املتغريات  مع  وعالقته  الإن�سان  حياة  ينظم  الدين 

حتيط به. 
ال�سماوية ومبا جاء  بالقيم  الإن�سان  الت�ساق  وتابع: بقدر 
عن الر�سول �سلى الله عليه و�سلم بقدر مايكون �سويا يف 
�سلوكه من�سبطا يف ردود اأفعاله رحيما باأهله وهذا ر�سولنا 
الكرمي يقول "خريكم .. خريكم لأهله ""موؤكدا اأن الرفق ما 
كان يف �سيء اإل زانه ومانزع من �سيء اإل �سانه واأن الله 
اأن  لأحد  عذر  فال  والرحمة  والت�سامح  والعفو  بالرفق  اأمر 

يخرج عن هذه القيم.

أنشطة الحماية
واأن�سطة  برامج  م�سرفة  القحطاين   ليلى  اأ�سارت  بدورها 
الأ�سري  العنف  اأن  اإىل  باأبها  الجتماعية  احلماية  بوحدة 
اأق�سام: العنف اجل�سدي ال�سرب , احلرق  ينق�سم اإىل عدة 
النف�سي فيتمثل يف  العنف  العنف   اأما  الأيــذاء اجل�سدي   ,
فتندرج  اللفظي  للعنف  التنمر وبالن�سبة   , /الإق�ساء  املنع 

حتته ال�ستائم وغريها..
ــــطــــاء الـــطـــفـــل واملـــــــراأة  الـــعـــنـــف بــــالإهــــمــــال )بــــعــــدم اإع
والتعليم  واملـــاديـــة  اجلــ�ــســديــة  حقوقهماواحتياجاتهما 

والرعاية ال�سحية واحلقوق املدنية(.
موؤكدة اأن احلالة القت�سادية املتدنية هي بيئة تفرز العنف 
بكافة اأ�سكاله ويف هذه احلالة لبد اأن  يتم مراعاة م�ستوى 
دخل العائل وعدم تكليفه فوق طاقته. م�ستدركة اأن للمراأة 
توفري  حــق  الإيــــذاء  مــن  احلماية  لئحة  بح�سب  وللطفل 
اأن  اأي�سا  ترى  كما  ال�سرورية,  واحتياجاتهما  متطلباتهما 

الإهمال يعد اأحد اأ�سكال العنف.
وحول عالج التداعيات النف�سية للعنف اكدت انه عن طريق 
املعنف  ت�ساعد  عالجية  خطة  بعمل  يقوم  نف�سي  اأخ�سائي 

ل�ستعادة توازنه والعودة لالأ�سرة بو�سع نف�سي اأف�سل.
وقائية  برامج  بعمل  تقوم  فهي  الــوحــدات  يخ�س  وفيما 
وعالجية وتثقيفية لكافة اأفراد املجتمع للتعريف بخطورة 
القت�سادي  والنمو  الإن�ساين  البناء  على  الأ�سري  العنف 
تثقفيفية  حمالت  بعمل  وذلــك  الب�سرية  الطاقات  وتبديد 
مع  جمتمعية  �ــســراكــات  وعــمــل  عــمــل  وور�ــــس  وملتقيات 
العنف  لوقف  تكاملية  خطط  لعمل  الدولة  موؤ�س�سات  كافة 

الأ�سري.
اأبــرزهــا  ذكــرت  العنف  اإىل  تـــوؤدي  التي  الأ�ــســبــاب  وحــول 

م�ستوى التعليم املتدين.
حقها  الأ�سا�سيات  اعطاء  وعدم  املتدين  املــادي  وامل�ستوى 
وبيئة  واملــخــدرات  املــراأة  من  املندفعة  ال�سلوكيات  وكذلك 

التعاطي والأمرا�س النف�سية والعقلية.
الأ�سرة  ــراد  اأف خــارج  من  والتدخالت  التخبيب  عن  ف�سال 
والفجوات يف التفكري وعدم تفهم الحتياجات واملتطلبات 

لكافة اأطراف الأ�سرة.

ال�سحيحة  املعاملة  هي  هذه  اأن  ويعتقد  اأبنائهم  اأمام  لالأم 
اأ�سباب �سحية  للعنف  , وقد يكون  الزوجني  واملثمرة بني 
النف�سام  مثل  نف�سي  مبر�س  الأ�سرة  اأفــراد  اأحد  كاإ�سابة 
على  ي�سعب  التي  الأمرا�س  من  القطب وغريها  ثنائي  اأو 
املجتمع املحيط ت�سخي�سها وقد ين�ساأ العنف ب�سبب اإدمان 

املخدرات.
للعنف  النف�سية  التداعيات  عــالج  بكيفية  يتعلق  وفيما 
ال�سري قالت: وقد يكون ب�سبب �سعف �سخ�سية املعتدى 
ت�سخي�س  ح�سب  على  الأ�ــســري  العنف  عــالج  ميكن  عليه 

الظاهرة واجللو�س  واأ�سبابه  العنف  لنوع  والنظر  احلالة 
مع املعنفني  واملتعر�سني للعنف ولعل من اأهم النقاط التي 
لأن  والتعليم,  العلم  ووا�ــســح  كبري  ب�سكل  العنف  تعالج 
و�سعف  واجلهل  الديني  الــوازع  قلة  العنف  اأ�سباب  اأبــرز 
اإ�سغال املعتدي بالتعليم لتوعيته  ال�سخ�سية لذلك لبد من 

بالأمور وتقوية �سخ�سيته.

إجراءات الحماية 
 املحامية �ساره البادي  قالت اإن اململكة العربية ال�سعودية 

ـــذاء  الي مــن  للحماية  اأنــظــمــة واجــــــراءات  عـــدة  و�ــســعــت 
اأفــردت  كما   , ال�ــســري  العنف  ظــاهــرة  مــن  للحد  والعنف 
ال�ستغالل  انــواع  جميع  من  الطفل  حلماية  كاماًل  نظامًا 
نف�سه  له  ت�سول  من  وزجــر  ردع  بها  ق�سد  النظمة  وهــذه 
نظام  فذكر  الأنظمة  جرمتها  التي  الأفعال  من  اأي  ارتكاب 
بــاأن الإيــذاء هو كل  احلماية من اليــذاء يف مادته الأوىل 
اجل�سدية  املعاملة  اإ�ساءة  اأو  ال�ستغالل,  اأ�سكال  من  �سكل 
�سخ�س  يرتكبه  به,  التهديد  اأو  اجلن�سية,  اأو  النف�سية  اأو 
جتاه اآخر, متجاوزًا حدود ما له من ولية عليه اأو �سلطة 

الضغوط جعلت إيقاع الحياة 
يميل إلى العنف 

توسع آفاق المعرفة غيَّر مفهوم 
التربية لدى البعض 

أخطر المهددات على تماسك األسرة 
 اأكدت جلنة املراأة مبجل�س �سوؤون الأ�سرة لــ"البالد" اأن العنف 
الأ�سري من اأخطر املهددات على وحدة الأ�سرة, كون الآثار 
واجتماعية  و�سحية  نف�سية  اأبعاد  لها  العنف  من  الناجمة 
واقت�سادية ينعك�س تاأثريها على كافة اأفراد الأ�سرة, اإذ ت�سل 
فتجعلهم  الأطــفــال  على  الأ�ــســري  للعنف  النف�سية  الأ�ــســرار 
املدر�سة, وعلى  اإىل  الذهاب  انطوائية ورف�س  يعي�سون يف 
وامل�ساكل  املخدرات  اإدمان  اىل  العنف  يوؤدي  الأ�سرة  �سعيد 
ال�سعور  النتحار وانعدام  النف�سية كالكتئاب والتفكري يف 
بالأمان, اأما الأ�سرار ال�سحية فقد ينتج عن العنف اإ�سابات 
يف  توؤثر  وكذلك  احلياة  مدى  ال�سحية  على  توؤثر  ج�سيمة 
تنعك�س  كما  الأ�سرة,  اأفــراد  لدى  والعقلية  النف�سية  ال�سحة 
اإىل  يـــوؤدي  اذ  الجتماعية  الــعــالقــات  على  العنف  ا�ــســرار 
وفقدان  الآخرين  مع  التوا�سل  يف  الرغبة  وعــدم  النعزال 
اإهمال  الثقة وال�سعور باحلقد جتاه املجتمع كما يوؤدي اىل 
رعاية الأبناء اإن كانت الأم �سحية العنف حيث تفقد القدرة 
اآثارًا  للعنف  اأن  اأو�سحت  كما  ابنائها.    على رعاية وتربية 

اقت�سادية كون تلقي بالغات العنف والتجاوب معها ذا تكلفة 
اقت�ساديًا  الأ�سرة  يكلف  انه  كما  املعنية  اجلهات  على  عالية 
ب�سبب تكاليف عالج الإ�سابات الناجتة عن العنف وتكاليف 
ال�ست�سارة النف�سية, بالإ�سافة اإىل اأن العنف قد يت�سبب يف 
العمل  التغيب عن  اأداء عملها وكــرة  املــراأة على  قــدرة  عدم 
وبالتايل يرتتب على ذلك اخل�سم من الراتب اأو حتى الف�سل 
يف  الأ�سرة  �سوؤون  جمل�س  اأن  اللجنة  واأ�سارت  العمل.   من 
حول  املجتمع  توعية  اإىل  املـــراأة  جلنة  عرب  ي�سعى  اململكة 

يطلق  اذ  واملجتمع,  الأ�سرة  على  العنف  اأخطار 
بالتزامن  العنف  باأ�سرار  توعوية  حملة  املجل�س 
�سد  العنف  لــوقــف  العاملية  احلملة  انــطــالق  مــع 
املراأة بعنوان "لون العامل برتقاليًا" وذلك بتاريخ 

25نوفمرب وملدة 16 يومًا.
علم  ق�سم  م�ساعد  اأ�ستاذ  خياط  عبري  الدكتورة 
جامعة  الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  النف�س 
امللك عبدالعزيز  اأكدت اأن  العنف الأ�سري ظاهرة 

يف  توؤثر  فهي  املجتمعات,  كافة  على  �سيء  اأثرها  اجتماعية 
تتف�سى  وب�سببها  الأوىل  املجتمع  نــواة  تعد  التي  الأ�ــســرة 

ظواهر �سلبية اأخرى يف املجتمعات.
وترى اأن الأب هو م�سدر للحماية والطمئنان فحني ي�سبح 
نف�سيا  ا�سرته  ـــراد  اأف باقي  على  والإيــــذاء  اخلــوف  م�سدر 
وج�سديا وبالهمال والغياب عن املنزل كل ذلك  �سيوؤثر على 
ترابط الأ�سرة ويلقي بظالل قامتة عليها, الأمر الذي ي�ساعد 

على انت�سار ال�سلوك العدواين الإجرامي يف املجتمعات.
كما لفتت اإىل اأن م�سوؤولية الإ�سالح والتوعية 
والــنــدوات  الدرا�سية  املناهج  عرب  ــاد  والإر�ــس
الآثـــار  عــلــى  الــ�ــســوء  لت�سلط  مهمة  العلمية 
الــ�ــســلــبــيــة مـــن هـــذا الــ�ــســلــوك املــر�ــســي وغــري 
الإعـــالم  دور  اهمية  اأو�ــســحــت  كما  الــ�ــســوي. 
و�سائلها  مبختلف  التــ�ــســالت  وتكنولوجيا 
وقنواتها املنوعة يف حماية الأ�سرة واملجتمع 

من تاأثري العنف الأ�سري.
عبير خياط

احمد المنصوري

دعاء زهران

احمد حمودة

ساره االبادي
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"الفوركس الوهمية" تسلب األرصدة مبصائد األرباح 

ثعالب العالم المظلم
البالد - مها العواودة 

ج��ر�ئ��م �الح��ت��ي��ال �مل���ايل �الل���ك���روين، ال حت��ت��اج ف��ق��ط �إىل 
تذكري بخطورتها ، �إمنا �أي�سا مناق�سة �أ�ساليبها من �خلد�ع 
و�لتحايل ، ولعلنا ن�سري هنا �إىل ما ظهر موؤخر� من �سركة 
ت��د�ول يف  لعمليات  منظم  �لكروين  قامت برويج  وهمية 
�أ�سهم �سركات تنفذ م�سروعات كربى، و�إغر�ء �ملو�طنني 
ثقافة  لديهم  لي�س  م��ن  خل���د�ع   ، �سهريا  ك��ب��رية  ب��اأرب��اح 
بهم  للإيقاع  �لبنكية  بياناتهم  وطلب  �لتد�ول،  وخ��رب�ت 
�أر�سدتهم  و�سحب  �ملاكرة  �لثعلبية  �سباكهم  يف حبائل 

، فيما ال ينفع �لندم.
 ح��ول ذل��ك ناق�س ه��ذه �لق�سية مع ع��دد من �خل��رب�ء 
و�مل��خ��ت�����س��ني ، ل��ي��دل��و� ب��دل��وه��م يف ت��ر���س��ي��خ �ل��وع��ي 

�ملجتمعي جتاه تلك �جلر�ئم. 
  خبري �الأمن �ل�سيرب�ين هاين �حلمد�ن ي�سري بد�ية 
�إىل �أن �لوعي �ملجتمعي جتاه �أ�ساليب �الحتيال عرب 
�الن��رن��ت �رت��ف��ع يف �الآون���ة �الأخ���ريه، حيث �أ�سبح 
�لكثري من �لنا�س متيز �إىل حد كبري هذه �الأ�ساليب 
وتعي طرق �لتعامل معها ، حمذر� يف �لوقت ذ�ته 
�الإل��ك��روين  و�لت�سيد  �الحتيال  �أ�ساليب  �أن  من 
ي�ستوجب  مما  مت�سارع،  ب�سكل  وتتلون  تتطور 
على �جلميع ��ستمر�ر رفع �لوعي مبخاطر �الأمن 

�ل�سيرب�ين يف حميط علقاتنا و�أ�سرنا.
 ف��االأم��ن �ل�����س��ي��رب�ين ، ك��م��ا ي��ق��ول �حل��م��د�ن 
باملخاطر  �ل��وع��ي  لرفع  �جلميع  م�سئولية   ،
و�ل��ت��ه��دي��د�ت �ل�����س��ي��رب�ن��ي��ة وم��ن��ه��ا ج��ر�ئ��م 
�ل��وق��اي��ة  �مل���ايل ، وك��ذل��ك �سبل  �الح��ت��ي��ال 
وت��ع��زي��ز �الأم����ان ب��ال��ت��ع��اون م��ع خمت�سي 
�لعلقة  ذ�ت  و�جلهات  �ل�سيرب�ين  �الأم��ن 
م���ن خ���لل �الإب�����لغ ع���ن �أي ج��رمي��ة �و 

�سبهه �لكرونية.
  �سرائح م�ستهدفة

 جانب �آخر من �لنقا�س يطرحه �خلبري 

�لتي  �لوهمية  �ل�سركة  خلفية  على   ، �حلازمي  علي  �لدكتور  �القت�سادي 
�فت�سح �أمرها موؤخر� ، حيث قال �إن �مل�ستهدفني يف هذ� �الحتيال هم ممن 
لي�س لديهم �أدنى فكرة عن �لتد�ول يف �سوق �الأ�سهم و�الأور�ق �ملالية ب�سكل 

عام ، حيث طبيعة �الإن�سان يبحث عن عو�ئد يف فرة قليلة. 
ويرى �أن ما يجري �مر خطري يقع �سحيته كبار �ل�سن ب�سكل �أكرب خا�سة 
و�أن مثل هذه �لفيديوهات �لت�سليلية �سعب ك�سفها من غري �ملخت�سني ذوي 
�خلربة �لقادرين على �لت�سدي لهذ� �لنوع �جلديد من �حليل ، الفتا �إىل �أن 
م�سوؤولية �لتوعية تقع على �جلميع والي�ستثنى منها �أحد ، حمذر� يف �لوقت 
ذ�ته من �الن�سياق ور�ء عمليات �الحتيال و�خلد�ع ، كونها مثل �لفريو�س ، 
كل مرة تاأتي ب�سكل خمتلف ال�ستهد�ف �أعد�د �أكرب وزيادة عدد �ل�سحايا 
فاإن  ثم  ومن   ، �أمو�لهم  و�سياع  �جلر�ئم  تلك  يف   " عليهم  "�مل�سحوك 
�لق�ساء على هذه �لظاهرة يكون �أوال بتوعية كبرية يف �ملد�ر�س و�جلامعات 

وو�سائل �الإعلم �لتقليدية و�الليكرونية و�ملجال�س �لعامة.
جر�ئم  �إىل   ، �لع�ساف  �سليمان  �القت�سادي  �ملحلل  ي�سري  �ل�سياق  يف    
ن�سب و�سرقة ملليني �لدوالر�ت حول �لعامل ، ويرى �أن �لتوعية موجودة 
لكنها تخاطب �سريحة معينة ، من ي�ستطيعون �الطلع و�ملتابعة ، وبالتايل 
�سرورة تو�سيع د�ئرة �لوعي لكل �سر�ئح �ملجتمع و�لو�سول لهم بالطريقة 
وم�ساهد  ومو�قف  ب�سيطة  تعريفية  حلقات  �إع��د�د  وكذلك  تنا�سبهم  �لتي 

متثيلية عن مثل هذه �حليل.
امل�سوؤولية م�سرتكة

 ومع �خلبري �مل�سريف طلعت حافظ ، �لذي �أكد �أن �مل�سوؤولية م�سركة يف 
، وعرب  جانبها  من  �لتوعية  م�سوؤولية يف  للم�سارف  �ملو�طن حيث  توعية 
�لذي  �لنوعي  �لدور  بالبنوك  ف�سل عن  �مل�سرفية  �الإع��لم و�لتوعية  جلنة 

تقوم به عدة جهات.

للبنك  وكذلك  �لتوعية  يف  به  تقوم  كبري  دور  �الأمنية  للجهات  �أن  وي��وؤك��د 
�للجنة  �ملالية وكذلك  �ل�سوق  و�أي�سا هيئة   ، �ل�سعودي دور مميز  �ملركزي 
�لد�عمة  للتحذير و�لتوعية من �سركات �لفورك�س غري �ملرخ�سة دور مهم 

جد� يف هذ� �المر و�سركات �الت�سال يف �ل�سعودية.
 ، معينة  جهة  على  �مل�سوؤولية  عبء  نلقي  �ن  بقوله:  الميكن  حافظ  وتابع 
لكن و�مل�سد �الأول هو �لعميل ،  و�ملطلوب منه �ن ال يلهث ور�ء �الأرباح 
موؤكد�   ، مرخ�سة  وغ��ري  معروفة  غري  جهات  من  ت�سدر  �لتي  �ل�سريعة 
قنو�ت  من  بالعديد  وتزخر   ، ومتطورة  قوية  �ململكة  يف  �ملالية  �لبيئة  �أن 
�ال�ستثمار �ملرخ�سة ، ي�ساف �إىل  ذلك وجود خمت�سني ومرخ�سني من 
هيئة �ل�سوق �ملالية ما يعرف مب�ست�سارين للرثو�ت و�إد�رتها حيث ميكن 
�للجوء لهم يف ت�سميم حمافظ ��ستثمارية تتنا�سب مع كل عميل وم�ستثمر 

لتحقيق �لعو�ئد �ملن�سودة.
 ر�سالة مهمة

 ويف ر�سالة مهمة، ي�سدد �مل�ست�سار �ملايل و�مل�سريف ماجد �ل�سويغ ، على 
�أهمية �أخذ �حليطة و�حلذر وعدم �لتعامل نهائيا مع �ملو�قع غري �ملرخ�سة ، 
وهنا يربز دور �لقطاع �مل�سريف و�سوق �ال�سهم وجميع �ل�سركات �ملرخ�س 
لها من بنوك وم�سارف و�سركات مالية لتوعية �الأفر�د وتكثيف �لتوعية من 
خلل �إطلق حملت وطنية و��سعة للتوعية وعدم �الكتفاء بر�سائل ن�سية 
�ملالية �اللكرونية قد يندرج حتتها عمليات  �أن �جلر�ئم  فقط ، حمذر� من 
لغ�سل �الم���و�ل ومت��وي��ل �الره���اب و�الح��ت��ي��ال مم��ا ي�سع �مل��ت��د�ول بها يف 
خطر كبري، على �سوء �ملر�سوم �مللكي �ل�سادر ملكافحة هذه �جلر�ئم ب�ستى 
"فاتف" عام ٢٠١٩  �ملايل  �لعمل  ملجموعة  �ل�سعودية  و�ن�سمام   ، �أنو�عها 
كاأول دولة عربية تن�سم للمجموعة ملحاربة غ�سل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب 

و�الحتيال و�نت�سار �ل�سلح.

محاصرة التالعب والتستر التجاري..اقتصاديون: لـ"البالد":

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

مع بدء تطبيق "�لفوترة �الإلكرونية" توقع �قت�ساديون 
�لتلعب  م��ن��ع  �إىل   ، �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  تطبيق  ي����وؤدي  �أن 
وتعزيز  �لدولة  حقوق  حفظ  وتاأكيد  �ل�سريبي  و�لتهرب 

�القت�ساد �لوطني و�لتنمية، عرب توفري مو�رد م�ستحقة.
ودعو� �إىل �ال�ستفادة من �لت�سهيلت �لتي تقدمها هيئة 
يف  �لوقوع  من  و�حل��ذر  و�جلمارك،  و�ل�سريبة  �لزكاة 
�أي خمالفات قد توؤدي �إىل عقوبات مالية كبرية، ت�سملها 
�إلكرونًيا(  و�حلفظ  �الإ���س��د�ر  )مرحلة  �الأوىل  �ملرحلة 
�لتي تغرم من يحذف �أو يعدل �لفو�تري �الإلكرونية بعد 
�إ�سد�رها ، ومن ير�خى عن ��سد�ر �لفاتورة، وغريها 

من قائمة خمالفات �لتهرب �ل�سريبي.
مر�حل  �أه��م  م��ن  �الإلكرونية"  "�لفوترة  منظومة  تعد 
و�ل�سريبة  �لزكاة  هيئة  ت�سهدها  �لتي  و�مليكنة  �لتطوير 
و�جل���م���ارك، و�ل��ت��ي حت��ظ��ى ب��دع��م وم��ت��اب��ع��ة دق��ي��ق��ة من 
�لنقل  جلنة  رئي�س  عليه  ي��وؤك��د  م��ا  ه��ذ�  �مل��ال��ي��ة.  وز�رة 
ب��اأن  ذل���ك  مو�سحا   ، �لب�سامي  �سعيد  ج���دة  غ��رف��ة  يف 
"�لفوترة �الإلكرونية" خطوة مهمة على طريق �لتحول 
�أنها  على  ع��لوة   ،٢٠3٠ �ململكة  روؤي��ة  لتحقيق  �لرقمي 
�ل�سريبية ورفع كفاءة  �ملنظومة  لتطوير  خطوة رئي�سية 
�لفح�س �ل�سريبى مما ي�سهم فى ت�سديد حقوق �لدولة 
�ملالية  �مل�ستهدفات  فى حتقيق  ُي�ساعد  �لذى  �لنحو  على 

و�القت�سادية.
�ل��ف��وت��رة  م���ن  �الأوىل  �مل���رح���ل���ة  ت��ط��ب��ي��ق  و�أ������س�����اف:    
�الإلكرونية، ي�ستهدف تعزيز �حلوكمة وح�سر �ملجتمع 
�القت�ساد  حجم  وتقليل  �لتهرب  من  و�حل��د  �ل�سريبي 
�ل��دول��ة،  ُي�����س��ه��م يف حت�سيل ح��ق  �ل��ر���س��م��ي مب��ا  غ��ري 
قدمت  و�جلمارك  و�ل�سريبة  �لزكاة  هيئة  �أن  �إىل  الفتا 
و�لتعرف  �الإلكروين  �لتحول  لعملية  كبرية  ت�سهيلت 
��سر�سادية مبقدمي  قائمة  وقدمت  �ملتطلبات،  كل  على 
�خلدمة �الإلكرونية، وتدرجت يف تطبيق "�لفوترة" مبا 
للجميع يف فهمها و��ستيعابها و�لتعامل �جلدي  ي�سمح 
�الإلكروين  موقعها  على  قدمت  �أنها  على  ع��لوة  معها، 
كافة �لتفا�سيل حول �ملخالفات و�لغر�مات.                              

امل�سمار الأخري
  من جانبه يقول �لعقاري م�سرف �لغامدي، �إن �لفوترة 
�الإلكرونية �ستدق �مل�سمار �الأخري يف نع�س "�القت�ساد 
�خلفي" ، موؤكدً� �أن �ال�ستعد�د�ت �لكبرية �لتي ��ستبقت 
تطبيق �ملرحلة �الأوىل يف 4 دي�سمرب �حلايل ، �ست�ساعد 
ال�سيما يف  �لكثريين،  ت�سرب  ومنع  �لنظام  على حوكمة 
ظل وجود خمالفات �سارمة، م�سددً� يف �لوقت نف�سه على 
بالتحول  �ل�سوق  يف  و�ملتعاملني  �لتجار  �إلتز�م  �سرورة 

�لرقمي ونظام �لفاتورة �الإلكرونية �لذي يدعم �القت�ساد 
�لوطني.

  وتابع: تعد �لفوترة �الإلكرونية خطوة رئي�سية لتطوير 

�ملنظومة �ل�سريبية، مما ي�سهم يف زيادة �إير�د�ت �لدولة، 
وحت�سني  �لتنموية  م�سريتها  ��ستكمال  م��ن  ومتكينها 
م�ستوى معي�سة �ملو�طنني، و�خلدمات �ملقدمة �إليهم، كما 

�مل�ستهلكني  ثقة  يف  �حلديثة  تطبيقاتها  ت�سهم 
و�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن و�مل��ت��ع��ام��ل��ني يف �الق��ت�����س��اد 
زي��ادة  نتيجة  �لتنمية،  عجلة  م��ن  ي�سرع  مم��ا 
�لت�سغيل  زي��ادة حجم  ثم  �الإن��ف��اق وم��ن  حجم 
و�الإن���ت���اج، وج���ذب �مل��زي��د م��ن �ال���س��ت��ث��م��ار�ت 

�الأجنبية.
و�ل�سريبة  �ل��زك��اة  هيئة  ت�سديد  �إىل  ول��ف��ت    
و�جلمارك، على �أن متطلبات �اللتز�م باملرحلة �الأوىل تبد�أ 
بالتوقف �لتام عن ��ستخد�م �لفو�تري �ملكتوبة بخط �ليد 

�أو �لفو�تري �ملكتوبة باأجهزة �لكمبيوتر عرب بر�مج حترير 
�أو بر�مج حتليل �الأرق��ام، و�لتاأكد من وجود  �لن�سو�س 
حل تقني متو�فق مع متطلبات �لفوترة �الإلكرونية، �إىل 
�الإلكرونية  �لفو�تري  وحفظ  �إ���س��د�ر  م��ن  �لتاأكد  جانب 
بجميع �لعنا�سر، ومنها رمز �ال�ستجابة �ل�سريعة للفو�تري 

�ل�سريبية �ملب�سطة.
   مردود اإيجابي

�ملتخ�س�س يف  �ل�سلطان  �لدكتور عبد�لله  �أ�ساد  �أي�سا    
ريادة �الأعمال ، بجهود هيئة �لزكاة و�ل�سريبة و�جلمارك 

�ل�����س��ع��ودي��ة يف �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ���س��رع��ة ت��ط��ب��ي��ق �ل��ف��وت��رة 
�القت�ساد  على  �إيجابي  م��ردود  من  لها  ملا   ، �الإلكرونية 
وور���س  �ل��ن��دو�ت  من  ع��دد  لتنظيم  �لهيئة  د�عيا  �لوطني 
�لعمل للتعريف بالنظام �جلديد ون�سر �لوعي به وباملعرفة 

�ملالية و�القت�سادية. 
�الإلكرونية"  "�لفاتورة  نظام   �أن  �ل�سلطان  و�أو���س��ح    
و�مل��ايل  �القت�سادي  �لنظام  رقمنة  طريق  يف  خطوة  هو 
رقمي  نظام  نحو  �ململكة  وتوجه   ٢٠3٠ وروؤي���ة  ين�سجم 
عديدة  ف��و�ئ��د  �سيحقق  �ل��ن��ظ��ام  ه��ذ�  �أن  مبينا  متكامل، 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة،  �ملن�ساآت  للقطاع �خلا�س وخا�سة 
�أن حتويل  �الأط��ر�ف حيث  بالفائدة على جميع  و�سيعود 
�إلكرونية  �إىل عملية  �لفو�تري  �لتقليدية الإ�سد�ر  �لطريقة 
يف  �خلطاأ  ن�سب  من  ويقلل  �الأخ��ط��اء  �سيعالج  متكاملة، 
بطريقة  وتبادلها  �لبيانات  مبعاجلة  وي�سمح  �ملحا�سبة، 
منظمة، و�سيزيد �لثقة لدى جميع �الأط��ر�ف مبا يف ذلك 

�مل�ستهلك.
  حما�سرة الت�سرت التجاري

حول مو�سوعنا �أي�سا، �أو�سح �خلبري �لقانوين �ملحامي 
�لتجاري  �الم��ت��ي��از  جمعية  رئي�س  ي��و���س��ف،   �أم��ني  خالد 
هو  �جلديد  �الإلكرونية  �لفوترة  نظام   �أن   ، �ل�سعودية 
�لعديد  ويحقق  �لوطني  �القت�ساد  يخدم  ر�ئ��د  م�سروع 
من  و�حل��د  �لتجاري  �لت�سر  حم��ارب��ة  �أهمها  �مل��ز�ي��ا  م��ن 
خماطره �لكبرية على �القت�ساد �لوطني، و�سيعود باالأثر 
�الإيجابي على �لقطاع �خلا�س ويحقق �الن�سباط ، حيث 
�الأط���ر�ف  جميع  حقوق  ويحفظ  �ل�سوق  �إي��ق��اع   ي�سبط 
ويعزز �لعد�لة بني �ملتناف�سني ، بك�سف �الحتكار و�لغ�س 
م��و�رد �حلكومة  زي��ادة  �ستعمل على  وبالتايل  �لتجاري، 
�لتي توجه لتح�سني م�ستوى �خلدمات، وتنمية �القت�ساد 

وت�سجيع �ال�ستثمار وجذب روؤو�س �الأمو�ل �الأجنبية.

حافظال�سويغ الع�سافاحلمداناحلازمي

 حزمة الفوائد

 رفع كفاءة الفحص الضريبى

كشف االحتكار والغش التجاري

دعم التنمية وتحسين المعيشة

تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين

زيادة حجم التشغيل واإلنتاج

شفافية السوق وعدالة للمتنافسين
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خالد اأمني عبداهلل ال�سلطانم�سرف الغامدي �سعيد الب�سامي

خبراء: التوعية مشتركة والتعاون 

مع األمن السيبراني واجب



جدة - البالد
املجاالت،  خمتلف  يف  هائلة  قفزات  اململكة  حتقق 
و�صديقة  الدقة،  عالية  بتقنيات  حديثة  مدنا  وتبني 
اأطلقت على  2030، التي  للبيئة، متا�صيا مع روؤية 
والقدية،  نيوم،  بينها  من  عمالقة،  م�صاريع  �صوئها 
م��ن امل�صاريع  واأم����اال، وال��ب��ح��ر االأح��م��ر، وغ��ره��ا 

للم�صاهمة يف النه�صة ال�صعودية ال�صاملة.
جديدها  ع��ن  ي���وم  ك��ل  املختلفة  امل�����ص��اري��ع  وت��ع��ل��ن 
باإعالنها  نيوم  �صركة  فعلت  مثلما  التطور،  ملواكبة 
اأول  وت�صغيل  وتنفيذ  ت�صميم  ل�صركة  تاأ�صي�صها  عن 
ح�صب  ال��ع��م��ودي  الكهربائي  للتنقل  ع��ام��ة  �صبكة 
الطلب، بال�صراكة مع �صركة Volocopter، على 
اأن ي�صم امل�صروع امل�صرتك خدمات التاك�صي اجلوي، 
للتنقل  نيوم  منظومة  مع  اللوج�صتية  واخل��دم��ات 
االنبعاثات،  من  واخل��ايل  الو�صائط  املتعدد  العام 
نظمي  املهند�س  لنيوم  التنفيذي  الرئي�س  يوؤكد  اإذ 

امل�صغل  هي  �صتكون  اجلديدة،  ال�صركة  اأن  الن�صر، 
الوحيد لطرق النقل العام االأولية يف نيوم، و�صتعمل 
بخدمات  اخل��ا���س   eVTOL ن��ظ��ام  متكني  على 
الهبوط واالإقالع الكهربائي وتقدمي خدمات التنقل 
العمودي مبا يف ذلك اخلدمات اللوج�صتية، والنقل 
حيث  ال�صياحة،  والأغ��را���س  الطارئة  احل���االت  يف 
15 طائرة من طراز فولوكوبرت  قامت نيوم بطلب 
لبدء عمليات الطران االأولية خالل عامني اإىل ثالثة 
االأ�صا�صية  الركائز  اأحد  هو  التنقل  اأن  مبينا  اأعوام، 
التي تتم مراعاتها عند ت�صميم املدن والبنية التحتية 

احل�صرية للقرن احلادي والع�صرين.
امل�����ص��روع  ل��ل��ع��امل م��ن خ���الل ه���ذا  وت��ره��ن اململكة 
م�صاريع  لتطبيق  املثلى  املنطقة  هي  نيوم  اأن  على 
التنقل اجلوي ب�صكل �صريع بني املناطق احل�صرية 
ال��ع��م��ودي،  للتنقل  متكامل  بيئي  ن��ظ��ام  والإن�����ص��اء 
عامليًا  خمترًا  ت�صبح  اأن  نيوم  مهمة  تتمثل  حيث 

جدًا  متحم�صون  ونحن  امل�صتقبل،  يف  للتنقل  حيًا 
منونا،  م�صرة  اأث��ن��اء  امل�صتقبل  يحمله  م��ا  ل��روؤي��ة 
نيوم  بني  امل�صرتك  التعاون  اأن  الن�صر  يرى  بينما 
وفولوكوبرت، �صيتوج بت�صميم وتطوير نظام تنقل 
عام ثالثي االأبعاد بالكامل، وتطوير احللول التقنية 
 eVTOL لنظام  التحتية  والبنية  والتنظيمية 
يف  العمودي  الكهربائي  التنقل  بخدمات  اخلا�س 
امل�صرتك  امل�����ص��روع  و�صيقدم  ن��ي��وم،  اأن��ح��اء  جميع 
من  يتجزاأ  ال  ج��زءًا  بو�صفها  عمودية  تنقل  خدمات 
نيوم،  يف  الو�صائط  املتعدد  العام  التنقل  منظومة 
�صل�صة  رب��ط  �صبكة  ويوفر  �صفرية،  انبعاثات  ذات 

للم�صافرين وال�صلع.
وي���وؤك���د ه���ذا امل�����ص��روع اأن امل��م��ل��ك��ة م��ا���ص��ي��ة يف 
بيئة  وخلق  ال�صفرية،  االنبعاثات  اإىل  الو�صول 
اأق��رب وقت  مثالية حتقق جودة احلياة يف  حياة 

ممكن لل�صكان والزوار.

 تعزيز الريادة السعودية في الطاقة والبيئة المستدامة

   رمانة امليزان
 لقد جنحت اململكة يف تاأكيد اأهمية هذا التوازن ، وتقوده 
وحتديات  واق��ع  ق���راءة  يف  امل��دى  بعيدة  عميقة  ب��روؤي��ة 
تعظيم  يف  ال�صبق  ق�صب  وت�صجل   ، ال��ط��اق��ة  م�صتقبل 
اال�صرتاتيجية  وا�صتثماراتها  م�صاريعها  وتكامل  قدراتها 
امليزان  رمانة  باعتبارها  املوؤثر  لدورها  تعزيزا   ، للطاقة 
وتقنيات  مفهوم  تطبيق  يف  تقدمها  مع   ، عامليا  للطاقة 
ال��ذي  ال��ك��رب��وين(  )احل��ي��اد  للكربون  ال��دائ��ري  االقت�صاد 
اأهم  يف  واأبرزتها  تبنتها  التي  الرائدة  مببادرتها  تبنته 
املحافل العاملية، ويف مقدمتها قمة قادة جمموعة الع�صرين 
2020م يف الريا�س ، ودعوة دول العامل للتعاون يف هذا 
التوجه املتوائم مع اتفاقية باري�س للمناخ، واملتوافق مع 

طموحات وتطلعات كل دولة يف التنمية.

دول  من  العديد  يف  ال�صيا�صات  �صناع  من  فالكثر    
العامل ، كما قال املهند�س النا�صر ،  عجزوا عن حتقيق مثلث 
اململكة  ت�صدرت  فيما  واملناخ(،   ، والنمو  )الطاقة،  التوازن 
اأعمال  ب��اإط��الق   ، ل��دوره��ا  اأو���ص��ع  دائ���رة  يف  النجاح  م�صهد 
التطوير التجاري حلقل اجلافورة ، حيث اأهمية الغاز كخيار 
لنمو  الالزم  الزمن  التعامل مع  حتديات  للعامل يف  اأ�صا�صي 

معدالت الطاقة املتجددة �صمن االحتياج العاملي املتزايد.

  ا�صتدامة االقت�صاد واملناخ
احلالة  ه��ذه  يف  الطبيعي  الغاز  اأهمية  تبدو  ال�صياق  يف    
، حيث  الكربونية  االنبعاثات  تقلي�س  ي�صهم يف  اأنه   ، اأي�صا 
وال�صوائل،  االإي��ث��ان  من  االإ�صافية  الكميات  من  �صي�صتفاد 
املنتجة من اجلافورة، يف م�صاعفة كفاءة اقت�صاديات اإنتاج 

ال�صائل،  اللقيم  ا�صتخدام  زي��ادة  ويف  البرتوكيميائيات، 
و�صناعاته  البرتول  على  الطلب  ا�صتدامة  على  يحافظ  مبا 
واأجهزة  الأدوات  الالزمة   ، منها  احلديثة  حتى   ، التحويلية 

الثورة ال�صناعية الرابعة. 
 وعلى �صعيد املناخ ، �صُي�صهم اإنتاج حقل اجلافورة بدور كبر 
يف حتقيق اأهداف مبادرتي "ال�صعودية اخل�صراء" و"ال�صرق 
حيث   ، العهد  ويل  �صمو  اأعلنهما  اللتني  االأخ�صر"  االأو�صط 
�صُي�صهم احلقل يف تقليل انبعاث الغازات امل�صببة لالحتبا�س 

احلراري بنحو ت�صعة ماليني ون�صف مليون طن �صنوًيا.
 اأي�صا هذا احلقل الواعد يف احتياطياته ال�صخمة )اأكرث من 
الرِطب(  اخلام  الغاز  من  قيا�صية  مكعبة  قدم  تريليون   ٢٠٠
وانتاجيته القيا�صية املنتظرة )مليارا قدم مكعبة يوميا( يعد 
مُمّكنا رئي�صًا خلطط اال�صتغناء عن ما يقارب مليون برميل 

نفط مكافئ من الوقود ال�صائل، املُ�صتخدم يف توليد الكهرباء 
الطاقة  مزيج  م�صتهدفات  �صمن   ، وغ��ره��ا  امل��ي��اه  وحتلية 
االأمثل ، لي�صكل الغاز نحو %50 من الطاقة امل�صتخدمة يف 

اإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م.
واأخ�����را ول��ي�����س اآخ�����را يف ه���ذا امل���ج���ال ���ص��ُي�����ص��ه��م حقل 
االأزرق،  الهيدروجني  اإنتاج  يف  كبر،  ب�صكل  اجل��اف��ورة، 
اآالف كيلو طن  اإنتاج ٤  بحيث يدعم حتقيق اململكة هدفها 
واالأزرق(  )االأخ�صر  االنبعاثات  منخف�س  الهيدروجني  من 

�صنويًا، بحلول عام ٢٠٣٥م.
 حم��ل��ي��ا اأي�����ص��ا ، ووف����ق م�����ص��رة اال���ص��ت��دام��ة ال��ت��ن��م��وي��ة 
واالقت�صادية ، �صي�صهم الغاز الطبيعي من حقل اجلافورة يف 
اأطوال  التي ت�صتهدف م�صاعفة  الرئي�صة،  الغاز  تغذية �صبكة 
مناطق  اإىل  ال��غ��از  الإي�صال  بها  اخلا�صة  االأن��اب��ي��ب  خطوط 

الق�صيم واخلرج وجدة وال�صعيبة  اململكة؛ مثل  اإ�صافية يف 
اإىل  اجل��اف��ورة  حقل  تطوير  م�صروع  ي��وؤدي  كما   ، وج���ازان 
الرئي�صة  ال��غ��از  �صبكة  يف  االأن��اب��ي��ب،  خ��ط��وط  ط��اق��ة  زي���ادة 
 16،1 اإىل  قيا�صية  مكعبة  قدم  بليون   12 من  وتفرعاتها، 

بليون قدم مكعبة قيا�صية من الغاز يوميًا.
اأن  فامل�صتهدف   ، االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  على  العائد  اأم��ا   
20 مليار دوالر )75 مليار ريال(  ُي�صهم امل�صروع  بحوايل 
توا�صل  وهكذا   . عمل  فر�صة  األ��ف   200 وتوفر   ، �صنويًا 
عامليا  الطاقة  وم�صتقبل  حا�صر  يف  ريادتها  تعزيز  اململكة 
 ، الكربوين  احل��ي��اد  وخطط  النفط  م��ن  حلقاتها  وتكامل   ،
 .. املتجددة  الطاقة  اإىل   ، اجلافورة  لغاز  التجاري  واالنتاج 
االإجناز  اأمنوذجا ملهما يف  الطموحة  تقدم عر روؤيتها  كما 

التنموي والتقدم بب�صمات متميزة ملفهوم اال�صتدامة.

جدة - البالد
يقلق وجود املرتزقة يف ليبيا خمتلف دول العامل، باعتبار اأنه 
الدميقراطية  يقو�س  اأن  وميكن  للمنطقة،  كبرًا  تهديدًا  ميثل 
اإذ تواجه  الرئا�صية والنيابية،  لها عر االنتخابات  التي يرتب 
من  الرغم  على  منهم  التخل�س  يف  كبرة  �صعوبات  طرابل�س 
تقرير  بينما حذر  العملية،  مل�صاعدتها يف هذه  الدولية  اجلهود 
اأممي من ا�صتمرار وجود املرتزقة االأجانب يف ليبيا، الفتًا اإىل 

اأن ذلك ميثل تهديدًا خطرًا للو�صع يف البالد.
الأّنه  اأ�صفه،  املّتحدة، عن  االأمم  اأع��ّده خراء يف  تقرير  واأع��رب 
العلنية بان�صحاب املرتزقة من بلدهم  الّرغم من مطالبتهم  على 
يف  اأجانب  مبقاتلني  يحتفظون  زال��وا  ما  النزاع  اأط��راف  ف��اإّن 
على  دليل  لديها  لي�س  اللجنة  اأّن  على  م�صددا  قواتهم،  �صفوف 
املرتزقة.  لهوؤالء  االآن  حتى  النطاق  وا�صعة  ان�صحابات  حدوث 
واأو����ص���ح اخل����راء ال��ذي��ن اأع�����ّدوا ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر اأّن امل��رت��زق��ة 
دوالر  و2000   800 بني  قيمتها  ت��رتاوح  روات��ب  يتقا�صون 
ت�صّلمه  الذي  ال�صّري  املرحلي  التقرير  يقول  وقت  يف  �صهريًا، 
اأع�صاء جمل�س االأمن اخلم�صة ع�صر موؤخرًا اإن "الوترة املكّثفة 
لكّن  تراجعت  ليبيا،  اإىل  املحظورة  ال�صالح  �صحنات  الإر�صال" 

حظر ال�صالح يظّل غر فّعال بتاتًا.
جمل�س  قبل  من  مكّلفون  التقرير  هذا  اأع��ّدوا  الذين  واخل��راء 
اإر�صال  املتعّلق مبنع  لقراره  الدول  مراقبة مدى احرتام  االأمن 

اأ�صلحة اإىل ليبيا.

مدى  االأم��ن  جمل�س  قبل  من  املكلفون  اخل��راء  تقرير  ويغّطي 
ليبيا،  اإىل  اأ�صلحة  اإر�صال  مبنع  املتعّلق  لقراره  ال��دول  اح��رتام 
الفرتة املمتّدة بني يناير ونوفمر املا�صي، وقد زاروا من اأجل 
عمليات  اإىل  "باال�صتناد  اأّنه  من  التقرير  حّذر  اإذ  ليبيا،  اإع��داده 
2020، تظّل خمزونات االأ�صلحة مرتفعة  النقل التي مّتت يف 
الق�صم  اأّن  اإىل  م�صرًا  امل�صتقبل"،  يف  ن��زاع  اأّي  الإذك��اء  وكافية 

االأكر من ليبيا ال يزال حتت �صيطرة جماعات م�صّلحة.
اأن  الفائت  ال�صهر  االإن�صان،  حلقوق  ال�صوري  املر�صد  وك�صف 
150 مرتزقا قد  اأكرث من  دفعة من عنا�صر املرتزقة تتاألف من 
و�صلت اإىل ليبيا، موؤكدا اأن عمليات تبديل دفعات املقاتلني يف 
ليبيا م�صتمرة، رغم تخفي�س املرتبات ال�صهرية ب�صكل كبر عّما 
كانت عليه قبل توقف احلرب بني االأطراف الليبية، واملطالبات 

الدولية بوقف اإر�صال املرتزقة اإىل ليبيا.
ختام  يف  ق��ال  م��اك��رون،  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�صي،  الرئي�س  وك��ان 
موؤمتر دويل حول ليبيا يف باري�س اإن املرتزقة �صيغادرون ليبيا 
خالل االأ�صابيع املقبلة، موؤكدًا اأن دوال تعهدت ب�صحب املرتزقة 
واالأم��ن  اال�صتقرار  يهدد  وجودهم  الأن  تاأخر  ب��دون  ليبيا  من 
اأوىل  "خطوة  اأن  ماكرون  واأك��د  برمتها.  واملنطقة  البالد  يف 
متت عر �صحب 300 من املرتزقة"، لكنه اأو�صح اأن هذا االأمر 
وقواتهما  مرتزقتهما  �صحب  ال��دول  وعلى  بداية.  �صوى  لي�س 
واالأمن  اال�صتقرار  يهدد  وجودهم  الأن  تاأخر  بدون  الع�صكرية 

يف البالد واملنطقة.

من النفط والغاز إلى "المتجددة"..

تقرير أممي يحّذر من خطورتهم 

ليبيا.. المرتزقة يهددون 
استقرار المنطقة
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خادم  من  وتوجيه  بدعٍم   ، الطاقة  يف  اململكة  لريادة  متجدد  وموعد   ، قوي  اقت�صادي  راف��د 
احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد العزيز ، و�صمو ويل العهد االأمر حممد بن �صلمان 
يف  التقليدي  غر  للغاز  التجاري  التطوير  اأعمال  باإطالق   ، الله  حفظهما  العزيز،  عبد  بن 
حقل اجلافورة باملنطقة ال�صرقية ، والذي عّده جمل�س الوزراء عن�صرًا جوهريًا يف حتقيق 
العديد من م�صتهدفات روؤية 2030، وتعزيز مكانة اململكة الرائدة يف �صوق الطاقة العاملية، 

و�صجلها يف حماية البيئة وا�صتدامتها.
اأوجزها �صمو وزير  التي  ، وركائزها  للطاقة  اململكة  الرا�صخة يف �صيا�صة  املعادلة  اإنها    
الطاقة،  اأمن   ( ، وتقوم على مثلث  العزيز  �صلمان بن عبد  العزيز بن  االأمر عبد  الطاقة 
اأن تكون دائما يف  والنمو االقت�صادي ، والتغر املناخي( وهي ركائز حتر�س اململكة 
دائرة امل�صوؤولية حتقيقا مل�صلحة االقت�صاد الوطني امل�صتدام ، ولالقت�صاد العاملي �صديد 

االرتباط بالطاقة بكافة قطاعاتها. 
  فهذا االإجناز الكبر الذي انطلق بتطوير حقل الغاز االأ�صخم 

ال�صعودية  اأرامكو  رئي�س  النا�صر  اأمني  املهند�س  قال  وكما   ،
وكبر اإدارييها التنفيذيني، "ياأتي يف وقت مثايل"، نظرا ملا 
ي�صهده العامل من حمطات حتول يف قطاع الطاقة ، حتتاج 
عمليا وبدرجة كبرة اإىل التوازن ال�صامن ال�صتمرار تاأمني 
العاملي  االقت�صاد  يعر�س  خلل  اأو  ف��ج��وات  دون  الطاقة 

ودوالب حركته الهائلة لهزات واأزمات اليتحملها.

نيوم.. 
مدينة حضرية تواكب التطور

جدة - البالد

المملكة رمانة 
الميزان الستقرار 

اإلمدادات واالقتصاد 
العالمي



جدة - خالد بن مر�ضاح
ح�ضور  وو�ضط  وال�ضرور،  الفرح  عطرها  ليلة  يف 
من  ولفيف  والإعالميني  والريا�ضيني  امل�ضوؤولني 
الأهل والأقارب والأ�ضدقاء، ويف ظل التعليمات 
احتفل  ال�����ض��ح��ي��ة،  والح�������رازات  ال��وق��ائ��ي��ة 
للتاأريخ  القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  رئي�س 

والإح�ضاء، امل�ضت�ضار �ضالح بن �ضامل باهويني، بزواج ابنه 
اإحدى  يف  ال�ضهري،  علي  بن  عبدالرحمن  ابنة  على  �ضامل، 
قاعات الحتفالت بجدة، حيث تبادل فيها اجلميع التهاين 
والتربيكات باملنا�ضبة. وعرب العري�س �ضامل عن فرحته يف 
لبناء  وعرو�ضه  يوفقه  اأن  الله  داعيًا  املباركة،  الليلة  هذه 
حياة كرمية، وقال:" اإن م�ضاركة الأهل والأحباب وتهنئتهم 
، غمرت قلبي بال�ضعادة والفراح يف هذه 

الليلة ال�ضعيدة".
وال�ضهري  ب��اه��وي��ن��ي  اأ���ض��رت��ا  وع���ربت 
هذه  يف  الأب��ن��اء  بفرحة  فرحتهما  ع��ن 
يوفق  اأن  الله  �ضائلني  املباركة،  الليلة 
واأن  وي��ر���ض��اه،  يحبه  مل��ا  ال��ع��رو���ض��ني 
يجمع بينهما على خري ويرزقهما الذرية 
وامتنانهما  �ضكرهما  مبدين  ال�ضاحلة، 
ال��ت��ه��اين  اأر����ض���ل  اأو  ل��ك��ل م���ن ح�����ض��ر، 

والتربيكات بهذه املنا�ضبة الغالية.

جدة - البالد
ابنة  على  حمد،  ابنه  بزفاف  ال�ضيخ،  خي�ضان  حممد  احتفل 
من  عدد  ح�ضور  و�ضط  ال�ضبحي،  �ضيف  بن  عبيدالله  نايف 
ب��ارك��وا للعرو�ضني  ال��ذي��ن  ال��وج��ه��اء والأق�����ارب والأح���ب���اب 

باملنا�ضبة ال�ضعيدة، وذلك باإحدى القاعات الكربى بجدة.
اأن يوفقهما  ع��ز وج����ل،  ال��ل��ه،  م��ن  ال��ع��ري�����س ح��م��د  ومت��ن��ى 
يرزقهما  واأن  �ضعيدة،  عائلة  وبناء  وتفاوؤل  اأمل  كلها  حلياة 
التهاين  اأر�ضل  اأو  ح�ضر  من  كل  �ضكر  كما  ال�ضاحلة،  الذرية 
والتربيكات عرب �ضبكات التوا�ضل الجتماعي بهذه املنا�ضبة 

الغالية.
الليلة  بهذه  فرحتهما  عن  وال�ضبحي  ال�ضيخ  اأ�ضرة  وع��ربت 
وير�ضى  يحب  ملا  العرو�ضني  يوفق  اأن  الله  داع��ني  املباركة، 
ال�ضاحلة، واأن  الذرية  بينهما يف خري ويرزقهما  واأن يجمع 

يدمي عليهما واجلميع الفرح وال�ضرور.

جدة- خالد بن مر�ضاح
الراجحي،  �ضالح  بن  عبداملح�ضن  ديوانية  ا�ضت�ضافت 
اخلريية  اجلمعية  رئي�س  حنفي  عبدالعزيز  املهند�س 
لتحفيظ القراآن الكرمي بجدة »خريكم« الذي حتدث عن 

م�ضوار اجلمعية.
 وقال: كانت البداية يف عام 1382ه وبداأت اأول حلقة 
حممد  م��ن  املكرمة،  مبكة  ال��زاه��ر  يف  ال��ق��راآن  لتحفيظ 
يو�ضف �ضيف وكان من باك�ضتان، وكان ا�ضمها اجلماعة 

اخلريية لتحفيظ القراآن، ومل تكن ر�ضمية.
وتوىل  للجمعية  الإدارة  التنظيم  بداأ  1401ه  عام  ويف 
عام  اأم��ني  وك��ان  ال��رك��ي،  عبدالله  الدكتور  معايل  ذل��ك 

الرابطة وبداأت الأمانة العام بالإ�ضراف والتنظيم.
العامة  الأم��ان��ة  من  اجلمعية  انتقلت  1414ه  ع��ام  ويف 
ال�ضوؤون  وزراة  اإىل  �ضعود  بن  حممد  الإم���ام  بجامعة 
بن  �ضالح  ال�ضيخ  ج��اء  ثم  وم��ن  والأوق���اف،  الإ�ضالمية 
والأوق��اف  الإ�ضالمية  لل�ضوؤون  وزي��ر  ال�ضيخ  اآل  حممد 
كبريا  تطويرا  اجلمعيات  وط��ور  والإر���ض��اد،  وال��دع��وة 

جمعية  بداية  وعند  الكبري،  ال�ضكل  بهذا  اأ�ضبحت  حتى 
والآن  طالب،   200 الطالب  عدد  كان  بجدة  "خريكم" 
و�ضل- ولله احلمد- اإىل اأكرث من 66 األف طالب وطالبة، 
ويف اململكة و�ضل اإىل مليون طالب وطالبة يدر�ضون يف 

جمعيات حتفيظ القراآن.
حتفيظ  حلقات  اأن  حنفي  العزيز  عبد  املهند�س  واأك��د   
القراآن يف اململكة هي خري ما يتحقق فيه تعزيز القيم ، 
لقول الله تعاىل }اإِّن َهَذا الُْقْراآَن ِيْهِدي ِلّلِتي ِهَي اأَْقَوُم{، 
وال��ف��ت��اة  للفتى  يحقق  ت��رب��وي  اإمي����اين  حم�ضر  ف��ه��ي 

النا�ضئني املزايا الكثرية وتنمي �ضخ�ضياتهم على ذلك.

�أخبارهم
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البالد - عبدالعزيز ال�ضلطاين
احتفل علي بن �ضالح الكناين بزواج ابنته، على �ضلمان 
الأق��ارب  من  جمٌع   احلفل  ح�ضر  ال��زه��راين.  اأحمد  بن 

والأ�ضدقاء، الذين قّدموا التهاين والتربيكات.
املباركة متمنيا  الليلة  العري�س عن �ضعادته بهذه  وعرب 
زوجية  حلياة  وعرو�ضه  يوفقه  اأن  عزوجل،  الله،  من 
بهذه  �ضعادته  ع��ن  ال��ع��رو���س  وال���د  ع��رب  كما  �ضعيدة. 
املنا�ضبة التي يحتفي فيها بزفاف ابنته، �ضائال املوىل، 
يدمي  واأن  ال�ضاحلة  الذرية  يرزقهما  اأن  قدرته،  جلت 

عليهما الفرح وال�ضرور.

الكناني يحتفل بزواج ابنته

أسرة آل عسعوس تحتفل بزواج ظافر 

في ديوانية الراجحي.. المهندس حنفي يستعرض تطور "خيركم"أفراح الشيخ والصبحي بزفاف حمد

عفقي والكابري يحتفالن بعقد قران عبدهللا ووجدان

اأبها- مرعي ع�ضريي
ب��ال��ف��رح وال�����ض��رور، وب��ح�����ض��ور الأه���ل  يف ليلة م��ع��ط��رة 
والأ�ضدقاء، احتفلت اأ�ضرة اآل ع�ضعو�س بزواج ابنهم ظافر 
عبدالله بن ع�ضعو�س ال�ضهراين، من ابنة ظافر بن مني�س، 
الفنون  يف حفل بهيج تخللته ق�ضائد �ضعرية وفقرات من 

ال�ضعبية.
وعربت اأ�ضرتا العرو�ضني عن فرحتهما بهذه الليلة، �ضائلني 
يجمع  واأن  وير�ضاه  ملايحبه  العرو�ضني  يوفق  اأن  الله 
مقدمني   ، ال�ضاحلة  ال��ذري��ة  ويرزقهما  خ��ري  على  بينهما 
و�ضاركهما  وح�ضر  الدعوة  لبى  من  لكل  اجلزيل  �ضكرهما 

الفرحة داعني الله اأن يدمي الأفراح على اجلميع.

البالد- املدينة املنورة
الدكتورة  ابنته  ق���راآن  بعقد  عفقي  ���ض��امل  �ضالح  احتفل 
القاعات  اإح��دى  يف  الكابري،  علي  عبدالله  على  وج��دان، 
الأهل  ومباركة  ح�ضور  و�ضط  املنورة،  باملدينة  الكربى 
والأحباب بهذه املنا�ضبة ال�ضعيدة، وتخلل احلفل الأهازيج 
الغامرة  �ضعادته  العري�س عن  ال�ضعبية. وعرب  والرق�ضات 

بهذه املنا�ضبة ال�ضعيدة التي يتمناها كل �ضاب، داعيا الله، 
العلي القدير، اأن يدمي عليهما ال�ضعادة والتوفيق.

الليلة  بهذه  �ضعادتهما  عن  العرو�ضني  اأ�ضرتا  ع��ربت  كما 
التي يحتفي فيها بعقد القران، �ضائلني املويل جلت قدرته، 
الفرح  عليهما  يدمي  واأن  ال�ضاحلة  الذرية  الله  يرزقهما  اأن 

وال�ضرور يف حياتهما القادمة.

مشاركة األهل واألحباب غمرت قلبي بالسعادة
آل باهويني والشهري يزفون سالم.. العريس:

مدير  ن��ائ��ب  برقية  ال��ك��رمي  ال�ضامي  الأم���ر  ���ض��در 
اأح��م��د  ب��ن  خ��ال��د  العميد  اجل����وف،  منطقة  ���ض��رط��ة 

الرا�ضد اإىل رتبة "لواء".
ثم  الدين،  خلدمة  وال�ضداد  التوفيق  له  الله  ن�ضاأل 

القيادة والوطن.

الراشد إلى رتبة "لواء" 

اأ�ضدر وزير ال�ضحة، فهد بن عبدالرحمن اجلالجل، 
قراًرا بتمديد تكليف الدكتور اإبراهيم بن عبدالكرمي 
لل�ضوؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  من�ضب  ل�ضغل  ال��ع��ري��ف��ي، 
ال�ضحية باملنطقة ال�ضرقية. وثّمن الدكتور العريفي 
الثقة من وزير ال�ضحة، موؤكًدا للجميع بذل مزيد من 
العطاء والتفاين خلدمة دينه ووطنه من خالل عمله 

ب�ضحة املنطقة.

 متديد تكليف" العريفي" مديرا

ح�ضل امل��ب��ت��ع��ث م��و���ض��ى ه��ج��ري ع��ل��ى درج��ة 
جامعة  من  الكهربائية  القوى  يف  املاج�ضتري 

جنوب اأ�ضراليا بتقدير "ممتاز" .
 م��و���ض��ى ق���دم ���ض��ك��ره ل��وال��دي��ه وزوج��ت��ه على 

دعمهم له طيلة وجوده يف مقر البعثة.

هجري ينال املاجستير

عبدالله  حممد  ف��رج  ت��ع��اىل،  الله  رحمه  اىل   انتقل 
امل����ول����د، ومت�����ت ال�������ض���الة ع��ل��ي��ه ي�����وم  الأرب����ع����اء 
ب��امل�����ض��ج��د احل�������رام ودف������ن يف م���ق���ربة امل���ع���الة. 
بكر  الك�ضفي  املهند�س  القائد  زوج���ة  وال���د  الفقيد 
ك�ضافة  ف��ري��ق  ع���ام  ق��ائ��د  التمبكتي،  اإب��راه��ي��م  ب��ن 
املكرمة  مبكة  م��راك��ز  الأحياء  بجمعية  مكة  �ضباب 
 ووال���د ك��ل م��ن خ��ال��د، واأح��م��د، وحم��م��د، وت��رك��ي.   

ال��ب��وادي  بجدة.  الأ���ض��رة بحي  ب��دار  العزاء   يتقبل 
املهند�س  بكر  ج���وال  على  اأو  ال��ت��اج  ق�ضر  ب��ج��وار 

0554544710 اأو اأحمد 0549627969

 والد زوجة التمبكتي يف ذمة اهلل  

ن�ضتقبل  اأخبار الأفراح واملنا�ضبات على ..
  wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ضاح ( اإمييل ( 
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اخلرب-حمودالزهراين 
ق���دم م��ه��رج��ان ن�صف م���اراث���ون اخل���ر ال�����دويل، ال��رح��ال��ة 
بطريقة  اأحمد،  ر�صا  وزوجته  اأحمد،  عبدالعزيز  ال�صعودي 
الفعاليات امل�صاحبة  اأركان  خمتلفة من خالل مرورهما على 
التي  بايك"  "تورينج  النارية  درجاتهما  على  للماراثون 
داخل  مدينة   30 اإىل  امتدت  التي  رحالتهما  يف  ي�صتقالنها 
يع�صقان  اأنهما  املتواجد  للجمهور  الزوجان  وروى  اململكة. 
العالقة  قوة  موؤكدين  النارية،  الدراجات  على  الرحالة  حياة 
بينهما وت�صجيعهما لبع�صهما على ممار�صة الأ�صياء امل�صرتكة، 
الطرق  بدرا�صة  جاء  ال�صعوبات  على  التغلب  اأن  اإىل  لفتني 
والبو�صلة،  باخلرائط  وال�صتعانة  وت�صاري�صها  والأماكن 
ودرا�صة امل�صارات ب�صكل �صحيح، و�صوؤال اخلراء واملهتمني 

بال�صفر عن املناطق التي يرغبان ال�صفر اإليها. 
رحالتهما  يف  واجهتهما  التي  ال�صعوبات  اأ�صد  عن  كا�صفني 
العودة  طريق  اإيجاد  وع��دم  الوقود،  حمطات  انقطاع  وهي 
الإنرتنت  �صبكة  ا�صتجابة  وعدم  النائية،  املناطق  بع�ض  من 
الرياح املحملة  الدراجة، وهبوب  اإىل تعطل  اإ�صافة  للبحث، 
ب����ذرات ال����رتاب اأث��ن��اء ال��رح��ل��ة، ووج����ود ج��ب��ال و�صخور 

طبا�صريية، ووجود حيوانات مفرت�صة يف بع�ض الأماكن. 
وقالت الزوجة ر�صا: اإن بداية الهواية كانت على الدراجات 
نارية،  دراجة  باقتناء   2016 عام  الأمر  تطور  ثم  الهوائية، 

واأخذا يقطعان م�صافات من 20 اإىل 35 كيلو مرتا، ثم تطور 
الأمر مل�صافات اأكرث خارج الريا�ض. 

واأ�صارت اإىل اأن احلياة الزوجية لي�صت" روتني" فقط وعلى 
اأن  موؤكدة  وهواياتها،  اهتماماتها  زوجته  م�صاركة  الرجل 

يف  عليهما  خوف  اأي  يوجد  ول  فجرية،  كانت  رحالتهما 
اأن  مبينة  اململكة،  تعي�صه  ال��ذي  والأم���ان  الأم���ن  ظ��ل 

لذلك  �صفحة،  مدينة  وك��ل  مفتوح  كتاب  اململكة 
اململكة ونطلع على  اأن نتعرف على مدن  لبد 

ومدينة،  منطقة  لكل  وال��ع��ادات  الثقافات 
وهذا من اأهداف الرحالت. 

واأك�����د ال�����زوج ع��ب��دال��ع��زي��ز، اأن����ه ك��ان 
بعدما  خا�صة  لزوجته،  داع��ًم��ا  دائ��ًم��ا 
م�صاركته  يف  ال��دائ��م��ة  رغبتها  راأى 
اأن��ه��م��ا  اإىل  م�����ص��ريا  حل���ظ���ات���ه،  ك���ل 
يف  م��دن  لعدة  طويلة  م�صافات  قطعا 

مغامرات مثرية. 
�صكرهما  ور���ص��ا  ع��ب��دال��ع��زي��ز  وق��دم��ا 

واملنظمني  ال��وط��ن��ي  احل��ر���ض  ل�����وزارة 
يف  للم�صاركة  ال��دع��وة  لهم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 

امل��ه��رج��ان واك��ت�����ص��اف م��دي��ن��ة اخل���ر كثاين 
اأجمل مدينة عربية.

"الحافيظي" نجم الرجاء 
على رادار الهالل
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الريا�ض- البالد
الكويتي 3/2 يف  ال�صاطئية على نظريه  الكرة  اأخ�صر  تغلب 
املع�صكر  �صمن  اأم�ض،  جمعتهما  التي  الودية  املباريات  ثالث 
الكويت،  يف  )الأخ�صر(  يقيمه  الذي  اخلارجي  التدريبي 
والعربية  اخلليجية  ال�صتحقاقات  يف  للم�صاركة  حت�صريا 
والآ�صيوية. يذكر اأن "اأخ�صر ال�صاطئية" لعب ثالث مباريات 
مع نظريه الكويتي؛ فاز يف املباراة الثانية والثالثة وخ�صر 

يف الأوىل، وتبقى لقاء ودي اأخري �صيقام اليوم اجلمعة.

أخضر الشاطئية يفوز على نظيره الكويتي وديا

قصة البطل والهابطين
يتبادر بني اجلميع ال�صوؤال العري�ض، بعد مرور 13 جولة من 

دورينا: َمن هو بطل دوري هذا العام؟
الهالل  وجود  ورغم  التام،  اقتناعي  وبعد  هذا  مقايل  يف 
اأراهما  اأّنني  اإل  وال�صابع  الرابع  املركزين  يف  والن�صر 
�صاأحتّدث  فاإّنني  الدوري،  لقب  على  النهاية  يف  املُناف�صان 
عن الفرق التي �صتهبط هذا العام اإىل دوري الدرجة الأوىل، 
باأّن  اأرى  فاإّنني  فقط،  جولة   13 يف  �صاهدت  ما  على  وعطفًا 
واأبها  والباطن  واحلزم  الطائي  اأندية  يتجاوز  لن  الهبوط 
رغم تواجد اأبها يف املركز 11 والباطن 13 ووجود التعاون 
والفتح يف املركزين 14 و 12 ولكنني ل اأنظر هنا اإىل املراكز 
ِمنهم  �صيهبط  الأربعة  الأندية  هذه  اأّن  اأرى  ما  بقدِر  احلالية 
كان  واإن  فاحلزم  النهاية،  يف  نف�صه  �صُينِقذ  واأحدهم  ثالثة، 
منذ  رّكز  لأنه  الفوز؛  يجيد  ل  اأّنه  اإّل  قدم حمرتمة  كرة  ُيقّدم 
البداية على التعاقدات الهجومية، واأهمل اجلوانب الدفاعية، 
يف  ناديا  يقود  اأن  ميكن  ل  مدرب  مع  التعاقد  يف  وغامر 
ا جعله اليوم يدخل  الدوري املمتاز مع الحرتام ل�صخ�صه، مِمّ
معمعة تغيري املدربني، يف حني اإدارة الباطن ُتكّرر متامًا خطاأ 
الهبوط ال�صابق عام 2018 حينما تعاقدت مع ثالثة مدربني 
منهم الوطني يو�صف الغدير، ويف هذا العام اأقال لتوفيت�ض 
اأبها  على  وفاز  والطائي  والفي�صلي  الهالل  مع  تعادل  الذي 
الن�صر، وتعاقد مع املدرب  اأمام  وخ�صر بهدف مقابل ل�صيء 
اأّما  الباطن،  مع  �صي�صتمّر كثريًا  باأّنه  اأعتقد  ل  الذي  هورفات 
اأن عودتها  اأرى  التي  اإدارته  ِمن قلة خرة  الطائي فقد عانى 
مع  تعاقدت  لو  حتى  وقت،  م�صاألة  الأوىل  الدرجة  لدوري 
ثالثة  يف  مدربني  ثالثة  يقوده  الذي  الفريق  ولكن  �صيريا، 
اأبها  الأربعة  الأندية  واأف�صل  دورينا،  يف  يبقى  لن  اأ�صهر 
ما وا�صلت  متى  البقاء،  فر�صة  لديه  ولكن  يهبط،  رّبا  الذي 
للمباريات، مع  اإدارتها  الباطن والطائي واحلزم �صوء  اأندية 
العلم باأّن اأبها ارتكب اخلطاأ الأكر بالتغيري الفني والإداري 
والتدريبي دفعة واحدة قبل بداية املو�صم، واإْن هبط فاإّن هذا 
هو �صبب الهبوط، واإن اأنقذ نف�صه فوجب عدم تكرار ماحدث.

يف نهاية املو�صم نلتقي.

عماد ح�سن ال�ساملي 

األخضر يواجه فلسطين في ثاني مبارياته بكأس العرب

 فيصل بن بندر بن سلطان نائباً لرئيس االتحاد العالمي للرياضات اإللكترونية
جدة- البالد

اأج���م���ع امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���الحت���اد ال��ع��امل��ي ل��ل��ري��ا���ص��ات 
على   Global Esports Federation الإلكرتونية 
الإلكرتونية  للريا�صات  ال�صعودي  الحت���اد  رئي�ض  تعيني 
الأمري في�صل بن بندر بن �صلطان نائبًا لرئي�ض الحتاد العاملي 
للريا�صات الإلكرتونية. جاء هذا الرت�صيح نظري جهد وعمل 
الأمري في�صل بن بندر يف الريا�صات الإلكرتونية ال�صعودية 
والعربية الذي لم�صه عامل الريا�صات الإلكرتونية يف جميع 

بقاع العامل.
الحتاد  رئي�ض  نائب  �صلطان  بن  بندر  بن  في�صل  الأم��ري  و�صكر 
ل��ل��ري��ا���ص��ات الإل��ك��رتون��ي��ة ورئ��ي�����ض الحت����اد العربي  ال��ع��امل��ي 
الحت��اد  اإدارة  جمل�ض  الإل��ك��رتون��ي��ة،  للريا�صات  وال�����ص��ع��ودي 
نائبًا لرئي�ض  للريا�صات الإلكرتونية على ثقتهم بتعيينه  العاملي 
الحتاد العاملي للريا�صات الإلكرتونية، ووعد جمهور الريا�صات 
يف  الحتاد  يقدمه  با  فخورين  يكونوا  اأن  العاملي  الإلكرتونية 

امل�صتقبل.
احلرمني  خ��ادم  اأ�صكر  اأن  اإل  ي�صعني  »ل  واأ���ص��اف: 

ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد العزيز، وويل عهده 
يف  لنا  متكينهما  على  �صلمان،  بن  حممد  الأم��ري 

ثم  الله،  بف�صل  واأن��ه  الإلكرتونية  الريا�صات 
دعمهما متكّنا من الو�صول اإىل هذا امل�صتوى«.
ل��ل��ري��ا���ص��ات  ال���ع���امل���ي  الحت������اد  اأن  ي���ذك���ر 

النا�صطني  اأب����رز  اأح����د  ه��و  الإل��ك��رتون��ي��ة 
لإدخ�����ال ال��ري��ا���ص��ات الإل��ك��رتون��ي��ة يف 

للقوانني  وامل�صرع  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ري��ا���ص��ات الإل��ك��رتون��ي��ة 

ال�����ص��اع��ي لح��رتاف��ي��ة لعبي  وه���و 
والداعم  الإلكرتونية،  الريا�صات 

ال���ق���ري���ب ل����الحت����ادات امل��ح��ل��ي��ة 
للريا�صات الإلكرتونية.

جدة - هالل �سلمان
يف  مبارياته  ث��اين  الوطني  منتخبنا  يخو�ض 
�صقيقه  يالقي  عندما  ال�صبت  العرب  كاأ�ض  بطولة 

الفل�صطيني �صمن مناف�صات املجموعة الثالثة.
ويتعني على الأخ�صر حتقيق الفوز على فل�صطني 
لإحياء اآماله يف بلوغ الدور الثاين من البطولة، 
نظريه  اأم��ام  له  الأول  اللقاء  خ�صارته  بعد  وذل��ك 

الأردين.
ويحتل منتخب املغرب �صدارة املجموعة بفارق 
الأهداف عن الأردن وذلك بعد فوزه يف مباراته 

الأوىل على فل�صطني )0-4(. 
العرب اجلمعة  كاأ�ض  وتتوا�صل مباريات بطولة 
البحرين نظريه  منتخب  يواجه  وال�صبت، حيث 
ال��ع��راق��ي يف ال��واح��دة ظ��ه��را اجل��م��ع��ة، ويلعب 
منتخب قطر امل�صيف مع عمان يف الرابعة م�صاء، 
يف  موريتانيا  م��ع  الإم����ارات  منتخب  يلعب  ث��م 
�صوريا  منتخب  يالقي  اأن  قبل  م�صاء،  ال�صابعة 

نظريه التون�صي.
املغرب،  مع  الأردن  فتجمع  ال�صبت  مباريات  اأما 

ولبنان مع اجلزائر، وم�صر مع ال�صودان.

جدة - البالد
نادي  اق��رتاب  اإىل  تقارير  اأ���ص��ارت 
م���ن ح�����ص��م ���ص��ف��ق��ة �صانع  ال���ه���الل 
ع���ب���دالإل���ه  املغربي"  الأل�����ع�����اب 
ال��رج��اء  ف��ري��ق  جن��م  احلافيظي" 
النتقالت  فرتة  خالل  البي�صاوي 

ال�صتوية املقبلة.
احلافيظي  اأن  ال��ت��ق��اري��ر  وذك����رت 
مع  ي�������ص���ارك  ال�����ذي  ع���ام���ا(   29(
منتخب )اأ�صود الأطل�ض( حاليا يف 
بطولة كاأ�ض العرب، �صيكون اأوىل 
التي  ال�صفقات 
����ص���ي���ع���زز 
بطل  ب��ه��ا 
اآ������ص�����ي�����ا 
�صفوفه؛ 
ا�صتعداًدا 
كة  ر للم�صا
ك��اأ���ض  يف 
ال�����ع�����امل 

الإم��ارات  يف  �صتقام  التي  لالأندية 
مطلع �صهر فراير املقبل.

بداأ احلافيظي م�صريته الكروية يف 
اجلعد  اأب��ي  بدينة  راأ���ص��ه  م�صقط 
باإقليم خريبكة، وحتديدا مع نادي 
احتاد اأبي اجلعد الذي كان ين�صط 

يف ق�صم الهواة.
جلبت  كطفل  احل��اف��ي��ظ��ي  م��وه��ب��ة 
انتباه ك�صايف الرجاء الذين قاموا 
ل��ف��ري��ق  ب��ا���ص��ت��ق��دام��ه   2009 يف 

ال�صباب بالنادي.
من  ال��ك��ث��ري  الأخ������ري  ُي�����ص��ع  ومل 
حيث  الأ����ص���واء،  ليخطف  ال��وق��ت 
ليقدم  الرديف  للفريق  مت ت�صعيده 
م�����ص��ت��وي��ات ق���وي���ة، ج��ع��ل��ت��ه حمل 
متابعة من قبل مدرب الفريق الأول 
برتران  الفرن�صي  الفرتة،  تلك  يف 
مار�صان الذي �صعده للفريق الأول 

لتنطلق جنوميته.
و�صنع  هدًفا   59 احلافيظي  �صجل 
م��ب��اراة   268 خ���الل  اآخ���ري���ن،   67
ر�صمية بقمي�ض الرجاء يف خمتلف 

امل�صابقات.
املغربي  النجم  و�صارك 
ال��رج��اء  اإجن�����از  يف 
ال���ع���امل���ي، ع��ن��دم��ا 
ح���������ص����ل ع���ل���ى 
امل���رك���ز ال��ث��اين 
م���ون���دي���ال  يف 
الأن����دي����ة ع��ام 
وم��ع   .2013
املغرب  منتخب 
احلافيظي  لعب 
م�������ب�������اراة   22
اأه���داف   3 و�صجل 
ه��دف��ا   11 و����ص���ن���ع 

لزمالئه.

 ماراثون الخبر الدولي يسلط الضوء على مغامرات "زوجين" بدراجتهما النارية 
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اليوم.. على كورنيش جدة ووسط متابعة عاملية 

"جائزة السعودية الكبرى فورموال 1"
تنطلق لتحطيم األرقام القياسية 

الأول من نوعه
هذا ال�سباق هو الأول حول العامل الذي يجري 
يف �سوارع مدينة، وقد اتخذت له اململكة �سعار" 
اأما حلبة كورني�ش جدة التي  ن�سابق امل�ستقبل". 
للفورمول  الكربى  ال�سعودية  جائزة  ت�ست�سيف 
1 لعام 2021، فهي بحّد ذاتها حدٌث �سوف يتكلم 
الأرقام  لتحطيم  ت�ستعّد  واأنها  �سّيما  عنه اجلميع 

القيا�سية! 
وتت�ساعد م�ستويات الإثارة والت�سويق؛ حيث 
كورني�ش  حلبة  نحو  اليوم  العامل  اأنــظــار  تتجه 
العامل  يف  ال�سائقني  اأف�سل  حتدي  مل�ساهدة  جدة 

يف "الفورمول 1" من اليوم حتى الأحد املقبل.
ـــكـــربى لـ"  ـــزة الــ�ــســعــوديــة ال وتــــنــــدرج جـــائ
الفورمول 1"، �سمن تقومي الفعاليات واملوا�سم، 
"روح ال�سعودية" يف �سهر �سبتمرب  الذي اأطلقته 
ــه كـــل الــفــعــالــيــات  املــا�ــســي؛ لــتــعــر�ــش مـــن خــال
الفرتة من  اململكة، خال  التي ت�سهدها  واملوا�سم 

اأكتوبر 2021م حتى مار�ش 2022م.
مزايا وموا�صفات حلبة جدة.. 

 ت�ستفيد حلبة �سباق جائزة ال�سعودية الكربى 
املطل  جــّدة  يف  البحرية  الواجهة  كورني�ش  من 
بالتحدي بوجود27  الأحمر، وتتميز  البحر  على 

منعطًفا وبطول اإجمايل يبلغ 6.175 كيلومرت
لبدء  ا  مت ت�سميم حلبة كورني�ش جدة خ�سي�سً
كبرية  ا  فر�سً وتوفر  وم�سوقة،  مثرية  �سباقات 
للمت�سابقني للتغلب على بع�سهم البع�ش من خال 
بالإثارة  املليئة  واملنعطفات  الزوايا  من  العديد 

والتحدي. 
 1 الفورمول  ملت�سابقي  �ست�سمح  احللبة  هــذه 
مع  �ساعة   / كم   250 لفة  �سرعة  متو�سط  باإنتاج 
�سرعات ق�سوى من املتوقع اأن ت�سل اإىل 322 كم 

/ �ساعة تقرتب من الزاوية الأخرية.
الإثــارة يف كل منعطف، يعد �سباق  انــدلع  مع 
العربية  باململكة   1 للفورمول  الكربى  اجلائزة 
املباريات  اأكــر  من  واحــًدا  يكون  بــاأن  ال�سعودية 
بال�سيارات امل�سحونة بالتوربو يف البطولة التي 
تدفع ال�سائقني اإىل اأق�سى حدودهم للح�سول على 

فر�سة مرغوبة للوقوف على تلك املن�سة.
تفا�صيل �صباق الفورمول 1

- طول اللفة: 6.175 كيلومرت )3.837 ميل(
- عدد لفات ال�سباق: 50

كــيــلــومــرت   308.75 الـــ�ـــســـبـــاق:  ــة  ــاف ــس مــ�  -
)191.848 ميل(

- عدد اللفات: 27 )16 ي�سارا، 11 ميينا(
- متو�سط ال�سرعة: 252 كم / �ش

C4 ، C3 ، C2 مركبات الإطارات -
اأ�صعار التذاكر

لــلــفــورمــول 1  تــذاكــر �سباق اجلــائــزة الــكــربى 
ال�سعودية معرو�سة للبيع الآن لع�ساق الفورمول 

1 ال�سعوديني يف الداخل واخلارج.
تذكرة الدخول العام

وجميع  امل�سار  حما�ش  على  اإطــالــة  لــك  تتيح 
واملنطقة  اجلمهور  منطقة  يف  املمتعة  الأن�سطة 
من  ال�سباق  متابعة  ميكنك  وكما  فقط،  املفتوحة 
امل�سجعني،  منطقة  يف  العماقة  ال�سا�سات  خال 
وتخولكم تذاكر الدخول العام ح�سور حفات ما 
جنوم  اأملع  من  نخبة  يحييها  والتي  ال�سباق  بعد 
املو�سيقى والغناء يف العامل. ال�سعريبداأ من 220 

ريال.

املدرجات اجلنوبية )اأ( 
متابعة  اجلنوبية  املدرجات  من  املنظر  ي�سمح 
ــهــا، حــيــث يــحــاول  احلــــدث مـــن نــقــطــة ل مــثــيــل ل
ال�سائقون جتاوز بع�سهم البع�ش ب�سرعات عالية 
البطاقة  هذه  تخولك  كلم/�ساع.   322 اإىل  ت�سل 
جنوم  اأملـــع  مــع  ال�سباق  بعد  مــا  حــفــات  ح�سور 
اأي  اأ�ش  واأي  بيرب  جا�سنت  وهم  احلاليون  العامل 
ودي  غويتا  ودايفد  ديرلو  وجاي�سون  روكي  بي 
من  ابتداء  حماقي!ال�سعر:  وحممد  تي�ستو  جاي 

455 ريال.
املدرجات اجلنوبية )ب( 

من  منعطف  اآخــر  على  اجلنوبي  املـــدرج  يطّل 
احللبة. هنا، �سيمكنك م�ساهدة �سيارات الفورمول 
1 ت�ستخدم كامل قدرة مكابحها، لتتباطئ ب�سرعة 
تــنــافــ�ــش رمــ�ــش الــعــني – بــعــد بــلــوغــهــا �ــســرعــة 
قبل  الأخـــري  املنعطف  وتــدخــل   – كــم/�ــش   290
ال�ساخبة  حمركاتها  طــاقــة  كــامــل  ت�ستخرج  اأن 
الرئي�سي. تخولك  امل�ستقيم  وتت�سارع على اخلط 

مع  ال�سباق  بعد  ما  حفات  ح�سور  البطاقة  هذه 
اأملع جنوم العامل احلاليون وهم جا�سنت بيرب واأي 
اأ�ش اأي بي روكي وجاي�سون ديرلو ودايفد غويتا 
ودي جاي تي�ستو وحممد حماقي!ال�سعر: ابتداء 

من 455 ريال.
املدرجات الو�صطى )اأ(

�سباق  قلب  “اأ” يف  الو�سطى  املدرجات  ت�سعك 
الفوز  حت�سم  اأن  ميكن  منطقة  يف   1 الفورمول 
املدرجات  هذه  اإطالة  عني.  برم�سة  اخل�سارة  اأو 
النــطــاق،  و�سبكة  ال�سيانة  خــط  عــلــى  ممــيــزة 
يتناف�سون  الــ�ــســائــقــني  ــــة  روؤي فــر�ــســة  لتمنحك  
هــذه  تــقــدم  كــمــا  الأول،  املــنــعــطــف  اإىل  و�ـــســـوًل 
ال�سيانة  وقفات  مل�ساهدة  مميًزا  مقعًدا  املدرجات 
التي حتب�ش الأنفا�ش وتقرر م�سري ال�سائقني يف 
ما  حفات  ح�سور  البطاقة  هذه  تخولك  ال�سباق! 
بعد ال�سباق مع اأملع جنوم العامل احلاليني وهم" 
جا�سنت بيرب، واأي اأ�ش اأي بي روكي، وجاي�سون 
ديرلو، ودايفد غويتا، ودي جاي تي�ستو، وحممد 

حماقي!ال�سعر: ابتداء من 455 ريال.
املدرجات الو�صطى )ب(

�سيارة  كــل  مل�ساهدة  نـــادرة  بفر�سة  �ستحظى 
متــر مــن اأمـــامـــك مــرتــني يف الــلــفــة الـــواحـــدة يف 
مناطق اأ�سا�سية من احللبة، حيث �سيكبح �سائقو 
الفورمول 1 ب�سرعات حتب�ش الأنفا�ش وتتخطى 
الـ 200 كلم / �ساعة! تخولك هذه البطاقة ح�سور 
 455 من  ابتداء  ال�سباق..ال�سعر  بعد  ما  حفات 

ريال.
املدرجات الو�صطى )ج(

ــــــة الــ�ــســائــقــني  ملــنــح املــ�ــســجــعــني فــر�ــســة روؤي
كما  ــادم،  ــق ال املنعطف  اإىل  و�ــســوًل  يتناف�سون 
للم�ساهدة  مــقــعــًدا ممــيــًزا  املــدرجــات  هــذه  تــقــدم 
التي حتب�ش الأنفا�ش وتقرر م�سري ال�سائقني يف 
ما  البطاقة ح�سور حفات  هذه  تخولك  ال�سباق! 

بعد ال�سباق..ال�سعر ابتداء من 455 ريال.
املدرجات الو�صطى )د(

�سيارة  كــل  مل�ساهدة  نـــادرة  بفر�سة  �ستحظى 
متــر مــن اأمـــامـــك مــرتــني يف الــلــفــة الـــواحـــدة يف 
مناطق اأ�سا�سية من احللبة، حيث �سيكبح �سائقو 
الفورمول 1 ب�سرعات حتب�ش الأنفا�ش وتتخطى 
البطاقة  هـــذه  تــخــولــك  �ــســاعــة!   / كــلــم   200 الــــ 
ابتداء  ال�سعر  ال�سباق..  بعد  ما  حفات  ح�سور 

من 455 ريال.
املدرجات الرئي�صة

يقع املدرج الرئي�ش يف القلب الناب�ش للحلبة، 
ليوفر  ال�سيانة،  ملراكز  املخ�س�ش  املبنى  مقابل 
مناظر بانورامية ت�سمل اخلط امل�ستقيم الرئي�سي 
الفورمول 1  اأحــداث  �سيمكنك من م�ساهدة  حيث 
ل�سبكة  ال�ستعدادات  ذلك  يف  مبا   ، حدوثها  فور 
ال�سباق قبل ال�سباق ، وت�سكيلة ال�سائقني ، وبدء 
ال�سباق، ومواقف التوقف، والأهم من ذلك العلم 
ذي مربعات. تخولك هذه البطاقة ح�سور حفات 

ما بعد ال�سباق.. ال�سعر ابتداء من 633 ريال.
�صيافة مميزة 3 اأيام

م�ستوى  اإىل   1 الفورمول  يف  بتجربتك  ارتــق 
اأعلى مع م�ساحة ال�سالة املذهلة هذه التي تعك�ش 
العربية  اململكة  به  ت�ستهر  الذي  اخلدمة  م�ستوى 
عاملية  وخــدمــة  ممــتــازة  مقاعد  مــع   ، ال�سعودية 
البطاقة  هذه  تخولك  لذيذة.  وماأكولت  امل�ستوى 
ح�سور حفات ما بعد ال�سباق.. ال�سعر 13،800 

ريال.
نادي البادوك 3 اأيام

اأجنحة  الــكــامــلــة!تــقــع  الــرفــاهــيــة  مــن  جتــرهــة 

الطابقني  يف  الفاخرة  بـــادوك  نــادي   1 فــورمــول 
للفرق،  املخ�س�ش  املبنى  مــن  والــثــالــث  الــثــاين 
وتقّدم منظرًا غري حمجوب ملرائب الفرق ومراكز 
جناحك،  راحــة  من  هنا،  بها.  اخلا�سة  ال�سيانة 
�ست�ساهد �سباقًا من نوع اآخر اذ يحاول كل فريق 
هذه  ت�سمل  لاإطارات.  تغيري  عملية  اأ�سرع  تنفيذ 
تتوقعها  التي  المتيازات  الراقية جميع  التجربة 
الدرجة  من  خدمة  ذلــك  يف  مبا  فاخر،  جناح  من 
ا  خ�سي�سً ــرة  حمــ�ــسّ �سهّية  ومـــاأكـــولت  الأوىل 
بتجربة  لاإ�ستمتاع  املثالية  الطريقة  اإنــهــا  لــك. 

الفورمول 1. ال�سعر 25000 ريال.
معركة فرق الو�صط

معركة  اإن  فــرياري:  �سائق  �ساينز  كارلو�ش  قال 
فرق الو�سط �ست�ستعل ب�سدة على حلبة جدة عالية 
حلبة  من  ال�سريع  الق�سم  اأن  يبدو  بينما  ال�سرعة. 
خ�سائ�ش  لكن  مر�سيد�ش،  �سيارة  �سينا�سب  جدة 
الــو�ــســط على  فـــرق  مــعــركــة  �ستفتح  كــكــل  احلــلــبــة 

م�سراعيها.
ولــطــاملــا كــانــت فـــــرياري اأفــ�ــســل على 

الرتكازية،  عالية  احللبات 
بــــيــــنــــمــــا تــــتــــاألــــق 

ــد�ــش  ــي ــس مــر�
ــــــى  ــــــل ع

احلـــلـــبـــات 
مــــنــــخــــفــــ�ــــســــة 

الرتكازية.
األفا  اأن  عاوة على ذلك، يبدو 

موؤخرًا،  كذلك  �سريعة  لوترية  و�سلت  قد  تاوري 
جنح  الــذي  األون�سو  فرناندو  فتمتلك  األبني  اأمــا 

بتحقيق من�سة تتويج يف جولة قطر . 
�ستكون  جدة  يف  املعركة  اأّن  �ساينز  يرى  لهذا، 
متقاربة جدًا بني فرق الو�سط من اأجل نيل مراكز 

اأف�سل �سمن ترتيب بطولة امل�سنعني.
الأخــرية،  احللبات  "يف  الإ�سباين:  قــال  حيث 
ال�سيء. من الوا�سح  كان الو�سع جمهوًل بع�ش 
عالية  حلبة  تبدو  الآن.  حتى  جمهولة  جــدة  اأن 
ال�سرعة، وقد راأينا حلبات عالية ال�سرعة تنا�سب 
�سيارات مثل األبني، مكارين واألفا تاوري. لذا قد 

ن�سهد معركة حممومة جدًا يف جدة".

الريا�ض - هاين الب�صر  ت�صوير: خالد بن مر�صاح
بالعديد  تيلك،  عامليًا هريمان  ال�سهري  امل�سمم  ابتكرها  التي  جدة،  كورني�ش  حلبة  تزخر 
اأعلى  ي�سمن  ما  وهو   ،"1 "الفورمول  �سباقات  عامل  يف  مرة  لأول  تظهر  التي  املزايا  من 
الت�سويق  م�ستويات  وزيــادة  ممكنة  �سرعات  باأعلى  لانطاق  لل�سائقني  التحفيز  درجات 

ال�سباق 10 فرق وهي:" خال ال�سباق. وبذلك ت�سبح جدة على موعد مع تغيري قواعد ال�سباقات حول العامل. �ست�سارك يف 
رينو،  بــول،  ريــد  مر�سيد�ش،  ويليامز، 
األفا  ها�ش،  بوينت،  را�سينج  ماكارين، 

تاوري، الفا روميو، وفرياري".
اأمـــــا الأبــــطــــال اأ�ـــســـحـــاب الأعــ�ــســاب 
من  هاميلتون  لوي�ش   " فهم:  احلديدية 
من  فري�ستابن  ماك�ش  مر�سيد�ش،  فريق 
نــوري  ــدو  لن هولندا،  مــن  بــل  رد  فريق 
املتحدة،  اململكة  من  ماكارين  فريق  من 
فالتريي بوتا�ش من فريق مر�سيد�ش من 
فريق  من  برييز  �سريجيو  فنلندا،  دولــة 
ريد بل من املك�سيك، كارلو�ش �ساينزمن 
ــبــانــيــا، �ــســارل  فــريــق فـــــرياري مـــن اإ�ــس
موناكو،  من  فــرياري  فريق  من  لوكلري 
دانــيــال ريــكــيــاردو مــن فــريــق مــاكــارن 
فريق  مــن  غا�سلي  بــيــار  اأ�ــســرتالــيــا،  مــن 
اأوكــون  اإ�ستيبان  فرن�سا،  من  األفاتوري 
فرن�سا فرناندو  مــن  األــبــني  فــريــق  مــن 
اإ�سبانيا،  مــن  األــبــني  فريق  مــن  األون�سو 
اأ�ستون  لفريق  مــن  فيتيل  �سيبا�ستيان 
من  ت�سونودا  يوكي  اأملانيا،  من  مارتن 
ــان، لن�ش  ــاب ــي األـــفـــاتـــوري مــن ال فــريــق 
�سرتول من فريق اأ�ستون مارتن من كندا، 
جورج را�سل من فريق وليامز من اململكة 
املــتــحــدة، نــيــكــول�ــش لتــيــفــي مــن فريق 
فريق  من  رايكونن  كيمي  كندا،  من  وليامز 
األفا روميو من فنلندا، اأنطونيو جيوفينازي 
ــفــا رومــيــو مــن اإيــطــالــيــا، ميك  مــن فــريــق األ
نيكيتا  اأملانيا،  من  ها�ش  فريق  من  �سوماخر 
للفورمول  هــاي  فــريــق  فــريــق  مــن  مازيبني 
ال�سيارات  احتـــاد  مــن   1

الرو�سي.

اجلمعة 3 دي�سمرب: التجارب الأوىل
14:30 – 12:30

اجلمعة 3 دي�سمرب: التجارب الثانية
18:00 – 17:00

ال�سبت 4 دي�سمرب: التجارب الثالثة
15:00 – 14:00

ال�سبت 4 دي�سمرب: احل�سة التاأهيلية
18:00 – 17:00

الأحد 5 دي�سمرب: ال�سباق
20:30 – 16:30

10 فرق و20 سائقا

السباق األول من 
نوعه عامليا

جدول البطولة



جدة - البالد
�أغانيها  �أح��دث  �لوهاب  عبد  �شريين  �لفنانة  طرحت 
�جلديد  �ألبومها  �شمن  "يوتيوب"،  غري�نة" عرب  "كلها 
من  �أك��ر  �لأغنية  حققت  �إذ  قريبا،  �شدوره  �ملنتظر 

326 �ألف م�شاهدة بعد طرحها ب�شاعات.
�أغ��ن��ي��ة ���ش��ريي��ن �جل���دي���دة م��ن ك��ل��م��ات حممد 
وت��وزي��ع  �أن����ور،  حم��م��ود  و�أحل����ان  م�شطفى، 
موقع  يف  تريند  وت�����ش��درت  جم���دي،  حممد 

با�شم  ها�شتاج  حتت  لها،  برومو  طرح  بعد  "تويرت"، 
�لذي  �لأغنية،  مقطع  رو�ده  تبادل  �إذ  غري�نه"،  "كلها 
"كلها غري�نة بتحقد و�لنف�شية �شو�د.. لو �أعدي  يقول: 

يف حتة �أنا م�ش ب�شلم من �لكومنتات".
عن  �ملتد�ولة  �لأنباء  �لوهاب  عبد  �شريين  وجتاهلت 
�لإمار�ت،  �ملقبل يف  �نف�شالها، مهتمة بالرتويج حلفلها 
ون�شرت بو�شرت �حلفل، م�شحوبة بتعليق: "موعدنا �إن 

�شاء �لله يف مهرجان �لإمار�ت، وح�شتوين".

شيرين تطرح »كلها غيرانة«

»إحسان« ُتطلق خدمة لألشد احتياًجا
الريا�ض - البالد

للعمل  �لوطنية  �ملن�شة  �أطلقت 
فر�شة  خدمة  "�إح�شان"  �خل��ريي 
�ل���ت���ربع �ل��ي��وم��ي ���ش��م��ن ب��رن��ام��ج 
للمن�شة، حيث  �لتابع  �لدوري  �لتربع 
ُتتيح هذه �لفر�شة ��شتقطاع مبلغ حمدد 
لي�شل  �لبنكية،  ع  �ملتربِّ بطاقة  من  تلقائًيا 

�إىل �لفئات �لأ�شد �حتياًجا.
�إ�شهامات  �أح��د  �ل���دوري  �ل��ت��ربع  برنامج  وي��ع��ّد 
من�شة �إح�شان لالرتقاء بتجربة �ملتربع ورقمنتها؛ حيث 
�شو�ًء  �ملختارة  �لزمنية  �لفرتة  خالل  �لتلقائي  �لتربع  يتيح 

�ملجالت �خلريية؛  لعدد من  �أو يومية؛ توجيهها  كانت �شهرية 
و�ُشقيا  �ملع�شرين،  و�إعانة  �ل�شحية،  و�لرعاية  �لأيتام،  كرعاية 
خالل  من  �ليومي،  �لتربع  خدمة  يف  �لت�شجيل  وميكن  �مل��اء. 
�ل��دوري  �لتربع  �ختيار  ثم  ومن  �إح�شان،  من�شة  �إىل  �لدخول 
ثم  �ليومي،  �لتربع  خيار  على  و�ل�شغط  �ل��رب�م��ج،  قائمة  من 
حتديد �ملبلغ وجمال �لتربع، يتلوهما �إدخال �لبطاقات �لبنكية 
و�إن�شاء �أمر �لتربع. ُي�شار �إىل �أن من�شة �إح�شان تو��شل تطوير 
خدمات رقمية من �شاأنها ت�شريع وت�شهيل و�شول �لتربعات �إىل 
م�شتحقيها مبوثوقية عالية، باإ�شر�ف �لهيئة �ل�شعودية للبيانات 
�ملن�شة  متكني  على  تعمل  �لتي  )�شد�يا(  �ل�شطناعي  و�لذكاء 

رقمًيا منذ �إطالقها �شهر مار�ش �ملا�شي.

األسبـوعية

�جلمعة 28 ربيع �لثاين 1443ه� �ملو�فق 3 دي�شمرب 2021م �ل�شنة 91 �لعدد 23510

العال ـ البالد 
من  �لثالثة  �ملرحلة  �لعال  ملحافظة  �مللكية  �لهيئة  �أطلقت 
مبهار�ت  لالرتقاء  يهدف  �ل��ذي  لالبتعاث"  "�لعال  برنامج 
م�شادر  وتوفري  �لعال،  يف  �ململكة  وبنات  �أبناء  وق��در�ت 
وحتقيق  �ل��ت��ط��وي��ر  خ��ط��ط  دع���م  يف  ي�شهم  مب��ا  �لتعليم 
من  وذل��ك  �ملحافظة،  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �إ�شرت�تيجية 
ومعاهد  و�أك��ادمي��ي��ات  جامعات  مع  دولية  �شر�كاٍت  خ��الل 
وبريطانيا،  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  مرموقة 

وفرن�شا، و�إيطاليا، و�شوي�شر�، و�أملانيا، وهولند�.
�لعلمية  �ل���درج���ات  مل��ن��ح  "�لبتعاث"  ب��رن��ام��ج  ينطلق 
و�خل��رب�ت  باملهار�ت  وتزويدهم  و�ملبتعثات،  للمبتعثني 
�لعال،  يف  �لعمل  ���ش��وق  يحتاجها  �ل��ت��ي  و�لتخ�ش�شات 

ومتكينهم من �لإ�شهام ب�شكٍل فاعٍل يف �شناعة �مل�شتقبل.

جدة ـ البالد 
كليًا  ك�شوفًا   ، �ل�شبت  غد  ي��وم  �لأر�شية  �لكرة  �شت�شهد 
�جلنوبية  �لقطبية  �لقارة  عرب  م�شاهدً�  �شيكون  لل�شم�ش 
جنوب  �أق�شى  يف  جزئيًا  �شي�شاَهد  حني  يف  )�أنتاركتيكا(، 
�أمريكا �جلنوبية وجنوب �أفريقيا و�أ�شرت�ليا ونيوزيلند�، 
ولن يكون م�شاهدً� يف �ل�شعودية �أو �لوطن �لعربي، وهو 

�لك�شوف �لثاين و�لأخري �شنة 2021م.
ماجد  �ملهند�ش  بجدة  �لفلكية  �جلمعية  رئي�ش  و�أو�شح 
 4 �شت�شتمر  كافة  �لك�شوف  ه��ذ�  م��ر�ح��ل  �أن  ز�ه���ره،  �أب��و 
حتى  �شباحًا   08:30 �ل�شاعة  بني  ما  دقائق  و7  �شاعات 
�أن  �ل�شاعة 12:37 ظهرً� بتوقيت مكة �ملكرمة، م�شريً� �إىل 

هذ� �لك�شوف يحدث بعيدً� يف �لقارة �لقطبية �جلنوبية.

الريا�ض ـ البالد
�لذي   2021 لل�شقور  عبد�لعزيز  �مللك  مهرجان  �شجع 
م��ز�رع  مبلهم  مقره  يف  �ل�شعودي  �ل�شقور  ن��ادي  ينظمه 
لأ�شو�ط خم�ش�شة  مالية  �ملحلي من خالل جو�ئز  �لإنتاج 
�ملهرجان  وخ�ش�ش  و�مل��ز�ي��ن.  �مل��ل��و�ح  م�شابقتي  يف  لها 
مالية  بجو�ئز  �مللو�ح،  م�شابقة  يف  �ملحلي  لالإنتاج  �شوطًا 
حيث  ف��ائ��زي��ن،  خم�شة  على  ت���وزع  ري���ال  �أل���ف   400 تبلغ 
يح�شل �لفائز باملركز �لأول على 150 �ألف ريال، و�لثاين 
�ألف   50 و�لر�بع  ريال،  �ألف   75 و�لثالث  ريال،  �ألف   100

ريال، و�ملركز �خلام�ش يح�شل على 25 �ألف ريال.
فيما ُخ�ش�ش �شوط لالإنتاج �ملحلي يف م�شابقة �ملز�ين، 
ثالثة  على  ت��وزع  ري��ال  �أل��ف   600 تبلغ  �إجمالية  بجو�ئز 
فائزين، �إذ يح�شل �شاحب �أجمل �شقر على 300 �ألف ريال، 
و200 �ألف ريال للمركز �لثاين، و100 �ألف ريال ل�شاحب 

�ملركز �لثالث، وذلك بناء على تقييم جلنة �لتحكيم.

الريا�ض ـ البالد 
و�لولدة،   �لن�شاء  طب  م�شارك  و�أ�شتاذ  ��شت�شارية  قالت 
مفيد  �ملو�شمية  �لإنفلونز�  تطعيم  �إن  �لنمر،  مها  �لدكتورة 
�أ�شهر.   6 فئات، من �شمنها �حلو�مل و�لأطفال فوق  ل�شت 
و�أو�شحت ��شت�شارية طب �لن�شاء –عرب تويرت-  �أن تطعيم 
�لإنفلوتز� �ملو�شمية مهم للتقليل من �لإ�شابة بالإنفلونز�، 
خ�شو�شا ملن لديهم �شعف يف �ملناعة، مثل: �لأطفال فوق 6 
�ل�شكري،  مر�شى  وكذلك  �ل�شن.  وكبار  و�حلو�مل،  �أ�شهر، 

ومر�شى �لربو، ومر�شى �لرعاية �ملزمنة ودور �مل�شنني.

ملكية العال  تطلق 
المرحلة الــ3 لالبتعاث 

 كسوف كلي للشمس 
غير مشاهد بالمملكة

دعم مزارع اإلنتاج 
المحلي لـ"الصقور" 

 6 فئات تحتاج 
لتطعيم اإلنفلونزا 
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جدة - البالد
ل�شوء  �لتعر�ش  �أن  حديث،  �شحي  تقرير  ك�شف 
خم�شة  م��ن  ب��اأك��ر  �ل�شخ�ش  ع��ل��ى  ي��ع��ود  �ل�شم�ش 
)د(،  لفيتامني  طبيعى  م�شدر  �أن��ه  خ�شو�شا  فو�ئد، 
�لتقرير  و�أو�شح  �ل�شحة.  على  �لكبرية  �لأهمية  ذو 
فو�ئد  هناك  �نديا" �أن  �أوف  "تاميز  مبوقع  �ملن�شور 
يف  متمثلة  )د(،  فيتامني  تتجاوز  �ل�شم�ش  لأ�شعة 
فى  �ل�شكر  م�شتويات  وخف�ش  �ل��دم،  تدفق  حت�شني 
�ل�شحة  حت�شني  عن  ف�شال  �لتنف�ش،  وحت�شني  �ل��دم 

بال�شريوتونني  غني  �ل�شم�ش  �شوء  لأن  �لعقلية، 
تقليل خطر  يعمل على  ما  و�مليالتونني و�لدوبامني، 
�لقلق و�لكتئاب، كما �أن �شوء �ل�شم�ش يح�شن نوعية 
�مليالتونني  هرمون  �إن��ت��اج  زي��ادة  طريق  عن  �لنوم 

�مل�شوؤول عن �لنوم.
�شروق  بعد  �ل�شم�ش  �شوء  يف  �جللو�ش  ويعترب 
قيمة كبرية  دقيقة ذى  �ل�شم�ش مبا�شرة ملدة 30-25 
�لتعر�ش  �أن  كما  �ل�شحية،  فو�ئدها  من  لال�شتفادة 

لغروب �ل�شم�ش فى �مل�شاء مفيد جدً� ل�شحة �جل�شم.

فوائد للتعرض لضوء الشمس

 السعودية خضراء 

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

�ل�شعودية  �لعربية   �ململكة  تو��شل  
 ،  2030 روؤي��ة  نحو  و�لتطوير  �لبناء  م�شرية 
م�شتهدفة حتقيق نقلة نوعية يف عدة جمالت، من بينها 
ونفذت   ، �ملناخي  للتغري  �لظاهرة  و�ل�شتجابة  �لبيئة  حماية 
�أمانة �ملنطقة �ل�شرقية �أم�ش  مبادرة زر�عة �أكر من 6200 �شجرة 
و�لتي ت�شكل �شعار "�ل�شعودية �خل�شر�ء" يف حي �ل�شاطئ بكورني�ش 
�ل��دم��ام، وذل��ك يف �ط��ار  حت�شني ج��ودة �حلياة من خ��الل زي��ادة �لعتماد 
�لتغري  �لبيئة ومكافحة  �لناجتة حلماية  �لآثار  �لنظيفة وحتييد  �لطاقة  على 
لدرجات  وحتملها  �لد�ئمة  بخ�شرتها  �ملزروعة  �لأ�شجار  تتميز  فيما  �ملناخي، 

�حلر�رة و�لربودة و��شتهالكها �ملتو�شط للمياه.

 الدمام ـ البالد 
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