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12صفحة 

الريا�ض - البالد
د�شن وزير �ملو�رد �لب�شرية و�لتنمية �الجتماعية �ملهند�س �أحمد 
برنامج  �لريا�س،  يف  )�الأربعاء(  �أم�س  �لر�جحي،  �شليمان  بن 
زيادة معدالت  فاعلية �جلهات �حلكومية يف  "توطني" لتعزيز 
�ملهن  يف  �ملطلوبة  �لوطنية  �لكو�در  و��شتقطاب  �لتوظيف، 
�لتخ�ش�شية �لنوعية و�لفنية و�لتقنية، من خالل ثالثة م�شار�ت 
رئي�شة للربنامج: �حلوكمة، وو�شع �مل�شتهدفات، ونقل �ملعرفة.
-حفظها  �لر�شيدة  �لقيادة  وتوجيهات  بدعم  �لر�جحي  ونوه 

وروؤية  �لعمل،  �شوق  �إ�شرت�تيجية  م�شتهدفات  لتحقيق  �لله- 
�لعمل مع جميع �جلهات  �إىل مو��شلة  2030، م�شريً�  �ململكة 
وز�ر�ت   6 من  و�ملكون  �لتوطني  برنامج  يف  �الإ�شر�فية 
�ل�شحة،  �للوج�شتية،  و�خلدمات  �لنقل  �ل�شياحة،  )�لتجارة، 
و�لرثوة  و�ل�شناعة  و�الإ�شكان،  و�لقروية  �لبلدية  و�ل�شوؤون 
�ملعدنية(، مو�شحًا �أنه مت �ختيار �جلهات �الإ�شر�فية بناًء على 
ما  على  و�الإ�شر�ف  �لتوطني،  ملف  الإد�رة  �لعالية  �جلهوزية 

يقارب 70 % من �لعاملني يف �أن�شطة �لقطاع �خلا�س.

إطالق برنامج »توطين« لزيادة معدالت التوظيف

قرض مجمع 
لصندوق االستثمارات

17 مليار دوالر

حضور عالمي في 
األعمال التطوعية

نورة

حقلين للغاز الطبيعي 
غير التقليدي

اكتشاف

األخضر
يودع المونديال بالخسارة 

أمام المكسيك 

تمديد إعفاء غرامات المخالفات الضريبية
هيئة الزكاة

عسير.. وجهة سياحية جاذبة
اأبها - البالد

�ل�شياحة  خارطة  على  ح�شورها  ع�شري  منطقة  فر�شت 
�لعربية و�لدولية منذ �أن �أطلقت �أول م�شروعاتها �ل�شياحية 
لل�شياح  جاذبة  بيئة  فاأ�شبحت  عقود،  ثالثة  من  �أكرث  قبل 
�لعرب خا�شة من دول �خلليج �لعربية خالل ف�شل �ل�شيف، 
�آالف  لتنوعها �جلغر�يف �لكبري �لذي يبد�أ من �رتفاع ثالثة 

�شو�حل  على  �لف�شية  �شو�طئها  �إىل  �لبحر  �شطح  فرق  مرت 
�لبحر �الأحمر، فاأ�شبحت موؤهلة لتكون وجهة �شياحية عاملية 

على مد�ر �لعام ويف جميع ف�شول �ل�شنة. 
�ململكة خطًطا طموحة لكي ت�شبح ع�شري  وو�شعت حكومة 
ومركًز�  �ملغامرة،  عن  للباحثني  نوعها  من  فريدة  وجهة 
�شياحًيا عاملًيا رئي�شًيا بف�شل ميز�تها �لن�شبية وت�شاري�شها 

حيث  �لعالية،  جبالها  وقمم  �ل�شا�شعة  وبر�ريها  �ملنوعة 
�لهو�ء  يف  باالأن�شطة  �ال�شتمتاع  بفر�س  زو�رها  �شيحظى 
�إىل  �إ�شافة  للمنطقة،  �ل�شاحلي  �خلط  �متد�د  على  �لطلق 
يف  �ملنثورة  �ل�شحر�وية  �لرملية  كثبانها  من  �ال�شتفادة 
 4،000 من  الأكرث  و�حت�شانها  وتثليث،  بي�شة  حمافظات 

قرية تر�ثية متثل �أهمية ثقافية و�شياحية.

رؤية سعودية - إماراتية لتحقيق الرخاء واالزدهار 



ب�أكرث  جن�حه�  ح��ول  �سرور   �آل  ن��ورة  �ملعلمة  وذك��رت 
علي  تقت�سر  ال  �جل��و�ئ��ز  ه��ذه  �إن  ع�ملية  ج���ئ��زة  م��ن 
على  ح�سلت  ح��ي��ث  ل��ل��وط��ن  ج���ئ��زة  ول��ك��ن��ه���  وح����دي 
�لتعليمي  �ل��ت��ع���ون  يف   2021 ع�ملي�  �ل��ث���ين  �مل��رك��ز 
ب�أمريك�،  �سي�تل  يف  �لع�ملية    E2 م�س�بقة   – �لع�ملي 
�لع�مل  جمل�س  �الإن�س�ين"  �لتعليمي  "�لتميز  ج���ئ��زة 
�الأول  و�مل����رك����ز   ،  ICDR 2020 �الإ�����س����ام����ي 
)ف��ن��ل��ن��د�- �جل���ئ��زة  �الأو����س���ط  �ل�����س��رق  ع��ل��ى م�ستوى 
 ، �الإبد�عي2019  �لتعليمي  للت�سميم  �الأوروب���ي���ة( 
 2019 تون�س/�لق�هرة  �لتغيري/  �س�نع�ت  و���س���م 
على م�ستوى �لوطن �لعربي، �مليد�لية �لذهبية �لي�ب�ن 
JDIE، 2019 )TOKYO( عن م�سروع  معر�س 
 21ST CENTURY PEDAGOGY
 "A.O.S.B"بتك�ر� عن  �لذهبية  �مليد�لية   ،2019
 ARCHIMEDES 2019، م��ع��ر���س  رو���س��ي��� 
�آ�سيوية  �سرق  جو�ئز  وجمموعة   ))MOSCOW
�حلد  بتعليم  �لتميز  ودرع  و�س�م   ،  2019 و�أوروبية 
تعليمي  �أزم�����ت  ي���  "عذر�  م��ب���درة  لنج�ح  �جل��ن��وب��ي 
�الإلكرتوين  للتعليم  �لتميز  ج�ئزة   ،"2018 م�ستمر 
SHMS - SAUDI OER على م�ستوى �ململكة 
1440ه�،  عبد�لعزيز  �مللك  وج�معة  �لتعليم  وز�رة 
ل���اأد�ء  م��ك��ت��وم  �آل  ر����س��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  ج���ئ��زة 
�لث�ين  �ملركز  1439ه�،  �الإم���ر�ت  �ملتميز/  �لتعليمي 
على م�ستوى �ململكة يف م�س�بقة تدبر " �لبحث �لعلمي" 
مكة �ملكرمة للع�م 1438ه�، �ملركز �لث�ين على م�ستوى 
-1434 ل��ل��ع���م  للتميز  �لتعليم  ج���ئ��زة  يف  �ململكة 

1435ه�.
وعن جم�ل �الأعم�ل �لتطوعية �لع�ملية، �أ�س�رت �إىل �أنه� 
و�لور�س  و�للق�ء�ت  �لرب�مج  من  �لعديد  يف  �أ�سهمت 
و�جلمعي�ت  �ملنظم�ت  م��ن  ع��دد  يف  ع�سويته�  �سمن 
بر�مج  ت��ق��دمي  منه�:  �ململكة  وخ����رج  د�خ���ل  �خل��ريي��ة 
للتثقيف  و�لق�دة  و�ملعلمني  للطاب  ميد�نية  تدريبية 
�لتعليم،  لتكنولوجي�  �ل��دول��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة  مب��ع���ي��ري 
�ليون�سكو،  مبنظمة  �لع�سوية  �سمن  تطوعية  �أعم�ل 
 WE WOMAN " مل�س�ركة �سمن حملة �لكر�سي�
�أك��ت��وب��ر  ل��ربن���م��ج   "EMPOWERMENT
�لثدي، تقدمي بر�مج تدريبية  �لوردي ملك�فحة �سرط�ن 
مبع�يري  للتثقيف  و�لق�دة  و�ملعلمني  للطاب  ميد�نية 
�جلمعية �لدولية لتكنولوجي� �لتعليم  )ع�سو �جلمعية 
�ليون�سكو  بر�مج  �سمن  عمل  ورقة   ،)2016 ع�م  منذ 

�أعم�ل  �مل�ستد�مة"،  للتنمية  �لعلوم  "ت�سخري  بعنو�ن 
�ليوني�سيف  مب��ن��ظ��م��ة  �ل��ع�����س��وي��ة  ���س��م��ن  ت��ط��وع��ي��ة 
�لدويل  �لربن�مج  لاأطف�ل �سمن  بر�مج خريية  بتفعيل 
برن�مج  وتفعيل   ،UNICEF KID POWER
قوة �لطفل، وح�سد �ملر�كز �لع�ملية يف تفعيل �لرب�مج، 
�لع�سوية  �سمن  �مل��ت��ن��وع  و�ل��دع��م  �ل��رب�م��ج  وت��ق��دمي 
ب�" جمل�س �لع�مل �الإ�سامي لاإع�قة و�لت�أهيل  �لفخرية 

وغريه� �لكثري.
وق�لت �آل �سرور: �إن وز�رة �لتعليم حري�سة على وجود 
متثيل م�سّرف لوطنن� �لعزيز يف �ملن��سب�ت و�مل�س�بق�ت 
ب�ملو�هب  تزخر  مد�ر�سن�  �أن  كم�  �لدولية،  و�للق�ء�ت 
�لتقنية  �ملتمكنة، و�ململكة �سّب�قة يف تفعيل  و�لكف�ء�ت 
بطرق �إبد�عية يف جم�ل �لتعّلم و�لتعليم لتطوير �لبيئة 
�لتعليمية، و�أن هذه �للق�ء�ت ك�نت فر�سة للتعرف على 
�الأخ��رى و�ال�ستف�دة  �ل��دول  �مل�س�رك�ت و�خل��رب�ت يف 
�الأفك�ر  وتب�دل  للحو�ر  وفر�سة  �الآخرين  جت���رب  من 
�لتن�ف�س  فر�سة  حتقق  �أنه�  كم�  �ملب��سرة،  و�للق�ء�ت 
�ل�سريف للفوز �لتي ُتوفر د�فعً� معنويً� وح�فزً� للتميز 
�الآخرين  عن  متيزه  �لتي  ب�سمته  من�  ولكل  و�لتطوير 

وتعطيه تلك �النطاقة �لتي حتدد �حللم و�لهدف.
بك�لوريو�س يف  على  �أنه� ح�سلت  �سرور  �آل  و�أ�س�فت 

و�س�ئل  يف  �الآد�ب  وم�ج�ستري  �ل�سريعة 
و�ل��دب��ل��وم  �لتعليم،  يف  �لتكنلوجي� 

�لع�يل يف �لرتبية، ومدربة معتمدة 
تتوقف  ولن  تقنًي�،  دولًي� وخبرًي� 
ق�������س���ة ط���م���وح���ي ف���ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�مل�ستمر للتطوير موجود حتقيق� 
 2030 �ململكة  روؤي���ة  الأه����د�ف 
�ل�����س��ع��ودي��ة ج��دي��رة  �مل�����ر�أة  الأن 

وق���درة  للتفوق  �لفر�س  مبنحه� 
دور  �إىل  �النتب�ه  الفتة  ذل��ك،  على 

يف  �الأكرب  �لن�سيب  له�  و�أن  �أ�سرته� 
و�مل�سي  لا�ستمر�ر  و�مل�س�ندة  �لدعم 

مو�جهة  رغم  �لكف�ح  م�سو�ر  الإمت���م  قدمً� 
�ل��وق��ت  �إد�رة  ك����إج����دة  �ل�����س��ع��وب���ت  ب��ع�����س 

وتنظيم �لعمل مب� يتن��سب مع كونه� معلمة ولديه� 
�أ�سرته�  م�سوؤولية  و�أي�س�  ط�لب�ته�  جت�ه  م�سوؤولي�ت 
ولكن جرى �لتغلب عليه� بتطبيق م�سفوفة �الأولوي�ت 

يف �لعديد من �مله�م �ملن�طة له�.
و�أكدت من خال م�س�رك�ته� �أن �ملعلمة �ل�سعودية �أثبتت 
و�سع�ر  ��سم  لرفع  �لدولية  �ملح�فل  يف  وتفوقه�  قدرته� 
�سّخر  لوطن  تقدميه  ميكن  م�  �أقل  وهو  �لغ�يل،  �لوطن 

�لبيئة  وتهيئة  �لتعليمية،  �لعملية  لتطوير  �إمك�ن�ته  كل 
�ل�سعودية  �مل���ر�أة  �أن  �إىل  م�سرية  ل��اإب��د�ع،  �ملن��سبة 
حظيت يف عهد خ�دم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلم�ن بن 
�لله-  – حفظهم�  �الأم��ني  �لعزيز و�سمو ويل عهده  عبد 
ب�لعديد من �الإجن�ز�ت �حلقوقية و�لقر�ر�ت �لت�ريخية، 

مبقولة  م�ست�سهدة  ب�ملجتمع،  فع�ل  دور  له�  و�أ�سبح 
�الإ�سام مل  للن�س�ء يف  :"هن�ك حقوق  �لعهد  �سمو ويل 
يح�سلن عليه� بعد"، و�أي�سً� "�أن� �أدعم �ململكة �لعربية 
من  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  ون�سف  �ل�سعودية 
�أدعم �لن�س�ء"، فك�نت كلم�ته ق�عدة  �أن�  �لن�س�ء، لذ� 
من قو�عد دعم �لن�س�ء ومتكينهن، حيث �َسِهد �لع�مل 
�ل�سعودية  للمر�أة  �أجنزه�  �لتي  �لتحدي�ت  حجم 
ور�سم م�ستقبله� ومّكنه� يف كل جم�ل علمي وعملي 

و�جتم�عي و�قت�س�دي و�أي�سً� �سي��سي.
�القت�س�د  َورد يف حمور  كم�  �أنه  �سرور  �آل  وت�بعت 
عمل  �أهمية  ح��ول  حتديدً�   2030 روؤي��ة  يف  �ملزدهر 
يف  م�س�ركته�  ن�سبة  ورف��ع  �لفر�سة  و�إعط�ئه�  �مل���ر�أة 
���س��وق �ل��ع��م��ل مب��وؤ���س��ر و����س��ح وحم����دد وي���وؤك���د ذل��ك 
�لعربية،  �ل��دول  بج�معة  �مل���ر�أة  جلنة  �ململكة  ت��روؤ���س 
ومتثيل �لدول �لعربية يف جلنة و�سع �ملر�أة يف �الأمم 
�ملتحدة من �أجل �لنهو�س ب�ملر�أة �لعربية ومتكينه� يف 
خمتلف جم�الت �حلي�ة، خمتتمة �أن م�س�ركة �ملر�أة يف 
قي�دية ج�ء تعزيزً� ملك�نته� يف �ملجتمع  تويل من��سب 
ِيّ  وتطوير� مله�ر�ته�، ف�سًا عن حر�س �ململكة على �ملُ�سِ
�مل�ستد�مة،  �لتنمية  �لك�ملة يف  م�س�ركته�  ل�سم�ن  ُقُدًم� 

و�لتع�ون �لدويل �لذي يعزز متكينه�.

جدة - �صبحي احلداد
�لله  عبد  �سن�ء  �لت�سكيلية  �لفن�نة  تعمل 
�جللود  على  �لر�سم  يف  ب�حرت�فية  ح�مد 
متتلكه  مب�  �لده�سة  ف�ئقة  لوح�ت  وتبدع 
ب��سرته�  ق��ب��ل  م��ن  م��وه��ب��ة وحت��ف��ي��ز  م��ن 

وذو�قة هذ� �لنوع من �لفنون.  
على   وحت�سلت  ج��دة  مدينة  يف  ول���دت   
�مل�ست�سفي�ت  �د�رة  يف  ب��ك���ل��وري��و���س 
يف  �لعمل  ر�أ����س  على  ز�ل��ت  وال  وعملت 
�الحتي�ج�ت  وذوي  �اليت�م  رع�ية  جم�ل 
�خل��سة ومك�فحة �لت�سول، ومن رئ��سته� 
تنظيم  م��ه���ر�ت  �كت�سبت  �الع��م���ل  ل��ه��ذه 
�لثق�فية  و�ل��ن��و�دي  �لرتفيهية  �الن�سطة 

و�لفنية. 
 وت�����س��ت��ط��رد ب��د�ي��ت��ي �ل��ف��ن��ي��ة: ك���ن��ت يف 
حيث  �لث�نوية  �ملرحلة  يف   1998 ع���م 
�جللد   على  �لعمل  يف  �سغفي   �كت�سفت 
وجيزة  ف��رتة  بعد  �ل�سغف  ه��ذ�  وت��وق��ف 
يف  يف  و�نغم�ست  �بنتي  ب�  رزق��ت  حيث 
مرحلة �المومة و تو�لت علي �مل�سوؤلي�ت 
ت�رة ثم �الخرى ، وبعده�  عدت ملم�ر�سة 
 2021 �ل���ع����م  ذل����ك يف  ب��ع��د  ه��و�ي��ت��ي 
مرة  �رك�س  ب��د�أت  �بنتي   من  وبت�سجيع 

�أخرى يف جم�ل �لفن.
على  �لفني  �ال���س��ل��وب  ع��ن  ���س��وؤ�ل  ويف   
على  �ل��ي��دوي  �لت�سكيلي  ق���ل��ت:  �جل��ل��د 
ب��ستخد�م  �لطبيعية  �حليو�نية  �جللود 
�مل�ء هو م� �عتمد عليه يف فني، وفل�سفتي 
و�ل��و�ن  �دو�ت  ��ستخد�م  ع��دم  يف  تكمن 
ب��ح��ي��ث ي��ك��م��ن �رت���ك����زي ع��ل��ى م��ه���ر�ت��ي 
�لك�منة، وب�إ�ستخد�مه� �برز هوية �لرت�ث 

�ل�سعودي بطريقة فنية ع�سرية مميزة .
�إليه�  تنتمي  �لتي  �لفنية  �ملدر�سة  وع��ن 
�النطب�عية  ه��ي   �لفنية  ق�لت:مدر�ستي 
و�ر�سم  نف�سي  فيه�  �جد  �لت�أثريية و�لتي 

فهو   �لفنية  ق��دوت��ي  �أم����  ف�ئقة  ب�أريحية 
�لر�س�م �لفرين  كلود مونيه. 

�لت�سيكلي  للفن  مي��ك��ن  ك����ن   �ذ�  وف��ي��م��� 
�الن�س�ن  ق�لت:  �ملجتمعية  �لق�س�ي�  حل 
مم�ر�سته  ب��ني  يف�سل  ال  ��سبح  �ل��ف��ن���ن 
�نفع�الته  عن  وتفريغ  ذ�تي  كتعبري  للفن 
�إذ  �ملجتمعي،  و�قعه  يف  يعي�سه  م�  وبني 
يوظف   �أن  وميكن  بيئته  �ب��ن  �لفن�ن  �ن 
بطريقته  �لو�قع  لرتجمة   �لفكرية  ط�قته 
و��سلوبه �خل��س وهن�ك من �لفن�نني من 
يجد ع�مله �خل��س مب� يحمله من م�س�عر 
�ملجتمعية  للح�لة  م��و�زي��ة  و�ن��ف��ع���الت 

�خل��سة به.

�لفنية  �مل��ع���ر���س  يف  م�س�رك�ته�  وع��ن 
و�جلو�ئز �لتي ح�سلت عليه� ق�لت: �أول 
م�س�ركة ك�نت بت�سجيع من منظم معر�س 

حققت  وق��د  �ل��زه��ر�ين،  �أحمد  فن�ن   حلم 
بف�سل �لله جن�ح كبري يف عر�س �أعم�يل 
�لفن�نني  م��ن  �لكثري  �ع��ج���ب  ن���ل��ت  وق��د 
حلم  درع  ج���ئ��زة  على  ح�سلت  و�ل��ن��ق���د، 
جمعية  من  وتقدير  �سكر  و�سه�دة  فن�ن 

�لثق�فة و�لفنون بجدة.
ق�لت:  لديه�  ع�ملية  ل��وح��ة  �أف�����س��ل  وع��ن 
للوحة �ثرية : ز�وية �ال�ستوديو للر�س�م 

�لفرن�سي  كاود مونيه. 
يف  �لت�سكيلية  �حل��رك��ة  م�سرية  وح���ول 
�لت�سكيلية  �لفن�نة  تو��سل  ق�لت:  �ململكة 
�ل�سعودية  م�سريته� يف خمتلف �لتج�رب 
�للو�تي  عند  خ�سو�س�  مده�سة  مبغ�مرة 
مل تت�ح لديهم �لفر�سة لتعلم �لفن �ك�دميي� 
ومع ذلك فقد �ثمرت جت�ربهن �لكثري من 
�لكثري  فيه  وو���س��ل��ت  و�لتميز  �ل��ن��ج���ح 
�أو  �ل�سخ�سية   حتديد  �ىل  �لفن�ن�ت  من 
خمتلف  على  �لت�سكيلية  �خل�سو�سية 
�ل�سبل و�ال�س�ليب ملختلف �ملد�ر�س �لفنية 
�ل��و�ق��ع  �ىل  �الن��ت��م���ء  حفظ  م��ع  �لع�ملية 
و�ملوروث �ملحلي بكل معطي�ته �لب�سرية 

و�لفكرية، �لث�بت منه و�ملتحرك.
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ساهمت يف العديد من البرامج  والورش داخل اململكة وخارجها 

نورة .. حضور عالمي في األعمال التطوعية 
جنران ـ البالد 

حققت �ملعلمة �ل�سعودية يف �ل�سنو�ت �الأخرية �إجن�ز�ت حملية ودولية كثرية ال ميكن ح�سره� بح�سده� �جلو�ئز �لع�ملية 
�سمن �مل�س�بق�ت �ل�سنوية �لتي تطرحه� �لدول يف �ملج�الت �ملختلفة �أو يف جم�ل �الأعم�ل �لتطوعية، وت�سلحت �ملعلمة نورة 
�آل �سرور من منطقة جنر�ن ب�الأدو�ت و�لفر�س و�ملعرفة و�الأ�س��س �لازم �لذي �س�عده� يف متيزه� وح�سوله� على �أكرث من 

ج�ئزة و��سعة ب�سم�ت م�سرفة.

سناء..
 إبداع  التراث السعودي على الجلود 

مواطن: 
الزراعة المنزلية

 توفر الهواء الصحي 
الدمام  ـ البالد 

ت�سفي �لزر�عة �ملنزلية و�لزهور مل�سة جم�لية 
�أن  كم�   � وخ�رجيًّ د�خليًّ�  �لبيوت  �أ�سك�ل  على 

له� كثرًي� من �لفو�ئد �ل�سحية.
�لزر�عة  جتربة  خ��س  �ل��ذي  �ملو�طنني  �أح��د 
�ل�سحية  �لفو�ئد  �أو�سح  �لدم�م،  يف  �ملنزلية 
�ل��ت��ي ت��ع��ود ع��ل��ى �أ���س��ح���ب �مل��ن��زل م��ن ه��ذه 
�الأك�سجني  ت��وف��ر  �أن��ه���  �إىل  الف��ًت���  �ل���زر�ع���ة، 

و�لهو�ء �ل�سحي �لنقي.
�لزر�ع�ت  هذه  �أن  و�أو���س��ح  
ت�����س��ه��م يف حت�����س��ني �مل��ن��ظ��ر 
�ل��د�خ��ل��ي و�خل����رج���ي، كم� 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى �إخ���ف����ء ع��ي��وب 
الف��ت���   ، وج�����دت  �إن  �ل��ب��ن���ء 
�ملنزلية   �ل���زر�ع����ت  �أن   �إىل 
�أ�سبحت يف متن�ول �جلميع 
�ل���ط���رق يف ظل  ومب��خ��ت��ل��ف 
عرب  �ملختلفة  �مل�س�در  تو�فر 

�الإنرتنت ومت�جر �لب�ستنة.
يذكر �أن �مل�س�ح�ت �خل�سر�ء 
يف �مل���ن���زل ت�����س��ي��ف �أج����و�ء 
�ال�������س������رتخ�������ء و�ل������ه������دوء 
و�ل�����س��ك��ي��ن��ة، ����س���و�ء ك���ن��ت 
مزروعة ب�لنب�ت�ت �ملثمرة �أو 
�جلميلة،  و�ل���ورود  �ل��زه��ور 
�ل��ب��ي��ت��ي��ة  �ل����زر�ع����ة  �أن  ك��م��� 
على   وروح����ً�  بهجة  ت�سيف 
�مل����ن����زل  ف���وج���ود �ل���زر�ع���ه 
�مل���ن���زل���ي���ه و�اله����ت����م�����م ب��ه��� 
و�لتف�عل معه� يح�سن �حل�لة 
وال  �لعقل،  و�سحة  �ملز�جية 

منزلية  زر�ع��ة  فوجود  فقط،  ذلك  على  يقت�سر 
جم�لية  مل�سة  )�إ�سف�ء  �أهمه�  من  فو�ئد  عدة  له 
�أو  د�خله  �ملزروع�ت  ك�نت  �سو�ء  �ملنزل  على 
و�سحي  مفيد  ج�سدي  بن�س�ط  �لقي�م  خ�رجه، 
ب�لزر�عة  �الهتم�م  عند  �لتوتر  من  و�لتخفيف 
من  �سحي  حم�سول  ت��وف��ر  �سم�ن  �لبيتية، 
زر�عة منزلية م�سمونة،  ت�سجيع �الأطف�ل على 
جعل  على  ي�س�عد  مم�  �لبيتية  �لزر�عة  �أعم�ل 

نظ�مهم �لغذ�ئي �سحي ومفيد(.
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اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي

كلمة
 تنمية اليمن
الإن�سانية  الــربامــج  مــع  بــالــتــوازي 
امللك  مركز  بها  يقوم  التي  والإغاثية 
توا�سل   ، الــيــوم  مــدار  على  �سلمان 
اململكة جهودها التنموية الكبرية يف 
متجدد  عطاء  نهر  يف   ، اليمن  اأنحاء 
توفري  يف  ال�سقيق  �سعبها  مل�ساعدة 
ــومــات الأ�ــســا�ــســيــة لــا�ــســتــقــرار  ــق امل
على  واحلــر�ــس   ، الكرمية  واحلــيــاة 
تنفيذ  يف  الــيــمــنــيــة  احلــكــومــة  دعـــم 
الكثري  خال  من  التنموية  براجمها 

من امل�ساريع يف قطاعات عديدة. 
 ويف هــذا الطــار تتواىل اإجنــازات 
واإعمار  لتنمية  ال�سعودي  الربنامج 
وحــدة   150 ت�سليم  ومنها  الــيــمــن، 
�سكنية يف حمافظة عدن ، �سمن اإطار 
بهدف  املائم"،  "امل�سكن  مــ�ــســروع 
لاأ�سر  املعي�سية  الــظــروف  حت�سني 
خادم  واهتمام  لتوجيهات  ترجمة   ،
�سلمان  املــلــك  الــ�ــســريــفــني  احلــرمــني 
و�سمو  �ــســعــود  اآل  عــبــدالــعــزيــز  ــن  ب
الله -،  الأمــني - حفظهما  ويل عهده 
لتحقيق  حياة اأف�سل لل�سعب اليمني 
املعي�سية  الظروف  خا�سة  ال�سقيق، 
الــدخــل،  حمــــدودة  اليمنية  لــاأ�ــســر 
ح�سري  م�ستقبل  خلــلــق  و�ــســعــيــًا 
على  امل�سروع  ي�ستمل  كذلك  اأف�سل، 
الكوادر  تدريب  يف  خا�س  برنامج 
وتنمية  الإ�سكان،  جمال  يف  اليمنية 
التدريب  فر�س  خــال  من  مهاراتها 

املهني.
ـــل ممــلــكــة اخلـــري  ـــوا�ـــس  وهــــكــــذا ت
والإنــــ�ــــســــانــــيــــة عــــرب الــــربنــــامــــج ، 
 224 بلغت  التي  التنمية  م�سروعات 
م�سروًعا ومبادرة تنموية يف خمتلف 
املحافظات مع ا�ستمرار دعم القت�ساد 
ال�ساعية  الأممــيــة  واجلــهــود  اليمني 

ل�ستقرار هذا البلد ال�سقيق.

تحققان أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل

توفر الظروف المعيشية المالئمة

الريا�ض - البالد
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سلمان 
بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، اأن �سركة الزيت العربية 
ال�سعودية )اأرامكو( متكنت من اكت�ساف حقلني للغاز 

الطبيعي غري التقليدي يف املنطقة ال�سرقية.
الطبيعي  لــلــغــاز  "اأوتاد"  حــقــل  اكــتــ�ــســاف  وجـــرى 
على  الــغــوار  حقل  غــرب  جنوب  التقليدي  غــري 
مدينة  غــرب  جنوب  كيلومرًتا   )142( بعد 
الــغــاز مــن بئر  تــدفــق  اأن  بــعــد  ــهــفــوف،  ال

قيا�سية يف  مكعبة  قدم  )اأوتـــاد-108001( مبعدل 10 مايني 
البئر  من  الغاز  تدفق  كما  املكثفات،  من  برميًا  و740  اليوم 
)اأوتاد -100921( مبعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قيا�سية يف 
اليوم و165 برميًا من املكثفات، وكذلك جرى اكت�ساف حقل 
"الدهناء" للغاز الطبيعي غري التقليدي على بعد )230( كيلو 
مرًتا جنوب غرب مدينة الظهران، بعد اأن تدفق الغاز من بئر 
)الدهناء-4( مبعدل 8.1 مليون قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم، 
)الــدهــنــاء-370100( مبعدل 17.5  البئر  مــن  الــغــاز  وتــدفــق 
مليون قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم و362 برميًا من املكثفات.

تعزيز  يف  تكمن  الكــتــ�ــســافــات  هـــذه  اأهــمــيــة  �ــســمــوه  واأكــــد 
دعم  يف  ي�سهم  ممــا  الطبيعي  الــغــاز  يف  اململكة  احتياطات 
اإزاحـــة  برنامج  اأهـــداف  وحتقيق  اململكة،  ا�سرتاتيجيات 

الوقود ال�سائل.
واختتم �سمو وزير الطاقة ت�سريحه بحمد الله و�سكره على 
الله  البلد الكرمي من خرٍي وفري، �سائًا  اأنعم به على هذا  ما 
و�سمو  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  يحفظ  اأن  القدير  العلي 
والأمـــان  الأمـــن  وطننا  على  يــدمي  واأن  الأمـــني،  عهده  ويل 

وال�ستقرار والرخاء.

مبادرات نوعية لمواجهة 
تحديات قطاع المياه

القاهرة - البالد
اأكد وزير البيئة واملياه والزراعة 
املــهــنــد�ــس عــبــد الــرحــمــن بــن عبد 
املح�سن الف�سلي، اأن اململكة قدمت 
ملواجهة  نــوعــيــة  مـــبـــادرات  عـــدة 
حتــديــات قــطــاَع املــيــاه، وحتقيق 
اأمٍن مائي م�ستدام يدعُم اجلوانَب 
ـــاديـــة والجـــتـــمـــاعـــيـــة  القـــتـــ�ـــس
كافة،  امل�ستويات  على  والبيئية 

املحلية، الإقليمية، والدولية.
كلمته  يف  الف�سلي  الوزير  وقــال 
الرابعة  الدورة  اجتماعات  خال 
ــ�ــس الــــــــوزاري  ــمــجــل ــل عـــ�ـــســـرة ل
بالتزامن  املقامة  للمياه،  العربي 
مـــع فــعــالــيــات املـــوؤمتـــر الــعــربــي 
دولة  تنظمه  الــذي  للمياه  الرابع 
فــلــ�ــســطــني حتـــت �ــســعــار الأمــــن 
احلياة  اأجـــل  مــن  العربي  املــائــي 
الفرتة  خــال  وال�سام  والتنمية 
مبقر  اجلـــاري  نوفمرب   30-27
فعاليات  اأن  الــعــربــيــة  اجلــامــعــة 
مناق�سة  �سهدت  احلالية  الـــدورة 
تواجه  التي  الرئي�سة  التحديات 
العربي،  الوطن  يف  املياه  قطاع 
اآليات  اإيــجــاد  على  العمل  بهدف 
توفري  يف  ت�سهم  م�سرتكة  تعاون 
من  التحديات  لتلك  عملية  حلول 
من  املثلى  ال�ستفادة  تعزيز  اأجل 
املــتــجــددة  املــيــاه  مــ�ــســادر  جميع 
اأمــٍن  وحتقيق  املــتــجــددة،  وغــري 

مائي م�ستدام بالوطن العربي.
الــتــحــديــات  ـــــرز  اأب اإىل  واأ�ــــســــار 
الــتــي تــواجــه قــطــاَع املــيــاه على 
الطلَب  العربي  الوطن  م�ستوى 
املياه  على  وامل�ستقبلي  احلــايل 

لتلبية  اأ�ــســا�ــســي  حــيــاٍة  كعن�سر 
الحتياجات الب�سرية، وا�ستدامة 
والجتماعي،  القت�سادي  النمو 
اجلميع  على  يحتم  الـــذي  الأمـــر 
والعمل  الــتــعــاون  م�ستوى  ــع  رف
كافة  امل�ستويات  على  املــ�ــســرتك 
ــادرات؛ لتحقيق  مــن بــرامــج ومــب
ــي بــكــل جــوانــبــه من  ــائ الأمــــن امل
للموارد  الأمثل  ال�ستغال  خال 
املـــائـــيـــة مبـــا يــلــبــي احــتــيــاجــات 
اجليل احلايل والأجيال القادمة، 
وحوكمة  عــمــٍل  ــيــات  اآل تبني  مــع 
مــ�ــســتــوى  ــني  ــُم يف حتــ�ــس ــه ــس ــ� ت
القطاعات  جلميع  اخلدمة  تقدمي 

امل�ستهِلكة للمياه.
ونـــــوه الـــوزيـــر الــفــ�ــســلــي مبا 
يحظى به قطاع املياه يف اململكة 
من اهتمام ودعم من ِقَبل القيادة 
الر�سيدة -اأيدها الله-؛ ملواجهة 
املياه؛  مــوارد  حمدودية  حتدي 
بتطوير  ــــوزارة  ال قــامــت  حيث 
اإ�سرتاتيجية وطنية للمياه وفق 
اأهــدافــًا  تت�سمن   ،2030 روؤيـــة 

اإ�سرتاتيجية وبرامج ومبادرات 
تعمل كمنظومة واحدة؛ لتعزيز 
وتنظيم  املائية،  املـــوارد  اإدارة 
املائية  ورفـــع جـــودة اخلــدمــات 
امل�ستفيدة،  القطاعات  جلميع 
مع وجود برامج تتبنى البحَث 
اإ�سرتاتيجي  كخياٍر  والبتكار 
لــرفــع الــكــفــاءِة وبــنــاِء الــقــدرات 

للقطاع.
يف  الـــوزارة  م�ساركة  اإىل  واأ�ــســار 
موؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية 
الذي  املناخ  لتغري  املتحدة  الأمم 
�سمن  ال�سيخ  ب�سرم  مــوؤخــرًا  عقد 
وفد اململكة امل�سارك؛ لدعم الق�سايا 
البيئة  قــطــاعــات  يف  والــتــحــديــات 
ـــزراعـــة، ومبـــا يحقق  واملــيــاه وال
الــعــربــيــة  املــنــطــقــة  دول  مــ�ــســالــح 
اململكة  اأ�ــســهــمــت  كــمــا  والــــعــــامل، 
طرح  يف  الدولية  جهودها  �سمن 
امل�سرتكة  املياه  وق�سايا  حتديات 
اأعمال  العربي �سمن  الوطن  لدول 
رئا�سة  خــال  الع�سرين  جمموعة 

اململكة للمجموعة عام 2020م.

وحدات سكنية جديدة لألسر في عدن
عدن - البالد

واإعــمــار  لتنمية  ال�سعودي  الربنامج  �سلم 
)الأربــعــاء(، يف حمافظة عدن  اأم�س  اليمن، 
م�سروع  اإطـــار  �سمن  �سكنية  وحـــدة   150
بال�سراكة  يــاأتــي  والـــذي  املــائــم«،  »امل�سكن 
للم�ستوطنات  املــتــحــدة  الأمم  بــرنــامــج  مــع 
 ،)UN–HABITAT( الب�سرية املوئل
بهدف  )AP(؛  لاإن�سانية  الوليد  وموؤ�س�سة 
ــر يف  ــاأ�ــس ـــظـــروف املــعــيــ�ــســيــة ل حتــ�ــســني ال

حمافظة عدن.
ــامــج الــ�ــســعــودي  ــــد مــديــر مــكــتــب الــربن واأك
عــدن  حمــافــظــة  يف  الــيــمــن  واإعـــمـــار  لتنمية 
التنموي  الدعم  اأن  مدخلي،  اأحمد  املهند�س 
ــادي عــرب الــربنــامــج الــ�ــســعــودي  ــتــ�ــس والق
بتوجيهات  يــاأتــي  الــيــمــن  واإعـــمـــار  لتنمية 
امللك  ال�سريفني  واهتمام من خادم احلرمني 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل 
ومبتابعة   - الــلــه  حفظهم   - الأمـــني  عــهــده 
الربنامج  على  العام  امل�سرف  من  م�ستمرة 
اأجل  من  جابر،  اآل  �سعيد  بن  حممد  ال�سفري 
اليمني  ال�سعب  حياة  حت�سني  يف  امل�ساهمة 
لل�سراكة  ثمرة  امل�سروع  اأن  موؤكدًا  ال�سقيق، 
واإعــمــار  لتنمية  ال�سعودي  الــربنــامــج  بــني 
اليمن وبرنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات 
الب�سرية املوئل وموؤ�س�سة الوليد لاإن�سانية، 
دوؤوب  اإطــار جهود حثيثة وعمل  وجــاء يف 
اليمن  يف  الأ�سقاء  حياة  حت�سني  اإىل  �سعيًا 
اليمنية  لاأ�سر  املعي�سية  الظروف  وحت�سني 

حمدودة الدخل.
ويــ�ــســهــم املـــ�ـــســـروع يف تـــوفـــري الـــظـــروف 
وتغطية  اليمنية  لاأ�سر  املائمة  املعي�سية 
لها،  التابعة  ــق  ــراف وامل للمنازل  الأ�ـــســـرار 
م�ساكنها  واأمـــن  �سامة  �سمان  خــال  مــن 
املحتملة،  املخاطر  ملقاومة  املباين  وت�سميم 
و�سعيًا  ــة،  ــن اآم معي�سية  لــظــروف  ــريًا  ــوف ت
خللق م�ستقبل ح�سري اأف�سل، كما �ست�سمل 
ال�ــســتــفــادة مــن املــ�ــســروع اأكـــر مــن 4000 
وحدة   600 عدد  تاأهيل  اإعــادة  بعد  م�ستفيد 

�سكنية لذوي الدخل املحدود يف عدن.
يف  خا�س  برنامج  على  امل�سروع  وي�ستمل 

تدريب الكوادر اليمنية يف جمال الإ�سكان؛ 
الــكــوادر  هــذه  ـــدرات  ق بــنــاء  يف  للم�ساهمة 
يوّفر  كما  مهاراتها،  وتنمية  املجال  هذا  يف 
جمالت  يف  تدريبية  فر�سة   200 امل�سروع 
ــاء، والــطــاقــة  ــرب ــه ــك ــدريــب املــهــنــي، وال ــت ال
وي�سهم  والر�سم،  والت�سوير،  ال�سم�سية، 
لل�سباب،  املهنية  القدرات  بناء  يف  امل�سروع 
وبناء قدرات موظفي قطاع الإ�سكان اليمني.
يف  مهند�سًا   40 ـــدرات  ق املــ�ــســروع  ويبني 
نظم  جمـــالت  يف  اليمني،  الإ�ــســكــان  قــطــاع 
واإدارة  املــتــقــدم،  اجلــغــرافــيــة  املــعــلــومــات 
والإن�ساءات،  بالبناء  املتخ�س�سة  امل�ساريع 

كلف  وحــ�ــســاب  املتخ�س�سة  واملــ�ــســرتيــات 
الفنية  اجلـــــدوى  ودرا�ــــســــات  املــ�ــســاريــع، 
ــدريــب يف  ــت ــمــن ال ــة. ويــتــ�ــسّ ــادي ــ�ــس ــت والق
اليمنيني  املهند�سني  قدرات  تعزيز  امل�سروع 
العاطلني  لل�سباب  املهني  التدريب  وتوفري 
عن العمل بال�سراكة مع جامعة عدن، كما مت 
تدريب مهند�سني من وزارة الأ�سغال العامة 

والطرق على اإدارة امل�ساريع يف البناء.
واإعمار  لتنمية  ال�سعودي  الربنامج  ويويل 
اليمن الهتمام يف مكون بناء القدرات نظرًا 
للدور املحوري الذي ي�ساهم به الأفــراد يف 
املوؤ�س�سات  قدرات  وتعزيز  املجتمعات  بناء 
ال�سعودي  الربنامج  قدم  حيث  واملنظمات، 
جمال  هذا  يف  الدعم  اليمن  واإعمار  لتنمية 
يقوم  الــتــي  امل�ساريع  تنفيذ  مــع  بالتزامن 
باإن�سائها اأو اإعادة تاأهيلها يف �ستى املجالت، 
اإ�سافة اإىل تنفيذ برامج متخ�س�سة يف بناء 
كفاءة  رفــع  اإىل  �سعيًا  وتنميتها،  الــقــدرات 
وفعالية القدرات والكوادر اليمنية يف �ستى 

جمالتها لتنفيذ الأدوار املنوطة بها.
يذكر اأن الربنامج ال�سعودي لتنمية واإعمار 
اليمن قدم )224( م�سروًعا ومبادرة تنموية 
املحافظات  خمتلف  يف  الــربنــامــج  نــفــذهــا 
 )7( يف  اليمنيني  لاأ�سقاء  خدمة  اليمنية 
قطاعات اأ�سا�سية، وهي: التعليم، وال�سحة، 
ـــزراعـــة  واملـــيـــاه، والـــطـــاقـــة، والــنــقــل، وال
والروة ال�سمكية، وبناء قدرات املوؤ�س�سات 
احلكومية، بالإ�سافة اإىل الربامج التنموية.

"الخارجية" تعلن آلية الحصول 
على تأشيرة "الزيارة الشخصية"

الريا�ض - البالد
اآلية  عــن  اخلــارجــيــة  وزارة  اأعــلــنــت 
"الزيارة  تــاأ�ــســرية  عــلــى  احلــ�ــســول 
من  الــزوار  متكن  التي  ال�سخ�سية"، 
لزيارة  اململكة  اأرا�سي  اإىل  الدخول 
اأو معارفهم من املواطنني  اأ�سدقائهم 
ال�سعوديني، مع اإتاحة اإمكانية التنقل 
وتــاأديــة  اململكة،  ومــدن  مناطق  بــني 
مكة  يف  والـــزيـــارة  الــعــمــرة  منا�سك 

املــكــرمــة واملــديــنــة 
وزيارة  املنورة، 
الدينية  املــواقــع 
ـــتـــاريـــخـــيـــة،  وال
ــــــــور  وحــــــــ�ــــــــس
الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 

الثقافية.
وقالت اخلارجية 
الــــتــــقــــدمي  اإن 
عــلــى الــتــاأ�ــســرية 
ـــــــون  ـــــــك ـــــــي ـــــــس �

عـــــــرب خـــــطـــــوات 
اإلكرتونية �سهلة ومي�سرة على موقع 
ميكن  اأنه  مبينة  التاأ�سريات،  من�سة 
اأ�سدقائهم  دعـــوة  اململكة  ملــواطــنــي 
منا�سك  واأداء  الــ�ــســعــوديــة  لــزيــارة 
زيارة  طلب  تقدمي  خال  من  العمرة 
الــتــاأ�ــســريات  من�سة  على  �سخ�سية 
بـــوزارة اخلــارجــيــة والــتــقــدم بطلب 
الأفراد  خدمة  خال  من  "الزيارة"، 
عرب  الــدخــول  وت�سجيل  املن�سة  يف 
مــنــ�ــســة الــنــفــاذ الــوطــنــي املـــوحـــد، 
باملطلوب  اخلا�سة  البيانات  وتعبئة 
�سخ�سية،  زيــارة  طلب  عرب  دعوتهم 
الــازمــة،  التعهدات  على  واملــوافــقــة 

ليتم بعد ذلك معاجلة الطلب واإ�سدار 
�سخ�سية"،  زيارة  تاأ�سرية  "م�ستند 
من  بيانته  ا�ستعرا�س  ميكن  الـــذي 
خــال خــدمــة ال�ــســتــعــام عــن "طلب 

دعوة".
اإىل  اخلـــارجـــيـــة  وزارة  واأ�ــــســــارت 
اإكمال  ي�ستطيع  للزيارة  املــدعــو  اأن 
الطبي  والتاأمني  الر�سوم  دفع  عملية 
تاأ�سرية  "طلب  منـــوذج  تعبئة  بعد 
التاأ�سريات، ومن  من�سة  دخول" يف 
الطلب  تقدمي  ثم 
وجــــــواز الــ�ــســفــر 
اأو  �ــســفــارة  اإىل 
اململكة  قن�سلية 
ال�سيف  بــلــد  يف 
اأو عرب املراكز اأو 
املعتمدة  املكاتب 
اأو  ـــارة  ـــف ـــس ـــ� ـــل ل
ثم  الــقــنــ�ــســلــيــة، 
ـــتـــام جــــواز  ا�ـــس
ال�سفر بعد �سدور 
تاأ�سرية الدخول والقدوم اإىل اململكة 
والــربيــة  اجلــويــة  املنفذ  جميع  عــرب 

والبحرية.
وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار اجلهود 
ــة لـــزيـــادة اأعـــــداد الـــزيـــارات  املــبــذول
م�ستهدفات  مع  متا�سًيا  اخلارجية، 
ولــفــتــت  2030م.  ــكــة  املــمــل ــــــة  روؤي
عن  ال�ستعام  اإمكانية  اإىل  الــوزارة 
الدخول  خــال  من  املُقدمة  الطلبات 
واخــتــيــار  الــتــاأ�ــســريات،  من�سة  اإىل 
البيانات  وتعبئة  "ا�ستعام"  اأيقونة 
"ا�ستعام"  على  النقر  ثم  املطلوبة 

ملراجعة الطلبات املُقدمة ُم�سبًقا.

وصول أول سفينة شحن 
سيارات لميناء الدمام

الريا�ض - البالد
و�ــســول  "موانئ"،  لــلــمــوانــئ  الــعــامــة  الهيئة  اأكــــدت 
املــاحــي  للخط  تــابــعــة  �ــســيــارات  �سحن  �سفينة  اأول 
العزيز  عبد  امللك  ميناء  "Grimaldi Lines" اإىل 
 "MSC Cristiana" ال�سفينة  بوا�سطة  بالدمام 
متنها  وعلى  ال�سيني   "MCID" ميناء  مــن  قــادمــة 

4250 �سيارة.
ياأتي ذلك ا�ستكماًل للهدف الإ�سرتاتيجي ملوانئ ب�ساأن 
مع  البحرية  املاحة  �سبكة  ات�سال  موؤ�سر  "حت�سني 
خطوط املاحة العاملية" لرفع تناف�سية وتعزيز ح�سور 
القت�ساد  دعــم  اإىل  اإ�سافة  دولــًيــا،  ال�سعودية  املوانئ 
وتطوير  والــــــواردات  ــادرات  ــ�ــس ال وتنمية  الــوطــنــي 
م�ستهدفات  مع  متا�سًيا  العامل  مع  التجارية  الأعــمــال 
اللوج�ستية  واخلدمات  للنقل  الوطنية  الإ�سرتاتيجية 
برت�سيخ مكانة اململكة كمركز لوج�ستي عاملي وحمور 

ربط ثاث قارات.
ويعترب ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام وجهة ا�ستثمارية 
بالريا�س  اجلاف  بامليناء  حملًيا  لرتباطه  نظًرا  واعدة 
ومينائي امللك فهد ال�سناعي واجلبيل التجاري مبدينة 
الواقعة  الأخــرى  املواقع  من  وعــدد  ال�سناعية  اجلبيل 
اإليه  "�سار" مما ي�سيف  على �سبكة اخلطوط احلديدية 
ميزة تناف�سية بتطوير خدمات ال�سحن والتفريغ لل�سفن.
كفاءة  موؤ�سر  يف  عاملًيا  ع�سرة  الرابعة  املرتبة  ويحتل 
رائــدة  مكانة  2021م؛  لعام  احلــاويــات  مــوانــئ  اأداء 
ت�سغيلية  قــدرات  من  ميتكه  ملا  نظًرا  ودولــًيــا  اإقليمًيا 
ولوج�ستية نوعية تتاأكد بو�سول عدد اأر�سفته اإىل 43 
ر�سيًفا مكتملة اخلدمات والتجهيزات ميكن من خالها 

ا�ستقبال ال�سفن العماقة.



ومت��ت��د ح��اف��ة ال��رب��ع اخل���ايل يف ح���دود منطقة 
من  رملية  كثبان  هيئة  على  الإداري�����ة  جن���ران 
جن��ران  مدينة  �شرق  �شمال  زب���ادة  بني  ع��روق 
وحمرا  املندفن  وع���روق  املنخلي  اإىل  و�شوًل 
مب�شافة  ���ش��رورة  حم��اف��ظ��ة  غ���رب  ���ش��م��ال  نثيل 
متفاوتة  بارتفاعات   ، مرت  كيلو   400 عن  تزيد 
حدها  يف  200م��رت  اإىل  ت�شل  الرملية  للكثبان 
الأع��ل��ى ،وي��ظ��ه��ر ذل��ك يف ع���روق امل��ن��دف��ن التي 
العار�ض  جبل  �شل�شلة  الذهبية  رم��ال��ه  تغطي 
بني  عروق  حممية  باجتاه  ال�شمالية  اجلهة  من 
مرتًا  كيلو   12658 ب�  م�شاحتها  املقدر  معار�ض 
ل��ع��دد من  م��وط��ن  اآخ���ر  م��رب��ع��ًا، وت��ع��د املحمية 
املها  منها   ، املنقر�شة  ال�شحراوية  احليوانات 
النعام والرمي  الأحمر وطيور  العربي والثعلب 
من  غريها  عن  متيزها  اإىل  ،اإ�شافًة  واحلبارى 

نباتي  بغطاء  اخل���ايل  ال��رب��ع  �شحراء  مناطق 
�شحراوي فريد.

احلياة  مظاهر  عن  بعزلة  الفالة  ه��ذه  تكن  ومل 
فال�شواهد الطبيعية تربهن عك�ض ذلك فمنذ القدم 
كانت بيئة م�شتوطنة لكثري من الكائنات ومنزًل 
التجارية  القوافل  للبادية الرحل وممرًا لدروب 
الآب��ار  بقايا  ذلك  على  يدلل   ، اليمن  من  القادمة 
القدمية كما هو احلال يف كثبان " املنخلي واأم 
حمافظة  عن  تبعد  التي  َخْطمة  " واآب��ار  الوهط 
كيلو مرت، و�شاهدًا على  باأكرث من 100  خبا�ض 
اجلنوب  من  القادمة  التجارية  القوافل  عبور 
عرب رمال �شحراء الربع اخلايل باجتاه ال�شمال 
اآبار   " القوافل  ا�شرتاحة  ملحطة  الو�شول  قبل 
حمى "، يف حني اأن اآثار البحريات اجلافة بفعل 
التنوع  اآخر على  الأمطار وال�شيول �شاهد  مياه 

الأحيائي يف طبيعة املكان.
ل�شحراء  ال�شياحي  اجل��ذب  ع��وام��ل  اأه��م  وم��ن 
القدمي  احلياة  منط  ا�شتمرار   ، اخل��ايل   الربع 
لدى اأبناء البادية يف خمتلف املناحي والعادات 
لهذه  الأوىل  ال�شمة  زال���ت  ول   ، الج��ت��م��اع��ي��ة 
بقطعانها  ترعى  التي  الإب��ل  تربية  املجتمعات 
بطول املناطق الرملية من عروق بني زبادة اإىل 

حمراء ِنثيل.
كما اأن الوفود ال�شياحية الزائرة ملنطقة جنران  
الربع  �شحراء  يف  بجولة  القيام  على  حتر�ض 
اخلايل والطالع على املواقع الأثرية يف " اآبار 
الربع  طبيعة  مييز  ما  اأن  خ�شو�شا    ،  " حمى 
اخلايل اختالف الكثبان الرملية من ناحية اللون 

وال�شكل والرتفاع .
" بني زبادة  ع��روق  تبداأ اجلولة من  ما  وع��ادة 

اخل��ايل  ال��رب��ع  لأط����راف  نقطة  اأق���رب  " وه��ي 
ملدينة جنران وتبعد حتديدًا 15 كيلو مرتًا عن 
"بني  ع��روق  م��ن  ،وتت�شكل  الإقليمي  مطارها 
بجا�ض،والرمرام"ذات الرمال ال�شفراء الذهبية 
املمتدة ب�شكل "�شيفي" ،وي�شل ارتفاعها اإىل ما 

يقارب 80 مرتًا.
وم���ن امل���واق���ع الأ���ش��ه��ر ع��ل��ى ام���ت���داد ال��رم��ال 
�شديد  "اأبو  " و  ال�شفيات  "عروق  ال�شحراوية 
من  ال�شرق  اإىل  الرتفاع  واملنخف�شة  " املحدبة 
اإىل   100 ب��ني  م��ا  ت���رتاوح  مب�شافة  زب���ادة  بني 
و�شوًل  خبا�ض،  حمافظة  من  م��رتًا  كيلو   120
م�شافة  على  �شرورة  التابع ملحافظة  نثيل  حمرا 
من  التي   ، جنران  من  مرتًا  400كيلو  عن  تزيد 
التي يق�شدها  ال��رب��ع اخل��ايل  امل��راع��ي يف  اأه��م 
ووجود  الرعي  لوفرة  واحل��الل  الإب��ل  اأ�شحاب 

احلمراء  برمالها  تتميز  كما  لل�شرب،  قدمية  بئر 
الداكنة وارتفاعاتها التي تتجاوز 100 مرت.

ومتتد �شل�شلة الرمال عرب الربع اخلايل من جبل 
لعروق  و�شوًل  الطبيعية  "العار�ض" واملحمية 
يدمة  ملحافظة  التابعة  الرتفاع  �شاهقة  املندفن 
،حيث  جن��ران  �شمال  مرت  كيلو   200 بعد  على 
تغطي كثبانها الرملية الذهبية واحلمراء معامل 
من  ،والقريبة  مرت   200 بارتفاع  العار�ض  جبل 
واآب��ار حمى  التاريخية  َخْطمة  واآب��ار  الوهط  اأم 
النوعية  ال�شياحية  امل��واق��ع  م��ن  فهي  ول��ذل��ك   ،
الرحالت  ومتعة  ت�شاري�شها  تنوع  على  عطفًا 
معار�ض  بني  حممية  يف  �شواء  ال�شتك�شافية 
واملنقر�شة،  ال��ن��ادرة  الفطرية  احلياة  مل�شاهدة 
والتكوينات  التاريخية  املواقع  على  والط��الع 

ال�شخرية القدمية.
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لطاملا كان  ال�شفر على رمال ال�شحراء الكربى جتربة يتوق اإليها ع�شاق الرحالت الربية،  لذا فاإن  مو�شم ال�شتاء خالل الفرتة من نوفمرب اإىل مار�ض هو اخليار املف�شل 
خلو�ض هذه التجربة و�شط كثبان الرمال واكت�شاف طبيعتها نظرًا ل�شكون الرياح املو�شمية.

ولهذه الوجهة ال�شحراوية اأبعاد معرفية عرب ا�شتك�شاف البيئات البكر والتعرف على واقع البداوة يف �شورتها احلقيقية، وبع�ض الإطاللت الأثرية، والتكوينات 
ال�شخرية يف حني تتالألأ النجوم لياًل يف �شماء املكان الهادئ بعيدًا عن �شخب حياة املدن.

نجران ـ البالد 

 بوابة سياحية الستكشاف الربع الخالي
نجران
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عالقات راسخة ومصالح اقتصادية متعاظمة

تت�سم العالقات ال�سعودية الإماراتية بالتطور الإ�سرتاتيجي ، تنفيذا لتوجيهات القيادة احلكيمة ، خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ، حتقيقا للروؤية امل�سرتكة واملزيد من الرتقاء بالعالقات الثنائية وتعزيز التعاون يف خمتلف املجالت حتقيقًا 

للم�سالح الإ�سرتاتيجية والو�سول اإىل اآفاق اأرحب واأكرث ازدهاًرا وا�ستقراًرا لل�سعبني ال�سقيقني و�سعوب دول جمل�س التعاون كافة. ودعمت دولة الإمارات 
العربية طلب اململكة ا�ست�سافة معر�س اإك�سبو 2030 يف مدينة الريا�س،  مما يج�سد ر�سوخ ال�سراكة والتعاون بني البلدين.

جدة - البالد

رؤية سعودية - إماراتية للرخاء واالزدهار

المملكة واإلمارات..طموحات مشتركة وركيزة لالستقرار 

  عززت اململكة العربية ال�سعودية ودولة االمارات العربية 
وامليادين  املجاالت  يف  االإ�سرتاتيجية  العالقات  دعائم   ،
وتطمحان،  وم�ستقرة،  ورا�سخة  ثابتة  اأ�س�س  على  كافة، 
اإىل  الو�سول  يف  املنطقة  يف  اقت�ساديتني  قوتني  كاأكرب 
ال�سراكة االقت�سادية بينهما من اأجل خدمة �سعبي البلدين 
اإماراتي  "ال�سعودي  مقولة  وجت�سد  واملنطقة،  ال�سقيقني 
واالإماراتي �سعودي" الكثري من الكلمات التي تعرب عن 
عمق العالقة بني البلدين، حكومًة و�سعبًا مبا حتتويه من 

حمبة وان�سجام وتعاون ومتيز على خمتلف ال�سعد.
رائ��ًدا  من��وذًج��ا  االإم��ارات��ي��ة  ال�سعودية  ال�سراكة  تعد  ل��ذا   
التعاون  يف  والعاملي  االإقليمي  امل�ستويني  على  ومتميًزا 
اجل��وان��ب  وخ��ا���س��ة يف  ل��ل��ع��الق��ات،  امل�ستمر  وال��ت��ط��وي��ر 
االق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة، مب���ا ي��خ��دم 
ي�سهدها  ال��ت��ي  امل�����س��ت��دام��ة  والتنمية  االزده�����ار  م�����س��رية 
االإم���ارات  ودول���ة  ال�سعودية  العربية  فاململكة   ، البلدان 
اأك���رب اق��ت�����س��ادي��ن ع��رب��ي��ني، وم���ن خ���الل ه���ذه ال�سراكة 
يف  التنمية  م�سرية  دف��ع  يف  ت�سهمان  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 
يقودها  وا���س��ح��ة  روؤي���ة  وف��ق  ج��دي��دة  اآف���اق  نحو  املنطقة 
على  وي�����س��رف  االإم���ارات���ي  ال�����س��ع��ودي  التن�سيق  جمل�س 
لها  نوعية  وم�ساريع  وم��ب��ادرات  تنموية  خطط  اإط���الق 
دور ج��وه��ري يف ت��ول��ي��د ث���روة م��ن ال��ف��ر���س ال��ت��ج��اري��ة 
البلدين  االأعمال يف  اأمام قطاع  والتنموية  واال�ستثمارية 

وعلى م�ستوى منطقة اخلليج والوطن العربي.
 وبتوجيهات من القيادة احلكيمة يف البلدين ال�سقيقني ، 
يقدم املجل�س النموذج االأمثل للتعاون الثنائي بني الدول 
�سمن  العمل  نف�سه  الوقت  يف  ويدعم  اأوا�سره،  وتفعيل 
على  املجل�س  ويعمل  امل�سرتك،  اخلليجي  العمل  منظومة 
تنعك�س  والتي  امل�سرتكة،  امل��ب��ادرات  على  العمل  تن�سيق 
االزده����ار يف  م��ن  امل��زي��د  على  واإي��ج��اب��ي  مبا�سر  ب�سكل 
البلدين.  فاملجل�س يعد اأحد اأهم االآليات الرا�سخة لتعظيم 

وخ��الل  �سنوات  خم�س  نحو  فقبل   . امل�سرتكة  امل�سالح 
اعتماد  مت   ، ج��دة  يف  التن�سيق   ملجل�س  االأول  االجتماع 
خللوة  الرئي�سة  املخرجات  كاأحد  العزم"  "اإ�سرتاتيجية 
من  جمموعة  اأجن��زت  التي  امل�سرتكة  العمل  واآلية  العزم، 
لكال  االأول��وي��ة  ذات  امل��ج��االت  �سمن   ، النوعية  امل�ساريع 
البلدين، بروؤية �ساملة تعمل على حتقيق منوذج ا�ستثنائي 
ل��ل��ت��ك��ام��ل وال���ت���ع���اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ع���رب ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع 
�سعبي  ورخ���اء  �سعادة  اأج���ل  م��ن  م�سرتكة  اإ�سرتاتيجية 

البلدين.

 إستراتيجية العزم 
ثالثة  على  البلدين  بني  االإ�سرتاتيجية  العالقات  وترتكز    
الب�سري  وامل��ح��ور  االقت�سادي  امل��ح��ور  رئي�سة:  حم��اور 
اإىل  والع�سكري،  واالأمني  ال�سيا�سي  واملحور  واملعريف 

175 م�سروعًا  اأ�سل  60 م�سروعًا م�سرتكًا من  جانب 
البلدين ودعم  بني  التعاون  تعزيز  اإىل  تهدف يف جمملها 
منظومة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ومبا ميهد 
ملرحلة جديدة من العمل املثمر والبناء بني الطرفني، فيما 
امل�سرتكة  العمل  ف��رق  ب��ني  واملناق�سات  ال��ل��ق��اءات  ت�ستمر 
ال�ستكمال تنفيذ املبادرات، ورفع التو�سيات واملخرجات 

ملجل�س التن�سيق.
التن�سيقي  للمجل�س  االأول  االج��ت��م��اع  ه��ام�����س  وع��ل��ى   
تفاهم  مذكرة   20 توقيع  ج��رى   ، االإم��ارات��ي  ال�سعودي 
البلدين �سمن املحاور ذات االأول��وي��ة، وذل��ك الإدخ��ال  بني 
م�ساريع اإ�سرتاتيجية العزم حيز التنفيذ ومتثل امل�ساريع 
وت�سم  االإماراتي،  ال�سعودي  التكامل  يف  جديدة  مرحلة 
يف  احلكومية  للخدمات  املواطن  جتربة  لتح�سني  مبادرة 
البلدين، واإطالق برنامج الرفاه ال�سكني، واإطالق �سيا�سة 

ا�ستثماري  �سندوق  واإن�ساء  امل�سريف،  القطاع  متكني 
بامل�ساركة  وال�سغرية  املتو�سطة  امل�ساريع  يف  لال�ستثمار 
مع القطاع اخلا�س، وغريها من امل�ساريع. ويركز املحور 
االق��ت�����س��ادي على جم���االت اخل��دم��ات و االأ���س��واق املالية 
والقطاع اللوج�ستي والبنية التحتية، واالإنتاج وال�سناعة، 
واأمن االإمدادات، واالحتاد اجلمركي وال�سوق امل�سرتكة، 
وال�سياحة  املتجددة،  والطاقة  واملياه،  وال��زراع��ة  والبيئة 
والرتاث الوطني، وريادة االأعمال، وال�سراكات اخلارجية، 
واالإ�سكان،  احلكومية،  واخل��دم��ات  احلكومي  والتطوير 

وال�سباب، والريا�سة، والنفط والغاز والبرتوكيماويات.

 التجارة واالستثمار
البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم  بلغ  االأرق���ام،  وبلغة   
وتت�سّدر  �سعودي.  ري��ال  مليار   72 من  اأك��ر  ال�سقيقني 

اإىل  امل�����س��درة  ال����دول اخلليجية  ق��ائ��م��ة  االإم������ارات  دول���ة 
اململكة، كما تاأتي يف مقدمة الدول اخلليجية التي ت�ستقبل 
ال�سادرات ال�سعودية، وتاأتي يف مرتبة متقدمة يف قائمة 
ما  امل��م��ل��ك��ة،  منها  ت�����س��ت��ورد  ال��ت��ي  االأوىل  الع�سر  ال����دول 
ب�سكل  ومنوها  التجارية  العالقات  وت��ن��ّوع  متانة  يعك�س 
بني  واال�ستثماري  التجاري  التعاون  ي�سمل  م�ستمر،و 
االبتكار،  مثل:  واإ�سرتاتيجية،  حيوية  قطاعات  البلدين 
واللوج�ستية،  واخل���دم���ات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،وال�����س��ن��اع��ة، 
والغاز  والنفط  والتعدين  وال�سياحة،  ال��غ��ذائ��ي،  واالأم���ن 
وجتارة  والت�سييد،  والبناء  العقاري  والقطاع  الطبيعي، 
اجل��م��ل��ة وال��ت��ج��زئ��ة، وال��ق��ط��اع امل���ايل وال���ت���اأم���ني.  ومتثل 
اال���س��ت��ث��م��ارات امل�����س��رتك��ة ب��ني امل��م��ل��ك��ة واالإم�������ارات اأح��د 
العناوين املهمة يف منظومة العالقة اال�سرتاتيجية الهادفة 
ي�سهم  امل�����س��رتك��ة ومب���ا  امل�����س��ال��ح  م��ن  امل��زي��د  اإىل حتقيق 

اإذ تتجاوز  ال��رخ��اء واالزده���ار ،   يف النمو وامل��زي��د من 
ا�ستثمارات اململكة يف االإمارات 35 مليار درهم، حيث 
تعمل يف االإم��ارات حالًيا نحو 2366 �سركة �سعودية 
م�سجلة لدى وزارة االقت�ساد و66 وكالة جتارية، ويبلغ 
206 م�ساريع،  عدد امل�ساريع ال�سعودية يف االإم��ارات 
بينما ي�سل عدد امل�ساريع االإماراتية امل�سرتكة يف اململكة 
قدره  براأ�سمال  وخدمًيا،  �سناعًيا  م�سروًعا   114 اإىل 
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 السياحة 
تقوم ال�سياحة بني البلدين بدور مهم وحيوي يف تعزيز 
الروابط التجارية واالقت�سادية بينهما، وتعد من بني اأهم 
وجذب  اال�ستثمار  فر�س  توفر  التي  الواعدة  القطاعات 
املزيد من امل�ساريع امل�سرتكة، لتنويع القاعدة االقت�سادية 
دولة  خ�س�ست  اأن  بعد  خا�سة  البلدين،  يف  والتجارية 
املقبلة،  الع�سر  لل�سنوات  �سخمة  مالية  مبالغ  االإم���ارات 
لتطوير هذا القطاع، بعد النجاحات املطردة التي حققتها 
من  ب��ه  تتمتع  مل��ا  العاملية،  ال�سياحة  ���س��رك��ات  ج��ذب  يف 
مقومات اأ�سا�سية، تكفل جناح ال�سناعة ال�سياحية فيها، 
اجلغرايف  وامل��وق��ع  واال���س��ت��ق��رار،  االأم���ن  مقدمتها  ويف 
الذي يربط بني خمتلف قارات العامل، والبنية االأ�سا�سية 
طرق  و�سبكة  وم��وان��ئ  م��ط��ارات  من  واملتطورة  احلديثة 

وو�سائل ات�ساالت وغريها من اخلدمات الراقية.

 التنمية البشرية
"اإ�سرتاتيجية  �سمن  وامل��ع��ريف  الب�سري  امل��ح��ور  ويف 
فعالة  تعليمية  منظومة  بناء  اإىل  امل�ساريع  العزم" تهدف 
ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان 
اأج��ي��ال م��واط��ن��ة ذات ك��ف��اءة عالية وي��رك��ز على  الإع����داد 
جماالت التعليم العايل والتعاون البحثي، والتعليم العام، 

والتعليم الفني.
ومن امل�ساريع يف هذا املحور:

- التعاون بني موؤ�س�سات التعليم العايل من خالل و�سع 
اجلامعات  ب��ني  ال��ت��واأم��ة  ب��رام��ج  لت�سجيع  م�سرتكة  خطة 
من  اال�ستفادة  من  الطالب  لتمكني  واالإماراتية  ال�سعودية 

املزايا العلمية لدى املوؤ�س�سات التعليمية يف كال البلدين.
- اإطالق منظومة التعليم الرقمية والتي ت�سم ملفًا رقميًا 
كاماًل لكل متعلم " اأكادميي و�سحي وغريها " متكنه من 
للم�سار  توقعات  وو�سع  قطاع  كل  م�ستقبل  ا�ست�سراف 
القائمة  االأنظمة  على  بناء  به  اخلا�س  واملهني  االأك��ادمي��ي 

على الذكاء اال�سطناعي.
- تعزيز االبتكار يف جمال التعليم التقني بهدف ت�سجيع 
م�سرتكة  من�سة  اإي��ج��اد  خ���الل  م��ن  التقنية  االب��ت��ك��ارات 

تت�سمن االبتكارات واالإبداعات.

خاص - البالد 
 - ال�سعودية  العالقات  بقوة  اإم��ارات��ي��ون  واإع��الم��ي��ون  م�سوؤولون  اأ���س��اد 
اإط��ار روؤيتهما  املجاالت يف  ت�سهده من تطور يف كافة  ، وما  االإماراتية 
امل�سرتكة، وحر�سهما على دعم العمل اخلليجي امل�سرتك وق�سايا االأمة، 
منوهني بحر�س القيادة الر�سيدة يف البلدين على تعزيز التعاون اإىل اآفاق 

اأرحب واأكر ازدهاًرا وا�ستقراًرا ملا فيه خري ال�سعبني ال�سقيقني.
اإن العالقات   ، قال حممد احلمادي رئي�س جمعية ال�سحفيني االإماراتية 
جميع  يف  واملتانة  والقوة  العمق  مييزه  االإم��ارات��ي  ال�سعودي  والتعاون 
ال���ظ���روف واالأوق������ات، ك��اأ���س��ق��اء اأواًل ، وي��ع��زز ذل���ك م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��اون 

اال�سرتاتيجي الأجل م�ستقبل اأف�سل ملا فيه م�سلحة م�سرتكة للبلدين. 
االإم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات  وق��وة  عمق  ك�سفت  ال�سابقة  ال�سنوات  واأ���س��اف: 
ال�سعودية من خالل االأزمات التي مرت بها املنطقة، والت�سدي للمخطط 
البلدين  بني  الروؤية  اأن  موؤكدًا  باأ�سرها،  املنطقة  ي�ستهدف  الذي  االإي��راين 

م�سرتكة، وتعك�س حر�سهما امل�سرتك على ا�ستقرار املنطقة. 
بني  املتبادلة  والثقة  الدولتني،  جتمع  التي  الكبرية  االأخ��وة  اإىل  واأ���س��ار  
االإيجابي  تاأثريه  له  ال�سعبني،  بني  املتبادل  القيادتني احلكيمتني، واحلب 

على م�سالح البلدين  وم�ستقبل امل�سالح امل�سرتكة.

 تعاون وتنسيق
 من جهته قال الدكتور املهند�س علي اخلوري ، م�ست�سار جمل�س الوحدة 
حتتفل  الرقمي:  لالقت�ساد  العربي  االحت��اد  رئي�س  العربية  االقت�سادية 
دولة االإمارات العربية املتحدة بعيدها احلادي واخلم�سني لتاأ�سي�س الدولة 
واإعالن وحدة اإماراتها ، وهو االحتاد الذي انطلق وتر�سخ عرب ال�سنوات 
ليعرب عن جتربة عربية ناجحة تتخطى يف جوهرها مفهوم التعاون العربي 

العربي ملفهوم الوحدة العربية.
 واأ�ساف: اإن العالقات ال�سعودية االإماراتية لها خ�سو�سية كبرية ملا متثله 

ال�سعودية من ثقل عربي  واإ�سالمي ودويل، وب�سفتها ال�سقيقة واجلارة 
العربية الكربى ، والروؤية امل�سرتكة التي جتمع تطلعات البلدين يف النماء 
واالزدهار ، وكذلك عمق التجان�س ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�سادي 
مت  فقد  خا�س  ب�سكل  العالقات  هذه  الأهمية  وتابع:  البلدين.  بني  الكبري 
كافة  التعاون يف  لتعزيز  االإماراتي  ال�سعودي  التن�سيق  تاأ�سي�س جمل�س 
والتعليم  وال��ت��ج��ارة  ك��االأم��ن  الهامة  ال��ت��ع��اون  ملفات  وي��ت��وىل  امل��ج��االت، 
واالقت�ساد وغريها من اجلوانب ذات امل�سالح واالهتمام امل�سرتك ، كما 
امللفات  الدولتني طابعًا وا�سحًا بخ�سو�س  ال�سيا�سي بني  التعاون  ياأخذ 
والق�سايا االإقليمية والدولية ، موؤكدا اأن الدولتني �سريكان اأ�سليان باأهم 
العربية  باملنطقة  اأو  العربي  اخلليج  مبنطقة  واالأمنية  ال�سيا�سية  امللفات 
ب�سكل عام ويجمعهما يف ذلك تطابق كبري يف وجهات النظر وامل�سالح، 
جتاه امللفات التي توؤرق املنطقة اخلليجية والعربية ومنها امللف االإيراين 
بكل تعقيداته االإقليمية والدولية، وامللف اليمني واأهمية ا�ستعادة الدولة 
كامل  على  �سلطتها  وب�سط  و�سيادتها  وحدتها  على  واحل��ف��اظ  اليمنية 
دولته  بناء  اإع���ادة  من  العربي  ال�سعب  ه��ذا  يتمكن  واأن  اليمني،  ال��رتاب 
واللحاق بركب التقدم.  اأما التعاون باملجال النفطي فغني عن البيان اأن 

موقف الدولتني يف منظمة اأوبك يعترب ركيزة كبرية، �سمنت لهذه املنظمة 
ال�سغوط  ع��ن  بعيدًا  ودول��ه��ا  �سعوبها  ومل�سلحة  �سوؤونها  اإدارة  ح�سن 
يحقق  وال  متوازن  ب�سكل غري  معينة  م�سالح  تغليب  دوم��ًا  التي حت��اول 
م�ساحلنا الوطنية ب�سكل كامل، فجاء التعاون ال�سعودي االإماراتي بهذا 
املجال ال�ستعادة ا�ستقرار �سوق النفط  و�سمان �سالمته وحتقيقه الأ�سعار 
عادلة مل�سالح الدول املنتجة والدول امل�ستهلكة على ال�سواء مبا ي�سهم يف 

ا�ستقرار ومنو االقت�ساد العاملي.

 تعاون استراتيجي
الوطني  املجل�س  ع�سو  الفال�سي،  بالهول  ���س��رار  حت��دث  ال�سياق  يف 
االحتادي يف االإمارات بقوله: "يف الثاين من دي�سمرب من كل عام، يكون 
لي�س كغريه من  ال�سعب االإماراتي، على موعد مع حدث تاريخي كبري، 
الع�سر احلديث،  �سيما يف  العربية، وال  املنطقة  �سهدتها  التي  االأح��داث 
اأال وهو ذكرى قيام دولة االإمارات العربية املتحدة، الذي كان نتاج عمل 
وطني خمل�س وجاد قام به حكام االإم��ارات العربية املتحدة قبل انبثاق 

فجر االحتاد، وعلى راأ�سهم القائد الراحل وامللهم املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان طيب الله ثراه".

وتابع : جتمع دولة االمارات وال�سعودية ال�سقيقة عالقات را�سخة ر�سميا 
و�سعبيا ويف كافة املجاالت ، وهي عالقات حمبة تاريخية وودية �ساهمت 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  املجاالت  يف  اال�سرتاتيجي  التعاون  تطوير  يف 
واالقت�سادية والدعم امل�ستمر بني ال�سعبني موؤكدا اأن هذه العالقة الوثيقة 
فيه  الذي  امل�ستمر  التعاون  والعاملي من خالل  املحلي  اال�ستقرار  هدفها 
ترجمة  وال��ع��امل  املنطقة  ودول  ال�سقيقني  وال�سعبني  البلدين   م�سلحة 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  احلكيمة  القيادة  لتوجيهات 
عبدالعزيز اآل �سعود ، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
، حفظهما الله ، و�سوال اإىل ال�سراكة اال�سرتاتيجية الكاملة التي جت�سد 

متانة العالقات وامل�سالح امل�سرتكة للبلدين.

 مواقف تاريخية
االإم��ارات  جمعية  ع�سو  اجلابري  را�سد  �سيف  الدكتور  ق��ال  جهته  من   
ق�سة  اإن   ، العرب  والعلماء  االأكادمييني  احتاد  رئي�س  املوهوبني،  لرعاية 
التواأمة بني البلدين ال�سقيقني توؤكد الكثري من امل�ساهد وال�سواهد العظيمة 
لر�سوخ العالقات ال�سعودية االإماراتية يف ر�سم وحدة امل�سري ، ويوثق 
ذلك املوقف املوحد يف حرب العراق االأوىل ، ثم املوقف التاريخي الذي 
اإبان عهد �سدام  العراقي  الغزو  الكويت من  ال�سعودية يف حترير  قادته 
ال�سعودية  ابناء  �سطرها  اخ��رى  ق�سة  هنا  ال�سقيق  اليمن  ويف   ، ح�سني 
واالمارات العربية لي�سهد التاريخ بدور البلدين يف احلفاظ على ا�سقائهم 
روؤيتهما  البلدان  يعزز   ، التنمية  �سعيد  وعلى  والنفي�س.   الغايل  وب��ذل 
ور�سوخ  والبناء  واال�ستثمار  التنمية  جماالت  يف  وال�سراكات  امل�سرتكة 
ملواطني  وال�سعادة  ال��رخ��اء  م�سرية  البلدان  يوا�سل  حيث  اال�ستقرار، 

البلدين ودول املجل�س والدول العربية ال�سقيقة.

مجلس تنسيق فاعل وأهداف طموحة الستراتيجية العزم

أشادوا باإلنجازات والمواقف التاريخية.. مسؤولون وإعالميون إماراتيون:

سيف الجابري علي الخوريضرار الفالسي محمد الحمادي

متابعات



البالد - يا�سر خليل
للمجل�س  والع�شرون  الثانية  العاملية  القمة  تختتم   
اخلمي�س،  اليوم  اأعمالها  وال�شياحة  لل�شفر  العاملي 
بح�شيلة مهمة من النقا�شات واالتفاقيات ، من اأجل 
م�شتقبل اأف�شل لل�شياحة ، يف اإطار مبادرات وجهود 
القطاع  لتعايف  الكبري  ودعمها  ذلك  لتحقيق  اململكة 
تاأثرًيا  االأح��داث  اأكرث  اأحد  القمة  عامليا، حيث تعترب 

يف قطاع ال�شفر وال�شياحة.
 و���ش��ه��دت ال��ق��م��ة ع����ددا م��ن اجل��ل�����ش��ات احل��واري��ة 
املحاور  من  العديد  ناق�شت  والتي  والهادفة،  الرثية 
م�شوؤولني  بح�شور  ال�شياحة  جم��ال  يف  املتعلقة 
وخرباء وكبار ال�شخ�شيات العاملية. ففي   اجلل�شة 
للأمم  ال�شابق  العام  االأم��ني  جمعت  التي  احلوارية 
التفاقية  التنفيذي  واالأم��ني  م��ون،  كي  ب��ان  املتحدة 
االأمم املتحدة االإطارية ب�شاأن تغري املناخ وباتري�شيا 
"م�شتقبٌل م�شتدام لل�شفر"،  اإ�شبينوزا، حتت عنوان 
لي�شبح  فر�س  خللق  العامل  تواجه  التي  التحديات 
القادمة،  ل��لأج��ي��ال  وم�شتدام  اأف�شل  مكاًنا  ال��ع��امل 
حيث يطمح امل�شاركون يف تو�شيع نطاق ال�شراكات 
وتبّني مبادرات م�شتدامة لتحقق االزدهار والرخاء 
اأّن  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ع��امل،  ح��ول  م��ن  للمجتمعات 
التنمية  اأه��داف  تبّني  يدعم  وال�شياحة  ال�شفر  قطاع 

جلميع  وظيفية  فر�س  خللق  امل�شتدامة  النوعية 
حتقيق  يف  اخلا�س  القطاع  وي�شهم  املجتمع،  اأفراد 

هذه االأهداف.

المجتمعات والسياحة
حا�شر  يف  ك��ربى  اأهمية  االجتماعي  البعد  وميثل 
وم�شتقبل ال�شياحة يف دول العامل ، للرتقاء بجودة 
ال�شخمة  العمل  وفر�س  املجتمع  واقت�شاد  احلياة 
القمة،  املحور ح�شورا مميزا يف  ، ولها �شجل هذا 
"املجتمعات  عنوان  حتت  حوارية  جل�شة  خلل  من 
جوهر ال�شياحة" مب�شاركة وزير ال�شياحة اليوناين 
الفلبينية  ال�شياحة  ووزي��رة  كيكيليا�س،  فا�شيلي�س 

ماريا اإ�شبريانزا كري�شتينا جار�شيا فرا�شكو، اأهمية 
زيادة الطلب ال�شياحي على املناطق النائية والنامية 
التحتية  البنية  يف  اال�شتثمار  تعزيز  يف  والريفية 
ودعم التنمية املحلية، والتاأكد من اأن تتوّزع الفر�س 
مليون   126 تبلغ  اأن  املتوقع  اجل��دي��دة  الوظيفية 
متوازن  ب�شكل  وال�شياحة  ال�شفر  قطاع  يف  وظيفة 

ي�شمل املناطق احلديثة والنا�شئة �شياحًيا.

تكاليف السفر
املهمة  اجل��وان��ب  من  وخ��دم��ات  ال�شفر  تكاليف   
على طاولة القمة ، وحول ذلك اأكد رئي�س الهيئة 
الله  عبد  بن  العزيز  عبد  املدين  للطريان  العامة 

الدعيلج ، اأن مطار امللك �شلمان �شي�شهم يف حل 
من  ك��ب��رية  اأع���داد  جللب  التحديات  م��ن  الكثري 
تكاليف  ارتفاع  اأن  مبينًا  وامل�شافرين،  ال�شياح 
مرحلة  بعد  واجهناه  ال��ذي  التحدي  هو  ال�شفر 

جائحة كورونا.
الروؤى  احلوارية  اجلل�شة  خلل  املتحدثون  وناق�س 
ال�شفر،  قطاع  ي�شهدها  التي  وال��ت��غ��ريات  اجل��دي��دة 
ومواكبتها  املطار  حمطات  م�شتقبل  اإىل  باالإ�شافة 
ملا ت�شكله من طابع  ال�شياحي احلديث نظرًا  للع�شر 
حماور  ع��دة  اإىل  متطرقني  طبيعتها،  وف��ق  للمدينة 
ال�شياحية اجلاذبة يف مطارات املدن  منها املقومات 

العاملية، والتناف�شية العالية يف ت�شميم املطارات.
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فجر الصحافة السعودية
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خارطة طريق لمستقبل السياحة المستدامة 

تمديد إعفاء غرامات المخالفات الضريبية
الريا�ض- البالد

مددت هيئة الزكاة وال�شريبة واجلمارك 
م��ب��ادرة اإل��غ��اء ال��غ��رام��ات واالإع���ف���اء من 
اخلا�شعني  للمكلفني  املالية  العقوبات 
 6 ملدة  وذلك  ال�شريبية،  االأنظمة  جلميع 
اأ�شهر اإ�شافية ابتداًء من اليوم اخلمي�س 

وحتى 31 مايو 2023م.
واأو�شحت الهيئة اأن متديد املبادرة ياأتي 
ا منها لتمكني املكلفني ممن تنطبق  حر�شً
املبادرة،  من  لل�شتفادة  ال�شروط،  عليهم 
وحت��ق��ي��ًق��ا ل��غ��اي��ات��ه��ا واأه���داف���ه���ا، وال��ت��ي 
االقت�شادية  االآث���ار  تخفيف  اأب��رزه��ا  م��ن 
جائحة  نتيجة  امل��ن�����ش��اآت  على  امل��رت��ب��ة 

كورونا.
امل�شمولة  ال��غ��رام��ات  اأن  الهيئة  واأك���دت 

يف امل����ب����ادرة ه���ي غ���رام���ة ال���ت���اأخ���ر يف 
ال�شريبية،  االأنظمة  بجميع  الت�شجيل 
وغ��رام��ة ال��ت��اأخ��ر يف ال�����ش��داد، وغ��رام��ة 
جميع  يف  االإق������رار  ت��ق��دمي  يف  ال��ت��اأخ��ر 
ت�شحيح  وغ��رام��ة  ال�شريبية،  االأنظمة 
االإق�������رار ل�����ش��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة، 
ال�شبط  خمالفات  غ��رام��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
اأحكام الفوترة  امليداين املتعلقة بتطبيق 
االأخ��رى  العامة  واالأح��ك��ام  االإلكرونية 

ل�شريبة القيمة امل�شافة.
من  لل�شتفادة  ُي�����ش��رط  اأن���ه  واأ���ش��اف��ت 
يف  م�شجًل  املكلف  ي��ك��ون  اأن  امل��ب��ادرة، 
النظام ال�شريبي، واأن يتم تقدي���م جميع 
االإقرارات واجب���ة التقدي���م للهيئة والتي 
االإف�شاح  مع  قبل،  م�ن  تقدميها  ي�شبق  مل 

 يعكس جدارته االئتمانية واالستثمارية

القمة العالمية تختتم اليوم 

حددت الشروط وال تشمل التهــرب 

             مليار دوالر قرض مجمع 
لصندوق االستثمارات

الريا�ض - البالد
عن   ، بيان  يف  العامة،  اال�شتثمارات  �شندوق  اأعلن 
اإمتام اإجراءات احل�شول على قر�س بقيمة 17 مليار 
دوالر )ما يعادل 63.75 مليار ريال( ملدة ت�شل اإىل 7 
�شنوات، حيث ُيعد القر�س املجمع االأكرب من نوعه 
عدد  يف  نوعه  من  واالأول  وامل��دة  احلجم  حيث  من 

املوؤ�ش�شات املالية العاملية امل�شاركة فيه.
مالية  موؤ�ّش�شة   25 مع  بالتعاون  ال�شفقة  متت  وقد 
االأمريكية،  املتحدة  والواليات  اأوروب��ا،  من  كل  يف 
االأو���ش��ط، كما جت���اوزت ن�شبة  واآ���ش��ي��ا، وال�����ش��رق 
مقارنة  ال�شعف  من  اأك��رث  اجلديد  للقر�س  التغطية 
بالقر�س الذي ح�شل عليه ال�شندوق يف عام 2018 
موؤ�ش�شة   15 مع  بالتعاون  دوالر  مليار   11 والبالغ 

مالية، والذي �شيتم �شداده قبل موعده.
ا�شراتيجية  م��ن  ج���زًءا  اجل��دي��د  القر�س  وي�شكل 
وخطته  امل����دى،  متو�شطة  التمويلية  ال�����ش��ن��دوق 
اأدوات  ع��دة  تت�شمن  التي   ،2022 لعام  التمويلية 

متويل  مل�شادر  ال�شندوق  و�شول  ت�شمن  للتمويل 
اخلا�شة  االأ���ش��واق  من  كل  يف  وم�شتدامة  متنوعة 

والعامة. 
نتائج  على  العامة  اال�شتثمارات  �شندوق  وح��از   
من  م���رة  الأول  االئ��ت��م��اين  الت�شنيف  يف  مرتفعة 
يف  االئ��ت��م��اين  للت�شنيف  وفيت�س  م��ودي��ز  وكالتي 
االئتمانية  اجل����دارة  يعك�س  مّم��ا  2022؛  ف��رباي��ر 
لل�شندوق وجودة حمفظته اال�شتثمارية، كما يعمل 
املحافظ  بني  التعاون  اأوجه  تطوير  على  ال�شندوق 
وت�شغيلية،  ا�شراتيجية  قيمة  خللق  اال�شتثمارية 
وتنويع م�شادر التمويل، وتعزيز املركز املايل وفقًا 
م�شادر  تتمثل  حيث  لديه،  التمويل  ال�شراتيجية 
اأربعة  يف  وا�شتثماراته  ال�شندوق  اأعمال  متويل 
امل��ال عن  راأ���س  زي��ادة  التي ت�شمل  اأ�شا�شية،  م��وارد 
التي  للحكومة  اململوكة  واالأ���ش��ول  ال��دول��ة،  طريق 
واأدوات  وال��ق��رو���س  لل�شندوق،  ملكيتها  حت���ّول 

الَدْين، والعوائد املبقاة من اال�شتثمارات.

17

استراتيجية جديدة لتنمية 
الموارد البشرية

6.7 
 هلالت سعر الطاقة الشمسية 

الريا�ض- البالد
الوطني  التنمية  �شندوق  اإدارة  جمل�س  واف��ق 
تنمية  ل�شندوق  اجلديدة  االإ�شراتيجية  على 
تلبيًة  ج��اءت  التي  "هدف"،  الب�شرية  امل���وارد 
مل��ت��غ��ريات وحت��دي��ات ���ش��وق ال��ع��م��ل وحت�شني 
ك���ف���اءت���ه، وم���واك���ب���ًة ل���ل���ت���ط���ورات وم����راع����اًة 
بالقطاعات،  املتعلقة  واالأولويات  للحتياجات 
وت��ط��وي��ر ب��رام��ج دع���م ال��ت��دري��ب وال��ت��وظ��ي��ف 
مبا  الوطنية  ال��ك��وادر  اإىل  املوجهة  والتمكني 
روؤية  م�شتهدفات  حتقيق  يف  وي�شهم  يتما�شى 

اململكة 2030 واإ�شراتيجية �شوق العمل.
امل���وارد  واأو����ش���ح م��دي��ر ع���ام ���ش��ن��دوق تنمية 
اجلعويني  عبدالله  بن  تركي  "هدف"  الب�شرية 
اأن االإ�شراتيجية اجلديدة �شت�شهم - بعون الله 
الوطني،  الب�شري  امل��ال  راأ���س  تنمية  دعم  يف   -
اخلا�س  القطاع  وحتفيز  التوظيف،  وا�شتدامة 
لتطلعات  حتقيقًا  التوطني،  يف  امل�شاهمة  على 

القيادة الر�شيدة - اأيدها الله -.
مع  تتواكب  اجلديدة  االإ�شراتيجية  اأن  وب��ني 
تدريب  دع��م  ال��ع��لق��ة يف  ذات  اجل��ه��ات  ج��ه��ود 
الوطنية  ال��ك��وادر  ومتكني  وتوظيف  وتاأهيل 
العمل،  �شوق  يف  وكفاءتها  تناف�شيتها  وزي��ادة 

وامل�����ش��اه��م��ة يف ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��ا وق��درات��ه��ا 
املعرفية واملهنية.

بالتكامل  يعمل  ال�شندوق  اأن  اجلعويني  واأك��د 
مع منظومة املوارد الب�شرية والقطاع اخلا�س، 
ملواكبة اأي حتوالت اأو متغريات ي�شهدها �شوق 
االإ�شراتيجية  اإط���لق  ذل��ك  ع��ن  ون��ت��ج  العمل، 
رئي�شة  اأه��داف   )3( على  ترتكز  التي  اجلديدة 
مع  لتتوافق  الب�شرية  امل��وارد  تطوير  دعم  هي: 
املواءمة  كفاءة  ورفع  العمل،  �شوق  احتياجات 
ب���ني ال��ع��ر���س وال��ط��ل��ب ل��ل��وظ��ائ��ف، ومت��ك��ني 
التوظيف امل�شتدام للفئات التي تواجه حتديات 

لدخول �شوق العمل اأو البقاء فيه.
ال��ربام��ج  ت�شميم  اإع����ادة  مت  اأن���ه  اإىل  واأ����ش���ار 
لت�شبح 8 حتتوي على منتجات م�شممة لتلبية 
لتجربة  وال��و���ش��ول  امل�شتفيدين،  احتياجات 
برنامج  الربامج:  تت�شمن  كما  �شاملة،  ُم�شتفيد 
راأ���س  على  التدريب  وبرنامج  ال��ت��دري��ب،  دع��م 
العمل، والتدريب االإلكروين، واالإر�شاد املهني، 
والتمكني،  الدخل،  ودعم  الوظيفية،  واملواءمة 
حتت  تندرج  التي  عمل،  عن  الباحثني  واإع��ان��ة 
وال��ت��دري��ب  االإر����ش���اد  وه���ي  رئي�شة  حم���اور   3

والتمكني.

الريا�ض- البالد
اتفاقية  الطاقة  ل�شراء  ال�شعودية  ال�شركة  وّقعت 
�شراء الطاقة مل�شروع )ال�شعيبة 2 للطاقة ال�شم�شية 
ب�شعة  املكرمة،  مكة  منطقة  يف  الكهرو�شوئية(، 
الثانية  )ال�شعيبة  �شركة  تبلغ 2060 ميجاوات، مع 
ب��اور(،  )اأك��وا  ل�شركة  اململوكة  الكهربائية(  للطاقة 
اململوكة  )بديل(  القاب�شة  والكهرباء  املياه  و�شركة 
بالكامل ل�شندوق اال�شتثمارات العامة، وذلك �شمن 
م�شروعات الربنامج الوطني للطاقة املتجددة، الذي 

ُت�شرف عليه وزارة الطاقة.
ويبلغ �شعر �شراء الطاقة للم�شروع 6.72 هللت لكل 
تزويد  يف  ي�شهم  اأن  املتوقع  ومن  �شاعة،  كيلووات 
الكهربائية،  بالطاقة  �شكنية  وحدة  األف   350 نحو 
اململكة؛  اإ�شراتيجية  �شمن  امل�شروع  ياأتي  حيث 

الكهرباء  قطاع  يف  امل�شتهدفات  م��ن  ع��دد  لتحقيق 
من  مبا�شر  واإ���ش��راف  بقيادة  امل��ت��ج��ددة،  وال��ط��اق��ة 
اال�شتدامة  حتقيق  اإىل  ت�شعى  التي  الطاقة،  وزارة 
يف خمتلف م�شاريعها، والو�شول اإىل املزيج االأمثل 
الطاقة  م�شادر  تنويع  خ��لل  من  الكهرباء  الإن��ت��اج 
وتوطني مكونات القطاع، وذلك �شمن خطط تطوير 
خطوة  امل�شروع  الطموحة.وُيعد  الكهرباء  قطاع 
"اململكة  روؤي���ة  م�شتهدفات  حتقيق  نحو  ج��دي��دة 
االأمثل  املزيج  اإىل  الو�شول  يف  و�شُي�شهم   ،"2030
ال�شائل يف قطاع  الوقود  واإزاح��ة  الكهرباء،  الإنتاج 
الطاقة  م�شادر  ا�شتغلل  خلل  من  الكهرباء،  اإنتاج 
الكفاءة،  عالية  غازية  حمطات  وتطوير  املتجددة 
الطاقة املتجددة  بحيث تكون ح�شة �شعات م�شادر 

يف هذا املزيج حوايل 50% بحلول عام 2030م.

تحفيز التنافسية وشراكات 

الزدهار ورخاء المجتمعات 

عنها  املف�شح  غري  ال�شرائ�ب  كافة  عن 
اأ���ش��ل  ك��ام��ل  و���ش��داد  �شحيح،  ب�شكل 
التي  باالإقرارات  املتعلق  ال�شريبة  دين 
للإف�شاح  تعديله���ا  اأو  تقدميها  �ش�يتم 
ب�����ش�����������ك��ل ���ش��ح��ي��ح ع����ن االل���ت���زام���ات 
ال�شريبية امل�شتحقة مع اإمكانية التقدم 
للهيئة بطلب تق�شيطها، �شريطة اأن يتم 

تقدمي الطلب اأثناء �شريان املبادرة واأن 
االأق�����ش��اط  جميع  ب�����ش��داد  االل��ت��زام  يتم 
ا�شتحقاق  م��واع��ي��د  خ���لل  امل�شتحقة 
املعتمدة  التق�شيط  خطة  وفق  �شدادها 
اأن املبادرة ال ت�شمل  من الهيئة، موؤكدًة 
الته��رب  مبخالفات  املرتبطة  الغرامات 
ال�شريب�ي، والغرامات التي مت �شدادها 

املبادرة.ودعت  �شريان هذه  تاريخ  قبل 
واجل��م��ارك  وال�����ش��ري��ب��ة  ال��زك��اة  هيئة 
تفا�شيل  ع��ل��ى  االط����لع  اإىل  امل��ك��ل��ف��ني 
املبادرة وما ت�شتمل عليه من ن�شو�س، 
وذل����ك م���ن خ����لل ال��دل��ي��ل االإر�����ش����ادي 
عرب  املتاح  باملبادرة،  اخلا�س  املب�شط 

موقعها االإلكروين.
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تخزين  عــن  ال�سلطات،  وفــق  النــفــجــار،  وجنــم 
كميات �سخمة من نيرتات الأمونيوم داخل املرفاأ 
انــدلع حريق  واإثــر  اإجـــراءات وقاية،  من دون 
م�سوؤولني  اأن  لحقًا  وتبنينّ  اأ�سبابه.  ُتعرف  مل 
مبخاطر  درايــة  على  كانوا  عدة  م�ستويات  على 
وفاقمت  �ــســاكــنــًا.  يــحــركــوا  ومل  املـــادة  تخزين 
غري  القت�سادي  النهيار  ة  حدنّ النفجار  تبعات 
امل�سبوق، الذي ي�سهده لبنان منذ خريف 2019 

والذي جعل غالبية اللبنانيني حتت خط الفقر.
اللبناين،  والنقل  العامة  الأ�سغال  وزيــر  وقــال 
�سومعتني  اإن  �ــســابــق،  وقـــت  يف  حــمــيــة،  عــلــي 

ــا انــهــيــار �سوامع  انــهــارتــا ومــن املــتــوقــع اأيــ�ــسً
اأخرى، ح�سبما قال لقناة "اجلديد"، فيما اأظهرت 
لقطات م�سورة متداولة حلظة ت�ساقط جانب من 

الهراءات، وت�ساعد �سحب من الغبار الكثيف.
�سقوط  خطر  من  اللبنانية  ال�سلطات  رت  وحـــذنّ
بعد  الهـــراءات،  من  املت�سدع  ال�سمايل  اجلــزء 
نتيجة  فيه  الــنــريان  ا�ستعال  مــن  ق�سري  وقــت 
ارتفاع درجات احلرارة وتخمر كميات من القمح 
انفجار  وقوع  منذ  الهــراءات  فيه  خمزنة  ظلت 

املرفاأ، ل�سعوبة �سحبها، بح�سب ال�سلطات. 
ومـــع مــــرور عـــام عــلــى تــوقــف الــتــحــقــيــقــات يف 

اليد  كف  دعــاوى  نتيجة  بــريوت،  مرفاأ  انفجار 
املقدمة بحق املحقق العديل طارق البيطار، برز 
به  الق�سية، وعد  يعيد حتريك  احلديث عن حل 
رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى �سهيل عبود وفدًا 
من اأهايل �سحايا املرفاأ عندما زاره منذ اأيام يف 

مكتبه يف ق�سر العدل.
لـ"اندبندنت  ــًا  وفــق قــ�ــســائــي،  مــ�ــســدر  وكــ�ــســف 
خمــارج  درا�ــســة  على  ينكب  عبود  اأن  عربية"، 
قانونية ت�سمح باإعادة حتريك ملف انفجار املرفاأ 
يف جزئيه، الأول متابعة التحقيق والثاين البت 
اآخر اأن  م�سدر  ونقل  فيما  املوقوفني،  بق�سايا 

رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــقــ�ــســاء الأعـــلـــى الــــذي يعمل 
ب�سمت متجنبًا ك�سف تفا�سيل عن املخارج التي 
القانون، يتخوف  اإىل  اإليها ا�ستنادًا  قد يتو�سل 
من اأن يوؤدي ال�سجيج الإعالمي الذي رافق هذا 

املو�سوع اإىل خربطة احلل جمددًا.
ق�سرًا  املرفاأ  انفجار  يف  التحقيقات  وتعطلت 
قالت  واأعــوانــه، يف وقــت  الله  قبل حــزب  مــن 
عليها  يعمل  التي  احللول  بني  من  اإن  امل�سادر 
امللف  لإعادة حتريك هذا  �سهيل عبود  القا�سي 
قانوين ميكن  اجتهاد  اإىل  ت�ستند  قد  احليوي، 
ملحكمة  العامة  الهيئة  لتمكني  خالله النفاذ  من 

الأ�سيلني  باأع�سائها  الجــتــمــاع  مــن  التمييز 
واتخاذ  الن�ساب  توفري  وبالتايل  واملنتدبني، 
التحقيقات،  حتريك  لإعادة  املطلوبة  القرارات 
والبت بدعاوى املخا�سمة املقدمة �سد البيطار 
من �سيا�سيني مدعى عليهم يف الق�سية، وكذلك 
يف  قــ�ــســاة  �ــســد  املــقــدمــة  املخا�سمة  ــدعــاوى  ب
البيطار.  رد  بــدعــاوى  النظر  مكلفني  التمييز 
الثنائي،  مــن ممــار�ــســة  املــراقــبــون  ويــتــخــوف 
على  �سغوطًا  الله"،  و"حزب  "اأمل"  حــركــة 
الق�ساء من اأجل متييع الق�سية وعدم حماكمة 

املتورطني فيها.

بيروت - البالد
انفج�ر.. �سقوط.. و�سل�سلة حرائق �سهده� مرف�أ بريوت م� زاد نكب�ت ال�سعب اللبن�ين، الذي ي�ستيقظ دومً� على �سوت دوي �س�فرات الإنذار و�سي�رات الإطف�ء متوجهة ن�حية املرف�أ 

لتدارك اآث�ر الكوارث، بينم� "حزب اهلل" وراء كل النكب�ت، ول يحرك �س�كن� جت�ه م� يحدث من انهي�رات وحرائق. 
واآخر هذه الأزم�ت اأم�س )الأربع�ء(، عندم� اندلع حريق كبري يف م�ستودع�ت داخل مرف�أ بريوت، جنم عن ا�ستع�ل ح�وي�ت حتتوي على اإط�رات مط�طية، وقد متّكنت عن��سر من فوج 
اإطف�ء بريوت من ال�سيطرة عليه. ويف اأغ�سط�س امل��سي، انه�ر ك�مل اجلزء ال�سم�يل من �سوامع احلبوب التي ت�سّررت جراء النفج�ر املدمر الذي وقع يف مرف�أ بريوت يف اأغ�سط�س 2020، 

والذي �سنف ث�لث اأقوى انفج�ر يف الع�مل وت�سبب يف الرابع من اأغ�سط�س 2020 مبقتل اأكرث من 200 �سخ�س واإ�س�بة اأكرث من 6500 اآخرين بجروح.

حريق كبير داخل المستودعات

مرفأ بيروت.. النكبات تتوالى

االحتجاجات ترعب نظام الماللي
حملة إعدامات بحق المتظاهرين

نيويورك - البالد
دب اخلوف يف نفو�س قادة النظام الإيراين 
اأ�سهر  منذ  امل�ستمرة  الحتجاجات  ب�سبب 
اأن  خــ�ــســو�ــســًا  اأمــيــنــي،  مه�سا  مقتل  عــقــب 
ك�سف  اإذ  النظام،  باإ�سقاط  تطالب  الهتافات 
امل�سوؤولني  بــني  خمـــاوف  عــن  �سوتي  ملف 
املنت�سرة يف  ب�ساأن الحتجاجات  الإيرانيني 

البالد.
وف�سح املقطع، الذي ن�سرته جمموعة "بالك 
القر�سنة  جمـــال  يف  الــنــا�ــســطــة  ريوارد"، 
الإلكرتونية بعد اخرتاق وكالة اأنباء "فار�س 
الثوري،  للحر�س  الإعالمية  ــذراع  ال نيوز" 
البا�سيج  قائد قوات  لنائب  اجتماع  تفا�سيل 
اجلرنال قا�سم قري�سي وجمموعة من مديري 
الإعــالمــيــني الــتــابــعــني لــلــحــر�ــس الــثــوري. 
ــيــات  وحتــدثــوا فــيــه عــن الحــتــجــاجــات واآل
مو�سوعات  اإىل  اإ�ــســافــة  مــعــهــا،  الــتــعــاطــي 

خمتلفة.
الجتماع الذي ا�ستمر اأكرث من �ساعتني، عقد 
اجلــاري، وحتــدث يف  نوفمرب  منت�سف  يف 
بدايته اجلرنال قري�سي عن جوانب جديدة 
من الحتجاجات يف اإيران وخطط احلكومة 
واملوؤ�س�سات الأمنية للتعامل معها. وبح�سب 
اجلــرنال  مــع  الجتماع  يف  امل�ساركني  اأحــد 
ال�سركات  من  الأقــل  على   %70 فاإن  قري�سي، 
اليوم  رافــقــت  قــد  اإيــرانــيــة  حمافظة   21 يف 
يف  عنها  املعلن  لالإ�سراب  الدعوة  من  الأول 
ذكرى  مع  تزامن  والــذي  نوفمرب،  منت�سف 

عام  يف  اندلعت  التي  الــوقــود  احتجاجات 
2019 وخلفت مئات القتلى واآلف املعتقلني، 
كما ت�سمن الت�سريب ال�سوتي عر�س العديد 

الو�سع  حــول  معلوماتهم  الأ�ــســخــا�ــس  مــن 
الأمني يف البالد، وبع�س الق�سايا الأخرى.

اخلا�س  املتحدة  الأمم  مقرر  اأكد  جهته،  من 

املعني بانتهاكات حقوق الإن�سان يف اإيران، 
الإيــرانــيــة،  ال�سلطات  اأن  رحــمــن،  جــاويــد 
على  بالإعدام  اأحكام  "حملة" لإ�سدار  �سنت 

قلقه  الأفــواه، معربًا عن  لتكميم  املتظاهرين 
البالد  يف  الحتجاجات  قمع  ت�ساعد  اإزاء 
الكردية  ال�سابة  مقتل  عقب  انطلقت  التي 
وقــال:  املا�سي.  �سبتمرب  يف  اأميني  مه�سا 
اأن يرد النظام الإيراين بعنف على  "اأخ�سى 
قرار جمل�س حقوق الإن�سان، وهذا قد ي�سبب 

املزيد من العنف والقمع من جانبهم".
ووافق جمل�س حقوق الإن�سان التابع لالأمم 
ــران،  اإي ب�ساأن  خا�س  اجتماع  يف  املتحدة، 
دولية  جلنة  ت�سكيل  مبوجبه  يتم  قــرار  على 
حقوق  انــتــهــاكــات  حـــول  احلــقــائــق  لتق�سي 
كما  الإيرانية،  الحتجاجات  خالل  الإن�سان 
قال جاويد رحمن اإنه يتوقع من جلنة تق�سي 
احلقائق ب�ساأن احتجاجات اإيران اأن تتو�سل 
م�سوؤولني  مع  وت�ساركها  باجلناة  قائمة  اإىل 
قانونيني وطنيني واإقليميني، لكن ال�سلطات 
اأنها  الــقــرار  هــذا  على  ردا  اأعلنت  الإيــرانــيــة 
�سكلت جلنة وطنية ولن تتعاون مع اللجنة 
لالأمم  اخلا�س  املقرر  اأ�ــســاف  كما  الدولية، 
الآن  الإيــرانــيــة  ال�سلطات  "بداأت  املتحدة: 

حملة للحكم على املتظاهرين بالإعدام".
اأن 21 �سخ�سا من الذين اعتقلوا  ولفت اإىل 
امراأة  بينهم  امل�ستمرة،  الحتجاجات  خالل 
غام�سة  جنائية  جــرائــم  بارتكاب  متهمون 
ووا�سعة النطاق، يواجهون عقوبة الإعدام. 
وبــحــ�ــســب مــنــظــمــات حــقــوقــيــة، مــنــذ بــدايــة 
ــل نــحــو 450  ــت ــجــاجــات احلــالــيــة، ُق الحــت

متظاهرا على اأيدي قوات الأمن يف اإيران.
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بحضور مسؤولني وأعيان وأحباب ..

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
  wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ساح ( اإمييل ( 

جدة - البالد
من  بزواجه  احليان،  حامد  بن  عبدالرحمن  احتفل 
والأ�سدقاء  الأهل  بح�سور  النفي�سة،  الله  عبد  ابنة 
بهذه  والتربيكات  التهاين  قدموا  الذين  والأحباب 

املنا�سبة ال�سعيدة.
الليلة  بهذه  �سعادته  العري�س عبدالرحمن عن  وعرب 
املباركة معربا عن �سعادته التي ل وت�سف بح�سور 
اأ�سرتا العرو�سني كل من  الأهل والأقــارب. و�سكرت 

�ساركهم الفرحة وهناأهم بهذا الزواج املبارك.

الريا�ض - البالد
احتفل عامر بن حممد بن مر�ساح 
املري بزفاف جنله مهند، على 
ابنة �سعيد بن مبارك مطران، 
ــادق  ــن ــف ال اأحـــــد  ـــــك يف  وذل
الريا�س،  الكربى مبدينة 

و�سط ح�سور امل�سوؤولني والوجهاء وامل�سايخ والأقارب 
والأ�سدقاء والزمالء، يف حفل بهيج تبادل فيها اجلميع 
التهاين والتربيكات باملنا�سبة، و�سهد العديد من الفقرات 

الغنائية وال�سيالت التي �سارك وا�ستمتع بها اجلميع.
واأعرب العري�س مهند عن �سعادته يف هذه الليلة املباركة 
ــده واأ�ــســرتــه  ــوال بــاإكــمــال ن�سف ديــنــه، مــقــدمــا �ــســكــره ل

والأقارب.
وعـــــــــــربت اأ�ـــــســـــرتـــــا 
الــــــعــــــرو�ــــــســــــني عـــن 
الليلة  بهذه  فرحتهما 
الله  �سائلني  املــبــاركــة 
العرو�سني  يــوفــق  اأن 
ــــا يـــحـــب ويـــر�ـــســـى  مل
بينهما  يــجــمــع  وان 
ويـــرزقـــهـــم  خــــر  يف 
وان  ال�ساحلة  الذرية 
ــرح  ــف يــــدمي عــلــيــهــم ال

وال�سرور.

آل مرة وآل مطران  يزفون مهند لعش الزوجية

جدة - البالد
احتفل رجل الأعمال عبداملح�سن عمر املرزوقي  
والدكتور زابن بن عمر املرزوقي بزفاف ابنهم 
عبداملح�سن  بــن  عــمــر  املــهــنــد�ــس  اأول  املــــالزم 
عبدالله  بن  �سعود  الأمــر  بح�سور  املــرزوقــي 
بن �سعود  وعــدد من رجــال الأعمال والأقــارب 

الليلة  للعر�سني بهذه  الذين باركوا  والأ�سدقاء 
املرزوقي  عبداملح�سن  من  كل  ورحب  املباركة. 
معربني  باحل�سور  املــرزوقــي  زابــن  والدكتور 
ابنهم  زفـــاف  حلــ�ــســور  للجميع  �ــســكــرهــم  عــن 
املحبة  روح  تعك�س  التي  الحتفالية  هــذه  يف 

والإخاء يف املجتمع الواحد.

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي 
بكر  اأبــو  عدنان  املعلم  احتفل 
فــالتــه كــبــر الــطــبــاخــني مبكة 
املــكــرمــة واإخــــوانــــه، بــزفــاف 
حممد  ابنة  على  اأيـــوب  جنله 
مــو�ــســي هـــو�ـــســـاوي، وجنــلــه 
ــهــيــب عـــلـــى ابـــنـــة اأحـــمـــد  �ــس
يف  وذلـــك  لــوكــويف،  �سليمان 

اإحدى القاعات.
عن  فالته  عدنان  املعلم  وعــرب 
اأبنيه  بــزفــاف  البالغ  �ــســروره 
الله  �سائال   ، و�سهيب  اأيـــوب 
مبديا  وعرو�ستهم  يوفقهم  ان 
عظيم �سكره وامتنانه لكل من 

ح�سر و�ساركهم الفرحة.

رياض إلى القفص الذهبي 

آل  بارو يحتفلون بزفاف ريان وعبدالفتاح

الزهراني يحتفل بزواج أحمد 

آل المرزوقي يزفون المالزم عمر 

المعلم عدنان يزف أيوب وصهيب 

الدمام- حمود الزهراين
ابنه  بـــزواج  ــزهــراين  ال اأحــمــد  بــن  علي  احتفل 
ريا�س، على كرمية اأحمد بن �ستحان الزهراين، 
وذلك باإحدى القاعات بالدمام، وبح�سور الأهل 

والأقارب والأ�سدقاء والزمالء واأبناء القبيلة. 
الــزهــراين عن  علي  بــن  ريــا�ــس  العري�س  وعــرب 
دينه  ن�سف  واكــمــال  بــالــزواج  الكبرة  �سعادته 
ولكل  ولأن�سابه  لأ�سرته  والتقدير  ال�سكر  مقدمًا 
فرحتهم. من جهته  الــزواج و�ساركهم  من ح�سر 
التهنئة  الــعــريــ�ــس  والــــد  ـــزهـــراين  ال عــلــي  قـــدم 

للعرو�سني متمنيًا لهما حياة زوجية �سعيدة.

مكة املكرمة - احمد الحمدي 
اأبناء  بــزفــاف  ــارو  ب نــور  حممد  اآل  احتفل 
ماهر حممد نور الهو�ساوي ريان على ابنة 
على  وعبدالفتاح  �سركار،  احمد  م�سطفى 
يف  وذلــك  �سغر،  احل�سن  اأبــو  زكريا  ابنة 
اإحدى القاعات مبكة املكرمة، بح�سور عدد 

مبكة  امل�سفلة  حي  واأعيان  اأهــايل  من  كبر 
واأ�سدقاء واأقرباء العرو�سني.

العري�سني ماهر حممد نور عن  وعرب والد 
�سكره لكل من ح�سر و�ساركهم هذه الفرحة 
كل  ادخلت  اللي  اجلميلة  م�ساعرهم  وعلى 

ال�سرور لقلبه.

الدمام- حمود الزهراين
ــاء  ــدق بــحــ�ــســور الأهــــل والقــــــارب وال�ــس
والزمالء، احتفل �سعيد بن يحيى الزهراين 
بن  �سعد  كرمية  على  اأحــمــد،  ابنه  بـــزواج 
حممد العي�سى الزهراين -رحمه الله، وذلك 
بالدمام،  الفر�سان  حي  القاعات  اإحــدى  يف 
يف ليلة كانت مميزة يف كل �سئ تبادل فيها 

اجلميع التهاين والتربيكات.
قدم والد العري�س �سعيد الزهراين التهنئة 
لهم حياة زوجية �سعيدة،  للعر�سان متمنيًا 
فرحتهم  و�ــســاركــهــم  ح�سر  مــن  كــل  و�سكر 
بالزواج ولكل من هناأه هاتفيًا وعرب قنوات 
التوفيق  متمنيًا  الجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــســل 

للجميع.

�أخبارهم

برتقية  الــقــرى  اأم  جامعة  جمل�س  قــرار  �سدر 
هيئة  ع�سو  القرين  علي  بن  عبدالله  الدكتور 
الإ�سالمية  والثقافة  الــدعــوة  بق�سم  التدري�س 
م�سارك  اأ�ــســتــاذ  درجــة  اإىل  الــقــري  اأم  بجامعة 

الدعوة  بق�سم  الــقــرى  اأم  بجامعة 
والثقافة الإ�سالمية.

تهاين  الــقــرين  وتلقى 
وتربيكات الزمالء 
ـــــــدقـــــــاء  والأ�ـــــــس

دوام  لــــه  مــتــمــنــني 
الـــــــتـــــــوفـــــــيـــــــق 

وال�سداد.

القرني "أستاذ مشارك" 

من�سوبي  اأحــد  املخلفي  م�سلم  بن  خالد  تلقى 
الأيـــام  هــذه  وينبع  باجلبيل  امللكية  الهيئة 
الله  رزقه  اأن  بعد  وذلك  والتربيكات،  التهاين 

الذي  البكر،  مولوده 
اتفق مع حرمه على 
"يا�سر"  ت�سميته 
ـــه الـــــلـــــه مــن  ـــل جـــع

مواليد ال�سعادة.

عمر  عبدالعزيز  تعاىل  الله  رحمة  اإىل  انتقل 
مقربة  يف  ودفــن  عليه  ال�سالة  ومتــت  العقيل 
الفي�سلية بجدة، ويتقبل العزاء يف داره الكائن 

يف حي م�سرفة �سارع غرناطة.
الــــفــــقــــيــــد �ــســقــيــق  
ــور الــعــقــيــل  مــنــ�ــس

نـــــــائـــــــب رئــــيــــ�ــــس 
املــجــلــ�ــس الــبــلــدي 
بجدة وعمدة حي 

ال�سحيفة �سابقًا.

عبادل  بن  ردة  املهند�س  ترقية  قــرار  �سدر 
العامة  الــعــالقــات  اإدارة  مــديــر  الـــقـــارزي، 

والإعـــــــــــالم بـــاملـــركـــز 
للرثوة  الوطني 
اإىل  الــ�ــســمــكــيــة 
الثانية  املرتبة 
بـــوزارة  ع�سر، 
واملياه  البيئة 

والزراعة.

ياسر يف منزل املخلفي

شقيق العقيل يف ذمة اهلل

القارزي للمرتبة 12

باقيس والمدني يزفون سالم

املدينة املنورة - البالد
ابنه  بــزفــاف  الرحيلي  الله  جــود  احتفل 
عبدالعزيز، على ابنة عادل بن دخيل الله 
باملدينة  ــراح  الأف ق�سور  باأحد  الرحيلي، 
الأعيان  من  عدد  املنا�سبة  ح�سر  املنورة، 
ولفيف من الأ�سدقاء والزمالء لالأ�سرتني.

جد  الرحيلي  الله  دخيل  الــرتبــوي  ودعــا 
العرو�سة لأبيها احلياة الزوجية ال�سعيدة 

الدائمة للعرو�سني.

آل الرحيلي يزفون عبدالعزيز

الحيان يحتفي بزواجه

جدة - البالد
باقي�س  عمر  ال�سيخ  القا�سي  احتفل 
بـــــزواج ابــنــه املــهــنــد�ــس �ـــســـامل، على 
ـــدين، وذلـــك يف  كــرميــة زيـــاد ح�سن امل
اإحدى القاعات بجدة،  بح�سور الأهل 
ــدقــاء الـــذي بــاركــوا  والأقـــــارب والأ�ــس

للعر�سني بهذه الليلة املبارك.

وعرب العري�س �سامل عن �سعادته باإكمال 
ن�سف دينه متمنيا من الله عزوجل اأن 

يوفقه وعرو�سه.
وقــــدم والــــد الــعــريــ�ــس الــقــا�ــســي عمر 
لهما  متمنيًا  للعر�سني  التهاين  باقي�س 
من  كــل  و�سكر  �سعيدة،  زوجــيــة  حياة 

ح�سر و�ساركهم الفرحة. 
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جدة- البالد
ت�ست�سيف حلبة كورني�س جدة مبواقفها اخلارجية اليوم حتى ال�سبت، اجلولة 
الأوتوكرو�س  مناف�سات  لل�سيارات، يف  ال�سعودية  بطولة  من  والأخرية  الثالثة 
وا�سعة  م�ساركة  اجلولة  ت�سهد  اأن  ويتوقع  اأتــاك(  )تامي  الزمن  وك�سر  والدرفت 
والدمام  الريا�س  مدينتي  يف  ال�سابقتان  اجلولتان  �سهدتها  التي  للإثارة  نظرًا 
مب�ساركة اأكرث من 212 مت�سابقًا، اإذ ي�سعى الحتاد من خلل البطولة اإىل تلبية 
ت�ساعد على �سقل  مثالية  بيئة  الريا�سة وتوفري  طموحات حمبي وع�ساق هذه 

وتطوير املواهب الوطنية و�سوًل للعاملية.

حلبة كورنيش جدة تستضيف بطولة السعودية للسيارات

مدرب قطر: اكتسبنا خبرة رغم الخروج المبكر
جدة – البالد

الفني  املدير  �سان�سيز  فيليك�س  الإ�سباين  اأكد 
ملنتخب قطر، اأن فريقه اكت�سب خربة رائعة من 
خروجه  رغم   ،2022 العامل  كاأ�س  يف  امل�ساركة 

املبكر عقب هزميته اأمام هولندا.
)0-2(  يف اجلولة الثالثة الأخرية ملناف�سات 
يف  املجموعات  مرحلة  مــن  الأوىل  املجموعة 

ر�سيد  دون  الرابع  املركز  يف  ليظل  املونديال، 
الثلثة  لقاءاته  يف  خ�سارته  عقب  النقاط،  من 
يف  الأوىل  للمرة  فيها  ي�سارك  التي  بالبطولة 

تاريخه.
وقال �سان�سيز عقب املباراة: "لعبنا اأمام فريق 

عظيم، وبذلنا اأق�سى اجلهد اأمام جنومه".
واأ�ساف: "رغم وداعنا للمونديال لكنها كانت 

جتربة رائعة بالن�سبة للعبني".
ــــ 16 يف  ــنــدا لــــدور ال و�ــســعــد مــنــتــخــب هــول
البطولة، التي يحلم بالفوز بها للمرة الأوىل يف 
املجموعة  ترتيب  ت�سدر جدول  بعدما  تاريخه، 
بر�سيد 7 نقاط، بفارق نقطة اأمام اأقرب ملحقيه 
منتخب ال�سنغال، الذي رافقه اإىل الدور املقبل، 

مكرًرا اإجناز مونديال 2002.

األخضر يودع المونديال..

األرجنتين وبولندا تتأهالن إلى ثمن نهائي كأس العالم2022

جدة- حممود العو�ضي
كاأ�س  بطولة  الوطني  منتخبنا  ودع 
قطر،  ت�ست�سيفها  التي   2022 العامل 
اأمام  وذلك بعد خ�سارته بهدفني لهدف 
البطولة  الذي غادر  املك�سيك-  منتخب 
اأي�سا- يف اللقاء الذي احت�سنه ملعب 
ت�سجيع  و�ــســط  ــدوحــة  ال يف  لو�سيل 
ال�سعودية  غري م�سبوق من اجلماهري 
ليتجمد  املـــبـــاراة؛  طـــوال  والــعــربــيــة 
ر�سيد الأخ�سر ال�سعودي عند 3 نقاط 
وخ�سارتني  الأرجنتني  على  فــوز  من 
ـــدا واملـــكـــ�ـــســـيـــك �ــســمــن  ـــن ـــول اأمــــــــام ب
املجموعة الثالثة. وقد ظهر جليا تاأثر 

الوطني  منتخبنا 
بالإ�سابات املوؤثرة 
ــتــي طــالــت عـــدًدا  ال

الأخ�سر  لعبي  من 
الفرج  �سلمان  مثل" 

ويـــا�ـــســـر الـــ�ـــســـهـــراين 
وعلي البليهي".

الأرجــنــتــني  منتخب  وكـــان 
نظريه  على  غالًيا  ــوًزا  ف حقق  قد 

البولندي، بهدفني دون رد، يف املباراة 
 ،974 �ستاد  على  اأمــ�ــس  اأقيمت  التي 
دور  اإىل  الأرجنتيني  املنتخب  ليتاأهل 
 6 بر�سيد  العامل  كاأ�س  ببطولة  الـــ16 
للمجموعة  مت�سدرا  نقاط، 
بولندا  ورافــقــتــه  الــثــالــثــة، 
بر�سيد  للمجموعة  و�سيفا 
الأهـــداف  وبــفــارق  نقاط   4
املك�سيكي.  املــنــتــخــب  عــن 
ــنــتــائــج �ــســيــواجــه  بــتــلــك ال
املـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
و�سيف  الأ�سرتايل  نظريه 
املـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة يف 
�سيلتقي  فيما  الــــ16،  دور 
املــنــتــخــب الـــبـــولـــنـــدي مع 
مت�سدر  الفرن�سي  املنتخب 

املجموعة الرابعة.

جدة- حممود العو�ضي 
عادل مهاجم الأخ�سر ال�سعودي �سامل الدو�سري 
يف  اجلابر  �سامي  املعتزل  للنجم  التاريخي  الرقم 

عدد اأهدافه مب�سابقة كاأ�س العامل لكرة القدم.
فــقــد �ــســّجــل �ــســامل الــدو�ــســري اأمــ�ــس يف مرمى 
املك�سيك لريفع ر�سيده من الأهداف يف مونديال 
الأول  هدفه  �سجل  حيث  هدفني؛  اإىل   2022 قطر 
يف مرمى الأرجنتني، علما باأنه كان قد �سجل هدفا 
للمنتخب ال�سعودي يف فوزه على نظريه امل�سري 

يف ن�سخة مونديال رو�سيا 2018. 
كاأ�س  يف  اأهــداف   3 الدو�سري  جعبة  يف  فبات 
ال�سعودية  الــقــدم  كــرة  جنــم  رقــم  ليعادل  الــعــامل، 

ونادي الهلل، �سامي اجلابر.

الدوسري يعادل
 رقـــــــم الجــــــابر
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نسور قرطاج يفترسون الديوك الفرنسية ويغادرون المونديال!!
أستراليا تعبر الدنمارك وتتأهل لدور الـ 16..

أسود األطلس يسعون للتأهل أمام كندا.. 
وبلجيكا وكرواتيا يواجهان خطر الخروج

المغاربة يتمنون عودة بونو ويثقون
 في محمدي حارس الوحدة

جدة – هالل �سلمان
تاأمل جماهري منتخب املغرب يف عودة احلار�س الأ�سا�سي يا�سني بونو يف 
مباراة كندا، بعد اأن ان�سحب يف اللحظات الأخرية من مباراة )اأ�سود الأطل�س( 
بديله  يف  يثقون  ذاتــه  الوقت  يف  لكنهم  معدته،  يف  اآلم  ب�سبب  بلجيكا  اأمــام 
عبدالعايل حممدي الذي قدم م�ستوى رائعا اأمام )ال�سياطني احلمر( وكان اأحد 

جنوم تلك الليلة التاريخية.
ت�سكيلة  اأ�سا�سية يف  ركيزة  الإ�سباين  اإ�سبيلية  فريق  املتاألق مع  بونو  ويعد 
الت�سكيلة  الـ 16، وكان �سمن  اإىل دور  للتاأهل  التي متلك فر�سة كبرية  املغرب 
الأ�سا�سية للمباراة اأمام بلجيكا، وخا�س فرتة الإحماء ووقف مع زمالئه خالل 

عزف الن�سيد الوطني، لكنه �سعر بالدوار، فقرر مدربه وليد 
مرمى  بحار�س  والدفع  مب�ساركته  املجازفة  عدم  الركراكي 

الــوحــدة الــ�ــســعــودي، مــنــري حمــمــدي، مــكــانــه، كــمــا ميلك 
اأحمد ر�سا  الــوداد،  يتمثل يف حار�س  ثالثا  املدرب خيارا 
التكناوتي الذي قدم مباريات رائعة هذا املو�سم مع فريقه.

الليغا  يف  حار�س  "زامورا" اأف�سل  جائزة  بونو  وحقق 
الإ�سبانية املو�سم املا�سي، متفوقا على النجمني تيبو كورتوا 

)ريال مدريد( ويان اأوبالك )اأتليتكو مدريد(، الفائزين بـ 8 من 
اآخر 9 جوائز زامورا )5 لل�سلوفيني و3 للبلجيكي(.

جدة – البالد
ميلك منتخب املغرب فر�سة تاريخية للتاأهل 
بقطر   2022 العامل  كاأ�س  من   16 الـــ  دور  اإىل 
ترتيب  متذيل  كــنــدا،  منتخب  يــواجــه  عندما 
ي�سطدم  فيما  نقاط،  دون  ال�ساد�سة  املجموعة 
اللقاء  يف  ببع�سهما  وكرواتيا  بلجيكا  منتخبا 

الآخر بذات املجموعة.
املجموعة  ترتيب  كرواتيا  منتخب  ويت�سدر 
بفارق الأهداف فقط عن املغرب، ولكل منهما 4 
نقاط، فيما ياأتي منتخب بلجيكا ثالثا بـ 3 نقاط.

املوؤهلتني  البطاقتني  على  املناف�سة  وبــاتــت 
وبلجيكا  كرواتيا  بني  ثالثية  النهائي  ثمن  اإىل 
بفر�سه  املجموعة  اأوراق  خلط  الــذي  واملــغــرب 
يف  �سلبيا  مودريت�س  لوكا  رفــاق  على  التعادل 
)ال�سياطني احلمر(  الأوىل، وفوزه على  اجلولة 

بهدفني نظيفني يف الثانية.
والبلجيكي،  ــكــرواتــي  ال املــنــتــخــبــان  يــواجــه 
خطر  تواليا،  الأخــرية  الن�سخة  وثالث  و�سيف 
املنتخب  ميلك  فيما  الأول،  ــدور  ال من  اخلــروج 
املغربي م�سريه بني يديه و�سيتاأهل يف احلالت 
اإذا  اخل�سارة  وحتى  والــتــعــادل  الــفــوز  الــثــالث؛ 
وكان  كرواتيا  خ�سرت  اإذا  اأو  بلجيكا  خ�سرت 
فارق الأهداف بينهما يف م�سلحته، واإذا تعادلت 
بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما يف م�سلحته.
وبرز )اأ�سود الأطل�س( ب�سكل لفت يف الن�سخة 
احلالية وباتوا على م�سارف تكرار اإجنازهم عام 
1986 عندما باتوا اأول منتخب عربي واإفريقي 

ب�سعوبة  يخ�سر  اأن  قبل  الأول،  الــدور  يتخطى 
 89 الدقيقة  يف  قاتل  بهدف  الغربية  اأملانيا  اأمــام 
خارج  من  حرة  ركلة  من  ماتيو�س  لوثار  �سجله 

املنطقة م�ستغال خطاأ فادحا للجدار الب�سري.
فر�سة اأخرية للجيل 

الذهبي لبلجيكا
واحدة  فر�سة  البلجيكي  املنتخب  ميتلك 

يف  مــ�ــســواره  ا�ــســتــمــرار  ل�سمان  واأخــــرية 
اأمام  املدوية  خ�سارته  بعد  العاملي  العر�س 
املغرب، يف ظل �سغوط متزايدة على مدربه 

الإ�سباين روبرتو مارتينيز ولعبيه.
ــفــوز عــلــى كــرواتــيــا  اأي �ــســيء بــخــالف ال
اخلمي�س قد يوؤدي اإىل عودة امل�سنف ثانيا 
عامليا اإىل دياره بعد دور املجموعات، ويف 
وكان  املغرب  خ�سر  اإذا  �سيتاأهل  فوزه  حال 

فارق الأهداف بينهما يف م�سلحته.
الــبــالء  اأبــلــى  لبلجيكا  الــذهــبــي  اجلــيــل   
احل�سن يف ال�سنوات الـ 6 املا�سية توجها 
مبــركــز ثــالــث يف كــاأ�ــس الــعــامل 2018 يف 
ــعــه لــيــ�ــس جـــيـــدا يف  ــكــن و�ــس رو�ـــســـيـــا، ل
املونديال احلايل وعليه تداركه قبل فوات 

الأوان.

ألمانيا تنتظر خدمة من 
إسبانيا لبلوغ الدور الثاني

جدة – البالد
تــــعــــّول اأملــــانــــيــــا عـــلـــى جــارتــهــا 
ــــة، اإ�ــســبــانــيــا، مـــن اأجـــل  ــــي الأوروب
النهائي  ثــمــن  الــــدور  اإىل  الــعــبــور 
الــدخــول  ملــونــديــال قــطــر مــن دون 
يختتم  حــني  معقدة،  ح�سابات  يف 
الــعــمــالقــان مــنــافــ�ــســات املــجــمــوعــة 
اخلـــامـــ�ـــســـة، الـــلـــيـــلـــة مبـــواجـــهـــة 

كو�ستاريكا واليابان تواليا.
وعــلــى الــرغــم مــن الــو�ــســول اإىل 
اأي  عجز  الأخـــرية،  الثالثة  اجلولة 
هذه  عــن  تاأهله  ح�سم  عــن  منتخب 
املــنــتــخــبــات  اأن  كــمــا  املــجــمــوعــة، 
ــــــت متــلــك  ـــــعـــــة مــــا زال الأرب
على  باحل�سول  الأمـــل 
ـــل  بـــطـــاقـــتـــيـــهـــا، وك
�سببه  يــعــود  ذلـــك 
الـــــفـــــوز  اإىل 
حققته  الــــذي 
يكا  ر �ستا كو
اليابان  على 
يف   )0-1(
ــــــــة  اجلــــــــول

الثانية.
بعدما كانت 
بانتهاء  مهددة 
عند  مــ�ــســوارهــا 
الأول  الــــــــــــدور 
تواليا  الثانية  للمرة 
الـــو�ـــســـول حتى  وقـــبـــل 
عادت  اخلتامية،  اجلولة  اإىل 

باإنقاذها  اآمالها  على  لتبقي  اأملانيا 
 )1-1( اإ�سبانيا  اأمــام  التعادل  نقطة 
اإليه  تعود  الــذي  البيت،  ملعب  على 
الليلة ملواجهة كو�ستاريكا يف ثاين 
بعد  بالنهائيات،  املنتخبني  لقاء بني 
"دي  ــازت  ف حــني   2006 عــام  الأول 
يف   )2-4( اأر�ــســه  على  مان�سافت" 

الدور الأول اأي�سا.
ـــوز عــلــى  ـــف ـــل ــــا ل ــــي ــــان حتــــتــــاج اأمل
كو�ستاريكا، واأن تفوز اإ�سبانيا على 
الثاين،  للدور  معا  ليتاأهال  اليابان 
اأو فوز  اأما فوزها تزامنا مع تعادل 
اليابان ف�سيفر�س اللجوء اإىل فارق 

الأهداف ثم باقي املعايري.
يف  التعادل  نقطة  اإ�سبانيا  وتكفي 
اأول مواجهة لها مع اليابان يف كاأ�س 

العامل؛ من اأجل ح�سم تاأهلها.
ــل الــتــفــكــري بــالــنــتــيــجــة الــتــي  ــب وق
تـــرجـــوهـــا مـــن مــــبــــاراة اإ�ــســبــانــيــا 
اأول  اأملانيا  على  �سيكون  واليابان، 
ــز عــلــى كــو�ــســتــاريــكــا الــتــي  الــرتكــي
اإ�سقاط  اأجــل  من  ب�سرا�سة  �ستقاتل 
اأبطال العامل 4 مرات وخطف بطاقة 
للمرة  الــنــهــائــي  ثــمــن  اإىل  ــاأهــل  ــت ال

الثالثة يف 6 م�ساركات.
اليابان  منتخب  يواجه  من جهته، 
مــهــمــة �ــســعــبــة لــلــغــايــة يف جتـــاوز 
م�ستحيل،  ل  لكن  )لروخــــا(  عقبة 
خ�سو�سا اإذا ما لعب )ال�ساموراي( 
اأمـــام  ظــهــرت  الــتــي  ــــروح  ال بنف�س 

املاكينات الأملانية.

جدة- حممود العو�سي 
على  تاريخًيا  ــوًزا  ف التون�سي  املنتخب  حقق 
اجلــولــة  ــعــامل يف  ال بطلة  الــفــرنــ�ــســي  املــنــتــخــب 
قطر  مونديال  من  الرابعة  للمجموعة  الأخــرية 
مغاربي  منتخب  كـــاأول  نف�سه  لي�سجل   ،2022
الفرن�سية  بــالــديــوك  الهزمية  اإحلـــاق  ي�ستطيع 
على م�ستوى املنتخب الأول، اأحرز هدف ن�سور 
قرطاج قائده املخ�سرم وهبي خزري يف الدقيقة 
58 من عمر اللقاء؛ لكنه رغم هذا الفوز الثمني، 
من  العامل  كاأ�س  مناف�سات  قرطاج  ن�سور  غــادر 
الدور الأول، بعدما جتمد ر�سيدهم عند 4 نقاط 
جناح  بعد  وذلــك  وانت�سار،  وهزمية  تعادل  من 
املنتخب الأ�سرتايل يف عبور نظريه الدامناركي 
من   60 الدقيقة  يف  ليكي  ماثيو  لعــبــه  بــهــدف 
نقاط  اإىل 6  لــريفــع ر�ــســيــده  ــثــاين؛  ال الــ�ــســوط 
و�ستواجه  الــثــاين.  الـــدور  اإىل  فرن�سا  لــريافــق 
املــجــمــوعــة  و�ــســيــف   16 الـــــ  دور  يف  فــرنــ�ــســا 
الثالثة، بينما �سيلتقي الأ�سرتاليون مع مت�سدر 

املجموعة الثالثة.  
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القاهرة ــ البالد 
 " م�سرحية  تقدمي  ال�سقا  اأحمد  النجم  يوا�سل 
�سيدتي اجلميلة " مع النجمة رمي م�سطفى، 
يف  قريبا  امل�سرحية   عر�س  املقرر  ومــن  
اململكة العربية ال�سعودية، حيث تعيد 
"�سدفة" التي  رمي تقدمي �سخ�سية 
�سويكار  الراحلة  الفنانة  لعبتها 
يف امل�سرحية ال�سهرية التي مت 
عر�سها عام 1969 وتعد من 

اأيقونات امل�سرح امل�سرى.
"�سيدتى  مـــ�ـــســـرحـــيـــة 
روائــع  اأحــد  اجلميلة" تعد 
بــرنــارد  امل�سرحى  الكاتب 
جديدة  بــروؤيــة  وتقدم  �سو 
ــراحــل  مــن عـــامل الــكــاتــب ال

اأحداثها حول  ال�سالم، وتدور  عبد  واإخــراج ح�سن  قمر  بهجت 
تدعى  ن�سالة  فت�سرقه  جميلة   امـــراأة  عــن  يبحث  ــذي  ال كــمــال  
ليعلمها  ويــاأخــذهــا  املتوح�سة  ب�سخ�سيتها  فيعجب  �سدفة 
الثانية  التجربة  اجلميلة"  "�سيدتى  وت�سجل  الإتيكيت.  اآداب 
املا�سى  العام  قدمت  بعدما  امل�سرح  خ�سبة  على  م�سطفى  لرمي 
"يف ن�س الليل" مب�ساركة ح�سن الرداد، غادة عادل،  م�سرحية 
هــريــدى،  م�سطفى  عــيــد،  �سليمان  تــوتــا،  الرحمن  عبد  حممد 
م�سطفى ب�سيط، نيللى حممود، واإخراج عمرو عرفة. والعمل 
م�ستوحى من عامل الكاتب الراحل بهجت قمر. وفى �سياق اآخر 
توا�سل رمي م�سطفى ت�سوير م�سل�سلها اجلديد "�سر ال�سلطان" 
"�سره  ادريــ�ــس  يو�سف  الــراحــل  الأديـــب  ق�سة  مــن  امل�ستوحى 
زمنني،   بني  تدورما  اأحداثها   تاريخية  ع�سرية  درامــا  باتع"، 
يو�سف  خلالد  واإخــراج   وحوار  و�سيناريو  درامية  ومبعاجلة 
بطولة  يف  وي�سارك   ،2023 رم�سان  �سهر  يف  عر�سه  واملقرر 

العمل اأكرث من 60 ممثل وممثلة من خمتلف الأجيال.

ريم تقدم "سيدتى الجميلة" أمام أحمد السقا

مومباي ـ وكاالت 
حظي تطبيق كوو الهندي باإقبال 
تنزيله  مت  حيث  امل�ستخدمني  من  كبري 
اأكرث من 50 مليون مرة يف اأكرث من 100 
اأ�سبح  التطبيق  اأن  ال�سركة  واأو�سحت  ــة.  دول
ثاين اأكرب من�سة مدونات �سغرية متعددة اللغات على 
للتطبيق خالل الفرتة  العامل. وجاء النت�سار الأكرب  م�ستوى 

اأكــرث من مليون مرة خالل  الــربازيــل، حيث مت تنزيله  الأخــرية يف 
�سعار  كوو  وا�ستبدل  اإليه.  الربتغالية  اللغة  اإ�سافة  بعد  �ساعة   48
توفري  مع  اأ�سفر  بطائر  تويرت  تطبيق  على  املوجود  الأزرق  الطائر 
خ�سائ�س مماثلة لتلك املوجودة يف التطبيق الأ�سهر.يذكر اأن تطبيق 
كوو متاح حاليًا باللغة الإجنليزية و11 لغة اأخرى، ومت اإطالقه عام 
الهند،  يف  ال�سهرية  وال�سخ�سيات  امل�سوؤولني  بني  وا�ستهر   ،2020

بعد اخلالفات التي ن�سبت بني تطبيق تويرت وال�سلطات الهندية.

الريا�ض ـ البالد 
ملكافحة  العامة  للمديرية  الر�سمي  املتحدث  �سرح 
الأمنية  املتابعة  باأن  النجيدي،  حممد  الرائد  املخدرات 
اأمن  ل�سبكات تهريب وترويج املخدرات التي ت�ستهدف 
 )2،035،200( �سبط  عن  اأ�سفرت  و�سبابها،  اململكة 
قر�س من مادة الإمفيتامني املخدر، خمباأة داخل �سحنة 
م�ستقبليها  على  والقب�س  للمطابخ،  خ�سبية  ـــواح  األ
ووافدان  مقيم  اأ�سخا�س:   )4( وهم  الريا�س،  مبنطقة 
اجلن�سية  من  ومقيم  ال�سورية،  اجلن�سية  من  زائــران 
الباك�ستانية، وجرى اإيقاف املتهمني واتخاذ الإجراءات 
العامة.  النيابة  اإىل  واإحالتهم  بحقهم  الأولية  النظامية 
بقطاعاتها  الــداخــلــيــة  وزارة  اأن  الــنــجــيــدي،  واأكــــد 
وال�سريبة  الزكاة  هيئة  مع  وبالتن�سيق  كافة،  الأمنية 
له  ت�سول  من  لكل  الت�سدي  يف  م�ستمرة  واجلــمــارك، 

نف�سه ا�ستهداف اململكة و�سبابها باملواد املخدرة.

الريا�ض ـ البالد 
اأعـــلـــنـــت �ــســركــة مــ�ــســاريــع الـــرتفـــيـــه الــ�ــســعــوديــة 
ــنــدوق  ــ�ــس ل بـــالـــكـــامـــل  املـــمـــلـــوكـــة   ،)SEVEN(
من  اأكــرث  ا�ستثمار  عزمها  عــن  العامة،  ال�ستثمارات 
وجهة   21 وت�سغيل  بــنــاء  بــهــدف  ريـــال  مليار   50
ترفيهية متكاملة اخلدمات ت�سم اأكرث من 150 منطقة 
بدء  مع  اململكة،  حــول  مدينة   14 يف  فريدة  ترفيهية 
يف  الرتفيهية  وجهتها  يف  الت�سييد  باأعمال  ال�سركة 
الإعالن  هذا  الريا�س.وياأتي  مبدينة  "احلمراء"  حي 
بالتزامن مع النمو املت�سارع الذي ي�سهده قطاع الرتفيه 
القطاع  مكانة  لرت�سيخ  ال�ساعية  واجلــهــود  باململكة، 
وا�ستحداث  الدخل،  م�سادر  لتنويع  اأ�سا�سية  كركيزة 
الوظائف، وامل�ساهمة يف رفع جودة احلياة للمواطنني 
ال�سعودية  املــدن  متكني  دعــم  اإىل  اإ�سافة  واملقيمني، 

للح�سول على مكانة اأف�سل �سمن املدن العاملية.

البالد - ترجمة
اأكدت �سلطات املرافق يف قرية بولية تيني�سي، جنوب 
ثلث  ما يقرب من  اأن  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  �سرق 
العمالء فقدوا الكهرباء يف منازلهم بعد اقتحام �سنجاب 
�سركة  وقالت  بالقرية.  الفرعية  املحطة  معدات  �سغري 
اإن  "تويرت"،  على  تغريدة  يف  للكهرباء،  ديك�سون  نظام 
حدوث  يف  وت�سبب  فرعية  حمطة  دخل  �سغرًيا  �سنجاًبا 
فو�سى مطلقة يوم الثالثاء، مما ت�سبب يف انقطاع التيار 
فرتة  اإن  ال�سركة  وقالت  العمالء.  من  لعدد  الكهربائي 
"ل  واأ�سافت:  وجيزة.  كانت  الكهربائي  التيار  انقطاع 
نفقد دائًما التيار الكهربائي اأمام ما يقرب من ثلث عمالئنا 
يف وقت واحد، ولكن عندما نفعل ذلك، فاإنه يرجع عموًما 

اإىل زائر غري مرحب به يف حمطتنا الفرعية".

مكافحة المخدرات تضبط  
مليوني قرص إمفيتامين 

 50 مليار لاير لتطوير 
وجهات ترفيهية

سنجاب يقطع الكهرباء 
عن سكان قرية

البالد ـ وكاالت 
على  لحتوائه  كبرية،  �سحية  بفوائد  الكاجو  يتمتع 
القلب  �سحة  على  اإيجابي  بتاأثري  متتاز  قّيمة  دهــون 
وذكر  الــدم.  يف  الدهون  وم�ستوى  الدموية  والأوعــيــة 
اأن  الأملانية  بافاريا  بولية  امل�ستهلك  ا�ست�سارات  مركز 
الكاجو يعد كنزا من املعادن والفيتامينات املهمة ل�سحة 
حيث  والأع�ساب؛  والع�سالت  والعظام  واجللد  العني 
اأنه  كما   ،E و   B و   A الفيتامينات  على  يحتوي  اإنــه 

يزخر باحلديد واملغني�سيوم والكال�سيوم.
احلم�س  على  الكاجو  ي�ستمل  ذلــك،  اإىل  وبالإ�سافة 
لإنتاج  اجل�سم  يحتاجه  والذي  "الرتبتوفان"،  الأميني 
الكاجو  ويعترب  "ال�سريوتونني".  ال�سعادة  هــرمــون 
نوعًا من املك�سرات امل�سهورة واللذيذة والتي ت�ستهر بها 

ب�سكل خا�س منطقة بحر الكاريبي والربازيل.
كاإ�سافة  اأو  خفيفة  كوجبة  الكاجو  تــنــاول  وميــكــن 
لأطعمة وحلويات خمتلفة. ويعترب الكاجو م�سدًرا غنًيا 
م�سادات  من  فئتان  وهما  والكاروتينات  للبوليفينول 
الأخــرى.  اجلوز  اأ�سجار  يف  ا  اأي�سً وتوجدان  الأك�سدة 
وتــربــط الــدرا�ــســات مــ�ــســادات الأكــ�ــســدة املــوجــودة يف 
اأقل  مب�ستويات  واللوز  والبقان  اجلوز  مثل  املك�سرات 
امل�سادة  خ�سائ�سها  ب�سبب  املوؤك�سدة  اخلاليا  تلف  من 
لالأك�سدة املت�سابهة. ومن املتوقع اأن يقدم الكاجو فوائد 
�سحيًحا  هــذا  يكون  قد  الأكــ�ــســدة،  مكافحة  يف  مماثلة 
يبدو  والــذي  املحم�س   للكاجو  بالن�سبة  خا�س  ب�سكل 
مقارنة  متزايد  لالأك�سدة  م�ساد  ن�ساط  على  يحتوي  اأنه 

بنظرائه اخلام.

استحضار التراث 

يقلل االلتهابات  كنز للمعادن  صحة القلب  فوائد 
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احلرفيني  بــيــت  فــعــالــيــات  ا�ستح�سرت 
هيئة  تنظمه  الذي  الأح�ساء"  "واحة  مهرجان  �سمن 
مدينة  يف  الأحــ�ــســاء  واأمــانــة  حمافظة  مــع  بالتعاون  الـــرتاث 

الهفوف التاريخية، مهن الآباء والأجداد يف حمافظة الأح�ساء.
وت�سمنت فعاليات املهرجان التي ت�ستمر اإىل 3 دي�سمرب 2022م عدة 
احل�ساوية،  اخل�سبية  النقو�س  بينها  من  تفاعلية  واأركــان  متنوعة  اأن�سطة 
وعرو�س  احلرفية،  التقليدية  والعرو�س  الرتاثية،  احلرفية  املنتجات  وعر�س 
متخ�س�سة  تدريبية  عمل  ور�س  اإقامة  اإىل  اإ�سافة  ال�سعبية،  الفولكلورية  الفنون 
2022م  العامل  كاأ�س  مونديال  مباريات  لعر�س  "عمالقة"  رقمية  و�سا�سة  لالأطفال 

املقام يف دولة قطر.

االأح�ساء ـ البالد 

 تطبيق كوو الهندي يهدد  تويتر

الكاجو.. كنز لصحة القلب والعين 

حتى اجلماد 
يلوذ يف النائبات 

باجلماد 
يبثه ال�سكوى 

يلتم�س يف قربه 
املوا�ساة

**
حتى اجلماد 

يعانق بع�سه بع�سا 
عند �سهقة املوت 
وهيبة ال�سمت 

ففي ليلة البوؤ�س 

تخت�سر احلياة 
وتغدو جهامة املاأ�ساة

تابوتا اأحمر 
ينتظر يف قارعة 

الطريق 
مثواه الأخري

صالح عبد هللا بوقري

التابوت األحمر  

قراءة صورة ) غرف الهاتف ( تنتظر الرحيل إلى مكب النفايات 
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